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  ینایر ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
  من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة

  د. محمد خمیس حرب
: اإلطار العام للدراسة.   أوًال

  مقدمة:
ال یســتطیع أي فــرد أو مؤسســة أن تتنــاول حــال التعلــیم وســبل تطــویره فــي 

حللهـــــا، فهـــــي أي مجتمـــــع مـــــن المجتمعـــــات دون أن ترصـــــد سیاســـــته التعلیمیـــــة وت
المسئولة عن توجیـه وتخطـیط أهـم قطاعـات المجتمـع وأخطرهـا وهـو قطـاع التعلـیم، 
ومن هنا تكمن أهمیة السیاسة التعلیمیة التي تعد الموجه األساسـي لتطـویر التعلـیم، 
واألداة الرئیســــة لتنمیــــة المجتمــــع، فهــــي التــــي تخطــــط للمراحــــل التعلیمیــــة، وتحــــدد 

ــــة،  ــــیم فــــي كــــل مرحل وترســــم الخطــــط واإلجــــراءات الالزمــــة لتحقیقهــــا، أهــــداف التعل
ــي المبــــادئ والقـــیم التــــي تســـیر فــــي ضـــوئها العملیــــة التعلیمیـــة، أي أن كفــــاءة  وترسـ
العملیـــة التعلیمیـــة بـــالمجتمع تتوقـــف بدرجـــة كبیـــرة علـــى طبیعـــة السیاســـة التعلیمیـــة 

  القائمة.
ــــة السیاســــة التعلیمیــــة فــــي دورهــــا الــــذي یتمثــــل فــــي ترجمــــة   وتظهــــر أهمی

سیاســــــة العامـــــــة للمجتمــــــع وأفكارهـــــــا وأهــــــدافها إلـــــــى مجموعــــــة مـــــــن اإلجـــــــراءات ال
والممارســـــات التـــــي تضــــــمن تنفیـــــذها، فضــــــًال عـــــن دورهـــــا فــــــي تحقیـــــق متطلبــــــات 
واحتیاجـات المجتمـع بكـل فئاتــه وأطیافـه فـي ذات الوقــت، وضـمان تحقیـق المواءمــة 

باإلضـــافة إلـــى بــین هـــذه المتطلبـــات وبـــین مــا یقدمـــه التعلـــیم فـــي مراحلــه المختلفـــة، 
مهمــة التنســیق مــع القطاعــات األخــرى بالدولــة، بصــورة تحقــق التكامــل بــین أهــداف 

  التعلیم وأهداف القطاعات المجتمعیة األخرى.   
"ولكن أقسى وأسوأ ما یواجهه تعلیم فـي مجتمـع، أن یفتقـد الوضـوح واتسـاق 

لتعلــیم نفســها فــي خریطتــه العامــة، إذ البــد وأن یعــود هــذا الســوء بــدوره إلــى سیاســة ا
فتكتســب مـــن الغمــوض مـــا یربــك خطـــوات الســائرین بهـــا، وتكتســب مـــن التنــافر مـــا 
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یشـــتت جهـــود المنفـــذین لهـــا، وتكتســـب مـــن ســـرعة التقلـــب مـــا یبـــدد الثمـــرات ویفشـــل 
) وهــــذا مــــا تعبــــر عــــن حالــــة السیاســــة التعلیمیــــة ٤٤-٤٣: ١٩٩٢النتــــائج".(علي، 

  یه.المصریة خالل العقود السابقة وعما كانت تعان
وهـــذا مـــا أكدتـــه بعـــض الدراســـات التـــي أجریـــت علـــى السیاســـات التعلیمیـــة  

المتتابعـة بمصــر طیلــة السـنوات الماضــیة، وجــاءت نتائجهــا بأنهـا تعــاني مــن العدیــد 
من الظواهر السلبیة مثل: اتسامها بعدم المؤسسـیة فهـي مرتبطـة بـأفراد ممـا یجعلهـا 

، باإلضــــافة إلــــى القصــــور غیــــر موضــــوعیة فضــــًال عــــن عــــدم اســــتقرارها وتخبطهــــا
الواضــح فــي شــبكة االتصــاالت مــع مؤسســات المجتمــع المختلفــة بصــورة تــؤدي إلــى 
ضعف تدفق المعلومات لصانعي السیاسة بصورة تجعلها غیـر معبـرة عـن المجتمـع 
وواقعــه واحتیاجاتـــه، باإلضـــافة إلــى غیـــاب البعـــد الــدیمقراطي وافتقـــاد المشـــاركة فـــي 

ر السـلبیة التـي تعبـر عـن معانـاة السیاسـات التعلیمیـة صناعتها، وغیرها مـن المظـاه
في مصر خالل السنوات السـابقة مـن أوجـه قصـور وخلـل بصـورة تسـتدعي ضـرورة 
إعــادة النظــر فیهــا وتعــدیلها وتطویرهــا، بصــورة تجعلهــا قــادرة علــى التخطــیط للتعلــیم 

؛٥: ٢٠١٠وتوجیهــه مــن أجــل دفــع المجتمــع فــي مصــاف الــدول المتقدمة.(محمــد، 
: ٢٠٠٥؛ عـز الـدین، ٥٩: ٢٠٠٩؛ حنفي، ورشـاد، ٨٦: ٢٠٠٩غدادي، ب  

-١٣٨: ٢٠٠١؛ مینــــــــا، ١٤٤: ٢٠٠٣؛ نخلــــــــة، ١٧-١٥: ٢٠٠٤؛ جـــــــورج، ٢٦
  )١٠٣: ١٩٩٦؛ علي،١٤١

كــون مــع ســائر قطاعــات الدولــة  ُ وبمــا أن التعلــیم یتمیــز بالطــابع القــومي، وی
، وبمـــا أن "قضــیة التعلــیم فــي المجتمـــع  قضــیة عامــة ال تهـــم نســیجًا واحــدًا متكــامًال

مجموعــــة معینـــــة مـــــن النـــــاس بحكـــــم مســـــئولیاتهم السیاســـــیة أو الوظیفیـــــة أو بحكـــــم 
تخصصـــهم أو اهتمامـــاتهم، ولكنهـــا قضـــیة تهـــم كـــل فـــرد فـــي هـــذا المجتمـــع"(فهمي، 

)، لــذا كــان ضــروریًا أن یشــارك المجتمــع بأطیافــه وفئاتــه فــي صــناعة ١٠: ١٩٩٢
ن أن تعبـــر عــن احتیاجاتــه ومتطلباتـــه، هــذه السیاســة التعلیمیــة الجدیـــدة، كــي یضــم

وتبنــــي المجتمــــع لهــــا، ممــــا یــــنعكس علــــى متابعــــة تنفیــــذها متابعــــة جیــــدة مــــن قبــــل 
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المجتمـــــع بكـــــل مؤسســـــاته، ویحمیهـــــا مـــــن الفردیـــــة واألهـــــواء الشخصـــــیة، وتضـــــمن 
  موضوعیتها إلى حد كبیر. 

وتعــد األحــزاب السیاســیة إحــدى الهیئــات التنظیمیــة والمؤسســات المجتمعیــة 
تـي تسـعى لـدفع مجـاالت العمـل فـي المجتمـع مـن خـالل برامجهـا، وبمـا یتـوفر لهــا ال

من إمكانیات فكریة ومادیة وبشریة، خاصة ال یخلو أي برنـامج ألي حـزب سیاسـي 
من قضایا التعلیم وسیاساته. ومن ثم البد أن یكون لها إسهام في صـناعة السیاسـة 

األیــدیولوجي بصــورة تجعلهــا ممثلــة التعلیمیــة، خاصــة أنهــا تتمیــز بتنوعهــا الفكــري و 
للشعب المصري وعن مصـالح المـواطنین ومتطلبـاتهم وأحالمهـم، خاصـة بعـد  ثـورة 

ـــة للمـــواطنین فـــي تأســـیس األحـــزاب  ٢٠١١ینـــایر  ٢٥ حیـــث أتیحـــت الحریـــة الكامل
السیاسیة، وتالشت كافة القیود التي كان تُمـارس علیهـا، ممـا جعـل هنـاك إقبـال مـن 

علیهـــا واالنضــمام إلیهـــا، األمــر الــذي یتوقـــع أن یكــون لهـــا دور  المــواطنین للتعــرف
  فاعل في الحیاة السیاسیة في الفترة القادمة. 

األمـــر الـــذي دعـــا الدراســـة الحالیـــة إلـــى تحلیـــل المالمـــح التعلیمیـــة لبـــرامج 
األحزاب السیاسـیة القائمـة فـي مصـر، للتوصـل إلـى أولویـات السیاسـة التعلیمیـة مـن 

حــزاب، بصــورة تســاعد المخططــین التربــویین وصــانعي السیاســة وجهــة نظــر تلــك األ
عـــــادة صـــــیاغتها بصـــــورة تجعلهـــــا أكثـــــر توافقـــــًا وتلبیـــــة  التعلیمیـــــة علـــــى تطویرهـــــا وإ

  الحتیاجات المجتمع وظروفه.
  ) مشكلة الدراسة.١(  

 حنفـــــي، ؛٥: ٢٠١٠ محمد،لقـــــد أشـــــارت نتـــــائج مجموعـــــة مـــــن الدراســـــات(
 ؛١٩٩٢ عیــــــــد، ؛١٩٩٤ إمــــــــام، ؛٥٥٢: ٢٠٠٤ بــــــــارون، ؛٥٩: ٢٠٠٩ ورشــــــــاد،
ــــدیل، ــــأن)٢٩٨: ١٩٩١ قن ــــات ب ــــة السیاســــات صــــنع عملی  الســــنوات خــــالل التعلیمی

كـــون التعلیمـــي النظـــام وأن األمـــة، قضـــیة أصـــبح التعلـــیم أن أغفلـــت الماضـــیة ُ  مـــع ی
ـــة قطاعـــات بقیـــة ، واحـــداً  نســـیجاً  الدول  وافتقـــدت الدیمقراطیـــة عـــن فابتعـــدت متكـــامًال

 ومؤسســـات الشـــعبیة والتنظیمـــات المعنیـــة األطـــراف جمیـــع مـــن الحقیقیـــة المشـــاركة
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٩٨ 

 التعلیمیـــــة السیاســـــة بـــــین االنفصـــــال علیـــــه ترتـــــب الـــــذي األمـــــر. المـــــدني المجتمـــــع
ـطء تقبلهـا ضـعف إلـى أدى الـذي األمـر. ومشـكالته وظروفـه المجتمع ومتطلبات ُ  وب
 اإلســـعاد، أبـــو ؛١٤٤: ٢٠٠٣ نخلـــة،.(الواقـــع فـــي نجاحهـــا عـــدم ثـــم ومـــن انتشـــارها
  )١٩٩٢ طه، ؛٢٦: ٢٠٠١

ینایر بضرورة االهتمام بحـال التعلـیم وتطـویره،  ٢٥وتجتمع اآلراء بعد ثورة 
واعتبـاره األداة التــي ســیعتمد علیهــا المجتمــع المصــري للمضــي نحــو مصــاف الــدول 
ذا كــان هنـــاك  المتقدمــة. وال یمكــن إتمــام ذلـــك بــدون سیاســة توجهــه وتخطـــط لــه، وإ

ــــیهم ــــة بحكــــم  مجموعــــة مــــن األفــــراد مفــــوض إل مســــئولیة صــــناعة السیاســــة التعلیمی
مـــوقعهم فـــي التنظـــیم الرســـمي للمجتمـــع، فـــإن هنـــاك مجموعـــات غیـــر رســـمیة تمثـــل 
جماعـــات المصـــالح بـــالمجتمع كنقابـــات المعلمـــین ونـــوادي أعضـــاء هیئـــة التـــدریس، 
واألحــــــزاب السیاســــــیة، وغیرهــــــا مــــــن المؤسســــــات االجتماعیــــــة لهــــــا دور هــــــام فــــــي 

  صناعتها.
ذا كانـــــت ا ألحـــــزاب السیاســـــیة تمثـــــل أحـــــد هـــــذه الجماعـــــات والتنظیمـــــات وإ

المجتمعیـــة، والتـــي تلعـــب دورًا هامـــًا فـــي بلـــورة المصـــالح المجتمعیـــة، نظـــرًا لتمیزهـــا 
بـــالتنوع الفكـــري واألیـــدیولوجي الـــذي یجعلهـــا قـــادرة علـــى تمثیـــل الشـــعب المصـــري، 

یــــة رصــــد والتعبیـــر عــــن مصــــالح المـــواطنین ومتطلبــــاتهم وأحالمهــــم، لـــذا تبــــرز أهم
مالمــح السیاســیة التعلیمیــة فــي فكــر وبــرامج األحــزاب العاملــة فــي مصــر، لتعریــف 
صـــانعي السیاســـة التعلیمیـــة باحتیاجـــات المجتمـــع ومتطلباتـــه. وعلیـــه یمكـــن تحدیـــد 

  مشكلة الدراسة في التساؤالت التالیة:
ما طبیعة السیاسة التعلیمیة، وأهمیة مشاركة المجتمع في صناعتها ؟  
حــــزاب السیاســــیة المصــــریة فــــي صــــناعة السیاســــة التعلیمیــــة مــــا دور األ

  المصریة؟
ما أبرز مالمح السیاسة التعلیمیة في برامج األحزاب السیاسة في مصر؟  



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٩  

 ینــایر مـن وجهــة نظــر  ٢٥مـا أولویــات السیاسـة التعلیمیــة فــي فتـرة مــا بعـد ثــورة
  األحزاب السیاسیة المصریة؟ 

  ) أهداف الدراسة.٢(
  -لتحقیق مجموعة من األهداف لعل من أهمها ما یلي:تسعى هذه الدراسة 

.بیان أهمیة مشاركة األحزاب السیاسیة ودورها في صناعة السیاسة التعلیمیة  
.رصد التوجهات التعلیمیة في برامج األحزاب السیاسیة  

 تحدیـــــد أولویـــــات السیاســـــة التعلیمیـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر األحـــــزاب
  السیاسیة المصریة.

  ) أهمیة الدراسة.٣(
تعود أهمیة هذه الدراسة إلى تناولها موضوع بالغ األهمیة لكـل المجتمعـات 
بصفة عامة ولمجتمعنا المصري بصفة خاصة في الوقت الحالي الـذي یشـهد  ثـورة 
سیاسیة ومجتمعیة نحو تحقیق الدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة ، والـذي تحتـاج فیـه 

تمـع المصـري ومتطلباتـه، وتعبـر مصر لسیاسة تعلیمیة جدیـدة تلبـي احتیاجـات المج
عـــن كـــل فئـــات المجتمــــع وأطیافـــه، كـــي یـــتمكن التعلــــیم المصـــري مـــن تـــولي زمــــام 

  المجتمع والعبور به إلى مصاف الدول المتقدمة. 
ومـــــن منطلـــــق أن السیاســـــة التعلیمیـــــة تعـــــد أهـــــم أدوات تطـــــویر المجتمـــــع 

یـــر هـــذه الرئیســـة، ومـــن هنـــا تظهـــر أهمیـــة هـــذه الدراســـة التـــي توضـــح ضـــرورة تغی
السیاسة وتطویرها، من خالل الكشف عن بعـض الجوانـب التـي یجـب االهتمـام بهـا 

  من أجل تطویر المجتمع واالرتقاء به.  
كما تكمن أهمیة هذه الدراسة من خـالل مـا تقدمـه مـن نتـائج تفیـد المخطـط 
التربــــوي وصــــانعي السیاســــة التعلیمیــــة فــــي مصــــر فــــي رصــــد احتیاجــــات المجتمــــع 

تـــه التعلیمیـــة والتـــي تعبـــر عنهـــا بـــرامج األحـــزاب السیاســـیة، عنـــد المصـــري ومتطلبا
  إعادة النظر في السیاسة التعلیمیة الحالیة وتطویرها.

جراءاتها.٤(   ) منهج الدراسة وإ



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
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لكــي تحقــق هــذه الدراســة أهــدافها وتجیــب عــن تســاؤالتها، تتبــع فــي جملتهــا 
  -منهج البحث الوصفي، ویتبین ذلك من خالل الخطوات التالیة:

 مســـح وتحلیـــل األدب المتعلـــق بموضـــوع الدراســـة ویقـــع فـــي مجالهـــا، الســـتقراء
مفهـــوم السیاســـة التعلیمیـــة وطبیعتهـــا، ورصـــد مالمحهـــا فـــي الســـنوات الســـابقة، 
وأبــرز ظواهرهـــا الســـلبیة، وبیـــان أهمیـــة تمثیـــل المجتمـــع فـــي مراحـــل صـــناعتها، 

  ودور األحزاب في صناعة السیاسة التعلیمیة.
وعــة مــن األحــزاب السیاســیة العاملــة فــي مصــر لرصــد تحلیــل بــرامج مجم

أبرز االتجاهات التي تؤمن بهـا فـي المجـال التعلیمـي، والخـروج بمجموعـة 
من القضایا التعلیمیة التي تشترك األحزاب في االهتمام بهـا، والتـي تشـكل 

  في مجموعها المالمح األساسیة السیاسة التعلیمیة في الفترة القادمة.
 تضــم القضــایا التعلیمیــة التــي توصــلت إلیهــا الدراســة، ثــم الخــروج بقائمــة

عرضــها علــى مجموعــة مــن القیــادات الحزبیــة بمصــر الســتطالع آرائهــم 
لتحدیـد درجـة أهمیــة كـل قضــیة مـن هـذه القضــایا فـي الفتــرة الراهنـة، مــن 
أجـــل التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن القضـــایا التعلیمیـــة قـــد تمثـــل أولویـــات 

ــــة مــــن وجهــــة نظــــر األحــــزاب السیاســــیة فــــي الســــنوات  السیاســــة التعلیمی
  القادمة.

  ) حدود الدراسة.٥(
تــم اختیــار مجموعــة مــن األحــزاب السیاســیة المصــریة التــي تعبــر عــن كافــة         

التیارات واالنتماءات، بحیث تضم الدراسة بعضًا مـن األحـزاب القدیمـة التـي أنشـئت 
ا، وتضــم كــذلك األحــزاب ینــایر، واألحــزاب الجدیــدة التــي تأسســت بعــده٢٥قبـل ثــورة 

ذات المرجعیــة الدینیــة واألحــزاب اللیبرالیــة واألحــزاب الیســاریة، كمــا تضــمنت تمثــیًال 
لألحــــزاب التــــي أسســــها شــــباب الثــــورة، وجــــاءت األحــــزاب السیاســــیة التــــي اختارتهــــا 

  الدراسة في ضوء هذه المعاییر مرتبة ترتیبًا هجائیًا كما یلي:
.حزب اإلصالح و التنمیة  



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صالح والنهضة.حزب اإل  
.حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي  
.حزب التحالف الشعبي االشتراكي  
.حزب الجبهة الدیمقراطیة  
.حزب الجیل الدیمقراطي  
   .حزب الحریة والعدالة  
.حزب العدل  
المحافظین حزب.  
االجتماعي الدیمقراطي المصري الحزب.  
األحرار المصریین حزب.  
النور حزب.  
جدیدال الوسط حزب.  
الجدید الوفد حزب.  
الثورة مصر حزب.    
.حزب مصر الحریة  

  ) مصطلحات الدراسة.٦(
  السیاسة التعلیمیة: 

"مجموعـــة المبـــادئ التـــي تمثـــل اإلطـــار الفكـــري الـــذي یوجـــه التعلـــیم بـــالمجتمع، 
ویحــدد مســار العمــل فیـــه فــي فتــرة زمنیـــة معینــة، بهــدف تطـــویر التعلــیم بمــا یحقـــق 

  ال مستقبله". احتیاجات المجتمع وآم
  : األحزاب السیاسیة

"جماعــــــات سیاســــــیة تــــــنظم وتؤســــــس علــــــى مبــــــادئ وأهــــــداف ورؤى سیاســــــیة 
واقتصــادیة واجتماعیــة مشــتركة، وتعمــل علــى تحقیقهــا بالوســائل السیاســیة وبــالطرق 



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
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الدیمقراطیــة أو المشــاركة فــي مســئولیات الحكــم، بصــورة تــدفع شــتى مجــاالت العمــل 
  هم في تنمیة المجتمع وتطوره.".في المجتمع، األمر الذي یس

وفیمـــا یلـــي عـــرض لمفهـــوم السیاســـة التعلیمیـــة، وطبیعتهـــا، وتحلیـــل واقعهـــا فـــي 
  مصر، واستخالص أبرز التحدیات التي تواجه صناعتها في الفترة الراهنة بمصر:

: السیاسة التعلیمیة في مصر   ثانیًا
  ) مفهوم السیاسة التعلیمیة.١(    

عـد مصــطلح السیاســة مــن ا ُ لمصــطلحات التـي یتــداول اســتخدامها مــن قبــل ی
، فـال  كافـة األفـراد علـى اخـتالف مسـتویاتهم، ولكـن كـل مـنهم یقصـد بـه شـیئًا مختلفـًا
یوجــد إجمــاع علــى المقصــود بالسیاســة؛ ویرجــع ذلــك االخــتالف إلــى طبیعــة العلــوم 
ــــى جانــــب أنهــــا ترجمــــة  ــــة حیــــث تتعــــدد فیهــــا اآلراء ووجهــــات النظــــر، إل االجتماعی

). فالمصــطلح Politics) ،(Policy( ن مختلفــین فـي اللغــة اإلنجلیزیـة، وهمــالمصـطلحی
" مـــن "ســـاس ، یســـوس ویعنـــي لغـــًة دبـــر األمـــر" (الفیـــومي، Politicsاألول "السیاســـة 

: ١٩٨٢)، ویعنـي أیضـًا "علـم الحكومــة و فـن عالقـة الحكم"(أكسـفورد، ٢٩٥د.ت: 
الشـئون التــي تهـم الدولــة، )، كمـا أنهــا تُطلـق علـى "مجموعــة Longman: 461؛ ٥٢٠

). وعلـــى الـــرغم ٣٢٧: ١٩٧٤أو الطریقـــة التـــي یســـلكها الحكام"(الكیـــالي، وزهیـــري، 
مــن التفســیرات اللغویــة المختلفــة لمعنــى السیاســة إال أنهــا تشــترك فــي كــون السیاســة 

  إدارة الدولة وتدبیر كافة األمور والشئون المتعلقة بها. 
حیة للسیاســة عــن التعریفــات الســابقة وال تختلــف رؤیــة التعریفــات االصــطال

والتي ال تخرج عن رؤیتها للسیاسة على أنها إحدى العلـوم االجتماعیـة التـي تبحـث 
فــــــي النظریــــــة والتطبیــــــق السیاســــــیین، وفــــــي نظــــــم الحكومــــــة واإلدارة، واالتجاهــــــات 
السیاســیة، كمــا أنهــا تعنــي المشــاركة فــي كــل شــئون الدولــة وتشــكیل هیئاتهــا ووضــع 

حتــــوى نشــــاطها. فهنــــاك مــــن یراهــــا علــــى أنهــــا "المهمــــات المنوطــــة بهــــا أهــــدافها وم
الحكومـــة، وتـــأثیر الحكومـــات فـــي الشـــعوب، والطـــرق التـــي تعمـــل بهـــا، أو الوســـائل 

: ٢٠٠١التي یلجأ إلیها قادتهـا فـي الحصـول علـى السـلطة واالحتفـاظ بها"(كوربـت، 
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لطة كیــف تــوزع )، ومـن یؤكــد علـى أنهــا "العملیـة التــي تقـرر بواســطتها السـ١٤-١٣
الثروات، وأن صـانعي السیاسـة یعینـوا مـن قبـل المجتمـع، مـع إقـرارهم بكیفیـة تحویـل 

  ).  ٥: ١٩٨٣، Louise&Robertالقیم االجتماعیة إلى إجراءات واقعیة"(
فیعنــي لغـــة "خطــة العمـــل أو إدارة " Policyأمــا المصـــطلح الثــاني "السیاســـة 

)، أي تحدیــــــــد اإلجــــــــراءات Longman: 461؛ ٥٢٠: ١٩٨٢األمور"(أكســــــــفورد، 
والخطــوات الالزمــة إلدارة األمــور. وهنــاك مــن یــرى أنهــا "مجموعــة القواعــد والــنظم 
التــي تحكــم ســیر العمــل والمحــددة ســلفًا بمعرفــة اإلدارة والتــي یسترشــد بهــا العــاملون 
ـــــــق  ـــــــرارات والتصـــــــرفات المتعلقـــــــة بتحقی ـــــــة فـــــــي كافـــــــة الق فـــــــي المســـــــتویات المختلف

)، وهنــاك مــن ینظــر إلیهــا علــى أنها"إطــار ٢٧٩: ١٩٨٠ الهــدف"(درویش، وتكــال،
)، أو أنهـــــا "إطـــــار مـــــن المعـــــاییر ٣٢-٣١: ١٩٩٨، Golebatelأو قواعـــــد للعمـــــل"(

)، أو أنهـــــا "الخطـــــوط ٣٤٥: ١٩٨٤العامـــــة للســـــلوك المالئـــــم لمشـــــروع مـــــا"(مطر، 
  ).٩: ١٩٩٩، Eldonاإلرشادیة العامة التي تشكل القرارات واألفعال واإلجراءات"(

لیـــه فـــإن السیاســـات هـــي التـــي توجـــه القـــرارات واألفعـــال، وتحـــدد مســـار وع
العمل وحدوده، كما تحدد مجموعـة األهـداف التـي تسـعى إلـى تحقیقهـا، وتشـیر إلـى 
الوســائل التــي یمكــن أن إتباعهــا لتحقیــق هــذه األهــداف، وبــذلك تُعــد هــذه السیاســات 

ُسترشد بهـا أثنـاء عملیـات التنفیـذ لمواجهـة المشـ كالت التـي قـد تطـرأ أو عنـد مرجعًا ی
  مالحظة العمل إن كان قد حاد عن المخطط له.

ذا اختلف العلمـاء والمفكـرون حـول تحدیـد تعریـف السیاسـة، إال أن هنـاك  وإ
ختلــف علیهــا والتـــي البــد مــن وضـــعها فــي االعتبــار عنـــد  ُ مجموعــة مــن النقـــاط ال ی

  )٥-٢: ٢٠١١، Naidu؛ ٣٤٨-٣٤٧: ١٩٨٤الحدیث عنها منها ما یلي:(مطر، 
  ال یكـــون للسیاســـة معنـــى إال مـــن خـــالل بیئـــة معینة(مؤسســـة) ولـــیس هنـــاك

سیاسة من الممكن أن تُفهم بدون الرجوع إلى المؤسسة أو المنظمة التـي تعمـل 
  من خالل نظام معین.
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  السیاسـة دائمـًا مقصـودة ألنهـا تتضــمن مـا تختـاره المؤسسـة كـي تفعلــه أو ال
  األعمال اإلنسانیة التي تبني بقصد معین. تفعله، فهي قاعدة موجهة إلدارة

  تتعلــق السیاســة دائمــًا بالصــالح العــام ولــیس بصــالح شــخص معــین أو فئــة
  ما، فهي لها صفة العمومیة في معالجتها للقضایا والحاالت المختلفة.

  تشـمل السیاسـات دائمــًا موقـف اختیـار، وهــذا الموقـف صـعب إلــى حـد كبیــر
  بة وقد تكون متصارعة على الرغم من شرعیتها.ألنه اختیار بین آراء متضار 

  تشمل السیاسـة بعـض عملیـات التفـاوض ألنهـا تتضـمن التكییـف بـین اآلراء
  واالهتمامات المختلفة التي قد تكون متصارعة أو متناقضة.

  فهـــي تتضــــمن التفـــاوض بــــین الجماعــــات ، السیاســـة عملیــــة ولیســـت منتجــــًا
  سمي للدولة التخاذ سیاسة رسمیة.المختلفة التي قد تقع خارج الجهاز الر 

  ینظر للسیاسة على أنها نمـط مـن اإلجـراءات فـي فتـرة زمنیـة أكثـر مـن أنهـا
  مجرد وثیقة.

 تتـــــأثر السیاســـــة فـــــي شـــــكلها وتوقیتهـــــا وتطورهـــــا ونتائجهـــــا بالمنـــــاخ الفكـــــري
  والسیاسي واالجتماعي واالقتصادي السائد في المجتمع بصفة عامة.

) ؛ Politics  ،Policyلجلیـــة بــــین المصــــطلحین (ومـــن هنــــا تظهـــر العالقــــة ا
" تحــــدد اإلجــــراءات والخطــــوات فــــي ضــــوء السیاســـــة "  Policyحیــــث إن السیاســـــة " 

Politics  . وما ترسمه من أهداف واستراتیجیات عامة "  
وعلــى الـــرغم مــن االخـــتالف بــین المصـــطلحین إال أن هنــاك عالقـــة وثیقـــة 

'' Politicsا فكالهمــا یكمــل اآلخــر؛ فالسیاســة ''بینهمــا؛ لــذا فمــن الخطــأ الفصــل بینهمــ
'' لتنفیـذ مبادئهـا واسـتراتیجیاتها وأهـدافها حیـث تكـون Policyفي حاجة إلى السیاسة ''

مهمتهـــا تحویلهـــا إلـــى مجموعــــة مـــن اإلجـــراءات والخطــــوات الالزمـــة التـــي تضــــمن 
'' لكـي Politics'' في أمـس االحتیـاج إلـى السیاسـة ''Policyتنفیذها. كما أن السیاسة ''

  تضع لها األهداف العامة والخطوط العریضة التي تتحرك في إطارها .
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 Educationalواســـتنادًا إلـــى مـــا ســـبق نجـــد أن مفهـــوم السیاســـة التعلیمیـــة"

Policy یعاني كذلك من عدم إجماع على تعریفه، نظرًا الرتبـاط السیاسـة التعلیمیـة  "
عدید من الجوانب السیاسـیة واالقتصـادیة بمیدان التعلیم الذي یتشابك ویتداخل مع ال

.   واالجتماعیة، األمر الذي یجعل تناوله موضوعًا معقدًا ومتشابكًا
فتتبــــع السیاســــة التعلیمیــــة المصــــطلح الثــــاني للسیاســـــة حیــــث إنهــــا تُشـــــتق 
وتتضح معالمها من خالل السیاســة العامـة للدولـة، ویمكـن تعریفهـا لغویـًا علـى أنهـا 

ــــي، "جملــــة الموجهــــات الع امــــة التــــي تحكــــم حركــــة المجتمــــع فــــي قطــــاع التعلیم"(عل
٨٨: ١٩٩٦.(  

ولقد أمـدنا المختصـون فـي هـذا المجـال بمجموعـة مـن التعریفـات المتعـددة، 
فیراها البعض على أنها ببسـاطة "هـي السیاسـة المرتبطـة بمؤسسـات التعلیم"(حوالـة، 

مـا یجـب فعلـه )، كما یراها آخرون على أنها "عملیـة إجرائیـة توضـح ١٢٨: ٢٠٠٧
، مــن أجـــل تحقیـــق األهـــداف التربویـــة ، كمـــا أنهـــا تحـــدد اتجاهـــات العمـــل ، وتوجـــه 
عملیـة اتخــاذ القـرار التربــوي ، واختیــار البـدائل المناســبة ، مــن أجـل حــل المشــكالت 

(حجـاج، "التربویة ، وتطویر التعلیم بما یحقق احتیاجات الحاضـر ، وآمـال المسـتقبل
٢٤٨: ١٩٨٣.(  

عض تعریفــًا آخــر للسیاسـة التعلیمیــة بأنهــا التــي "تنطــوي علــى كمـا یــذكر الــب
تعریـــف واضـــح لألهـــداف التعلیمیـــة وترجمـــة هـــذه األهـــداف لمعـــاییر ومحكـــات فـــي 

)، فضـًال علـى ٣٥٥: ١٩٨٤حدود معقولـة مـن أجـل تحسـین نوعیـة التعلیم"(مطـر، 
أنها"عبــارة عــن مجموعــة مــن األهــداف التــي تضــفي الشــرعیة علــى مجموعــة القــیم 

  ).Edmondso, 2005: 2المعتقدات"(و 
فضــًال عــن رؤیــة آخــرین للسیاســة التعلیمیــة علــى كونهــا "مجموعــة القــرارات 
الصریحة والضمنیة التي یمكن أن تحدد االتجاهـات التـي تحكـم القـرارات المسـتقبلیة 

 ,Haddad&Demskyأو التــي تســاعد علــى المبــادرة بالفعــل وتوجــه عملیــات التنفیــذ"(

1994: 4.(  
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تُعـــرف علـــى أنهـــا "خطـــة عمـــل أو صـــیاغة أهـــداف وتتضـــمن "عملیـــة كمـــا 
، وتشـــمل عملیـــات  ونتیجـــة"، وهـــي بـــذلك تفـــوق كثیـــرًا وثیقـــة أو نصـــًا سیاســـیًا محـــددًا
تســــبق صــــناعة الــــنص، وعملیــــات التعــــدیل المســــتمرة علــــى الــــنص، وتمتــــد لتشــــمل 

  ).  ١٩٨٠،Morrisالممارسات في الواقع الفعلي"(
آخــــرون علــــى أن السیاســــة التعلیمیــــة تمثـــــل فــــي الوقــــت الــــذي یؤكــــد فیـــــه 

األساس الفكري للتعلـیم، ویظهـر ذلـك فـي تعـریفهم لهـا علـى أنهـا "تتضـمن مجموعـة 
مــن المبــررات التــي تمثــل األســاس الفكــري الــذي توجــه مــن خاللــه العملیــة التعلیمیــة 

)، ویتفـــق تعریـــف آخـــر مـــع هـــذا االتجـــاه ٣: ٢٠٠٣، Bertiفـــي عقـــد مـــن الزمـــان"(
أنهـــا "الخطـــوط العامـــة التـــي تقـــوم علیهـــا عملیـــة التربیـــة والتعلـــیم وهـــي  مؤكـــدًا علـــى

تشـمل حقــول التعلـیم ومراحلــه المختلفـة والخطــط والمنـاهج والوســائل التربویـة والــنظم 
). ٣٥٥: ١٩٨٤اإلداریة واألجهزة القائمة على التعلیم وسائر مـا یتصـل بـه"(مطر، 

حیــث یراهــا "مجموعــة مــن المبــادئ  وتتســع نظــرة التعریــف التــالي للسیاســة التعلیمیــة
والقــــرارات التــــي تســــتمد مــــن نظــــام محــــدد للقــــیم، ومــــن استشــــراف النتــــائج واآلثــــار 
المحتملة للقرارات، وبناء على ذلك یتم تحدید اإلجراءات التي تلتـزم الحكومـة األخـذ 
بهـا مـن أجــل التـأثیر فـي الواقــع وتوجیهـه نحــو األهـداف المخططـة، ویــتم تنفیـذ هــذه 

ـــیم كخطـــة عامـــة لتوجیـــه المبـــاد ئ واإلجـــراءات ومـــا یتبعهـــا عـــادة داخـــل نظـــام التعل
القــــرارات المتصــــلة بوســــائل تحقیــــق األهــــداف التعلیمیــــة المرغــــوب تحقیقها"(حوالــــة، 

١١٢: ٢٠٠٧.(  
مــن خــالل العــرض الســابق لمجموعــة التعریفــات للسیاســة التعلیمیــة یتضــح 

صـود بالسیاسـة التعلیمیـة، إال أن لنا أنه علـى الـرغم مـن التنـوع فـي الـرؤى تجـاه المق
غالبیتهــا تتفــق فــي جانــب أساســي وهــو أنهــا الخطــوط العریضــة ومجموعــة المبــادئ 
واألسس الفكریة والمعاییر العامة التـي تحـدد مسـار عملیـة التربیـة والتعلـیم وتوجههـا 
داخل المجتمع، باإلضافة إلى الوسائل والممارسات والبرامج التي تمكـن مـن تحقیـق 

اف. وبـــــذلك یمكـــــن أن تتبنـــــى الدراســـــة التعریـــــف اإلجرائـــــي التـــــالي للسیاســـــة األهـــــد



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــیم التعلیمیــة وهــو" ــي تمثــل اإلطــار الفكــري الــذي یوجــه التعل مجموعــة المبــادئ الت
بالمجتمع، ویحدد مسار العمل فیـه فـي فتـرة زمنیـة معینـة، بهـدف تطـویر التعلـیم 

  ".بما یحقق احتیاجات المجتمع وآمال مستقبله
كــن القــول بـــأن السیاســة التعلیمیــة تتضـــمن مجموعــة مــن األبعـــاد وعلیــه یم

أولهـا: كونهــا موجهـات ومبــادئ عامـة توجــه العمـل، وثانیهــا: ترجمـة هــذا الفكـر إلــى 
إجـــراءات وخطـــط تنفیذیـــة، وثالثهـــا: المتابعـــة والمحاســـبة لضـــمان تحقیـــق األهـــداف 

  المطلوبة.
م المبـــــادئ كمــــا یجــــب أال تقتصـــــر السیاســــة التعلیمیــــة وتنحصـــــر فــــي رســــ

التوجیهیــة العامــة، بـــل البــد مـــن أن تشــتمل علـــى مجموعــة مـــن األهــداف الخاصـــة 
، فهـي تسـتخلص األهـداف التربویـة مـن االتجاهـات  المترابطة فیمـا بینهـا ترابطـًا قویـًا
العامة لسیاسة البالد، والتأكد من أنها تتماشى مع األهداف العامـة األخـرى، فضـًال 

  هداف التربویة وأهداف القطاعات األخرى بالمجتمع.عن تحقیق االنسجام بین األ
وبتحلیــل التعریفــات المختلفــة لمفهــوم السیاســة التعلیمیــة تبــرز أهمیــة 

  السیاسة التعلیمیة والتي یمكن إیجاز بعضها في النقاط التالیة:
  تكمــــن أهمیــــة السیاســــة التعلیمیــــة فــــي أنهــــا تــــنظم العملیــــة التعلیمیــــة داخــــل

طــط للمراحــل التعلیمیــة، وتحــدد أهــداف التعلــیم فــي كــل المجتمــع، فهــي التــي تخ
مرحلة، وتضع الخطط الزمنیة الالزمة لتحقیقهـا، وترسـم األطـر والمبـادئ والقـیم 
التــــي تســــیر فــــي ضــــوئها العملیــــة التعلیمیــــة، أي أن كفــــاءة العملیــــة التعلیمیــــة 

ا، بالمجتمع تتوقف بدرجة كبیرة على طبیعة السیاسة التعلیمیـة وكفـاءة صـناعته
فالسیاسة التعلیمیة تمثـل األداة األساسـیة لتنمیـة المجتمـع، وتحـدیث بنیاتـه عبـر 
تنمیــــــة أذهــــــان المــــــواطنین، وتربیــــــة كفایــــــاتهم ومهــــــاراتهم وتهــــــذیب ســــــلوكیاتهم 

  وممارساتهم.
  ــــة دورًا هامــــًا فــــي تحقیــــق المواءمــــة بــــین متطلبــــات تلعــــب السیاســــة التعلیمی

فهــي التــي تعمــل علــى ترجمــة السیاســة المجتمــع وطبیعــة النظــام التعلیمــي بــه، 



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
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العامــة ومبادئهــا وأفكارهــا واســتراتیجیاتها وأهـــدافها وتحویلهــا إلــى مجموعــة مـــن 
ــــك ضــــمان للمواءمــــة  ــــذها، وفــــي ذل اإلجــــراءات والممارســــات التــــي تضــــمن تنفی
والتــوازن بــین مــا یقدمــه التعلــیم فــي مراحلــه المختلفــة وبــین متطلبــات المجتمــع، 

لتعلیمـي واحتیاجـات المجتمـع، لـذلك كلمـا كانـت السیاسـة بین مخرجات النظـام ا
التعلیمیــة تتبــع المــنهج العلمــي فــي صــناعتها وتنفیــذها، كلمــا كــان ذلــك ضــمانًا 

  في تحقیق مطالب المجتمع واحتیاجاته.
  أنهـــا المنـــوط بهـــا عملیـــة التنســـیق بـــین قطـــاع التعلـــیم والقطاعـــات األخـــرى

اف التعلــــیم وأهــــداف غیرهــــا مــــن بالدولــــة، بصــــورة تحقــــق االنســــجام بــــین أهــــد
  القطاعات.   

  ،تبرز أهمیة السیاسة التعلیمیة في كونها اإلطار المرجعـي للنظـام التعلیمـي
الــذي یســاعد فــي توجیــه القــرارات والبــرامج والخطــط التربویــة، وعنــد حــدوث أي 
خلـــل فـــي التنفیـــذ والممارســـة، أو اخـــتالف فـــي وجهـــات النظـــر، فیـــتم االحتكـــام 

  إلیها.
 لــى أهمیــة السیاســة التعلیمیــة، حیــث أنهــا المســئولة عــن توجیــه وتنظــیم تتج

أهـم قطاعـات المجتمـع وأخطرهـا وهـو قطـاع التعلـیم، والـذي یعـد بعـدًا هامـًا مـن 
أبعــاد التغییــر والتطــویر المجتمعــي، بــل هــو قــاطرة التغییــر فــي أي مجتمــع مــن 

  المجتمعات، ویعد االهتمام به وتنمیته من أولویات المجتمع.
  تتضــح أهمیــة السیاســة التعلیمیـــة حیــث أنهــا المســـئولة عــن إعــداد اإلنســـان

وتكوینـــه، فیعتبـــر اإلنســـان هـــو المحـــور األول واألساســـي فـــي أي مجتمـــع مـــن 
المجتمعــات، ومــن أجلــه تنشــأ المؤسســات وتقــام المنظمــات، ولــذا فاالهتمــام بــه 

ا یقـع علـى وتنمیته هو نقطة البدء فـي أي تنمیـة وفـي بنـاء الحضـارات، وهـذا مـ
عـاتق السیاســة التعلیمیــة التــي تضــع أهــداف النظــام التعلیمــي وتخطــط لتحقیقهــا 
تلبیـــة لمتطلبـــات تنمیـــة المجتمـــع، "فالسیاســـة التعلیمیـــة إنمـــا تقـــدم فـــي األســـاس 

)، ٢٠١: ٢٠١٠، Sabriلمصـــلحة الطـــالب ومراعـــاة الحتیاجـــاتهم ومتطلبـــاتهم"(



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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إلـــــــى أن تطـــــــویر  )٥٥: ٢٠٠٩، Owensولقـــــــد توصـــــــلت إحـــــــدى الدراســـــــات (
التحصــــیل العلمــــي للطــــالب یتوقــــف علــــى التغییــــرات التــــي تطــــرأ علــــى سیاســــة 
التعلـــیم، فــــال یمكــــن أن تطلـــب تغییــــرًا فــــي ممارســـات الطــــالب دون أن تُحــــدث 

  تغییرًا في السیاسة التعلیمیة.
  وأخیـرًا فـالمالحظ أن هنـاك كثیـر مـن األبحـاث والدراسـات التـي قـدمت حـول

ر واشـــــترك فـــــي وضـــــعها سیاســـــیون ووزراء وهیئـــــات سیاســــة التعلـــــیم فـــــي مصـــــ
مجتمعیـــة كالجامعـــات والمجـــالس القومیـــة والتشـــریعیة وكلیـــات التربیـــة والمراكـــز 
البحثیــة ووســائل اإلعــالم بأنواعهــا المختلفــة، وهــذا یعنــي أن "قضــیة التعلــیم فــي 
المجتمـــع قضـــیة عامـــة ال تهـــم مجموعـــة معینـــة مـــن النـــاس بحكـــم مســـئولیاتهم 

الوظیفیــة أو بحكــم تخصصــهم أو اهتمامــاتهم، ولكنهــا قضــیة تهــم  السیاســیة أو
كــل فــرد فــي هــذا المجتمــع، فمــا مــن أســرة إال ولهــا ولــد أو بنــت فــي التعلــیم، أو 
هـــو مقبـــل علـــى القبـــول فیهـــا، فمـــا مـــن فـــرد إال ولـــه عالقـــة بـــالتعلیم، ومـــا مـــن 

اریر )، وكثـرة التقـ١١-١٠: ١٩٩٢مجتمع إال ویؤرقـه نظامـه التعلیمي"(فهمـي، 
ـــیم فـــي مصـــر تـــدل علـــى أهمیـــة القضـــیة  واألوراق واألبحـــاث عـــن سیاســـة التعل

  والموضوع، التي تخطط وتوجه هذا القطاع الهام في المجتمع. 
وتبــــرز مــــن خــــالل العــــرض الســــابق أهمیــــة السیاســــة التعلیمیــــة التــــي توجــــه   

وتخطــط للنظــام التعلیمــي الــذي یعــد أهــم األنظمــة المجتمعیــة فــي مصــر، لــذا فــإن 
حســـن إعـــدادها وبنائهـــا فضـــًال عـــن جـــودة تنفیـــذها ومتابعتهـــا، كـــان ذلـــك ضــــمان أُ 

لتطـــویر التعلـــیم وتقدمـــه، وكلمـــا كانـــت هنـــاك مشـــاركة مـــن فئـــات المجتمـــع وأطیافـــه 
المختلفـــة فـــي صـــناعة السیاســـة التعلیمیـــة للدولـــة، كلمـــا كانـــت معبـــرة عـــن المجتمـــع 

والعمــل علــى تنفیــذها والحــرص  وظروفــه، وكانــت دافعــًا ألفــراد المجتمــع لاللتــزام بهــا
علــى نجاحهــا؛ األمــر الــذي یــنعكس باإلیجــاب علــى تقــدم المجتمــع وتغیــره للصــورة 

  التي یبغاها. 
  ) طبیعة السیاسة التعلیمیة.٢(    
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تتناول الدراسة في هـذا الجـزء بعـض الجوانـب التـي تـرتبط بطبیعـة السیاسـة     
بصورة أفضل، وفیمـا یلـي عـرض التعلیمیة والتي تساعد على التعامل معها وفهمها 

    موجز لبعض هذه الجوانب:
 تعــد كــل مــن العمومیـــة والموضــوعیة والتطوریــة والتحدیـــد مــن أبــرز خصـــائص

السیاســـة التعلیمیـــة، فالعمومیـــة تعنـــي أنهـــا تعـــد اإلطـــار العـــام للنظـــام التعلیمـــي 
بصـــورة ال تفقـــدها ارتباطهــــا بـــالمجتمع، والحـــرص علــــى العالقـــة بـــین مكونــــات 

  التعلیم وبین األساس الفكري الذي تقوم علیه.  منظومة
كمـا أن السیاسـة التعلیمیـة تنبثـق مــن فلسـفة المجتمـع والواقـع االجتمـاعي، ومــن 
ثــم فهــي تكتســب صــفة الموضــوعیة ألنهــا تعبــر عــن مشــكالت عمــوم المجتمــع 
وتطلعاتــه، وهــذا یحفظهــا مــن ارتباطهــا بشــخص مــا،  األمــر الــذي یحفظهــا مــن 

عة والتـــــدخالت الشخصــــیة، ممـــــا یتـــــیح لهــــا فرصـــــة االســـــتمرار التقلبــــات الســـــری
  )٨٢-٨١: ١٩٩٦واالستقرار النسبیة. (علي، 

وال یعنــي ذلــك جمودهــا الــذي یــؤدي بهــا إلــى االضــمحالل والــزوال، ولكــن فــي 
الوقــت الــذي تتســم فیــه السیاســة التعلیمیــة بقــدر مــن االســتمرار واالســتقرار البــد 

ة تتـــیح فرصـــة الحركـــة للقـــائمین علیهــــا أن تخضـــع لقـــدر مـــن التطـــور والمرونــــ
بقصـد مواكبــة التغیــرات المجتمعیــة المختلفــة، ولمواجهــة المشــكالت التــي تظهــر 

  في المجتمع. 
أمــا التحدیــد فیعنــي أن السیاســة التعلیمیــة تعــین وتحــدد مجموعــة مــن األهــداف 
ال تفقــد أهمیتهــا ویغیــب جــدواها، ولكــن تحدیــدًا ال  التــي یتفــق علیهــا المجتمــع وإ

  یشكل قیدًا على حركة العاملین في المیدان.
 تُســـتمد السیاســـة التعلیمیـــة مـــن مجموعـــة مـــن المصـــادر المتعـــددة والتـــي یمكـــن

  )٨٤-٨٣: ١٩٩٦إیجاز بعضها فیما یلي:(علي، 
  :العقیدة الوطنیة  
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البـــد أن یشـــعر العـــاملون بقطـــاع التعلــــیم وكـــل أفـــراد المجتمـــع بـــأن السیاســــة 
بهـــم وتعبـــر عـــنهم، وأنهـــا تمثـــل شخصـــیتهم التـــي  التعلیمیـــة بمجـــتمعهم تـــرتبط

تمیــزهم عــن غیــرهم مــن األمــم، وال یحــدث هــذا إال إذا كانــت العقیــدة الوطنیــة 
ـــة اآلراء  هـــي مصـــدرها، بمعنـــى أن تكـــون السیاســـة التعلیمیـــة معبـــرة عـــن جمل
واألفكــــار األساســــیة التــــي تعبــــر عــــن موقــــف المجتمــــع وفكــــره تجــــاه القضــــایا 

  والمشكالت المختلفة.
:حركة الواقع  

إذا كانــت العقیــدة الوطنیــة تعبــر عبــر عقــل المجتمــع، فــإن حركــة الواقــع تعبــر 
عـن الفعــل والممارســة، فالعقیـدة الوطنیــة تعبــر عمــا هـو مطلــوب وتــأتي حركــة 
الواقع لتكشف عن مدى إیجابیتها أو سلبیاتها، فحركـة الممارسـة والواقـع كثیـرًا 

ـــم تخطـــر علـــى ذهـــ ـــدًا ألفكـــار ل ن أحـــد مـــن قبـــل. أي ال یمكـــن مـــا تكـــون مول
االقتصـــار علـــى العقیـــدة الوطنیـــة بمفردهـــا فـــي تشـــكیل السیاســـة التعلیمیـــة بـــل 

  البد من اقترانها بالواقع والممارسات المجتمعیة.
:الخبرة التاریخیة  

ال شــك أن حاضــر كــل أمــة یولــد مــن رحــم ماضــیها، فالبــد مــن تــوفر الــوعي 
اءهــا ویضــیف علیهــا، فیحــدث الــذي یســتفید مــن خبــرة األمــس فــال یكــرر أخط

التـراكم ویتجـه المجتمـع إلـى التطــور والتقـدم، فـامتالك مجتمعنـا لخبـرة تاریخیــة 
تمتــد آلالف الســنین تكســبه ثــروة یصــعب حصــرها البــد مــن اإلفــادة منهــا فــي 

  بناء السیاسة التعلیمیة.
:الفكر التربوي  

معــات وهــو یعبــر عــن رؤى بــاحثین ومفكــرین مــن أبنــاء المجتمــع أو مــن مجت
أخــرى تتمیـــز باإلبـــداع واالبتكــار، وتتمتـــع عقـــولهم بالرؤیــة الشـــاملة المتكاملـــة 
وبالبصـیرة النافــذة. فــالفكر التربــوي إذا كــان یعبــر عــادة عمــا ینبغــي أن یكــون، 
إال أنه من ناحیة أخرى إنمـا یصـدر عـن وضـعیة ثقافیـة معینـة، وبالتـالي فـإن 
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ة التعلیمیـة لالسـتنارة بالتفاعـل اإلطالع على الفكر التربوي یعد فرصـة للسیاسـ
  الفكري بین عقول ذات اتجاهات مختلفة في تشكیل أفكارها ومبادئها.

:الخبرة األجنبیة  
تحتــل بعــض الــدول المواقــع المتقدمــة فــي ســلم الرقــي والتقــدم ســواء كانــت دوًال 
غربیة أو أسیویة، والتي أحـرزت تقـدمها اسـتنادًا إلـى سیاسـات تعلیمیـة مكنتهـا 

تبنــي قــوة بشــریة عمالقــة اســتطاعت أن تفجــر أعظــم طاقــات التقــدم. مــن أن 
ذا كــان هنــاك اخــتالف ملحــوظ بـــین المجتمعــات والشــعوب وألن لكــل دولـــة  وإ
ذاتیتها التي تمیزها، إال أن مـاال یمكـن إنكـاره هـو أن هنـاك أمـورًا تشـترك فیهـا 

م التـي البشریة، ومن هنا تتاح الفرصـة ألمـم تخلفـت أن تسـتفید مـن خبـرة األمـ
تقـــدمت، ولكــــن وفقـــًا لشــــروط االســــتعارة التربویـــة التــــي تأخـــذ بعــــین االعتبــــار 

  الظروف الخاصة لكل دولة.   
ــــاك تعــــددًا فــــي مصــــادر تشــــكیل  یتضــــح مــــن عــــرض هــــذا المحــــور أن هن
السیاســة التعلیمیـــة، فیجــب االســـتفادة مــن خبـــرات الــدول المختلفـــة والتــي یلعـــب 

تمـــع، وأن تراعــــي تـــاریخ المجتمــــع وفلســــفته، التعلـــیم فیهــــا دورًا فـــاعًال فــــي المج
بنــــى علــــى فكــــر تربــــوي أصــــیل، ولكــــن ال یمكــــن أن تتوقــــف  فضــــًال عــــن أن تُ
صناعة السیاسة التعلیمیـة علـى هـذه المصـادر فقـط، فلضـمان نجاحهـا البـد أن 
تكــــون معبــــرة عــــن الواقــــع الــــذي یعیشــــه المجتمــــع، األمــــر الــــذي یبــــرز ضــــرورة 

ة في صناعتها لضمان تعبیرها لواقـع المجتمـع مشاركة أطیاف المجتمع المختلف
  وما یتضمنه من أفكار وتیارات وممارسات مختلفة. 

 تتعـــدد مســـئولیات وضـــع السیاســـات التعلیمیـــة مـــن مجتمـــع آلخـــر، ومـــن وقـــت
آلخـــر، فهـــذه المســـئولیة تأخـــذ أشـــكاًال عدیـــدة، ففـــي بعـــض الـــدول تتـــولى فیهـــا 

ها خاصــة إذا كانــت لهــا طــابع القیــادة السیاســیة مســئولیة بنــاء السیاســة ووضــع
حزبـــي أو طــــائفي أو فئــــوي، والتــــي قــــد ال یكـــون لــــدیها درایــــة واســــعة ومتعمقــــة 
بالمســألة التربویــة، األمـــر الــذي یضــطرها إلـــى االســتعانة بفئــة متخصصـــة. وال 
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یعد ذلك عیبًا ولكن یكمن العیـب عنـدما تخطـئ هـذه القیـادة التربویـة فـي تحدیـد 
ة، التـــي قــــد تتحـــول إلــــى أشـــبه مــــا یكـــون بالترزیــــة واختیـــار هــــذه الفئـــة المعاونــــ

یفصلون ویحیكون ما یشار إلیهم به، أو یكون لها أسلوبها فـي اإلقنـاع والتبریـر 
  لما تفعل حتى یمكن إلباسه ثوب توجهات القیادات السیاسیة.

وأحیانـًا تقـع المسـئولیة علـى عـاتق وزیـر بعینـه، وكثیـرًا مـا یحـدث هـذا أثنــاء 
تســـم بقـــدر مـــن اللیبرالیـــة، فـــإذا كـــان لهـــذا الـــوزیر فكـــرًا وفلســـفة فتـــرات الحكـــم الم

وتوجهات معینة فیصبغ السیاسة التعلیمیة بها ویسعى إلـى تحقیقهـا، كمـا حـدث 
سـماعیل القبـاني علـى سـبیل المثـال. وتكمـن المشـكلة  مـع كـل مـن طـه حسـین وإ

ة تعلیمیـة إذا لم یكن لهذا الـوزیر فلسـفة أو توجهـات فكریـة، فتكـون النتیجـة وثیقـ
  أبعد ما تكون عن مفهوم السیاسة تعلیمیة كما حدث في عصور ماضیة.

وقـــد نجـــد عــــددًا آخـــر مـــن البلــــدان خاصـــة النامیـــة تعتمــــد علـــى االقتبــــاس 
واالســـتعارة مـــن الـــدول الكبـــرى المتقدمـــة، حیـــث تبهرهـــا النجـــاح الـــذي تصـــادفه 

اس متناســیة أن األنظمـة التعلیمیـة فـي بعـض الـدول، فتـذهب إلـى التقلیـد واالقتبـ
نجاح سیاسة في مجتمع ال یعني بالضرورة أنه سینجح إذا طبـق فـي بلـد آخـر. 
فنجاحهـــا فـــي مجتمـــع مـــا دلیـــل علـــى مناســـبته لظروفـــه وتوافقـــه مـــع احتیاجاتـــه 
وأعرافــه وتقالیــده، ولمــا كانــت هــذه األمــور متباینــة مــن مجتمــع آلخــر وخاصــة 

مناسـبتها لمجتمـع آخـر. ولكـن النامیة والمتقدمة، فیصبح مـن شـبه المؤكـد عـدم 
إذا لــــزم األمــــر اقتبــــاس سیاســــة مــــا مــــن أحــــد الــــدول ، فالبــــد مراعــــاة اخــــتالف 

  ظروف المجتمعات وفلسفتها وطبائعها عند االقتباس.  
وأخیرًا هناك مجتمعات ال تستقر علـى سـبیل مـن السـبل السـابقة، وال تبتكـر 

، إنما هي أقرب إلـى التخـبط فـي أغلـب األ حـوال وتنتقـل مـن صـورة سبیًال جدیدًا
ألخـــرى وكـــأن هـــذه المجتمعـــات حقـــل تجـــارب. ال بـــأس مـــن التجریـــب بـــل هـــو 
مطلــوب وأساســي، ولكــن اســتمراره لفتــرات طویلــة یخرجــه عــن أن یكــون منهجــًا 
علمیــًا ویتحــول إلــى مجــرد محاولــة وخطــا. ولألســف أن هــذا هــو األمــر الشــائع 
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هـــذا یشـــیر إلـــى علـــة  فـــي كثیـــر مـــن المجتمعـــات النامیـــة ومنهـــا مصـــر، ولعـــل
   )٩٤-٩٢: ١٩٩٦أساسیة من علل تأخرها.(علي، 

 : ،تمــــر السیاســــة التعلیمیــــة بمراحــــل ثــــالث فــــي تكوینهــــا وهــــي كالتالي:(نخلــــة
  ) ٦٨: ١٩٨٥، Lauglo&Mclean؛٨٨-٨٧: ١٩٩٦؛ علي، ١٠٣-١٠١

  المرحلة األولى: صناعة السیاسة.
ا، وترتكـــز أساســـًا وهــي تعـــد أولـــى مراحـــل تكـــوین السیاســة التعلیمیـــة وأهمهـــ

علـــى طبیعـــة المعلومـــات التـــي یـــتم جمعهـــا ودراســـتها، أو إجـــراء البحـــوث، أو عقـــد 
ــــدة، وأخــــذ الــــرأي والمشــــورة، بصــــورة تجعــــل صــــانعي  اجتماعــــات مــــع أطــــراف عدی
السیاســــة وثیقــــي الصــــلة بحركــــة واقــــع التعلــــیم، وفــــي ضــــوء تلــــك المعلومــــات تُســــن 

هــداف العامــة وفلســفة المجتمــع. بمعنــى التشــریعات التعلیمیــة والتــي تمثــل ترجمــة األ
أن عملیـــة صـــنع السیاســـة التعلیمیـــة هـــي تحویـــل المـــدخالت السیاســـیة (المتطلبـــات 

  االجتماعیة) إلى نتائج سیاسیة (قرارات).
، ٦٣-٥٣: ٢٠٠٩ولقـــــــــد أشـــــــــارت مجموعــــــــــة مـــــــــن الدراســــــــــات(بغدادي، 

ى ) إلـ Fenwick&Edwards, 2011: 711؛١٩٩٢، عیـد، ٦٦-٦٣: ٢٠٠٧أندرسـون، 
أن هنــاك عناصــر عدیــدة البــد مــن مشــاركتها فــي صــناعة السیاســة التعلیمیــة والتــي 

  یمكن دمجها في مجموعتین رئیسیتین وهما:
 المجموعــات الرســمیة: ویمثلــون أفــراد أو مؤسســات بحكــم مــوقعهم فــي

التنظـــــیم الرســــــمي للمجتمـــــع، مثــــــل رئـــــیس الدولــــــة، والبرلمان(الســــــلطة 
طة التنفیذیــــــة)، والحــــــزب السیاســـــــي التشــــــریعیة)، ووزیــــــر التعلیم(الســـــــل

الحـــاكم، واألفـــراد داخـــل النظـــام التعلیمـــي علـــى المســـتویات المختلفـــة، 
واألفـــراد المفـــوض إلـــیهم مهـــام أو مســـئولیات لهـــا تـــأثیر علـــى السیاســـة 

  التعلیمیة وصناعتها.  



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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 المجموعــــات غیـــــر الرســــمیة: ویمثلـــــون جماعــــات المصـــــالح المختلفـــــة
ـــــــوادي أع ـــــــدریس والمنظمـــــــات كنقابـــــــات المعلمـــــــین ون ـــــــة الت ضـــــــاء هیئ

  االقتصادیة واالجتماعیة، واألحزاب السیاسیة، والرأي العام.
 :Lindell, 2004؛ Iyengar&Surianarain, 2010: 19(ولقـد أرجعـت الدراسـات

)  أهمیــة المشــاركة فــي صــناعة السیاســة لعــدد مــن المبــررات Dhal, 1998: 35؛ 272
دة تحتــــاج تضـــــافر جهــــود كافـــــة الجهـــــات منهــــا أن السیاســـــة التعلیمیــــة عملیـــــة معقـــــ

المؤسسیة الفاعلة فـي المجتمـع، كمـا أنـه لصـالح األمـة أال تقتصـر صـناعة السیاسـة 
علـــى النخبـــة فقـــط، لـــذا یجـــب تمثیـــل كافـــة المجموعـــات المتخصصـــة فـــي المجتمـــع، 
فضًال عن أن المقصود بصنع السیاسة فـي ظـل الدیمقراطیـة أن تكـون عملیـة تمكـن 

  كة الحكومة في تألیف السیاسة. المجتمع من مشار 
  المرحلة الثانیة: تبني السیاسة.

وهي مرحلة قبـول األهـداف العامـة للسیاسـة التعلیمیـة وتبنیهـا بتحویلهـا إلـى 
اســتراتیجیات عمــل، وخطــط وبــرامج ، ومــا یتبعهــا مــن اتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات 

ات وهـذه الخطـط تستهدف تحقیق تلك األهداف. ومن الضروري أن تبنى هـذه القـرار 
واالســتراتیجیات فــي ضــوء المعلومــات واآلراء التــي تــم جمعهــا فــي المرحلــة األولــى. 
ـــي أن تصـــــدر القـــــرارات بنـــــاء علــــى اعتبـــــارات وأهـــــواء شخصـــــیة أو تفكیـــــر  وال ینبغـ
متعجـــل دون اســـتناد لمـــا تبـــرزه المعلومـــات واآلراء التـــي یـــتم رصـــدها فـــي المرحلـــة 

  األولى.
  السیاسة.المرحلة الثالثة: تنفیذ 

وهـــي مرحلــــة العمـــل الفنــــي واإلجرائـــي المرتبطــــة ارتباطـــًا وثیقــــًا بالمدرســــة، 
واإلشـراف علــى تنفیــذها ومتابعتهــا، وتقــع هـذه المرحلــة علــى عــاتق مــدیري المــدارس 
ـــة علـــى مجـــرد  والنظـــار والمدرســـین واإلداریـــین. وال یتوقـــف دورهـــم فـــي هـــذه المرحل

خــالل عملیــة التنفیــذ، والتــي تشــكل تغذیــة  التنفیــذ، ولكــن البــد مــن االســتماع آلرائهــم
راجعـــة للسیاســــة التعلیمیـــة، وبــــالطبع قبــــل القیـــام بالتنفیــــذ یحتـــاج المنفــــذون إلــــى أن 
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یكونـــوا علـــى وعـــي مســـبق بالسیاســـة التعلیمیـــة الجدیـــدة، وبـــالقرارات المتخـــذة حتـــى 
تخـذ ُ ُرسـم مـن سیاسـات، ومـا ی مـن  یتوافر ضـمان الفهـم السـلیم واالقتنـاع الراشـد بمـا ی

  قرارات.
والمحلــل لمراحــل صــناعة السیاســة التعلیمیــة یمكنــه أن یــدرك أنهــا تتضــمن 
تفاعالت مختلفة بین القوى الرسـمیة والقـوى غیـر الرسـمیة، فهـي حـوار سیاسـي بـین 
جماعــات مختلفــة، بمعنــى أنهــا عملیــة مركبــة لمجموعــة مــن القــوى والمــؤثرات علــى 

  الصعیدین العالمي والمجتمعي.
د بكــل وضــوح أهمیــة مشــاركة المجتمــع بأطیافــه وفئاتــه فــي ومــن هنــا نرصــ

صناعة هذه السیاسة بكل مراحلها، بل تُعد من أبرز دعائم صـناعة السیاسـة، وهـذا 
 ,Fenwick&Edwards ؛Iyengar&Surianarain, 2010: 20( ما تؤكده بعـض الدراسـات

متطلباتـه )  حیـث أن هـذه المشـاركة تضـمن تعبیرهـا عـن واقـع المجتمـع و 711 :2011
واحتیاجاتـه، وتضــمن كــذلك تبنــي المجتمــع لهــا، ممــا یــنعكس علــى تنفیــذها بالصــورة 
المرجـــوة التـــي تـــم التخطـــیط لهـــا، ومتابعتهـــا متابعـــة جیـــدة مـــن قبـــل المجتمـــع بكـــل 
مؤسســـاته. ومـــن ناحیـــة أخـــرى فـــإن هـــذه المشـــاركة تحمـــي السیاســـة التعلیمیـــة مـــن 

  ها لحد كبیر. الفردیة واألهواء الشخصیة، وتضمن موضوعیت
ــــاك أســــلوبین ١٨٣: ٢٠٠١وأشــــارت إحــــدى الدراســــات(كمال،  ــــى أن هن )إل

لصـــنع السیاســـة التعلیمیـــة، األول: هـــو صـــنع السیاســـة علـــى أســـس علمیـــة وتقنیـــة، 
  بحیث تمر بخمس خطوات التالیة:

.التعرف على المشكلة  
.تحدید األهداف واألولویات  
.التعرف على البدائل المتاحة  
 القرار.وضع أسس اتخاذ  
.اتخاذ القرار الذي یحقق أكبر عدد من األهداف  



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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١١٧  

أمـــا األســـلوب الثـــاني: فهـــو أن تنبثــــق عملیـــة صـــنع السیاســـة مـــن تعددیــــة 
سیاســـیة والتوافـــق بــــین الجماعـــات والقــــوى بـــالمجتمع. فحــــین یهـــتم األســــلوب األول 

  بالعلم والخبرة والتخطیط، فإن الثاني یهتم بالسیاسة والمنافسة المفتوحة. 
رى الـبعض أن األسـلوبین متعارضـین، بینمـا توجـد إمكانیـة للوصـول إلـى وی

یجابیتهما.   صیغة توافقیة بین األسلوبین بصورة تجني فوائدهما وإ
ــة وطبیعتهــا، یمكــن إیجــاز بعــض  وبعــد تحلیــل مفهــوم السیاســة التعلیمی

    المالمح العامة للسیاسة التعلیمیة في النقاط التالیة:
 علیمیــة بالســعي إلــى ترجمــة سیاســة الدولــة وفلســفتها ال تكتفــي السیاســة الت

إلى إجراءات وخطط في أرض الواقع، بـل تعمـل علـى المواءمـة والتـوازن بـین 
  أهداف الدولة وفلسفتها وبین أهداف المجتمع وأفراده ومتطلباتهم. 

  فهــــذه ، تـــرتبط السیاســـة التعلیمیــــة بالســـلطة الرســــمیة للدولـــة ارتباطــــًا وثیقـــًا
في صورة مجموعة القوانین والتشـریعات التـي تصـدر مـن قبـل  السیاسة تظهر

الدولـة، وكــذلك فــي صـورة األنظمــة التــي تســعى لتطبیـق تلــك القــوانین. وبــذلك 
فــإن السیاســـة التعلیمیـــة تتوقـــف إلـــى حــد كبیـــر علـــى مـــدى إســـهام التنظیمـــات 

  الرسمیة بالمجتمع في تحقیق أهدافها. 
 غط والمصـــالح والقـــوى السیاســـیة تتـــأثر السیاســـة التعلیمیـــة بجماعـــات الضـــ

والمجتمعیة واتجاهـات الـرأي العـام بـالمجتمع، حیـث تلعـب هـذه األطـراف دورًا 
فاعًال في بناء السیاسة وتشـكیلها مـن جهـة، وفـي تنفیـذها ومتابعتهـا مـن جهـة 

    أخرى.
  ) تحلیل السیاسة التعلیمیة في مصر.٣(    

ــ درس وینــتج ویعطــي یعــرف تحلیــل السیاســة علــى أنــه "نمــط مــن التحلیــل ی
معلومات بطریقة معینة یكون الغرض منهـا تحسـین األسـس والقواعـد التـي بموجبهـا 
یســــــتطیع صــــــناع السیاســــــة أن یمارســــــوا أعمــــــالهم وأن یصــــــدروا أحكــــــامهم"(مطر، 

)، ویراها البعض على أنها "المسئولة عن تقدیم المعلومـات لصـانعي ٣٥٦: ١٩٨٤
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نتــاج المعلومــات  ومتخــذي القــرار، ویتضــح ذلــك فــي تعریفهــا بأنهــا "النشــاط لتولیــد وإ
الالزمـــة لعملیـــات صـــناعة السیاســـة واتخـــاذ القـــرار مـــن خـــالل البحـــث فـــي األســـباب 
والنتــائج واألداء المتوقــع والفعلــي للسیاســات العامــة أو البدیلــة فــي إطارهــا السیاســي 

  ).١٧٤: ٢٠٠١واالجتماعي"(بیومي، 
عملیــة تحلیــل ألســباب ونتــائج  وعلیــه فــإن تحلیــل السیاســة التعلیمیــة یشــمل 

السیاســیة التعلیمیــة للدولــة، وتشــمل األنشــطة المســتخدمة فــي التحلیــل إجــراء بعــض 
األبحاث إللقاء الضوء على مسألة أو قضیة أو مشكلة معینة، كمـا أنهـا قـد تتطلـب 
عملیـــة شـــاملة لجمـــع البیانـــات وتحلیلهـــا ویســـتلزم األمـــر دائمـــًا عملیـــة تفكیـــر دقیقـــة 

  وشاملة.
لك تعـود أهمیـة تحلیـل السیاسـة التعلیمیـة إلـى المسـاهمة فـي عملیـة تقیـیم لذ

أهداف النظام التعلیمي ونقدها، وفهم العوامل المؤثرة فـي السیاسـة التعلیمیـة، األمـر 
الـــذي یســـاعد متخـــذ القـــرار بمـــده بمعلومـــات قائمـــة علـــى البحـــث والتحلیـــل، وكشـــف 

، ممـا یــؤدي إلـى تحسـین عملیــة التناقضـات، وتوضـیح عناصـرها المختلفــة وتفسـیرها
صــنعها، وتطــویر السیاســة القائمــة وتنمیــة سیاســات جدیــدة، فعملیــة التحلیــل عامــل 
ــي ومهــــم للمســــاعدة فــــي صــــناعة السیاســــة التعلیمیــــة، وكلمــــا تعــــددت الفئــــات  أساســ

  المشاركة في التحلیل، كلما كانت نتائج التحلیل شاملة ومتكاملة. 
یــل السیاســات التعلیمیــة فــي مصــر خــالل بتحل وقامــت العدیــد مــن الدراســات

  الفترات الزمنیة المتعاقبة، وخرجت بمجموعة من النتائج ولعل أبرزها ما یلي:
 بـأفراد وأشـخاص معینـین،  -فـي غالبیـة الفتـرات  -ارتبـاط السیاسـة التعلیمیـة

وال تعبـــــر عـــــن دوافـــــع حقیقیـــــة للتجدیـــــد، فالسیاســـــة التعلیمیـــــة مرتبطـــــة بـــــدور 
المؤسســــة، فبمجــــرد تغییــــر شــــخص مــــن یقــــوم علــــى  الشــــخص الغالــــب علــــى

القیـــادة، ال تلبـــث أن تخضـــع القـــرارات والسیاســـات إلعـــادة النظـــر والمراجعـــة، 
ویســعى كــل وزیــر جدیــد إلــى طــرح رؤیتــه وكأنهــا بــادرة غیــر مســبوقة توصــل 
إلیهـــا بمجـــرد تولیـــه منصـــب الـــوزارة، وبالتـــالي لـــم تكـــن هنـــاك سیاســـة تعلیمیـــة 
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ضـــــعت فـــــي أوقـــــات متقاربـــــة، وتتمیـــــز بعـــــدم واحـــــدة بـــــل سیاســـــات متعـــــد دة وُ
ــــــــاألفراد  اســــــــتقرارها لعــــــــدم ارتباطهــــــــا بالجهــــــــد المؤسســــــــي ولكــــــــن مرتبطــــــــة ب

ـــــــي، ورشـــــــاد، ٨٦: ٢٠٠٩واألشـــــــخاص،(بغدادي،  ؛ عـــــــز ٥٩: ٢٠٠٩؛ حنف
) فــال ١٠٣: ١٩٩٦، علــي، ١٧-١٥: ٢٠٠٤؛ جــورج، ٢٦: ٢٠٠٥الــدین، 

ولكـن المطلـوب هـو تقلیـب  مـانع أن تنطلـق المبـادرة والوثیقـة مـن أحـد األفـراد،
الموضـــوع علـــى وجوهـــه المختلفـــة ووضـــعه موضـــع التنفیـــذ، وهـــذا یـــتم بإتاحـــة 
الفرصــة لكافــة الفئــات، وجمــوع القــوى للمشــاركة فــي هــذا التحلیــل ودراســة هــذه 
  المبادرات، ولكن هذا لم یكن یحدث في كثیر من األحیان بكل أسى وأسف. 

عیــة واضــحة ومحــددة المالمــح نتیجــة افتقــاد السیاســة التعلیمیــة لفلســفة مجتم
القتصـــار أجهـــزة تخطـــیط ورســـم السیاســـة التعلیمیـــة فـــي مصـــر علـــى النظـــرة 
الجزئیــــة للنظــــام التعلیمــــي، والفصــــل بینــــه وبــــین ســــائر األنظمــــة االجتماعیــــة 
األخــرى، األمــر الــذي أدى إلــى غیــاب الفلســفة التعلیمیــة الواضــحة والمســتقرة، 

اهـــات ودوائـــر ال متناهیــــة مـــن المشــــاكل األمـــر الـــذي یجعلهــــا تتخـــبط فــــي مت
والصـــعوبات التـــي تجعلهـــا بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن اســـتیفاء مقـــاییس السیاســـات 

ــــــة النموذجیة.(بغــــــدادي،  ؛ ٥٩: ٢٠٠٩؛ حنفي،ورشــــــاد، ٩٠: ٢٠٠٩التعلیمی
  )١٩٩٢؛ عید، ٣٦٨: ٢٠٠٣أحرشاو، 

) النخبـــــة السیاســـــیة ١٨-١٦: ٢٠٠٣بـــــل وصـــــفت إحـــــدى الدراســـــات(بدران، 
ذ قراراتهــا الخاصــة بأحــد جوانــب السیاســة التعلیمیــة غالبــًا مــا تكــون بأنهــا تتخــ

ردًا لضغط شعبي ما، أي أن الدولة تهـدف مـن وراء هـذه القـرارات إلـى كسـب 
تأییــــد الطبقـــــات الوســــطى والصـــــغیرة بغــــض النظـــــر عــــن التزامهـــــا بالمعـــــاییر 
 العلمیــة، ممــا تحــول النظــام التعلیمــي إلــى أداة سیاســیة مباشــرة لخلــق شــروط

  تجدید السلطة القائمة.
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 الــنقص فــي المعلومــات نتیجــة للقصــور الواضــح فــي شــبكة االتصــاالت، مــع
مؤسســــات المجتمــــع المختلفــــة بصــــورة تــــؤدي إلــــى ضــــعف تــــدفق المعلومــــات 

  )٥٩: ٢٠٠٩لصانعي القرار.(حنفي، ورشاد، 
 ،اعتــادت الدولــة علــى تخطــیط السیاســات التعلیمیــة فــي مكاتــب المخططــین

إلـــى عملیـــات مشـــاركة حقیقیـــة مـــن جمیـــع األطـــراف المعنیـــة، لــذا فهـــي تفتقـــر 
والتنظیمات الشعبیة ومؤسسات المجتمـع المـدني المختلفـة فـي عملیـة صـناعة 
السیاســـة التعلیمیـــة واتخـــاذ القـــرار المناســـب لتنفیـــذها، ممـــا أدى إلـــى االفتقـــار 
ــطء انتشــارها ومــن  ُ التجاهــات إیجابیــة نحوهــا، ممــا أدى إلــى ضــعف تقبلهــا وب

عـــدم نجاحهــــا، ومـــن ناحیـــة أخــــرى أدى إلـــى وجـــود انفصــــال بـــین وضــــع ثـــم 
جــــراءات تنفیــــذها، نظــــرًا لغیــــاب التكامــــل لهــــذه السیاســــة  السیاســــة التعلیمیــــة وإ

؛ بـارون، ٥٩: ٢٠٠٩؛ حنفـي، ورشـاد، ٥: ٢٠١٠وافتقادها الشمول.(محمد، 
عــد ذلــك نتیجــة طبیعیــة لعــدم ١٩٩٢؛ عیــد، ١٩٩٤؛ إمــام، ٥٥٢: ٢٠٠٤ ُ )وی

لمجتمع في صنع السیاسة التعلیمیة، ومن هنـا تحولـت هـذه السیاسـة مشاركة ا
  لكي تعبر عن وجهة نظر أحادیة وهي رؤیة صانع السیاسة.  

 محدودیـة دور جماعـات الضـغط والمصـالح فــي مصـر فـي صـناعة السیاســة
التعلیمیـة، حیـث یكـاد ینحصـر فـي كونهـا قنـاة لتقـدیم الشـكاوي، أو أداة تــدعیم 

وذلـــك لوجـــود نخبـــة حاكمـــة غیـــر دیمقراطیـــة، ونظـــرة الشـــك لســـیطرة النظـــام ، 
التــي تنظــر بهــا النخبــة الحاكمــة إلـــى تلــك الجماعــات، فضــًال عــن اعتمادهـــا 
ــــي تمویلهــــــا علــــــى الحكومــــــة ممــــــا یضــــــعف اســــــتقاللیتها إلــــــى حــــــد  الكبیــــــر فــ

  )  ٣٥٢: ١٩٩١كبیر.(قندیل، 
الم دور واضـــح المعـــ -علـــى ســـبیل المثـــال-فلـــم یكـــن ألندیـــة هیئـــات التـــدریس

والســمات فــي صــیاغة السیاســات التعلیمیــة علــى مــدار الســنوات الماضــیة إال 
بطریقــــة محــــدودة، بــــل أن مشــــاركتها قــــد تــــم إجهاضــــه، وانحصــــر فــــي ردود 
األفعـال فیمـا یطـرح مـن مشـروعات جدیـدة، باإلضـافة إلـى المتطلبـات القدیمــة 
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رهـــا المتجـــددة مثـــل تعـــدیل بعـــض القـــوانین. وعلیـــه فـــإن هـــذه األندیـــة كـــان أث
محدودًا إلى حـد كبیـر، سـواء بسـبب تواضـع الجهـد المبـذول فـي هـذا المجـال، 
أو نتیجــــة لعوامــــل كثیــــرة حــــدت مــــن أثــــر الجهــــد المبــــذول مــــن قبــــل األندیــــة. 
وطالبت إحدى الدراسات بضرورة المشاركة بأن تكون هناك آلیـات ثابتـة لكـي 

غة تكــــون لنــــوادي أعضــــاء هیئــــة التــــدریس المنتخبــــة دور رئیســــي فــــي صــــیا
سیاســـــات التعلـــــیم، وذلـــــك لضـــــمان التفاعـــــل المســـــتمر بـــــین قاعـــــدة األســـــاتذة 
وواضــــعي السیاســـــات، والـــــذي ســـــیؤدي فـــــي نفــــس الوقـــــت إلـــــى دفـــــع تطبیـــــق 
سیاســـات اإلصـــالح إذا مـــا شـــعر األســـاتذة بـــأن آراءهـــم تؤخـــذ فـــي االعتبـــار، 

قبال إلحداث التطویر المنشود.(دراج،    )١٧-١٠: ٢٠٠٥فیسعون بهمة وإ
ط السیاســة التعلیمیـة بثقافــة المجتمــع وظروفـه، فهنــاك مشــكالت ضـعف ارتبــا

مزمنــة یعــاني منهــا المجتمــع المصــري (مثــل الــدروس الخصوصــیة، واألمیــة، 
عـــــدم االســـــتیعاب الكامـــــل لألطفـــــال مـــــن هـــــم فـــــي ســـــن اإللـــــزام) ولـــــم تعمـــــل 
السیاسات المتعاقبة على عالجها بشـكل حاسـم، فهنـاك انفصـال بـین السیاسـة 

شكالت المجتمع وظروفـه. وهـذا أدى إلـى ضـعف قابلیـة عناصـر التعلیمیة وم
؛ أبـــو اإلســـعاد، ١٤٤: ٢٠٠٣السیاســة التعلیمیـــة للتحقیـــق فـــي الواقع.(نخلـــة، 

  )١٩٩٢؛ طه، ٢٦: ٢٠٠١
 غیــاب البعــد الــدیمقراطي وافتقــاد المشــاركة، ویتمثــل ذلــك فــي العدیــد مــن

ولة عــن رســـم المظــاهر منهــا غلبــة المكــون البیروقراطــي فــي المجــالس المســئ
السیاســات واتخــاذ القــرارات، عــدم االســتناد إلــى أســاس علمــي ، فجانــب كبیــر 
من البحوث التربویة كانت تالیة التخاذ قرارات تعلیمیة أساسـیة ولیسـت سـابقة 

  )١٤١-١٣٨: ٢٠٠١لها.(مینا، 
 تقوم السیاسة التعلیمیة على الظرفیة وردود أفعال ألزمات طارئـة ممـا یفقـدها

مرار واالســتقرار، ممــا یترتــب علیهــا إجــراءات وقــرارات مرتجلــة، خاصــیة االســت
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وهــــو أمــــر غیــــر مقبــــول فــــي سیاســــة  تتصــــدى لبنــــاء البشــــر وتنمیتــــه.(تركي، 
٢١٧-٢١٦: ٢٠٠١(  

 المجتمــع المصــري الــذي ینــادي بالدیمقراطیــة ال تناســبه نظریــة الصــفوة التــي
ا وتهمــل تــرى أن تمــارس قلــة تســیطر علــى صــنع السیاســة التعلیمیــة وتوجیههــ

بـاقي أفـراد المجتمـع، فهـذا یتنـافى مـع مفهـوم الدیمقراطیـة الـذي یعنـي مشــاركة 
جمیــع أفــراد الشــعب فــي صــیاغة السیاســة التعلیمیــة، كمــا ال یناســبها النظریــة 
الجماهیریـــة التـــي تنظـــر إلـــى أن قلـــة قلیلـــة تســـیطر علـــى السیاســـة التعلیمیـــة 

ن أفــــراد الشــــعب ، ولكــــن وتهمــــل الجمــــاهیر لوجــــود الالمبــــاالة واالغتــــراب بــــی
یناســـبها النظریـــة التعددیـــة والتـــي تـــرى أن القـــوة تتفتـــت بـــین الجماعـــات التـــي 
تمارس القوة داخـل المجتمـع، فهـي تمثـل أغلـب أعضـاء المجتمـع، وأن الدولـة 
علیهـــــا أن تراعـــــي متطلبـــــات هـــــذه الجماعـــــات التـــــي تمثـــــل مجمـــــوع أعضـــــاء 

بیر عـــن التعددیـــة فـــي أي المجتمـــع، إذ األصـــل أن الدیمقراطیـــة تســـمح بـــالتع
مجتمع بحیث ال تحرم جماعـة مـن التعبیـر عـن وجهـة نظرهـا بینمـا یـتم اتخـاذ 

  )١٤٧: ٢٠٠٠القرار في ضوء رأي األغلبیة.(زیدان، 
 جمــــود السیاســــة التعلیمیــــة فأهــــدافها غالبــــًا مــــا تكــــون هــــي نفســــها األهــــداف

عـــادة إنتاجهـــا فـــي قوالـــب جدیـــدة ـــدین، (عـــز .القدیمـــة ولكـــن تـــم صـــیاغتها وإ ال
٢٥: ٢٠٠٥(  

 قامـت إحـدى الدراسـات بتحلیـل توجهـات ومالمـح سیاسـة التعلـیم فـي كـل مــن
خطاب رئیس الجمهوریة وبیان رئیس مجلس الوزراء بمصـر فـي عـدة فصـول 
تشــریعیة بمجلــس الشــعب، والتــي كشــفت عــن التضــارب الواضــح بــین البیــانین 

قضــیة التعلــیم وعــدم وجــود تناســق وتنــاغم بینهمــا، ففــي الوقــت الــذي احتلــت 
ــــة والتــــي اعتبرهــــا الخطــــاب أحــــد  ــــان رئــــیس الجمهوری ــــى فــــي بی ــــة األول المرتب
أولویـــات العمـــل الـــوطني، نجـــد أنهـــا جـــاءت فـــي مرحلـــة متـــأخرة لبیـــان رئـــیس 

ــــس الوزراء.(البنــــداري،  ) فحــــین یطالــــب الــــرئیس بصــــدور ٨-٤: ٢٠٠٥مجل
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یعـاني تشریعات بشأن بعض قضایا التعلیم ولمواجهـة بعـض المشـكالت التـي 
منهــا المجتمــع، فــال یقابلهــا صــدور أیــة تشــریعات أو مشــروعات قــوانین، ممــا 
یولد الشعور بضعف اهتمام القیادات الحكومیـة بمشـكالت المجتمـع وهمومـه، 
أو التحایـــل اإلعالمـــي علـــى المـــواطنین. وحینمـــا یـــتم التأكیـــد علـــى المشـــاركة 

عیلهـا، نجـد فـي نفـس السیاسیة للشباب والعمل على توفیر المناخ المناسـب لتف
الوقت وضـع قیـود علـى الحركـة الطالبیـة ومنـع الحیـاة السیاسـیة والحزبیـة فـي 

  )٣٠: ٢٠٠٥الجامعات.(دراج، 
بعــــد هــــذا العــــرض لــــبعض المظــــاهر الســــلبیة التــــي تعــــاني منهــــا السیاســــة 
التعلیمیة في مصر على مر السـنوات السـابقة، والتـي انعكسـت بالسـلب علـى وضـع 

الل العقــود الماضــیة والتــي رصــدها كــل أفــراد المجتمــع كبیــرهم التعلــیم المصــري خــ
ــغیرهم، العامـــــة مـــــنهم والمتخصصـــــون. ومـــــن خـــــالل تحلیـــــل طبیعـــــة السیاســـــة  وصـــ
التعلیمیــة، یمكــن للباحــث أن یســتخلص مجموعــة مــن التحــدیات التــي تواجــه عملیــة 

  صناعة السیاسة التعلیمیة في مصر في الفترة القادمة.
  ة التعلیمیة بمصر.) تحدیات السیاس٤(    

یتبین من خالل ما تقدم أن صـناعة السیاسـة التعلیمیـة الجدیـدة فـي مصـر قـد 
تقابلهـــا مجموعـــة مـــن التحـــدیات فـــي الفتـــرة القادمـــة، وتتعلـــق بعـــض هـــذه التحـــدیات 
بطبیعــــة المرحلــــة التــــي تمــــر بهــــا مصـــــر فــــي الفتــــرة الراهنــــة والمســــتقبلیة، ویمكـــــن 

  استخالص بعضها فیما یلي:
دأ الدیمقراطیة.تحقیق مب  

في الوقت الذي بـدأت فیـه مصـر أولـى الخطـوات لبنـاء الدیمقراطیـة، یسـتلزم 
أن تلعــــب السیاســــة التعلیمیــــة دورًا هامــــًا فــــي هــــذا البنــــاء، وهــــذا یمثــــل تحــــدیًا أمــــام 
ـــــة بـــــین  ـــــق تكـــــافؤ الفـــــرص الحقیقی صـــــانعیها، حیـــــث البـــــد مـــــن العمـــــل علـــــى تحقی

كـل مـواطن فـي التعلـیم، ومـن ناحیـة أخـرى المواطنین، بل وتوفیر الفرص المناسبة ل
مراعــــاة تــــوفیر ســــبل المشــــاركة الفعالــــة مــــن قبــــل الــــرأي العــــام باتجاهاتــــه المتنوعــــة 
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والمختلفـــة فـــي صـــناعة السیاســـة التعلیمیـــة، فلـــن یقبـــل المجتمـــع المصـــري أن تُبنـــى 
سیاسة تعلیمیة دون أن یشارك المتخصصون والمنفذون وممثلـوا االتجاهـات والقـوى 

ــــدة عــــن المخت ــــدة بصــــورة جی لفــــة فــــي مراحــــل صــــناعتها كــــي تعبــــر السیاســــة الجدی
  المجتمع المصري.

.تحدید أولویات التعلیم المصري  
ال شــك أن التعلــیم یعــد قضــیة أمــن قــومي، فیســتلزم توجیــه مزیــدًا مــن أوجــه   

االهتمــام الملحــوظ بــه، ومــع تغیــر المجتمــع المصــري وبدایــة تحولــه فــي هــذه الفتــرة، 
إلـــى التعلـــیم ودوره المتوقـــع منــــه خـــالل هـــذه الفتـــرة، لـــذا نجـــد تعــــددًا یتوجـــه النظـــر 

لألهــداف الهامــة التــي یجــب أن یتعهـــدها التعلــیم المصــري، مثــل االهتمــام بالبحـــث 
العلمي، واالرتقاء بـالتعلیم العـالي، وتطـویر التعلـیم الثـانوي، وتحقیـق االسـتیعاب فـي 

لتقـــــدم التكنولـــــوجي، ومحـــــو أمیـــــة التعلـــــیم، واالهتمـــــام بمرحلـــــة الطفولـــــة، ومواكبـــــة ا
المــواطنین وغیرهــا مــن األهــداف األخــرى. فهــل یــتمكن التعلــیم المصــري مــن تحقیــق 
كــل هــذه األهــداف فــي نفــس الوقــت، أم یبــدأ ببعضــها ویؤجــل الــبعض اآلخــر. ومــن 
هنـا یظهـر هــذا التحـدي وهـو تحدیــد أولویـات للتعلـیم المصــري فـي المرحلـة القادمــة، 

التــي ســیتبناها المجتمــع والتــي یأمــل أن تــنعكس باإلیجــاب  فــأي مــن تلــك األهــداف
  علیه.

.االستجابة للتوقعات المستقبلیة  
المفتــرض أن السیاســة التعلیمیــة تعمــل مــن أجــل التخطــیط لمســتقبل التعلــیم     

فـــي مصـــر والـــذي یتـــأثر بالعدیـــد مـــن العوامـــل، حیـــث یـــأتي النمـــو االقتصـــادي فـــي 
صـناعة السیاسـة التعلیمیـة فـي جـانبي التمویـل  مقدمتها، مما یشكل ذلك تحـدیًا أمـام

واإلنفاق. ومن ناحیة أخرى البد أن تضع السیاسـة التعلیمیـة فـي اعتبارهـا التوقعـات 
بالمخاطر واألحداث والمفاجآت التي یمكن أن تحل بـالمجتمع المصـري خاصـة فـي 

آخــر  ظــل تــوالي التغیــرات الحادثــة فــي فتــرة التحــول الــدیمقراطي، وذلــك یمثــل تحــدیاً 
  یواجه صناعة السیاسة التعلیمیة في مصر. 
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 .المشاركة المجتمعیة الفعالة  
یعـــد إتاحـــة فـــرص المشـــاركة للقـــوى الفاعلـــة فـــي المجتمـــع فـــي عملیـــة صـــنع 
السیاســة التعلیمیــة، ضـــمانًا لتعبیرهــا عـــن المجتمــع تعبیــر صـــادق، وبالتــالي تحمیهـــا 

ة. ومــن ناحیــة أخــرى تــدفع مــن حالــة االغتــراب التــي تعــاني منهــا السیاســات الماضــی
هــذه المشــاركة األفــراد علــى االلتــزام الــذاتي بهــذه السیاســة فــي مرحلــة التنفیــذ، وكــال 

  الحالتین تعد من األسباب الرئیسة لنجاحها بصورة مرضیة.
 .المحافظة على الهویة المجتمعیة  

الحـــــرص علـــــى أن تكـــــون السیاســـــة التعلیمیـــــة معبـــــرة عـــــن هویـــــة المجتمـــــع 
كـــون لهـــا شـــكًال متمیـــزًا وطابعـــًا خاصـــًا یمیزهـــا عـــن مثیالتهـــا فـــي المصـــري، حتـــى ی

المجتمعــــات األخـــــرى، ألن انطالقهـــــا مـــــن هویـــــة المجتمـــــع یحمیهـــــا مـــــن التنـــــاقض 
والتضــــارب واالغتــــراب والتخــــبط، وهــــذا ال یعنــــي االنعــــزال عمــــا یجــــري فــــي الــــدول 

رى علـى األخرى، ولكن المقصود االستفادة مـن التجـارب المتعـددة للمجتمعـات األخـ
  اختالف درجة تقدمها ولكن في ضوء ثقافة المجتمع المصري وهویته.

وأخیــرًا فلقــد حــان الوقــت لحشــد األفكــار والــرؤى مــن أجــل االرتقــاء بــالتعلیم 
المصري والـدفع بـه فـي مصـاف الـدول المتقدمـة، خاصـة أن الظـروف الحالیـة التـي 

یـر مـن تلـك السـلبیات یمر بها المجتمع المصري تعتبر فرصة جیدة للتغلب علـى كث
والعوائـــق، فبعـــد زوال النظـــام الســـابق، وحـــدوث تغیـــر جـــذري فـــي طبیعـــة المجتمـــع 
وثقافته، فالبد من االستفادة من الروح المعنویـة المرتفعـة لغالبیـة المـواطنین والفئـات 
والتنظیمـــات المتعـــددة فـــي المجتمـــع، وحـــرص كافـــة األطـــراف وســـعیها نحـــو التقـــدم 

  سة تعلیمیة جدیدة رائدة.والتطویر، لتقدیم سیا
ولمــــا كانــــت هنــــاك وجهــــات نظــــر متعــــددة للبــــاحثین فــــي تنــــاول السیاســـــة 
التعلیمیة ودراستها، فهناك اتجاه یتناول السیاسة التعلیمیة والمنـاهج التعلیمیـة بحیـث 

صـــــناع السیاســـــات بخـــــواص  -التـــــي تتبـــــع هـــــذا االتجـــــاه-تخبـــــر نتـــــائج الدراســـــات 
نــاهج التعلیمیــة، واتجــاه آخــر یســتخدم المــنهج ومتطلبــات وضــع وتطبیــق سیاســة الم
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ــــة وتنمیتهــــا، ورصــــد نجاحاتهــــا  ــــة للسیاســــة التعلیمی العلمــــي لدراســــة الحالــــة التاریخی
ــــة السیاســــة  ــــى اســــتقرار وفعالی وصــــعوباتها واضــــطراباتها، والعوامــــل التــــي تــــؤثر عل

أمـا  التعلیمیة، واتجاه ثالث یهدف إلى دراسة التفاعل بـین الفكـر وممارسـة السیاسـة،
ـــین  االتجـــاه الرابـــع فیهـــتم بشـــرح وجهـــات نظـــر أصـــحاب المصـــالح المختلفـــة والممثل
السیاسیین بحیث یمكن أن تمد نتائج دراسات هذا االتجاه صـناع السیاسـة التعلیمیـة 
ألفكـــار القـــوى المجتمعیـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى المزیـــد مـــن السیاســـات التعلیمیـــة 

هـــو الـــذي تتبعـــه الدراســـة الحالیـــة فـــي  )وهـــذا االتجـــاه٢٣: ٢٠١١الفاعلة.(شــعالن، 
     رصدها وتحلیلها للسیاسة التعلیمیة.

ومــن هنــا كــان مــن الضــروري أن تُرصــد كافــة األفكــار والــرؤى المجتمعیــة 
تجـــاه قضـــایا التعلـــیم، وتعتبـــر األحـــزاب السیاســـیة مـــن المؤسســـات المجتمعیـــة التـــي 

خاصــة بعــد زیــادة  یجــب أن یكــون لهــا دور فاعــل فــي صــناعة السیاســة التعلیمیــة،
ینـایر، وبالتـالي تمیـزت بتنـوع أفكارهـا وأهـدافها، ٢٥أعدادها وحریة إنشائها بعـد ثـورة 

وتمثیلهـــا لفئـــات المجتمـــع وأطیافـــه المختلفـــة بصـــورة رســـمیة. لـــذا یلـــزم األمـــر رصـــد 
رؤیة األحزاب السیاسیة العاملة فـي السـاحة تجـاه القضـایا التعلیمیـة، ممـا قـد یعطـي 

مالمـــح وتوجهــــات السیاســـة التعلیمیــــة مـــن وجهــــة نظـــر أحــــد القــــوى تصـــورًا ألبــــرز 
المجتمعیــة المـــؤثرة فـــي المجتمــع المصـــري، بصـــورة قـــد تســهم بفاعلیـــة فـــي صـــناعة 
ــــنجح فــــي مواجهــــة  ــــة تعبــــر عــــن المجتمــــع وقضــــایاه واهتماماتــــه، وت ـــة تعلیمی سیاسـ
ــــیم منهاجــــًا  ــــه لیكــــون ضــــمن المجتمعــــات التــــي اتخــــذت التعل مشــــكالته واالرتقــــاء ب

  لالنتقال إلى مصاف الدول المتقدمة.

  ثالثًا : األحزاب السیاسیة في مصر.
ویتناول الباحث في هـذا الجـزء المقصـود بـالحزب السیاسـي، ونشـأة التجربـة 
الحزبیــة وتطورهــا فــي مصــر، ثــم البرنــامج التعلیمــي لمجموعــة مــن األحــزاب العاملــة 

  في مصر.
  ) مفهوم الحزب السیاسي.١(
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ریــف الحــزب السیاســي، ولكنهــا تشــترك فیمــا بینهــا فــي تتعــدد الــرؤى فــي تع
عــدة عناصــر ، فهنــاك مــن أجملــه فــي أنــه "تنظــیم دائــم یضــم مجموعــة مــن األفــراد 

)، و هنـــاك مـــن یـــرى ١٣: ١٩٨٤یعملـــون معـــًا مـــن أجـــل ممارســـة الســـلطة"(رزق، 
الحـــزب علـــى أنـــه "اتحـــاد أو تجمـــع مـــن األفـــراد ذي بنـــاء تنظیمـــي علـــى المســـتویین 

لمحلي یعبر عن مصالح قوى اجتماعیـة محـددة، ویسـتهدف الوصـول إلـى القومي وا
)، بمعنـــى ٢٠١: ١٩٨٧الســلطة أو التــأثیر علیهــا بواســطة أنشــطة متعــددة"(حرب، 

  أن كل حزب یعبر عن متطلبات واحتیاجات بعض فئات المجتمع.
وأضاف فریق آخر بأن الحـزب السیاسـي هو"هیئـة تنظیمیـة سیاسـیة أقیمـت 

ن المـــواطنین مـــن ذوي االتجاهـــات الواحـــدة إزاء القضـــایا المتعـــددة لهـــدف الجمـــع بـــی
لتكــــون لهــــم قــــوة مباشــــرة فــــي دفــــع هــــذه اآلراء إلــــى مجــــاالت العمــــل فــــي المجتمــــع 
باعتبارهــا األصــلح واألفضــل واألقــوم لألمــة جمیعــًا أو علــى األقــل لجانــب یعتــد بــه 

ـــــه دور )، أي أن الحـــــزب السیاســـــ١٠: ١٩٩٢مـــــن أبنائهـــــا ومواطنیها"(عـــــادل،  ي ل
مؤثر وفعال في دفع حركـة العمـل واإلنتـاج بـالمجتمع، وجـاء التعریـف التـالي مؤكـدًا 
نفس المعنى بأنه "تنظیم یقوم بتألیفـه مجموعـة مـن األفـراد تجمعهـم أهـداف مشـتركة 
ومبــادئ سیاســیة معینــة علــى أن یكــون لهــم بــرامج واضــحة فــي المجــاالت السیاســیة 

افیــة وتتـــوفر لهــم اإلمكانیـــات المادیــة والبشـــریة التـــي واالقتصــادیة واالجتماعیـــة والثق
تساعدهم على تنفیذ برامجهم، ویسعون من خالله إلـى اإلسـهام فـي التنمیـة الشـاملة 

  )٢١٣: ٢٠٠١للمجتمع".(وزیر، وخطاب، 
بالتــالي فــإن األحــزاب السیاســیة هــي جماعــات سیاســیة تــنظم وتؤســس علــى 

تماعیة مشـتركة، وتعمـل علـى تحقیقهـا مبادئ وأهداف ورؤى سیاسیة واقتصادیة واج
بالوسائل السیاسیة وبالطرق الدیمقراطیة أو المشـاركة فـي مسـئولیات الحكـم، بصـورة 
تـــدفع شـــتى مجـــاالت العمـــل فـــي المجتمـــع، األمـــر الـــذي یســـهم فـــي تنمیـــة المجتمـــع 

  وتطوره.
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لذلك فإن مـن أبـرز المهـام التـي تضـطلع بهـا األحـزاب السیاسـیة هـي تقـدیم 
والـــرؤى واألفكـــار والبـــرامج والسیاســـات المتنوعـــة حســـب طبیعـــة كـــل حـــزب األفكـــار 

وفلســفته ومبادئــه وعقیدتــه، باإلضــافة إلــى وضــع خطــط العمــل فــي شــتى المجــاالت 
ــــى الجمــــاهیر وتغییــــر اتجاهــــاتهم،  ــــة للتــــأثیر عل السیاســــیة واالقتصــــادیة واالجتماعی

كســـابهم اتجاهـــات إیجابیـــة، ممـــا یـــؤدي إلـــى تعزیـــز السیاســـة ال قائمـــة، ویـــوفر لهـــا وإ
  مزیدًا من الدعم والمساندة ویحقق لها االستمراریة.

خاصة أنه في المجتمعات العصریة تلعب األحـزاب دور المبلـور للمصـالح 
االجتماعیــة، والمبــرز للمطالــب واالحتیاجــات لربطهــا ببــدائل السیاســة العامــة، حیــث 

مصــالح الجماعــات  تتســع برامجهــا لتســتجیب للمصــالح العامــة بــدًال أن توجــه نحــو
  )٦٦: ٢٠٠٧الضاغطة.(أندرسون، 

لذلك فإن األحزاب السیاسیة والتي تتمیز بتنوعها الفكري واألیـدیولوجي تعـد 
األدوات التـــي تمثـــل الشـــعب وقنـــوات التعبیـــر عـــن مصـــالح المـــواطنین ومتطلبـــاتهم 
وأحالمهــم، ولكــن "لــن تســتطیع هــذه األحــزاب تحقیــق أهــدافها إال إذا تجــاوزت مجــرد 

)،وأن ٢٠٦-٢٠٥: ١٩٨٧إلســهامات اللفظیـــة أو رفــع الشـــعارات الوطنیـــة"(حرب، ا
یكــون لــدیها نظــرة شــاملة ومتكاملــة للقضــایا المختلفــة، ولــن تســتطیع الوصــول لــذلك 
إال إذا امتلكــت معرفــة ووعــي كــاملین بواقــع المجتمــع، بصــورة تمكنهــا مــن صــیاغة 

  القومیة والوطنیة.سیاسات وبرامج تجمع بین مصالح المواطنین والمصالح 
  ) نشأة األحزاب السیاسیة في مصر .٢(

بدأت الفكرة الحزبیة في مصر مع بدایات القرن العشـرین، حیـث قامـت فـي 
م بـــاإلعالن عـــن إنشـــاء حـــزب األمـــة ١٩٠٧مصـــر أول تجربـــة حزبیـــة رســـمیة عـــام 

م. ثــم تأســس الحــزب الــوطني ١٩٠٧ســبتمبر  ٢٠كــأول حــزب مصــري رســمي فــي 
بقیـادة مصـطفى كامــل، ومـن بعـدهما حــزب اإلصـالح. ثـم توقفــت بعـده بشـهر واحــد 

  هذه التجربة الحزبیة بسبب اندالع الحرب العالمیة األولى.
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وبعــد نهایــة الحــرب جــاءت فتــرة مــن االزدهــار السیاســي فــي تــاریخ مصــر، 
ـــدیمقراطي،  حیـــث تعـــددت فیهـــا األحـــزاب السیاســـیة مثـــل: الوفـــد، الحـــر المســـتقل، ال

 ١٦وغیرهـــا مـــن األحـــزاب التـــي وصـــل عـــددها إلـــى حـــوالي االشـــتراكي المصـــري، 
یولیـــو  ٢٣حــزب، واســـتمر ازدهـــار الحیـــاة الحزبیـــة فــي مصـــر إلـــى أن جـــاءت ثـــورة 

م التــــي أقصــــت األحــــزاب عــــن ممارســــة أدوارهــــا، وأقامــــت الحكومــــة وقتهــــا ١٩٥٢
م لیصـــبح التنظـــیم الشـــعبي الوحیـــد فـــي البالد.(أبـــو ١٩٥٧االتحـــاد القـــومي فـــي عـــام

  )١٢٨-١١٧: ٢٠٠٧السعود، 
وبعـد حــرب أكتـوبر بــدأ التحــول نحـو نظــام األحــزاب السیاسـیة القائمــة علــى 

م، ولكن األمر لـم ١٩٧٧لسنة  ٤٠التعددیة السیاسیة من جدید بعد صدور القانون 
یــدم كثیــرًا حیــث بــدأت محــاوالت كــبح االنطالقــة الدیمقراطیــة، حیــث توالــت القــوانین 

تمثیـل مزیـد مـن األحـزاب السیاسـیة فـي المجلـس  والقرارات التي "أدت إلـى الحـد مـن
النیــابي والحیــاة السیاســیة والمجتمعیــة بصــفة عامــة، ومــا یترتــب علیهــا مــن أضــرار 
ــــــي العمــــــل البرلمــــــاني حیــــــث تســــــیطر أغلبیــــــة الحــــــزب الحــــــاكم علــــــى مجریــــــات  ف

  ) ٣٧٢-٣٧٠: ١٩٨٦؛ رمضان، ٢١-٦: ٢٠٠٧األمور.(یاسین، 

یكتاتوریـة أو غیــر الدیمقراطیــة أن تعیــق فلقـد اعتــادت األنظمــة السیاســیة الد
عملیـــات اإلصـــالح السیاســـي إذا كانـــت ســـتؤدي إلـــى الحـــد مـــن ســـلطاتها أو تهدیـــد 
 ، مصــالحها، فتلجــأ إلــى لجــم دور األحــزاب السیاســیة وقــوى المجتمــع المــدني عمومــًا
التـــي یمكـــن أن تـــدفع باتجـــاه ذلـــك اإلصـــالح، ســـواء عبـــر تقییـــد دور تلـــك األحـــزاب 

ــــًا ود ــــأدوات الســــلطة التقلیدیــــة األمنیــــة والمالیــــة قانونی ، أم عبــــر مواجهتهــــا ب ســــتوریًا
) وبالتــالي كــان طبیعیــَا أن ٢٤٧: ٢٠٠٩واإلعالمیــة.(أبو مصــعب، وعبــد العزیــز، 

یكون هناك "ضعف في تمثیل األحزاب في أغلب المجـالس النیابیـة خـالل السـنوات 
  ).١٣٢: ٢٠٠٦السابقة"(الشاهد، 

مــیش دور األحــزاب السیاســـیة العاملــة فــي مصـــر األمــر الــذي أدى إلـــى ته
طیلـــة الســـنوات الســـابقة فـــي الحركـــة السیاســـیة والمجتمعیـــة، وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه 
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مجموعــة مــن الدراســات، حیــث أســفرت نتــائج إحــداها عــن "عــدم وجــود دور حقیقــي 
لألحـــزاب فـــي الحیـــاة السیاســـیة المصـــریة، حیـــث أن غالبیـــة األحـــزاب السیاســـیة مـــا 

ي من مشكالت جوهریة تعوق دورها في المشـاركة السیاسـیة فـي المجتمـع زالت تعان
)، وأظهرت دراسـة أخـرى بـأن "غالبیـة األحـزاب ٣٥: ١٩٩٣المصري"(عبد المجید، 

تعاني ضعفًا وأصبحت عـاجزة عـن القیـام بـدورها المفتـرض أن تقـوم بهـا، بـل وصـل 
ظـــام السیاســـي األمـــر إلـــى أن الحیـــاة الحزبیـــة فـــي مجملهـــا هـــي أضـــعف مـــا فـــي الن

"(أبو السعود،    ).  ١٠٤: ٢٠٠٧المصري كله وأقل مؤسساته تأثیرًا
وبالتالي فـإن عـزوف الشـباب عـن االنضـمام إلیهـا كـان نتاجـًا طبیعیـًا لواقـع 

ـــــأن ٣٠٣: ٢٠٠١تلـــــك األحـــــزاب، وهـــــذا مـــــا رصـــــدته إحـــــدى الدراســـــات(حرب،  ) ب
مـة فـي مصـر، % من الشباب یعزفون عن االنضمام لألحـزاب السیاسـیة القائ٩٧،٥

ــــائج دراســــة أخرى(بــــدر،  ــــى أن ١٠٨: ٢٠٠٧واشــــتركت معهــــا نت )التــــي توصــــلت إل
% فقـــط ینتمـــون ألحـــزاب سیاســـیة، ولكـــن ال یوجـــد أي دور أو إســـهام لهـــم فـــي ٤،٢

  خدمة المجتمع من خالل األحزاب التي ینتمون إلیها.  
، فلقـــد انعكـــس  وبالتـــالي لـــم یكـــن الجانـــب التعلیمـــي لألحـــزاب أفضـــل حـــاًال

ضـــعف الـــذي عانـــت منـــه األحـــزاب السیاســـیة المصـــریة خـــالل الســـنوات الطویلـــة ال
الماضـــیة علـــى دورهـــا فـــي المجـــال التعلیمـــي، حیـــث أكـــدت إحـــدى الدراســـات(نافع، 

)علــى وهــن خطــاب التعلــیم فــي بــرامج األحــزاب ســواء مــن ناحیــة ٧٥-٧٤: ١٩٩٥
هتمـــــام المفـــــاهیم أو تنظـــــیم الخطـــــط واالســـــتراتیجیات، ومـــــن ناحیـــــة أخـــــرى یظهـــــر ا

األحـــزاب وبرامجهـــا بقضـــایا أخـــرى طغـــت علـــى الجانـــب التعلیمـــي، كمـــا أنهـــا تركـــز 
علـــى النقـــد أو المعارضـــة دون العنایـــة بصـــیاغة البـــدیل، فضـــًال عـــن تـــدني المرتبـــة 

  التي یحتلها التعلیم وقضایاه في برامجها وأولویاتها".
ي فــي ولكــن مــع تزایــد موجــة الدیمقراطیــة وبعــد انــدالع ثــورة الشــعب المصــر 

، رأى المجتمــع بكــل مؤسســاته وأطیافــه أن هنــاك ضــرورة للبحــث ٢٠١١ینــایر  ٢٥
عــــن ســــبل اإلصــــالح السیاســــي وتحــــدیث وســــائل المشــــاركة السیاســــیة، مــــن أجــــل 
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ـــذا أتیحـــت الفرصـــة لمـــنح الحریـــة الكاملـــة  االرتقـــاء بـــالوطن فـــي شـــتى المجـــاالت، ل
عــل فــي حیویــة المنــاخ للمــواطنین فــي تأســیس األحــزاب السیاســیة لیكــون لهــا دور فا

السیاســي فــي مصــر. ومــن ثــم بــدأت تتــوالى عملیــات إشــهار األحــزاب السیاســیة فــي 
، والتـــــي شـــــهدت تنوعـــــًا كبیـــــرًا فـــــي  مصــــر حیـــــث اقتـــــرب عـــــددها مـــــن ســـــتین حزبـــــًا
أیدیولوجیاتها التي تعبر عن كافة فئات المجتمع وأفكارهـا ومتطلباتهـا، بصـورة یأمـل 

صــــالحه فــــي شـــــتى المجتمــــع أن یكــــون لهــــا دور فــــي تن میـــــة المجتمــــع وتطــــویره وإ
  القطاعات.

ذا كــان قطــاع التعلــیم یعــد مــن أهــم قطاعــات المجتمــع  كمــا ُذكــر مـــن  –وإ
لذا البد أن یكون لألحزاب السیاسیة العاملة فـي مصـر دور بـارز فـي تطـویر  -قبل

صالح التعلـیم، ویتحـدد دور األحـزاب السیاسـیة فـي صـنع السیاسـة  التعلیمیـة فـي  وإ
ة مســـتویات هـــي صـــنع السیاســـات، وتنفیـــذها، والرقابـــة علیهـــا. ویـــأتي التركیـــز ثالثـــ

على مستوى صنع السیاسات الرتباطه بمنطق وجود هـذه الهیاكـل ذاتهـا، فـاألحزاب 
تســـعى بوجـــه عـــام للتـــأثیر فـــي عملیـــة صـــنع السیاســـة أوًال ثـــم التنفیـــذ والرقابـــة، كمـــا 

شـریعیة، وهـي مـن أهـم أدوات هـذه تشكل األحزاب أحد المكونات الممیـزة للسـلطة الت
السلطة. فالوظیفة األولى لـدور األحـزاب السیاسـیة فـي الـنظم الدیمقراطیـة فـي صـنع 
السیاسة التعلیمیة هي تجمیع المصالح والتعبیر عنها وطـرح بـدائل قابلـة للتنفیـذ، ثـم 

ذها متابعــة التنفیــذ والرقابــة للتأكــد مــن أن السیاســات التــي تــم التوصــل إلیهــا یــتم تنفیــ
  )٦٤،٢١٣: ٢٠٠٩بكفاءة.(بغدادي، 

ومن هنا وجب التعرف على الرؤى المتعددة لألحزاب السیاسیة القائمـة فـي 
مصـــر تجـــاه القضـــایا التعلیمیـــة، ممـــا یســـهم فـــي تحدیـــد مالمـــح وتوجهـــات السیاســـة 
التعلیمیة في ضوء فكر هذه األحزاب وبرامجهـا، األمـر الـذي قـد یسـهم بإیجابیـة فـي 

سیاســـة التعلیمیـــة بصـــورة تعبـــر عـــن مطالـــب المجتمـــع ومصـــالحه عملیـــة صـــناعة ال
  واحتیاجاته.

  ) التوجهات التعلیمیة في برامج األحزاب السیاسیة المصریة.٣(



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٢ 

یقـــــوم الباحـــــث بعـــــرض أبـــــرز مبـــــادئ وأفكـــــار وأهـــــداف األحـــــزاب موضـــــع   
  الدراسة، وأبرز القضایا التي یتناولها برنامجها التعلیمي كما هو موضح فیما یلي:

  حزب اإلصالح و التنمیة. -١
ولكـــن تمـــت الموافقـــة علیـــه عــــام  ٢٠٠٩بـــدأت فكـــرة إنشـــاء الحـــزب عــــام   

ینــایر. ویؤكــد الحــزب علــى أن موضــوع  التعلــیم فــي مصــر ٢٥عقــب ثــورة  ٢٠١١
ســیظل علــى رأس القضــایا التــي تحتــاج إلــى جهــود فكریــة وعملیــة ومیدانیــة، لمــا لــه 

ا، فتنمیــة اإلنســان هــي مبغــى التنمیــة مــن تــأثیر كبیــر علــى حاضــر األمــة ومســتقبله
  الرئیس والعنصر األهم في أي عملیة إصالح منشودة.

ویخلــص الحــزب إلــى مجموعــة مــن العقبــات التــي تعــوق العملیــة التعلیمیــة   
  )http://www.rdpegypt.org/index.aspفي مصر ومنها ما یلي:(

ن التــدریس زیــادة أعــداد تالمیــذ المــدارس وطــالب الجامعــات مقابــل نقــص أمــاك
  المناسبة والتجهیزات التعلیمیة إضافة إلى نقص األساتذة والمعلمین.

.عدم االهتمام بدور الحضانة  
 عــدم االهتمــام بالصـــحة النفســیة والتنشـــئة الســلیمة للطالــب فـــي جمیــع المراحـــل

  التعلیمیة.
 ضــــعف تأهیــــل المدرســــین واألســــاتذة علــــى النحــــو الــــذي یمكــــنهم مــــن تحقیــــق

ي العملیــة التعلیمیــة والتربویـــة هــذا باإلضــافة إلـــى عــدم تفـــرغ التطــویر الــالزم فـــ
  المدرس ألداء مهمته التعلیمیة.

 جمـود المقـررات الدراسـیة وعـدم تحـدیثها فـي إطـار الحركـة المتسـارعة فـي تقنیـة
  العلوم الحدیثة.

.ضعف التمویل المالي الالزم لحسن سیر العملیة التعلیمیة  
لمقاییس جریمة تعلیمیة.الدروس الخصوصیة التي تعد بكل ا  

  وفي ضوء ما سبق یرى حزب اإلصالح والتنمیة بضرورة التأكید على ما یلي:



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٣  

 تفعیــل برنــامج إصـــالح وتطــویر التعلـــیم كمــا ینبغـــي أن یقــوم علـــى أســاس أنهـــا
  منظومة متكاملة تتنوع فروعها.

 الحـرص علـى ربــط التعلـیم بالتنمیـة لكــي یـدخل فـي دائــرة المنافسـة ضـمن منــاخ
  لمة واالقتصاد العالمي.العو 

 ــــة المهــــارات األساســــیة مثــــل ــــى تطــــویر بــــرامج التعلــــیم بغــــرض تنمی العمــــل عل
  مهارات التفكیر الناقد واالتصال واإلبداع والعمل الجماعي وحل المشكالت.

 توجیه مدارس التعلیم العام إلـى نظـام تعلیمـي حـدیث عـالي الجـودة ذي مسـتوى
أساســـیة وهـــي االســـتقاللیة والمســـئولیة عـــالمي، والســـعي لترســـیخ أربعـــة مبـــادئ 

  والتنوع واالختیار.
 ترســیخ قــیم العمــل الجمــاعي، والتنــوع والتســامح وتقبــل اآلخــر إلعــالء مقومــات

  المواطنة الحقیقیة وبث روح االنتماء والدیمقراطیة لدى المتعلم.
 التأكیــد علـــى ضــرورة تـــوفیر المقومـــات الالزمــة لتعلـــیم مهــارات الحاســـب اآللـــي

أصــبح ضــرورة مجتمعیــة، ومــن ذلــك رفــع قــدرة الطــالب علــى اســتیعاب والــذي 
  التكنولوجیا المتقدمة.

 ضرورة الربط بـین نوعیـة التعلـیم واحتیاجـات سـوق العمـل والتأكـد مـن توافـق مـا
ــــة مــــع مطالــــب ورغبــــات  یقدمــــه النظــــام التعلیمــــي مــــن خــــدمات تعلیمیــــة وتربوی

  واحتیاجات المستفیدین من تلك الخدمات.
نظر في المناهج التعلیمیـة لجمیـع المراحـل إلعـداد الطالـب الـذي یتمیـز إعادة ال

بالقــدرة علــى البحــث واإلبــداع وتنمیــة مهــارات التفكیــر الناقــد واالتصــال والعمــل 
  الجماعي وحل المشكالت وتمرسه على آداب النقاش والحوار.

فـي جمیـع  اهتمام وزارة التربیة والتعلیم بالصحة النفسیة والنشأة السـلیمة للطالـب
  المراحل التعلیمیة.

.إعادة تأهیل المعلمین بجمیع المراحل التعلیمیة  



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٤ 

 إعطــاء نفقــات التعلــیم األساســي والجــامعي والبحــث العلمــي أولویــة فــي الموازنــة
  العامة للدولة لخلق مواطن متعلم ومساهم في التطویر واإلصالح المنشود.

یق دیمقراطیـة التعلـیم باعتبـاره االهتمام بنظام التعلیم عن بعد لمساهمته في تحق
حـق مــن مجـاالتهم دون انقطــاع عـن العمــل وهــو مـا یــؤدي إلـى تنمیــة المجتمــع 

  ورفع كفاءة العاملین وتثقیف المواطنین.
  حزب اإلصالح والنهضة. -٢

اإلصالح والنهضة هو حزب ذو مرجعیة إسالمیة تأسس فـي أعقـاب ثـورة   
منـــه سیاســـي ویـــدعو إلـــى االلتـــزام  ینـــایر، وینطلـــق مـــن منظـــور اجتمـــاعي أكثـــر ٢٥

  بـالثوابت اإلسالمیة لألمة المصریة.
وانطالقــًا مــن فهــم الواقــع المعاصــر وتماشــیًا مــع روح الثــورة، یؤكــد الحــزب   

أنــه یســعى إلــى إعــادة بنــاء الثقــة بــین كافــة أطیــاف المجتمــع، تلــك الثقــة التــي غابــت 
ـــة، وأن یستشـــعر كـــل فـــرد أنـــه فـــرد محتـــرم فـــي المجتمـــع  عـــن المجتمـــع لعقـــود طویل

ویعامـل بالطریقـة التــي تلیـق بـه كمــواطن محتـرم فــي دولـة كبیـرة محترمــة. لـذا یهــدف 
  )nahda.org-http://www.eslahالحزب لتحقیق ما یلي: (

.نشر ثقافة الحریة والمواطنة المبنیة على القیم األصیلة في كل مكان  
یع المشكالت المزمنة التي تواجه مصر.إزالة جم  
 تحریــك المــوارد اإلنســانیة والطبیعیــة التــي ظلــت غیــر مســتغلة لســنوات، وجعــل

  مصر وطنًا ینتج بشكل ثابت، وینمو بشكل مضطرد من خالل اإلنتاج.
 خلـق حالـة مـن التـآزر والتعــاون بـین المؤسسـات الحكومیـة ومؤسسـات المجتمــع

  المدني وكافة أفراد المجتمع.
 ـــة والمســـاءلة ســـائدًا فـــي كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت جعـــل مفهـــوم الشـــفافیة الكامل

  الحیاة العامة.
ویؤكــد الحـــزب علــى أن دراســـة كــل تجـــارب النهضــة والتنمیـــة التــي حـــدثت فـــي 
العــالم، تقــود إلــى نتیجــة واحــدة، وهــي أن االهتمــام بالعملیــة التعلیمیــة هــو أســاس أي 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٥  

كبیــرة مــن االهتمــام فــي برنــامج الحــزب،  نهضــة شــاملة، ولــذلك احتــل التعلــیم مســاحة
لـذلك یـرى حـزب اإلصـالح والنهضـة بأنـه البـد مـن حركـة إصـالح جـذري فـي مجـال 

  التعلیم تستند على ما یلي:
 نشــر التعلــیم فــي مرحلــة مــا قبــل الدراســة مــن خــالل التعــاون مــا بــین القطــاعین

  العام والخاص.
ــــــیم األساســــــي حتــــــى تتماشــــــى مــــــع متط ــــــاهج التعل ــــــات العـــــــصر مراجعــــــة من لب

  واحتیاجاتنا.
 ،ضمان تكافؤ الفرص لجمیع خریجي المـدارس الثانویـة والمـدارس المنـاظرة لهـا

  من أجل القبول بالجامعات.
 ــــیم رفــــع جــــودة التعلــــیم العــــام وتشــــجیع اســــتخدام التكنولوجیــــا الحدیثــــة فــــي التعل

  الجامعي.
 الصـــناعة)  –عــة الزرا –التنســیق بــین وزارة التعلــیم والـــوزارات األخــرى (المالیــة

لمعرفـة متطلبــات سـوق العمــل ووضــع خطـة قومیــة لتطـویر التعلــیم تســتطیع أن 
ا ملموًسا على المستوى القریب.   تحقق تأثیرً

 رفع الكفاءة التربویـة والتعلیمیـة للمعلـم أثنـاء فتـرة التأهیـل الجامعیـة، ومـن خـالل
  الدورات التربویة المستمرة.

،مــع الحــرص علــى االهتمــام باللغــة العربیــة  االهتمــام بتــدریس اللغــات األجنبیــة
تقانهـــا الســـیما فـــي التعلـــیم األساســـي والثـــانوي، باعتبارهـــا جـــزء ال یتجـــزأ مـــن  وإ

  الهویة الحضاریة العربیة واإلسالمیة للشعب المصري.
 التركیـــز علـــى تعلـــیم الطـــالب مـــن ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة، والبـــد مـــن دعـــم

  االجتماعیة العاملة لهذا الغرض.المؤسسات والهیئات ووكاالت اإلعانة 
 االهتمــــــام بإقامــــــة المشــــــروعات العلمیــــــة ذات التخصصــــــات المختلفــــــة لرعایــــــة

الموهــوبین مــن الصــغر، ممــا یفــرز بعــد ذلــك علمــاء فــي مختلــف التخصصــات 
  والمجاالت.
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  حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. -٣
ع إعــــادة وهــــو أحــــد أبــــرز األحــــزاب الیســــاریة المصــــریة، والــــذي تأســــس مــــ  

تأسیس األحزاب في مصر وحل االتحاد االشتراكي العربي الـذي كـان یمثـل الحـزب 
. وتأسـس الحـزب علـى كاهـل مجموعـة مـن ١٩٧٦السیاسي الوحید في مصـر سـنة 

أصـــحاب التوجهـــات الیســـاریة بصـــفة عامـــة: االشـــتراكیون والشـــیوعیون والناصـــریون 
نوا فــي قلـب المجموعـة الداعیــة والقومیـون وبعـض اللیبـرالیین غیــر أن الشـیوعیین كـا

  )  http://www.tagamoa.com(، ویتبنى الحزب التوجهات اآلتیة:إلنشاء الحزب
 ـــــة المـــــواطنین مـــــن االســـــتغالل ـــــة قویـــــة قـــــادرة علـــــى حمای ـــــاظ علـــــى الدول الحف

  االقتصادي.
.الدیمقراطیة هي الضمان لالستقرار وتداول السلطة بشكل سلمي  
دف یعمل الحزب من أجل تحقیقه.التضامن بین الشعوب العربیة ه  
.مصر خالیة من كل أشكال التبعیة لإلمبریالیة الغربیة  

وفیما یتعلق بالتعلیم، فإن رؤیة حزب التجمع تتضح فـي برنامجـه الـذي   
  )ahaly.com-http://www.al( یشتمل على ما یلى:

قضــــیة أمـــن قـــومي تتطلــــب النهـــوض باإلنســــان  زیـــادة موازنـــة التعلــــیم واعتبـــاره
  المصري، بما یكفل التوسع في األبنیة المدرسیة وتطویرها وتحسین مرافقها.

 إزالة وصـمة األمیـة بمشـروع قـومي جـاد فـي مـدة ال تتجـاوز ثـالث سـنوات، مـن
  ینایر ٢٥خالل االعتماد على طاقات الشباب المصري الذي فجر ثورة 

للمعلمـــین وتـــدریبهم وتـــأهیلهم ورفـــع مســـتوى كفـــاءتهم  االهتمـــام باإلعـــداد الجیـــد
  وتحسین مستواهم المادي.

 تحقیق ثورة في منـاهج التعلـیم تكفـل انطـالق العقـل والتفكیـر واالبتكـار والتجدیـد
وخلــق العقلیــة النقدیــة، واالنتقــال مــن أســلوب الحفــظ والتلقــین والتقلیــد إلــى الفهــم 

تـــي تحـــرض علـــى التعصـــب الـــدیني والتحلیـــل، وتحریـــر المنـــاهج مـــن المـــواد ال
  وكراهیة اآلخر.
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.مجانیة التعلیم حق لكل مصري في جمیع المراحل  
 إصـالح الجامعـات وتطویرهـا بمـا یتناسـب مـع احتیاجـات المجتمـع وعصـر ثـورة

  المعلومات واالتصاالت والتكنولوجیا ومع مجتمع المعرفة.
 األمنیـــة فـــي عــدم جـــواز انتهـــاك اســتقالل الجامعـــات، وضـــمان عــدم التـــدخالت

  شئونها.
 إطــالق الحریــات األكادیمیــة وحریــة البحــث العلمــي دون قیــود لتصــبح جامعاتنــا

لغاء النظم واللوائح التي تخلفت من عهود الطغیان .   منارة علمیة عالمیة، وإ
 إعـداد الئحـة طالبیـة جدیـدة علـى أسـاس دیمقراطـي یكفـل حریـة العمـل الشــبابي

  لنشاط الوطني للطالب.في الجامعات ویرفع أي قیود على ا
  حزب التحالف الشعبي االشتراكي. -٤

ینـایر لكـي یتسـع لكـل ٢٥نشأ حزب التحالف الشعبي االشتراكي عقـب ثـورة 
القــوى الدیمقراطیــة التقدمیــة والیســاریة واالشــتراكیة التــي تناضــل مــن أجــل الشــعارات 

  امة اإلنسانیة.التي احتضنتها الثورة كالتغییر والحریة والعدالة االجتماعیة والكر 
ـــــب جمـــــاهیر ثـــــورة  ـــــق الحـــــزب مـــــن عـــــدة مواقـــــف رئیســـــیة تعكـــــس مطال  ٢٥وینطل

  )http://egyleftparty.org/?page_id=1485ینایر:(
 اإلصرار على تحقیق كافة المطالب الخاصة بالدیمقراطیـة واإلصـالح السیاسـي

  دون انتقاص. 
امـــل حقــــوق ربـــط التغییـــر السیاســـي بـــالتغییر االجتمـــاعي فـــي إطـــار وحـــدة وتك

عــــادة توجیــــه االقتصــــاد ووضــــع خطــــط التنمیــــة لصــــالح الجمــــاهیر  اإلنســــان، وإ
الفقیرة في مصر مـن العمـال والفالحـین والمـوظفین والمهمشـین وصـغار التجـار 

  والحرفیین.
 التصدي لكل صـور التبعیـة للصـهیونیة والحكومـات االسـتعماریة، ودعـم نضـال

  لدیمقراطیة والتحرر.الشعوب العربیة وكل شعوب العالم من أجل ا
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 النضــال مــن أجــل دولــة مدنیــة ال دینیــة وال عســكریة، والتصــدي لجمیــع صــور
التمییز على أسـاس الـدین أو الجـنس أو اللـون أو العقیـدة السیاسـیة أو االنتمـاء 

  الطبقي، والنضال من أجل حریة الفكر والتعبیر واإلبداع والبحث العلمي.
  ل في النقاط التالیة:أما توجهات الحزب التعلیمیة فتتمث

.توفیر التعلیم المجاني الشامل من االبتدائي حتى الجامعي  
.توحید النظام التعلیمي في المرحلة األساسیة  
.تحویل التعلیم الجامعي الخاص إلى تعلیم أهلي غیر هادف للربح  
 التوســع فــي التعلــیم الفنــي ورفــع جودتــه وربطــه بالمصــانع بهــدف تكــوین كــوادر

  فنیة مدربة.
  حزب الجبهة الدیمقراطیة. -٥

وهــو حــزب ذو اتجــاه لیبرالــي، حصــل علــى تــرخیص مــن لجنــة شــؤون األحــزاب 
، وقــدم الحــزب رؤیتـه حــول الوضــع الحــالي للتعلـیم فــي مصــر، موضــحًا ٢٠٠٧عـام 

تصــاعد حــدة عــدم الرضــا عــن نظمــه وآلیاتــه ومخرجاتــه علــى كافــة المســتویات، بعــد 
ســلبیة مثــل الــدروس الخصوصــیة والغــش فــي أن شــاعت بــه العدیــد مــن الظــواهر ال

االمتحانات وفقدان المواطنین الثقة في مؤسسات التعلیم الرسـمیة، فضـًال عـن افتقـاد 
ــــــذلك  ــــــى، وب ــــــى مــــــع المجتمــــــع المحل ــــــة ألي صــــــالت ذات معن ـــــات التعلیمی المؤسسـ
تصاعدت حـدة الفجـوة بـین مـا یقدمـه النظـام التعلیمـي مـن منـاهج ومقـررات وبـین مـا 

ســات المجتمــع ومتطلبــات االحتیاجــات المهنیــة المعاصــرة، وغیرهــا مــن تحتاجــه مؤس
المظاهر غیر الصحیة التي أدت إلى تدنى مستوى جـودة المنظومـة الوطنیـة للتعلـیم 

  هو أحد أبرز مالمح الهم الوطني العام.
وتتبلـــور مبـــادئ حـــزب الجبهـــة الدیمقراطیــــة لتطـــویر التعلـــیم علـــى أســــاس   

ة التعلیمیــــة بكامــــل عناصــــرها وذلــــك بهــــدف تحقیــــق ضـــرورة التعامــــل مــــع المنظومــــ
التكامـل والتـرابط بــین عناصـر المنظومـة، ومــن ثـم توظیـف المــوارد المتاحـة بأفضــل 

  )   http://www.democraticfront.orgأسلوب لتحقیق المتطلبات التالیة :(
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اة"، ومـــن ثـــم ضـــرورة تمكـــین وســـائل وفـــرص األخـــذ بمفهـــوم "الـــتعلم مـــدى الحیـــ
  التعلیم المستمر والمتجدد وعدم االنحصار في سنوات الدراسة النظامیة.

 مواكبة نظم وآلیات ومناهج التعلیم والتعلم للتطورات العلمیـة والمعرفیـة وضـمان
  التواصل بین خریجي المنظومة التعلیمیة ومصادر المعرفة المتجددة.

 التعلیمیــــة للمشـــــاركة فـــــي حركــــة التطـــــویر المعرفـــــي حفــــز عناصـــــر المنظومـــــة
  واإلضافة إلى الرصید اإلنساني المتجدد من العلوم والمعارف.

 دعـــم قـــدرات الـــتعلم الـــذاتي واإلســـهام فـــي بنـــاء المهـــارات الفكریـــة لإلنســـان مـــن
  حیث القدرة على النقد، واإلبداع وتحلیل المشكالت ومهارات التفكیر الخالق.

 المعرفـــة النظریـــة والمعرفـــة التطبیقیـــة حتـــى یســـتطیع المـــتعلم الـــربط بـــین تكـــوین
اســتثمار معارفـــه فــي حـــل المشـــكالت وأداء متطلبــات األعمـــال التــي یعهـــد بهـــا 

  إلیه.
 توافـــق مـــا یقدمـــه النظـــام التعلیمـــي مـــن خـــدمات تعلیمیـــة وتربویـــة مـــع مطالـــب

  ورغبات واحتیاجات المستفیدین من تلك الخدمات.
 في المنظومـة التعلیمیـة وتوجیـه فعالیاتهـا وتصـحیح مشاركة أصحاب المصلحة

  مسارها بمشاركتهم في تقییم مستوى جودة وكفاءة المنظومة التعلیمیة.
وفـــي ضـــوء هـــذه المبـــادئ، یـــرى حـــزب الجبهـــة الدیمقراطیـــة أن عـــددًا مـــن   

القضـایا المتعلقـة بالعملیـة التعلیمیــة یطرحهـا الحـزب، وینبغــي أن تكـون محـال لحــوار 
  د منها ما یلي:مجتمعي جا

 أهـداف التعلــیم تتمثــل فــي أربعــة أهــداف كبــرى وهــي: اإلعــداد للثقافــة، واإلیمــان
  بالعلم والمنهج العلمي، واإلعداد للمواطنة، واإلعداد لمهنة من المهن. 

 ، ضـــفاء درجـــة مــــن الحیویـــة والتجـــدد إلیهـــا واجبـــًا أساســــیًا تـطــویر المنـــاهج، وإ
صــاحب لتلــك المنــاهج جــزًء ال یتجــزأ منهــا واعتبــار النشــاط الطالبــي البحثــي الم

  وواجبًا ضروریًا لتطویر التعلیم.
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 تطبیـــق نظـــام الكـــادر الخـــاص علـــى المعلمـــین وجمیـــع العـــاملین بـــالتعلیم واجبـــًا
  یفرضه تطویر التعلیم، الذي یعتمد على المعلم بشكل أساسي.

 .زیادة ما هو مرصود للتعلیم من المیزانیة الحكومیة  
مركزیــة رشــیدة، واالهتمــام بــأن یلعــب المجتمــع المــدني دورًا تطبیــق سیاســات ال

  كبیرًا في تطویر التعلیم.
 .توفیر المعلم المؤهل باعتباره عنصرًا أساسیًا في عملیة التعلیم  
 ـــیم األساســـي ســـواء فـــي المـــدارس العامـــة أو ضـــرورة توحیـــد المـــنهج العـــام للتعل

ي التعلـــیم فـــي هـــذه المرحلـــة الخاصـــة المدنیـــة أو الدینیـــة، لتفـــادى االزدواجیـــة فـــ
  الحرجة.

 أن تؤهــل نهایــة مرحلــة التعلــیم األساســي لاللتحــاق بســوق العمــل فــي كثیــر مــن
  المجاالت.

 نمــا هــي مكــان إلحیــاء أن الجامعــة لیســت مدرســة لتخــریج الفنیــین والمهنیــین، وإ
  الروح العلمیة والبحث العلمي. 

خصـص لـه قـدرًا كافیـًا مـن أن یقتصر التعلیم المجاني على التعلـیم األساسـي وت
المـوارد المالیــة، ثــم یمكــن بعــد ذلــك تخصـیص القــدر البــاقي مــن المــوارد المالیــة 
المتاحـــة لتمكـــین الطلبـــة القـــادرین ذهنیـــًا مـــن مواصـــلة التعلـــیم واالســـتمرار فـــي 

  المراحل التالیة بحسب ما یسمح به نبوغهم. 
دني واألفــراد، مــع إنشــاء جامعــة للتكنولوجیــا بمســاهمات مؤسســات المجتمــع المــ

  استقاللها في إدارة شئونها .
  حزب الجیل الدیمقراطي -٦

ینـایر، مؤكـدًا علـى أن مرجعیتـه  ٢٥نشأ حزب الجیل الدیمقراطي بعـد ثـورة 
. ویقــوم الحــزب علــى مجموعــة مــن المبــادئ  لیســت سیاســیة فقــط بــل وفكریــة أیضــًا

اإلیمـان بالتعددیـة القائمـة األساسیة أولها تتمثل فـي اإلیمـان بـاهللا، والـذي یتـرجم فـي 
علــى اخــتالف البشــر فــي العقائــد واألفكــار والــرؤى السیاســیة، وهــذا االخــتالف هــو 
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القـادر علـى تنویـع المسـاهمات وتعمیـق االتفـاق للسـیر نحـو تحقیـق مصـلحة الــوطن 
والمجتمـــع، كمـــا أن اإلیمـــان بـــاهللا یتـــرجم فـــي اإلیمـــان بقـــدرة الشـــعب المصـــري فـــي 

عــد التوكــل علـى اهللا فــي تحقیــق النهضـة والتنمیــة االقتصــادیة االعتمـاد علــى نفسـه ب
  والعمرانیة.

كمـــا یـــؤمن الحـــزب بـــأن الوحـــدة الوطنیـــة عمیقـــة الجـــذور فـــي قلـــب وعقـــل 
المصري، وهي القادرة على درء الفـتن والقضـاء علـى المـؤامرات الخارجیـة، وتحقیـق 

  التنمیة والتقدم، فالوحدة الوطنیة بالنسبة للحزب مبدأ وفكرة ورؤیة.
ر ویؤكــــد حــــزب الجیــــل الــــدیمقراطي علــــى أن الدیمقراطیــــة ضــــرورة الســــتقرا

المجتمــع وتطـــوره ونهضــته، وأنهـــا الطریـــق لمواجهــة المـــؤامرات الخارجیــة، لـــذا فهـــو 
  یحرص على دعم الدیمقراطیة القائمة على التعددیة.

كمـــا یـــؤمن الحـــزب بأنـــه ال تقـــدم وال اســـتقرار دون فـــتح كـــل األبـــواب أمـــام 
األجیـال الجدیــدة والمعطلــة طاقاتهــا عــن العمــل، وبضــرورة ربــط كــل خطــوط التنمیــة 

  )http://hzpelgeel.com/teacher.htmlبتطلعات ومطالب واحتیاجات هذه األجیال. (
  وتظهر نظرة الحزب وتوجهاته إلصالح التعلیم في بعدین أساسیین:   

 : خطوات عاجلة إلصالح العملیـة التعلیمیـة بسیاسـات وقـرارات سـریعة األثـر،األول
: إســتراتیجیة بعیــدة المــدى علــى مــدار عشــر ســنوات إلنشــاء قاعــدة حقیقـــة والثــاني

  وصلبة للتعلیم .
  -أما الحلول العاجلة إلصالح العملیة التعلیمیة فتتمثل فیما یلي:

 .رفع میزانیة التعلیم لتوجیهها إلصالح مسار العملیة التعلیمیة  
سي إلى یومین فـي نفـس التوسع في عدد المدارس، وذلك بتقسیم الیوم الدرا

المبنى المدرسي بـإدارتین منفصـلتین، ممـا یـؤدي إلـى خفـض كثافـة الفصـل 
الدراســي، وتــوفیر المنــاخ المالئــم للمعلــم لممارســة دوره، ومســاعدة الطالــب 
للحصـــــول علـــــى خدمـــــة تعلیمیـــــة أفضـــــل، وتـــــتمكن  المدرســـــة مـــــن تـــــوفیر 
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ة مــن خــالل األنشــطة المختلفــة للطــالب، وتــوفیر ملیــون فرصــه عمــل جدیــد
  مضاعفة أعداد المعلمین مضاعفة المدارس.

 یــرى الحــزب أن المعلــم هــو القــوة الدافعــة للعملیــة التعلیمیــة وأكثــر العناصــر
ـــذا فهـــو یطالـــب بتحســـین  الفاعلـــة فـــي تحســـین نـــواتج العملیـــة التعلیمیـــة، ول

عادة هیبته.   األوضاع الراهنة للمعلم وإ
ب وأســـالیب التعلـــیم الحدیثـــة، ضـــرورة تحســـین المنـــاهج الدراســـیة بمـــا یتناســـ

ــــى حســــاب الجانــــب  ــــي عل ــــى الفهــــم وتعمــــق الجانــــب العمل التــــي تعتمــــد عل
  النظري.

 ضــرورة توســیع مســاحة األنشــطة المدرســیة داخــل الحــرم المدرســي بالشــكل
الــــذي یعمــــل علــــى تفریــــغ طاقــــات الطــــالب بالشــــكل الــــذي یحفــــز ملكــــاتهم 

  ومواهبهم في كافة األنشطة.
  الة.   حزب الحریة والعد -٧

بعـد  ٢٠١١تم تأسیس حزب الحریة و العدالة في الخـامس مـن یونیـو عـام 
ینــایر، وهــو حــزب مــدني ذو  ٢٥شــهور قلیلــة مــن ســقوط النظــام الســابق بعــد ثــورة 

مرجعیـــة إســـالمیة، وینطلـــق الحـــزب بأنـــه لكـــل المصـــریین علـــى اخـــتالف عقائـــدهم 
الحـــزب لیطـــرح رؤیتـــه  ویـــأتي برنـــامجوأجناســـهم ومراكـــزهم االجتماعیـــة دون تمییـــز، 

للتعامـــل مـــع المرحلـــة القادمـــة، وهـــي الشـــك مرحلـــة غایـــة فـــي الدقـــة لكونهـــا مرحلـــة 
تأسیسیة لما یمكن أن یطلق علیها "الجمهوریة الثانیة " والتـي یسـعى المصـریون أن 
تحقـق أهــدافها وتصـل إلــى مبتغاهـا فــي بنـاء دولــة حـرة قویــة متقدمـة مســتقرة ورائــدة، 

إصــالح مــا أفســده الطغــاة والنهــوض بــالوطن مهمــة جســیمة  ویؤكــد الحــزب علــى أن
  ال یقوى علیها فصیل وحده أو حزب بمفرده.

ویســعى الحــزب لحمــل همــوم الشــعب المصــري ومطالبــه وتطلعاتــه، والعمــل 
بــداعات المخلصــین األقویــاء األمنــاء مــن أبنــاء  علــى حشــد ومشــاركة كــل طاقــات وإ

  )http://www.hurryh.comاألمة لتحقیق األهداف التالیة: (
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 بنـــاء نظـــام سیاســـي دیمقراطـــي قـــوي یضـــمن الحقـــوق ویحمـــي الحریـــات ویحقـــق
ــــة المؤسســــات التــــي تعتبــــر ســــیادة القــــانون عنــــوان الحیــــاة  الشــــورى ویبنــــي دول

  اإلنسانیة المتحضرة الرشیدة.
 من الحیــاة الكریمــة تحقیــق عدالــة اجتماعیــة تحفــظ الكرامــة وتــؤدي الحقــوق وتــؤ

  للمواطن أیًا كان مستواه وأیًا كانت طبقته وأیًا كان انتماؤه.
 التأســـــیس لتنمیـــــة حقیقیـــــة متكاملـــــة تتقـــــدم بمصـــــرنا الحبیبـــــة بشـــــریًا واقتصـــــادیا

. نتاجیًا وعمرانیًا   وإ
 سـالمیًا استعادة الریادة التي فقدتها مصر في ظل النظام البائـد عربیـًا وأفریقیـًا وإ

، ع .ودولیًا عالمیًا   لمیًا وثقافیًا وإ
ومن هنا جاء برنامج الحزب مرتكزًا علـى أربعـة مبـادئ أساسـیة هـي مـن أعظـم 
مبــادئ ومقاصــد الشــریعة وهــى: الحریــة والعدالــة والتنمیــة والریــادة، فبالحریــات تقــوم 
ـــة تكـــون التنمیـــة الحقیقیـــة ، ومـــن هنـــا تنطلـــق مصـــر إلـــى الریـــادة  العدالـــة، وبالعدال

قــة بهــا وبتاریخهــا . ویمكــن إیجــاز رؤیــة حــزب الحریــة والعدالــة لــبعض والقیــادة الالئ
  قضایا التعلیم متمثلة في النقاط التالیة:

  أ. التعلیم األساسي والثانوي :  
. االهتمام بأبعاد شخصیة المتعلم على نحو متكامل ومتوازن  
.مضاعفة میزانیة التعلیم بشكل تدریجي لتصل إلى المعدالت العالمیة  
نسبة استیعاب أطفال مرحلة الروضة. زیادة  
 فصـــٍل كمرحلـــة أولـــى فـــي خـــالل خمســـة  ٤٠٠٠٠زیـــادة عـــدد الفصـــول بإنشـــاء

  سنوات.
 إعـــادة الثقـــة فـــي المؤسســـات التعلیمیـــة ممـــا یقلـــص مـــن حجـــم مشـــكلة الـــدروس

  الخصوصیة.
 حـــل مشـــكلة األمیـــة بتـــوفیر اإلمكانـــات المادیـــة والبشـــریة، والتعـــاون مـــع كلیـــات

  ات المجتمع المدني المتطوعة لذلك.التربیة ومنظم
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  ب. التعلیم العالي الجامعي :  
 وضــع تشــریعات وآلیــات واضــحة التنفیــذ لالســتقالل الفعلــي للجامعــات المصــریة

  على أن تكون القیادات الجامعیة باالنتخاب الحر المباشر.
 التوســع األفقــي فــي إنشــاء الجامعــات الحكومیــة واألهلیــة لتصــبح النســبة جامعــة

ـــــین بهـــــا ومناهجهـــــا  ٣-٢ لكـــــل ـــــط عـــــددها والملتحق ملیـــــون مـــــن الســـــكان، ورب
  ومؤسساتها باحتیاجات سوق العمل.

 وضـع كــادر مــالي جدیــد ألعضــاء هیئـة التــدریس بالجامعــات یتناســب ومكــانتهم
  االجتماعیة والعلمیة.

 دعــم البنیـــة التحتیـــة للجامعـــة مـــن معامـــل علمیـــة ومختبـــرات ومكتبـــات وأنشـــطة
  طالبیة.

  لعدل.حزب ا -٨
ینـایر علـى یـد مجموعـة مـن  ٢٥یقوم حزب العدل الـذي ُأسـس عقـب ثـورة   

ـــة، حـــرة، حدیثـــة، ناهضـــة أن شـــباب الثـــورة علـــى أســـاس  ـــة مدنیـــة، عادل مصـــر دول
بأبنائهــا، مشـــاركة ومضـــیفة للحضـــارة اإلنســـانیة. ویهـــدف الحـــزب لتحقیـــق مجموعـــة 

   )  http://eladl.org/default.aspxمن األهداف منها ما یلي:(
.تحقیق مكتسبات الثورة والحفاظ علیها  
.بناء اإلنسان المصري  
.تعزیز المشاركة السیاسیة واالجتماعیة وترسیخ المواطنة لدى المصریین  
. تحقیق نهضة علمیة شاملة  
.تنمیة اقتصادیة مستدامة تحقق الرفاهیة لكل المصریین  
.أن تضیف مصر للحضارة والتراث اإلنساني  

رؤیــة الحــزب بــأن التعلــیم حــق كــل  فتتضــحع التعلــیم أمــا بالنســبة لقطــا  
مصــري فــي تعلــیم مجــاني عــالي الجــودة یســاهم فــي بنــاء كــوادر لنهضــة الــوطن و 
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ویمكــن إیجــاز یمكنــه مــن إیجــاد عمــل عــادل والئــق یــوفر حیــاة كریمــة لــه وألســرته. 
  توجهات حزب العدل التعلیمیة في النقاط التالیة:

ســــمانیًا وســـلوكیًا ومهنیــــًا بحیــــث یكــــون عضــــوًا بنـــاء اإلنســــان نفســــیًا وذهنیــــا وج
.   إیجابیًا ومنتجًا

 التعلیم والتدریب المتطور والعالي الجودة حق أساسي مكفـول لجمیـع المـواطنین
  في جمیع أنحاء الجمهوریة.

 النشاط التـدریبي جـزء أصـیل مـن التعلـیم األساسـي والفنـي والعـالي تكفلـه قـوانین
  الدولة.

المصریة مكون أساسي في التعلیم. اللغة العربیة والهویة  
 ـــــل الفكـــــر الجمعـــــي والعمـــــل الجمـــــاعي وتیســـــیر ـــــیم اإلنســـــانیة وتفعی إعـــــالء الق

  المبادرات أساس النهضة.
 السیاســیة التعلیمیــة یــتم تقییمهــا وفقــًا ألحــدث األســالیب العلمیــة وبصــورة دوریــة

  ونتائجها یتم تفعیلها.
القیــادة التربویــة والتخطــیط والتفكیــر  المعلــم متمیــز مهنیــًا وأخالقیــًا ونفســیًا یجیــد

والتقییم وهو عنصر فعـال فـي التطـویر، ویجـب رفـع دخـول المدرسـین وأعضـاء 
  هیئة التدریس وتطویر مستواهم ومحاسبتهم على مستوي أداء الطالب.

 التكنولوجیـــا الحدیثـــة وتكنولوجیـــا االتصـــاالت واإلعـــالم هـــي جـــزء مـــن العملیـــة
  طویر المنظومة التعلیمیة.التعلیمیة كغایة وكوسیلة لت

 محتــوى المنــاهج یــرتبط باحتیاجــات الواقــع المحلــي واإلقلیمــي والعــالمي یخضــع
دوریــًا للتقیــیم والتطــویر، وأن یؤســس التعلـــیم وفــق المعــاییر الدولیــة، وأن یكـــون 

  نابعًا من قیم المجتمع الدینیة والثقافیة و التاریخیة و مشبع بقیم االستدامة.
 علــــــى المعلوماتیــــــة والقیــــــادة المســــــئولة والمحاســــــبة فــــــي إطــــــار اعتمــــــاد اإلدارة

  الالمركزیة.
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 المــتعلم هــو محــور العملیــة التعلیمیــة، هــو متلقــي الخدمــة وهــو المنــتج الــذي یــتم
  تطویر المنظومة بأكملها إلعداده علمیًا ونفسیًا وذهنیًا وجسمانیا.

ویة.الریاضة واإلبداع الفني والریاضي جزء أصیل من العملیة الترب  
.   رفع نسبة اإلنفاق على التعلیم من موازنة الدولة تدریجیًا
 إرساء مبدأ الالمركزیة في المدارس و تمكین المجتمع المـدني مـن زیـادة موازنـة

  المدارس واتخاذ القرارات.
 ٢٠٢٠وضع خطة قومیة لمحو األمیة بحلول,  

    المحافظین حزب -٩
نـایر إلـى تحقیـق مجموعـة ی٢٥یسعى حزب المحـافظین الـذي تأسـس بعـد  ثـورة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یل
)http://www.almohafezeen.com/pageView.aspx?pageid=6(  
.التأكیــــد علــــى اســــتمراریة اإلصــــالح السیاســــي والثقــــافي فــــي مختلــــف الجوانــــب، ١

عـــالء قـــیم الشـــفافیة والم ـــة المؤسســـات علـــى وإ حاســـبة والمســـئولیة، وتحقیـــق دول
  أرض الواقع، وتأكید قیم الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان.

.تقویــة األســرة المصــریة اجتماعیــًا واقتصــادیًا وثقافیــًا والنهــوض بمســتوى الطبقــات ٢
الوسطى والـدنیا فـي المجتمـع المصـري وتحقیـق الحیـاة الكریمـة مـن خـالل دولـة 

  القیم والمواطنة.
النهـــوض بجـــودة الخـــدمات وخاصـــة التعلـــیم والبحـــث العلمـــي والصـــحة واعتبارهـــا .٣

  جزء ال یتجزأ من أمن مصر القومي.
  .بناء اقتصاد مصري قوى یقوم على الحریة ینافس اقتصادیات العالم.٤
.تحقیـــــق جــــــودة الحیــــــاة المصــــــریة (الصــــــحیة، العمرانیــــــة، البیئیــــــة، االقتصــــــادیة، ٥

  فیة،العقائدیة، السیاسیة).التعلیمیة، التربویة، الثقا
.الحفـــاظ علـــى الهویـــة والتقالیـــد ومنظومـــة القـــیم وعلـــى األخـــص قیمـــة اإلخـــالص ٦

  والصدق والمواطنة التي تعد من أهم األسس بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة.
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.إعـــادة فاعلیـــة المعرفـــة بمعناهـــا الثقـــافي الواســـع بعـــد أن تآكلـــت الطبقـــة الوســـطى ٧
ألساســي إلفــراز العلمــاء وقیــادات مصــر الفكریــة والسیاســیة التــي كانــت المنبــع ا

  واالقتصادیة.
صــالحه والتــي یتمثــل    ومــن هنــا تتضــح رؤیــة الحــزب تجــاه قضــایا التعلــیم وإ

  بعضها فیما یلي:
 یـــدرك الحـــزب بأنـــه ال طائـــل مـــن الحـــدیث عـــن اإلصـــالح فـــي أي مجـــال إذا

ن االســتثمار فــي كانــت أزمــة األمیــة مازالــت قائمــة فــي مصــر، ویؤكــد الحــزب أ
محو األمیة وخاصة محو أمیـة البنـات یحقـق أعلـى عائـد اقتصـادي واجتمـاعي 
ممكــــن ألي اســــتثمار حكــــومي أن یحققــــه. فمحــــو األمیــــة هــــو األســــاس للتمتــــع 
بالحریة السیاسیة، فنجاح اإلصالح السیاسي یحتاج إلى حـد أدنـى مـن التعلـیم، 

  یة. فمن خالله یعرف المواطن حقوقه المدنیة والسیاس
 یؤكد الحزب على مبدأ ترشید مجانیة التعلیم ألن إطـالق هـذا المبـدأ دون قیـود

  صاحبته تغیرات اجتماعیة هائلة.
 یؤكد الحزب على شعار التعلیم مـن أجـل السـوق، والـذي ال یقتصـر فقـط علـى

.   إصالح مسار التعلیم الفني، ولكن إصالح مسار الجامعة أیضًا
  االجتماعي.الحزب المصري الدیمقراطي  -١٠

ینـایر،  ٢٥بعـد ثـورة  ٢٠١١تم تأسـیس الحـزب المصـري الـدیمقراطي عـام   
ویــــؤمن الحــــزب بــــأن التعلــــیم هــــو رهــــان مصــــر األساســــي لــــدخول مجتمــــع المعرفــــة 
قامــة مجتمــع دیمقراطــي، وعلــى هــذا یــرى الحــزب ضــرورة  وتحقیــق التقــدم والتنمیــة وإ

قبـــل الجـــامعي علـــى أســـاس  إعـــادة بنـــاء المنظومـــة التعلیمیـــة بشـــقیها الجـــامعي ومـــا
اإلنتاج المعرفي ونشر التعلیم في المجتمع بحیث یلبي احتیاجاتـه ویواجـه التحـدیات 
الحالیـــة والمســـتقبلیة، ویتطلـــب هـــذا فـــي المقـــام األول إتاحـــة كافـــة الفـــرص التعلیمیـــة 
لجمیع أبناء الشعب بدرجة عالیة من الجودة، وبما یتفق مـع المعـاییر المتفـق علیهـا 
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. ــــــة: دولیــــــًا ــــــي النقــــــاط التالی ــــــة ف  ویمكــــــن إیجــــــاز سیاســــــات الحــــــزب التعلیمی
)http://www.egysdp.com(  

 زیــادة الموازنــات الحكومیــة المخصصــة للتعلــیم األساســي والجــامعي والفنــي مــع
  إعادة توزیعها وترشیدها بما یحقق االستخدام األمثل.

نویــــع برامجـــه بمــــا یواكـــب التطــــور التكنولـــوجي ویلبــــي تطـــویر التعلــــیم الفنـــي وت
  احتیاجات سوق العمل، مع إزالة الصورة الدونیة للتعلیم الفني.

 تشــجیع القطـــاع الخــاص واألهلـــي غیــر الهـــادف للــربح علـــى العمــل فـــي مجـــال
التعلــیم علــى أال یكــون علــى أســاس دینــي أو طــائفي ومــع رقابــة ســلیمة وشــاملة 

  والظروف واالقتصادیات المرتبطة بالتعلیم.من الدولة على المحتوى 
 زیادة عدد المدارس وتحسین البنیة التحتیة للمتاح منها على نحـو یجعلهـا قـادرة

علـــى اســـتیعاب األعـــداد المتزایـــدة مـــن الطـــالب وتخفـــیض كثافـــة الفصـــول مـــع 
  توفیر بیئة لممارسة األنشطة التعلیمیة والطالبیة المختلفة.

لزامــي للفتیـــات والفتیــان عــن طریـــق الــدعم االقتصـــادي تفعیــل قــانون التعلـــیم اإل
  لألسر أو اإلعفاء من المصروفات.

.محو األمیة ووضع مشاریع جادة لمحو األمیة خاصة بین النساء  
 دعم الحریات األكادیمیة داخـل الجامعـات بمـا یضـمن زیـادة إسـهامها فـي إنتـاج

ریــة وزیــادة موازناتهــا المعرفــة وذلــك مــن خــالل تطــویر هیاكلهــا األكادیمیــة واإلدا
  وتحریرها من البیروقراطیة الحكومیة لتتسق مع أغراض الجامعة ووظائفها.

 ــــة تــــدعم حریــــة الطــــالب فــــي تكــــوین االتحــــادات إعــــادة صــــیاغة الئحــــة طالبی
الطالبیـة المســتقلة والمعبــرة عـنهم وتــدعم حــریتهم فـي ممارســة األنشــطة الثقافیــة 

  واالجتماعیة والسیاسیة.
 تمویل التعلیم من خـالل الـربط بـین مؤسسـات الخـدمات واإلنتـاج تنویع مصادر

  والمؤسسات التعلیمیة، كذلك توفیر القروض التعلیمیة للطالب .
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 العمل على إتاحـة تعلـیم مـا قبـل المدرسـة لكـل طفـل مصـري، وذلـك عـن طریـق
العمــل مــع القطــاع األهلــي علــى زیــادة عــدد ریــاض األطفــال والحضــانات ممــا 

  علیم أفضل یتیح الفرصة لت
  حزب المصریین األحرار. -١١

وهــو حــزب ذو مرجعیــة لیبرالیــة، أســس بعــد ســقوط النظــام الســابق فــي ثــورة 
، ویؤمن الحزب بمدنیة الدولـة المصـریة والمسـاواة بـین جمیـع ٢٠١١ینایر عام  ٢٥

المـــواطنین وعـــدم التفرقـــة بیـــنهم علـــى أســـاس الـــدین أو الجـــنس، كمـــا یـــؤمن الحـــزب 
  مع مراعاة العدالة االجتماعیة.باالقتصاد الحر 

  وتتلخص أهداف حزب المصریین األحرار في النقاط التالیة:
 النهــوض بمصــر والعمــل علــى جعلهــا وطــن یتســاوى فیــه جمیــع المــواطنین فــي

الحقــوق والواجبــات دون أي شــكل مــن أشــكال التمییــز بیــنهم ســواء علــى أســاس 
ل المســتقبلیة وتعلــو فیــه دینــي أو نــوعي أو طبقــي أو عرقــي، تتقــارب فیــه اآلمــا

  قیم. 
 النهــوض بمصــر اقتصــادیًا واجتماعیــًا وعلمیـــًا واالرتقــاء بمســتوى التعلــیم بكافـــة

مراحله لتكون مصر على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافـة المجـاالت، 
ــــى  والعمــــل علــــى تحقیــــق الرخــــاء للشــــعب فــــي ظــــل نظــــام اقتصــــادي مبنــــي عل

  تماعیة. االقتصاد الحر والعدالة االج
.الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن المصري سواء داخل مصر أو خارجها  

ومن هنا جاءت رؤیة حزب المصریین األحـرار لـبعض قضـایا التعلـیم متمثلـة 
  )http://www.almasreyeenalahrrar.org( في النقاط التالیة:

صـر تتمتـع بـذلك الثـراء الحضـاري والثقـافي، ال یمكـن أن یتـدنى إن دولة مثـل م
بها مستوى التعلیم إلى المدى الذي وصل إلیه، لـذا یـرى الحـزب أن التعلـیم مـن 
أهم أولویات السیاسة المصـریة فـي المرحلـة القادمـة حتـى یتواكـب مـع المسـتوى 
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وحــــدها  الحضـــاري والثقــــافي لهــــذا البلــــد. إن الشـــعوب ذات التعلــــیم الرفیــــع هــــي
  القادرة على صنع المستقبل المشرق ألبنائها. 

 أن النظــام التعلیمــي برمتــه بحاجــة إلــى مراجعــة تضــمن اتســاقه مــن ناحیــة مــع
  التطورات العالمیة في هذا المجال، واالحتیاجات الفعلیة للمجتمع المصري.

 بـــوي إعــادة الــربط بـــین التعلــیم والتربیــة بحیـــث نعیــد للعملیــة التعلیمیـــة البعــد التر
  واألخالقي. 

 مضــاعفة مــا ترصــده الدولــة مــن الموازنــة العامــة للتعلــیم فــي فتــرة ال تزیــد عــن
  خمس سنوات بهدف زیادة أعداد المدارس وتطویر العملیة التعلیمیة. 

 االرتقــاء بجــودة التعلــیم األساســي واعتبــار جــودة التعلــیم حقــًا ملزمــًا لجمیــع أبنــاء
  وبنات مصر.

بیــق نظــام المــنح الدراســیة لغیــر القــادرین والمتفــوقین دعــم التعلــیم مــن خــالل تط
ـــیم الجـــامعي علـــى  ـــیم اإللزامـــي، مـــع قصـــر الـــدعم فـــي التعل خـــالل مراحـــل التعل

عطاء األولویة لغیر القادرین منهم.    المتفوقین وإ
 ـــیم األساســـي مـــن حیـــث المبـــادئ والنتیجـــة المطلوبـــة توحیـــد المـــنهج العـــام للتعل

لخاصــــة المدنیــــة أو الدینیــــة لتفــــادي ازدواجیــــة ســــواء فــــي المــــدارس العامــــة أو ا
التعلـــیم فـــي هـــذه المرحلـــة الســـنیة الحرجـــة مـــع الســـماح بإضـــافة بـــرامج إضـــافیة 

  تكون اختیاریة للتالمیذ والتلمیذات. 
 االنتقـــال مـــن مفهـــوم التعلـــیم والـــذي یعتمـــد علـــى تلقـــي جرعـــات مـــن المعلومـــات

علــى تنمیــة قــدرات التالمیــذ المكثفــة مــن المعلــم إلــى مفهــوم الــتعلم الــذي یعتمــد 
  والتلمیذات في الحصول على المعرفة واكتساب المهارات. 

 تطبیـــــق أســـــس تعلـــــیم متنوعـــــة تتناســـــب مـــــع إمكانیـــــات وقـــــدرات األطفـــــال ذوي
  االحتیاجات الخاصة مع ضرورة إدماجهم في التیار التعلیمي العام.

ــــاء النشــــاط الریاضــــي بالمــــدارس لتوســــیع قاعــــدة ممارســــة الریاضــــة لطلبــــة  إحی
  المدارس. 
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 االهتمام باألنشـطة الثقافیـة والفنیـة وتـوفیر اإلمكانیـات بالشـكل الـذي یسـاهم فـي
  إثراء مستقبل الحركة الثقافیة في مصر. 

 إنشاء هیئـات مهنیـة عامـة ومجـالس أمنـاء مـن المجتمـع المـدني لإلشـراف علـى
والنظافـة إدارة وتطویر وتحدیث المدارس والنهـوض بمسـتوى اإلدارة واالنضـباط 

  العامة داخل المدارس. 
 إعــداد بــرامج تدریبیــة للمعلمــین والمعلمــات بهــدف التكیــف مــع أدوارهــم الجدیــدة

نشــاء كــوادر خاصـة لألجــور والحــوافز تهـدف إلــى رفــع  فـي العملیــة التعلیمیـة، وإ
نهـاء ظـاهرة الـدروس  مستوى دخل المعلمین والمعلمات لضـمان جـودة التعلـیم وإ

  .الخصوصیة اإلجباریة
 تأهیل نهایة المرحلة اإلعدادیة لاللتحـاق لسـوق العمـل فـي كثیـر مـن المجـاالت

ــــیاحة والفندقـــــــة، وأعمـــــــال األمـــــــن والحراســـــــات، واألعمـــــــال الكتابیـــــــة  مثـــــــل الســـ
  والسكرتاریة. 

 تنمیة ثقافـة الحـوار الـدیمقراطي مـن خـالل إحیـاء اتحـادات الطلبـة علـى مسـتوى
  المدارس والمناطق التعلیمیة.

م امتحانات الثانویة العامة.تغییر نظا  
  حزب النور. -١٢

ینــایر،  ٢٥حــزب النــور هــو أحــد األحــزاب التــي تأسســت فــي أعقــاب ثــورة 
ویـــدعو الحــــزب لتطبیــــق الشـــریعة اإلســــالمیة وتعزیــــز هویـــة مصــــر اإلســــالمیة مــــع 

  مراعاة حق األقباط في االحتكام ألحكام دینهم في األحوال الشخصیة.
حـــزب انطلـــق مـــن الشـــعار"التعلیم حلـــم مصـــر فـــي أمــا البرنـــامج التعلیمـــي لل

تصــدر المســتقبل" وحــدد مجموعــة مــن المنطلقــات األساســیة فــي هــذا الجانــب والتــي 
  )http://www.alnourparty.orgتتضح بعضها في النقاط التالیة:(

 إصــالح التعلــیم هــو أســاس التغییــر المنشــود وأمــل النهضــة المنتظــرة فــي مصــر
ـــا شـــدیدً  ا بحلـــم األمـــة فـــي النهـــوض مـــن حالـــة الثبـــات التـــي وأنـــه یـــرتبط ارتباًط
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تعیشها، بل وتصـدر الحضـارة العالمیـة ورغبتهـا فـي التطـور والمنافسـة والسـیادة 
  والبقاء. 

 المحنـــة التـــي تعیشـــها مصـــر ناتجـــة فـــي قســـم كبیـــر منهـــا عـــن انهیـــار نظمهـــا
  التعلیمیة والتربویة واألخالقیة.

م الفاضـلة وتزكیـة الـنفس وال یصـح فصـل التعلیم وسیلة لالرتقـاء بـاألخالق والقـی
  العلم عن الدین، بل اعتباره وسیلة من وسائل التقرب إلى اهللا.

وأرجع هذا البرنامج تدهور العملیة التعلیمیة إلـى مجموعـة مـن األسـباب 
  والتي تشكل أولویات الحزب في قطاع التعلیم في الفترة القادمة ومنها ما یلي:

ي مصــــر إلــــى آلیــــة یــــتم مــــن خاللهــــا التعامــــل مــــع تحــــول العملیــــة التعلیمیــــة فــــ
الطــــالب وكــــأنهم شــــاحنات یـــــتم تحمیلهــــا طــــوال العـــــام بالمعلومــــات التــــي یـــــتم 

  التخلص منها على أوراق اإلجابات نهایة العام.
 شــیخوخة العملیــة التعلیمیــة خــالل الخمســین عامــًا األخیــرة مــا بــین منــاهج بالیــة

لح لمواكبـــة العصــــر فضـــًال عــــن وفكـــر عتیــــق ال یرقـــى لتطلــــع األمـــة، وال یصــــ
  سبقه.

 ــــة ــــة والتجهیــــزات العملی ــــة البنیــــة التعلیمی ــــین كمیــــة وكیفی وجــــود مســــافة بعیــــدة ب
ــــا للعلــــم والمعرفــــة،  والتكنولوجیــــة للزیــــادة المضــــطردة فــــي أعــــداد المتــــدفقین طلبً

  والراغبین في دخول سوق العمل.
،وتـأثیر الواسـطة  الفساد المستشري في كل مناحي الحیـاة خـالل الحقبـة األخیـرة

  في العملیة التعلیمیة سواء فیما یتعلق بالطالب أو المعلم.
 ،انتشار الدروس الخصوصیة مما أهـدر دخـل األسـرة المصـریة وأضـاع أوقاتهـا

  وأدى إلى األوضاع البائسة للمعلم.
أما رؤیة الحـزب للتعامـل مـع هـذه القضـایا التعلیمیـة ومواجهتهـا فتتمثـل 

  ب مثل ما یلي:في مجموعة من األسالی
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١٥٣  

 زیـادة میزانیــة التعلــیم فــي مصــر والتوســع األفقــي فــي بنــاء المــدن الجدیــدة لزیــادة
  عدد المدارس في معظم أرجاء مصر.

 تشجیع رجال األعمال لبناء مدارس على نفقتهم الخاصة ومـن الممكـن اسـترداد
  قیمة ما تم إنفاقه من الدولة على شكل أقساط.

 لیتفـــــوق علــــى الكتـــــب الخارجیـــــة تطــــویر الكتـــــاب المدرســــي شـــــكًال ، ومضــــمونًا
  ومذكرات المدرس الخصوصي.

 العمـــل علـــى ســـن قـــانون بمعاقبـــة مـــن یثبـــت أنـــه أجبـــر التالمیـــذ علـــى الـــدروس
  الخصوصیة أو المجموعات المدرسیة.

 عـادة هیبتـه العمل على رفع كفاءة المعلم مـن خـالل إقامـة الـدورات التدریبیـة، وإ
  المفقودة.

جــور والرواتــب الخــاص بــالمعلمین، بمــا یتناســب مــع نبــل إعــادة ضــبط نظــام األ
  رسالتهم وسمو وظیفتهم، وبما یغنیهم عن اللجوء للدروس الخصوصیة. 

 إدخــــال منـــــاهج ممارســــة الحریـــــات العامــــة ومعرفـــــة الحقــــوق الخاصـــــة بجانـــــب
  الواجبات المجتمعیة للفرد ضمن مناهج التدریس.

 خراجهــا بصــورة وضــع المنــاهج بطریقــة تســاعد الطالــب علــى صــقل مواهبــه، وإ
نافعــة، واالهتمــام بــالمواد التــي یحتاجهــا ســوق العمــل، مــن مــواد علمیــة وعملیــة 
مختلفة، والبعد عن الحشو والمعلومات غیر المواكبة للعصـر، وتعـدیل المنـاهج 

  بما یدعم ویالءم أخالق وفطرة وقیم المجتمع المصري العظیمة والحمیدة.
ر كتــب الــدین اإلســالمي لتعلــیم الــنشء صــحیح ضــرورة االهتمــام بتنقــیح وتطــوی

  اإلسالم وتخریج دارس یطور الدنیا ویعمل بهدي األنبیاء.
 االرتقـــاء بـــدور الفتـــاة فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل بـــرامج دراســـیة إضـــافیة متمیـــزة

تتناســــب مــــع دورهــــا وطبیعتهــــا وواجبهــــا الــــذي كلفهــــا اهللا بــــه واعتبــــار الطبیعــــة 
وطــرق التــدریس واعتبــار أنــه لــیس كــل مــا  الخاصــة للمــرأة عنــد وضــع المنــاهج

  یصلح للرجل یصلح للمرأة.
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 حق الطالب المشروع في المشـاركة الفعالـة إلدارة شـئون التعلـیم واألخـذ بـآرائهم
واندماج الطـالب فـي المجـال العـام والسیاسـي باعتبـاره المكـان الطبیعـي إلعـداد 

  بذور وكوادر العمل المجتمعي.
الطــالب واالســتفادة مــن الــنظم العالمیــة وتجــارب  إعــادة النظــر فــي طــرق تقیــیم

  الدول األخرى.
 تفعیـــل األنشـــطة الطالبیـــة فـــي المـــدارس والجامعـــات ودعمهـــا واعتبارهـــا جـــزًءا

أصـیًال فـي تكــوین الشخصـیة المتكاملــة للطالـب، وتقریـر حــق الطـالب األصــیل 
  في الترشح واالختیار الحر لممثلیهم في اتحادات الطالب.

لتعـــــــدي علـــــــى المســـــــاحات المخصصـــــــة لألنشـــــــطة الریاضـــــــیة منـــــــع وتجـــــــریم ا
  والمجتمعیة داخل المدارس تحت زعم زیادة عدد الفصول الدراسیة.

  حزب الوسط الجدید. -١٣
یـــؤمن حـــزب الوســـط ذو المرجعیـــة اإلســـالمیة، بوســـطیة اإلســـالم والدولـــة   

لجـنس المدنیة وبمبدأ المواطنة وعدم التمییـز بـین المصـریین علـى أسـاس الـدین أو ا
أو اللــون أو العــرق، كمــا یــؤمن بالحریــات العامــة و التــداول الســلمي للســلطة. وهــو 
مــن األحــزاب التــي كانــت تســعى منــذ ســنوات عدیــدة إلشــهاره، ولــم تــنجح إال بحكــم 

ویؤكد الحـزب التزامـه بمجموعـة مـن المبـادئ . ٢٠١١ینـایر  ٢٥قضائي بعد ثورة 
المنشـــــودة ومنهـــــا مـــــا  واألســـــس التـــــي یـــــؤمن بأنهـــــا الســـــبیل نحـــــو النهضـــــة

  )http://www.alwasatparty.com(یلي:
 المواطنــة أســاس العالقــة بــین أفــراد الشــعب المصــري، فــال یجــوز التمییــز بیــنهم

بســـبب الـــدین أو الجــــنس أو اللـــون أو العــــرق أو المكانـــة أو الثــــروة فـــي جمیــــع 
  الحقوق وااللتزامات.

لسیاســیة، والقانونیــة؛ فالمعیــار المســاواة الكاملــة بــین المــرأة والرجــل فــي األهلیــة ا
الوحیـــد لتـــولي المناصـــب والوالیـــات العامـــة هـــو الكفـــاءة واألهلیـــة والقـــدرة علـــى 

  القیام بمسؤولیات المنصب.
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 تأكیــد حریــة االعتقــاد الــدیني ، وحمایــة الحــق فــي إقامــة الشــعائر الدینیــة بحریــة
  للجمیع.

والسیاسـیة واالجتماعیـة  احترام الكرامة اإلنسانیة وجمیـع حقـوق اإلنسـان المدنیـة
  واالقتصادیة والثقافیة، التي نصت علیها الشرائع السماویة والمواثیق الدولیة .

 .تأكید حریة الرأي والتعبیر عنه والدعوة إلیه  
 تفعیل مؤسسات األمة من اتحادات ونقابـات وجمعیـات ونـواٍد وغیرهـا، بمـا یعیـد

  التوازن إلى عالقة الدولة بالمجتمع المدني .
ومــن هنــا انطلقــت رؤیــة حــزب الوســط لــبعض قضــایا التعلــیم متمثلــة فــي النقــاط 

  التالیة:
 یــؤمن الحــزب بــأن التعلــیم هــو عصــب النهضــة ومــاء حیاتهــا. وأن المحنــة التــي

تعیشها مصر ناتجة فـي قسـم كبیـر منهـا عـن انهیـار نظمهـا التعلیمیـة والتربویـة 
فــــة والكفـــاءة لــــدى ومـــا ترتـــب علــــى ذلـــك مــــن تراجـــع مـــذهل فــــي مســـتوى المعر 

القطاعـات األوسـع مــن المجتمـع. ویســتحیل تحقیـق النهضــة دون خـروج التعلــیم 
صـالح جـذري  من محنته ومن ثم تظهر الحاجة إلى مراجعة شاملة لتوجهاتـه وإ

  لكافة مكوناته.
 اإلیمان العمیق بأن التعلیم حق لكـل مـواطن علـى أرض مصـر وهـو هـدف فـي

توظیـــف أو الترقـــي االجتمـــاعي أو الوفـــاء حـــد ذاتـــه ولـــیس فقـــط مجـــرد وســـیلة لل
  باحتیاجات السوق. 

 ضــرورة حشــد إمكانــات الدولـــة بكــل وزاراتهــا وهیئاتهـــا وطاقــات المجتمــع لزیـــادة
النسـبة المخصصـة للتعلـیم فـي المیزانیـة العامـة للدولـة زیـادة معتبـرة لتغطیـة كـل 

  البنود التي یحتاجها تطویر التعلیم.
همیة قصوى في العملیـة التعلیمیـة المنشـودة، مثـل أن تحتل مجموعة من القیم أ

قـــیم االنتمـــاء، والجمـــال، والعلـــم والعمـــل الجـــاد، والمصـــلحة العامـــة، والمواطنـــة. 
فتلك القیم البد من إعادة االعتبار لها عبر العملیة التعلیمیة بكل مراحلهـا وهـو 
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نمـــا مـــن خـــال ل مــا ال یمكـــن حدوثـــه فقـــط مــن خـــالل المنـــاهج الدراســـیة فقــط، وإ
إعـــادة االعتبــــار للنشـــاط المدرســــي بكافـــة أنواعــــه، فـــي إطــــار سیاســـة متكاملــــة 

  للتربیة المدنیة. 
 ن كـان قـد صـادفها مشـكالت كبـرى، إال أن الحـل التأكید على مجانیة التعلیم وإ

یكــون فــي معالجــة تلــك المشــكالت ال إلغـــاء المجانیــة التــي هــي األمــل الوحیـــد 
  لمالیین األسر المصریة.

ر لمنــاهج التعلــیم المصــریة لیكــون هــدفها تعلــیم الــنشء كیفیــة تحدیــد إعـادة النظــ
مـــا یحتاجـــه مـــن المعلومـــات ثـــم كیفیـــة الحصـــول علیهـــا وتدریبـــه علـــى اختبـــار 
مصــداقیة المصــادر، ثــم كیفیــة فــرز المعلومــات وتصــنیفها بشــكل نقــدي خــالق 

تیـة وبمنهج مقارن یسمح باالستفادة منها ویضمن تحویل التعلیم إلـى عملیـة حیا
  مستمرة ال تنتهي عند سور المدرسة والجامعة. 

.مواجهة الدروس الخصوصیة بمعالجة األسباب المتعددة لنشأتها واستمرارها  
 یعد النشاط الطالبي هـو أحـد المفـاتیح الرئیسـة للوصـول إلـى النهضـة التعلیمیـة

ــــرأي بشــــجاعة  ــــى التعبیــــر عــــن ال المنشــــودة، خاصــــة التــــي تــــدرب الطــــالب عل
  التي تدربهم على المشاركة السیاسیة والعمل بروح الفریق.  ووضوح وتلك

 إعادة االعتبار إلى مهنة التدریس. ففـي كـل الـدول التـي تبنـت إصـالحًا تعلیمیـًا
ناجحــًا تمــت العنایــة الفائقــة بالمــدرس. بتحویــل كلیــات التربیــة إلــى كلیــات القمــة 

یجعـــل  فـــي التنســـیق للجامعـــات، فضـــال عـــن رفـــع أجـــور المدرســـین علـــى نحـــو
  المهنة نفسها مجزیة تحفز األجیال الجدیدة على الرغبة في ممارستها. 

 حـــداث بعـــض التـــوازن فـــي االلتحـــاق بأنواعـــه ضـــرورة العنایـــة بـــالتعلیم الفنـــي وإ
  التجاري والصناعي والزراعي.  -المختلفة 

 تحریــر الجامعــة مــن كــل القیــود المفروضــة علــى حریــة الفكــر. ویتحــتم تشــجیع
تفكیــر بحریــة وممارســة حریــة التعبیــر لــیس فقــط داخــل قاعــات الطــالب علــى ال

نما في كل األنشطة الجامعیة على اختالفها.    الدرس وإ



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٧  

 وعشــرة ســنوات لمكافحــة األمیــة  ٥تبنــى حملــة قومیــة تســتغرق فتــرة تتــراوح بــین
یتم فیها االستعانة بخریجي الجامعات والمعاهـد العلیـا الـذین یبحثـون عـن عمـل 

  ین للمشاركة في محو األمیة.لمدة عام أو عام
  حزب الوفد الجدید. -١٤

حزب الوفد الجدید هـو حـزب لیبرالـي دیمقراطـي مصـري، أسسـه فـؤاد سـراج 
عقــب السـماح بتأســیس أحـزاب سیاســیة فـي عهــد الـرئیس الراحــل  ١٩٧٨الـدین عـام 

أنور السادات، ویعد حزب الوفد الجدیـد هـو امتـداد لحـزب الوفـد الـذي أسسـه الـزعیم 
  في بدایة ما یسمى بالحقبة اللیبرالیة المصریة. ١٩١٨ري سعد زغلول عام المص

ـــــادئ الشـــــریعة  ـــــة ومب ـــــن الدول ـــــت الحـــــزب فـــــي أن اإلســـــالم دی وتتمثـــــل ثواب
اإلســـالمیة هـــي المصـــدر الرئیســـي للتشـــریع وألصـــحاب الـــدیانات الســـماویة األخــــرى 

وأن الوحـــدة حــق االحتكــام إلـــى شــرائعهم فـــي أحــوالهم الشخصــیة وشـــئونهم الدینیــة. 
الوطنیــة هــي صــمام أمــن وســالمة واســتقرار الــبالد. والمواطنــة هــي أســاس الحقــوق 
والواجبــات. كمــا یــرفض الحــزب العلمانیــة التــي تفصــل بــین الــدین والدولــة ویــرفض 
الدولـــة الثیوقراطیـــة التـــي تســـمح بســـیطرة رجـــال الـــدین علـــى الحكـــم، ویـــؤمن الحـــزب 

الحزبیـــة والفكریـــة واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان بالدیمقراطیـــة القائمـــة علـــى أســـس التعـــدد 
والحریـــات العامـــة، والعدالـــة االجتماعیـــة القائمـــة علـــى حســـن توزیـــع الـــدخل وتقریـــب 

  الفوارق بین الطبقات. 
وتتمثـــــــــل أبـــــــــرز توجهـــــــــات الحـــــــــزب فـــــــــي قطـــــــــاع التعلـــــــــیم فـــــــــي النقـــــــــاط 

  )http://www.alwafd.org(التالیة:
جید الهادف. تطویر التعلیم وبرامجه بما یحقق التعلیم ال  
.القضاء على الدروس الخصوصیة  
.محو األمیة  
 تنمیـــه مهـــارات المـــواطنین مـــن أجـــل رفـــع قـــدرتهم المهنیـــة، وتحســـین فرصـــهم

  للحصول على عمل منتج .



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٥٨ 

    الثورة مصر حزب -١٥
یــرى حـــزب مصـــر الثـــورة أن توجهاتـــه فــي إصـــالح التعلـــیم وتطـــویره یتمثـــل فـــي 

ا یلـــــــــــــــــــــــــي: االهتمــــــــــــــــــــــــام بمجموعـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن القضـــــــــــــــــــــــــایا منهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــ
)http://www.masrelthawra.com/main(  

 إعـــادة النظـــر فـــي منـــاهج التعلـــیم وجعلهـــا ركیـــزة أساســـیة ترقـــى بـــالقیم وترســـخ
  التقدم، وتأخذ بید الفرد لبناء مجتمعه بحب.

یم في مصر.االهتمام باللغة العربیة كلغة أساسیة حیث أهملتها نظم التعل  
 عادة تثقیفه وتأهیله وتدریبه باعتبـاره الركیـزة األصـلیة للعملیـة االهتمام بالمعلم وإ

  التعلیمیة.
 االهتمــام بــالتعلیم الفنــي حیــث نالــه مـــن التهمــیش واإلهمــال مــا نالــه فــي العهـــد

السابق واالهتمام على وجه الخصـوص بتكنولوجیـا الصـناعة ونشـر الصـناعات 
  الوطنیة وثقافتها.

تضح من خالل عرض برامج هذه األحزاب السیاسیة فـي مجـال التعلـیم ی
بین رؤى األحزاب المصریة على أهمیة ومكانة التعلـیم فـي  اتفاق أن هناكوقضایاه 

المجتمع المصري، وضرورة أن یتبوأ التعلیم أولویـات اهتمـام الدولـة وأن تـأتي قضـیة 
  التعلیم في مقدمة اإلصالحات المجتمعیة.

دولــة  هــذه األحــزاب علــى اخــتالف فلســفاتها وأیــدیولوجیاتها علــى أنكمــا تتفــق 
مثــل مصــر تتمتــع بــذلك الثــراء الحضــاري والثقــافي، ال یمكــن أن یتــدنى بهــا مســتوى 

فــي الســنوات الســابقة فــي عهــد النظــام الســابق،  التعلــیم إلــى المــدى الــذي وصــل إلیــه
انهیــــار نظمهــــا وأن المحنـــة التــــي تعیشــــها مصـــر ناتجــــة فــــي قســـم كبیــــر منهــــا عـــن 

التعلیمیـــة والتربویـــة ومـــا ترتــــب علـــى ذلـــك مـــن تراجــــع مـــذهل فـــي مســـتوى المعرفــــة 
  .  والكفاءة لدى القطاعات األوسع من المجتمع

لــذلك تؤكــد األحــزاب السیاســیة المصــریة أن التعلــیم هــو عصــب النهضــة ومــاء 
میــة وهــو رهـان مصــر األساســي لـدخول مجتمــع المعرفــة وتحقیـق التقــدم والتن، حیاتهـا



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٩  

قامــة مجتمــع دیمقراطــي، التعلــیم مــن أهــم األمــر الــذي یجعــل هنــاك اتفــاق علــى أن  وإ
  أولویات السیاسة المصریة في المرحلة القادمة.

إصــــالح التعلــــیم هــــو أســــاس التغییــــر المنشــــود وأمــــل النهضــــة ومــــن هنــــا كــــان 
المنتظرة في مصر، األمر الذي یحتـاج إلـى إعـادة نظـر فـي السیاسـة التعلیمیـة التـي 

  توجهه وتخطط له في هذه الفترة الهامة التي یمر بها المجتمع المصري.
  حزب مصر الحریة. -١٦

ینــــایر إلــــى  ٢٥یهـــدف حــــزب مصــــر الحریــــة الــــذي تــــم تأسیســــه بعــــد ثــــورة 
عــادة االعتبــار لكرامــة  اإلســهام فــي بنــاء الدولــة والمجتمــع الــدیمقراطي فــي مصــر وإ

ب مـــن الـــدفاع عـــن مبـــادئ مواطنـــة المــواطنین المصـــریین اإلنســـانیة. وینطلـــق الحـــز 
  الحقوق المتساویة لكل المصریین دون تمییز.

ویتبنى حـزب مصـر الحریـة مبـدأ حریـة النشـاط االقتصـادي ویـدعو لتطبیـق 
نظـــام اقتصـــاد الســـوق الملتـــزم بتحقیـــق العدالـــة االجتماعیـــة والهـــادف لضـــمان حیـــاة 

للدولــــــة  كریمـــــة لكـــــل المصــــــریات والمصـــــریین. والعمـــــل علــــــى ضـــــمان دور فعـــــال
ومؤسساتها في ضبط قواعد وآلیات عمل اقتصاد السوق وتداعیاته االجتماعیة مـن 
جــراءات محــددة وبنــاء شــبكات فعالــة للضــمان االجتمــاعي  خـالل تطبیــق سیاســات وإ

  وتقدیم خدمات تعلیمیة متطورة.
وتتبلــــــــــور نظــــــــــرة الحــــــــــزب وتوجهاتــــــــــه التعلیمیــــــــــة فــــــــــي النقــــــــــاط التالیــــــــــة:    

)party/program-http://www.masralhureyya.org/about(  
 تشـــــجیع قطـــــاع األعمـــــال والقطـــــاع غیــــــر الربحـــــي علـــــى تحمـــــل مســــــئولیاتهما

  االجتماعیة واإلسهام في معالجة اختالالت اقتصاد السوق بجانب الدولة. 
ابـــة أداة إلدراك التمكـــین االجتمـــاعي أن یشـــمل التعلـــیم الجمیـــع و أن یكـــون بمث

  والقدرة التنافسیة. 
 ینبغـــي أن یكـــون التعلـــیم مواكبـــًا الحتیاجـــات الشـــباب، وال ســـیما الفقـــراء وأولئـــك

  الذین ینتمون للطبقات المهمشة.



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٦٠ 

 .أن یهدف إلى غرس قیم المواطنة و یساعد على بناء المجتمع الدیمقراطي  
ة القـــدرة التنافســـیة، بتزویـــد الشـــباب بالمعرفـــة أن یكـــون التعلـــیم بمثابـــة أداة لزیـــاد

  والمهارات الالزمة للمنافسة في االقتصاد العالمي القائم على المعرفة. 
 توفیر الفرص التعلیمیة ذات الجودة الحقیقیة لكـل المـواطنین مـن خـالل مجانیـة

  التعلیم األساسي و إلزامیته وتقنین الدعم لغیر القادرین في التعلیم الجامعي.
وقد تختلف رؤى األحزاب السیاسیة في بعض القضایا التعلیمیـة، فنـادت بعـض 
األحــزاب بأهمیــة مجانیــة التعلــیم والتأكیــد علیهــا والتوســع فیهــا لتشــمل جمیــع الطــالب 
صـالح المعوقـات التـي تواجههـا، فـي حـین رأت أحـزاب  في كل المراحـل التعلیمیـة، وإ

ینمـا ذهـب فریـق آخـر إلـى ضـرورة أخرى بضرورة ترشیدها وتوجیههـا لمـن یسـتحق، ب
تطبیقهــا فــي مراحــل التعلــیم قبــل الجــامعي بینمــا یــتم ترشــیدها لمــن یســتحق مــن أبنــاء 
الطبقــــات الفقیـــــرة والمحتاجــــة فـــــي التعلــــیم الجـــــامعي، ویرجــــع ذلـــــك إلــــى االخـــــتالف 
األیدیولوجي بین هذه األحزاب والذي ینعكس بالضرورة على أفكارهـا ورؤاهـا خاصـة 

  تعلیمي.في المجال ال
ذا نادت األحزاب بالتوسـع فـي إنشـاء المـدارس والجامعـات، فإنهـا اختلفـت فـي  وإ
ــــادى بعضــــها بالســــماح بإنشــــاء  ــــتم بهــــا هــــذا التوســــع، فن الطریقــــة واألســــلوب التــــي ی
الجامعات األهلیة غیـر الهادفـة للـربح، فـي حـین ینـادي بعـض آخـر بتشـجیع القطـاع 

م، أو یهـــدونها للحكومـــة، أو اســـترداد الخـــاص لبنـــاء المـــدارس ســـواء لتـــدار بمعـــرفته
  قیمتها من الحكومة على هیئة أقساط.

كمــــا تفــــردت بعــــض األحــــزاب بــــبعض القضــــایا مثــــل قضــــیة االهتمــــام المــــتعلم 
كإنســـان واالهتمـــام بالصـــحة النفســـیة والتـــوازن النفســـي لـــه، وقـــد یرجـــع ذلـــك إلـــى أن 

هـــــو االهتمـــــام بأبعـــــاد المـــــتعلم هـــــو األولـــــى باالهتمـــــام فـــــي الفتـــــرة القادمـــــة، والمـــــراد 
  شخصیته بصورة متكاملة ومتوازنة.

كمــا نــادت بعــض األحــزاب بضــرورة االهتمــام بــدور الفتــاة، واالرتقــاء بتعلیمهــا، 
والتأكیــد علــى محــو األمیــة خاصــة بــین النســاء، وذلــك لمــا لهــا مــن مكانــة بــارزة فــي 
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یة المجتمـــع المصـــري. وقـــد یرجـــع عـــدم توجیـــه كثیـــر مـــن األحـــزاب الهتمـــامهم بقضـــ
  تعلیم المرأة على اعتبار أنها متضمنة في االهتمام بالمتعلم بصفة عامة.

ومــن القضــایا الهامــة والتــي لــم تلــق اهتمامــًا واضــحًا مــن قبــل غالبیــة األحــزاب 
ــــة فــــي إدارة التعلــــیم، وضــــرورة االهتمــــام بتــــدریس اللغــــات  هــــي االهتمــــام بالمعلوماتی

لــــى رعایــــة الموهــــوبین وتوجیـــــه األجنبیــــة حتــــى نلحــــق بقطــــار التقـــــدم، باإلضــــافة ع
المشروعات العلمیة لرعایتهم منذ الصغر، كي یفـرز علمـاء فـي المسـتقبل فـي جمیـع 
ن كانــت هــذه القضــایا تعــد مــن القضــایا الهامــة إال أنــه قــد یرجــع عــدم  المجــاالت. وإ
تضمین غالبیة األحزاب لها في برامجهم التعلیمیة إلـى اعتبارهـا قضـایا قـد یمكـن أن 

لفـــات أخـــرى مثـــل تطـــویر المنـــاهج وربـــط التعلـــیم باحتیاجـــات المجتمـــع تـــدمج فـــي م
واالهتمـــام بالنشـــاط الطالبـــي، والتـــي یمكــــن أن تظهـــر فـــي إجـــراءات وطریقـــة تنفیــــذ 

  برامجها.
وعلى الـرغم مـن االخـتالف فـي بعـض القضـایا واالهتمـام بهـا، ینبغـي أن تشـیر 

األحــزاب السیاســیة فــي الدراســة إلــى بعــض القضــایا الرئیســة التــي ركــز علیهــا فكــر 
مصـــر، والتـــي یمكــــن إیجازهـــا فـــي ثالثــــة توجهـــات رئیســـة وهــــي: توجهـــات تعلیمیــــة 
عامـــة، وتوجهـــات تخـــص التعلـــیم قبـــل الجـــامعي، وتوجهـــات تخـــص التعلـــیم العـــالي. 

  وهو ما ستتناوله الدراسة في المحور التالي.
: السیاسة التعلیمیة في ضوء تحلیل برامج األحزاب السیاسیة   المصریة. رابعًا

بعـــد العـــرض الســـابق للـــرؤى المتعـــددة لمـــا ینبغـــي أن یكـــون علیـــه التعلـــیم 
مــن وجهــة نظــر مجموعــة  -ینــایر ٢٥مــا بعــد ثــورة  -المصــري فــي الفتــرة القادمــة 

تمثـــل األحـــزاب السیاســـیة العاملـــة فـــي مصـــر، یمكـــن للباحـــث أن یســـتخلص أبـــرز 
زاب، والتــي تمثــل المحــاور المالمــح واالتجاهــات التــي تتفــق علیهــا غالبیــة هــذه األحــ

  الرئیسة لألداة التي استخدمتها الدراسة لتحدید أولویات السیاسة التعلیمیة.
ـــرامج األحـــزاب السیاســـیة ١( ـــي ضـــوء ب ـــة ف ) مالمـــح السیاســـة التعلیمی
  المصریة.
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  یمكن إیجاز هذه المالمح في المحاور التالیة:
.توجهات تعلیمیة عامة  
ي.توجهات تخص التعلیم قبل الجامع  
.توجهات تخص التعلیم العالي  

وفیمــا یلــي عــرض للقضــایا التعلیمیــة التــي تمثــل نقطــة اتفــاق بــین األحــزاب 
  السیاسیة المصریة والتي تتعلق بكل محور من هذه المحاور الثالث.

  -وتشمل القضایا التالیة:. توجهات تعلیمیة عامة، ١
.الموازنة العامة للتعلیم  

صــ الح التعلـــیم، ووضــعه مــن أولویــات اإلصـــالح ال یمكــن المطالبــة بتطــویر وإ
المجتمعــــي، بــــدون تــــوفیر المیزانیــــة المناســــبة لتتوافــــق مــــع التطلعــــات التــــي ینشــــدها 
المجتمــــع مــــن التعلــــیم، وأن تتقــــارب هــــذه الموازنــــة مــــن المعــــدالت العالمیــــة بصــــورة 
تدریجیـــة، لـــذا تجمـــع جمیـــع األحـــزاب السیاســـیة علـــى ضـــرورة مضـــاعفة مـــا ترصـــده 

الموازنــة العامــة للتعلــیم، وأن األمــر فــي حاجــة إلــى مــوارد إضــافیة لمــدة  الدولــة مــن
  طویلة حتى تبدأ موازنة التعلیم في االقتراب من هذه المعدالت العالمیة

.المشاركة المجتمعیة والالمركزیة  
یعـــد التعلـــیم قضـــیة تهـــم كـــل طوائـــف المجتمـــع، وال یقتصـــر االهتمـــام بـــه علـــى 

التعلــــیم قــــد بلغــــت مبلغــــًا ال یمكــــن معــــه أن تتـــــولى  التربــــویین فقــــط، كمــــا أن أزمــــة
إصـــالحه الوزارتــــان المســــئولتان عـــن التعلــــیم وحــــدهما دون خلـــق حالــــة مــــن التــــآزر 
والتعاون مع المؤسسات الحكومیة المختلفـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني وكافـة أفـراد 

م تسـمح المجتمع، األمر الذي یتطلب منح قـدر أكبـر مـن الالمركزیـة فـي إدارة التعلـی
  بمشاركة الجمیع في إدارة التعلیم في كل مراحله من التخطیط حتى التنفیذ والتقویم.

.تنمیة المعلم واالرتقاء به  
عـــادة االعتبـــار لمهنـــة التـــدریس،  بالعمـــل علـــى رفـــع كفـــاءة االهتمـــام بـــالمعلم وإ

ـــم إعـــادة ضـــبط نظـــام األجـــور مـــن خـــالل اإلعـــداد الجیـــد وتـــدریبهم وتـــأهیلهم،  المعل
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اتــب الخــاص بهــم، بمــا یتناســب مــع نبــل رســالتهم وســمو وظیفــتهم، وبمــا یغنــیهم والرو 
ــــدروس الخصوصــــیة ــــوعي اإلیجــــابي عــــن اللجــــوء لل ، فضــــًال عــــن إعــــادة تشــــكیل ال

للمجتمــع، وبتحویــل كلیــات التربیــة إلــى كلیــات القمــة فــي تنســیق القبــول بالجامعــات، 
والمتمیـزة علـى الرغبـة  على نحـو یجعـل المهنـة نفسـها مجزیـة تحفـز األجیـال الجدیـدة

فــي ممارســتها، لكــي تكــون النتیجــة فــي النهایــة معلمــًا متمیــزًا مهنیــًا وأخالقیــًا ونفســیًا 
ــد القیـــادة التربویـــة والتخطـــیط والتفكیـــر والتقیـــیم فهـــو عنصـــر فعـــال فـــي تطـــویر  یجیـ

  العملیة التعلیمیة.
.الدروس الخصوصیة  

درت دخــــل األســــرة العمــــل علــــى إنهــــاء ظــــاهرة الــــدروس الخصوصــــیة التــــي أهــــ
، وذلــك بمواجهــة أســبابها الفعلیــة المتعــددة مثــل األوضــاع المصــریة وأضــاع أوقاتهــا

  البائسة للمعلم، وازدحام الفصول، وطبیعة المنهج الدراسي، ونظم االمتحانات
.مشكلة األمیة  

حل مشكلة األمیة خاصة بین النساء بتـوفیر كافـة اإلمكانـات المادیـة والبشـریة، 
كلیـات التربیـة ومنظمـات المجتمـع المـدني المتطوعـة لـذلك، واالسـتعانة  والتعـاون مـع

كـــذلك بخریجـــي الجامعـــات والمعاهـــد العلیـــا الـــذین یبحثـــون عـــن عمـــل لمـــدة عـــام أو 
عامین للمشاركة في هـذا المشـروع، خاصـة أن األمیـة تمثـل أبـرز المعوقـات لتحقیـق 

  كل من الدیمقراطیة والتنمیة االقتصادیة للمجتمع.
توى القیمي للتعلیم.المح  

ضـــرورة أن یعمـــل النظـــام التعلیمـــي علـــى غـــرس مجموعـــة مـــن القـــیم السیاســـیة 
مثـل قــیم  تــدعم وتالئـم أخـالق وفطــرة وقـیم المجتمـع المصــري العظیمـة،للـنشء التـي 

العمــل والعلــم واالنتمــاء والمواطنــة وغیرهــا مــن القــیم، وعــدم االقتصــار علــى المنــاهج 
م هــذه القــیم بــل یكـــون االعتمــاد األكبــر علــى النشـــاط الدراســیة فقــط فــي تنمیــة ودعـــ

  الطالبي.
.ضمان تحقیق تكافؤ الفرص التعلیمیة  
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ضـــرورة العمــــل علـــى تحقیــــق تكــــافؤ الفـــرص التعلیمیــــة  لجمیـــع أبنــــاء الــــوطن، 
بتـــوفیر الفـــرص التعلیمیـــة لهـــم بدرجـــة عالیـــة مـــن الجـــودة، وبمـــا یتفـــق مـــع المعـــاییر 

، دون تمییز   بینهم بسبب جنس أو طبقة أو أي متغیرات أخرى.  المتفق علیها دولیًا
.التكنولوجیا الحدیثة  

اعتمــاد التكنولوجیــا والتقنیــات الحدیثــة وتكنولوجیــا االتصــاالت كوســیلة لتطــویر 
ــــیم العــــام، وتشــــجیع اســــتخدام هــــذه  ــــة، ورفــــع مســــتوى جــــودة التعل ــة التعلیمی المنظومــ

  التكنولوجیا في التعلیم الجامعي.
  -وتشمل ما یلي:تتعلق بالتعلیم قبل الجامعي،  . التوجهات التي٢
.المناهج الدراسیة  
ضرورة تطویر المناهج الدراسـیة وتعـدیلها بمـا یـدعم ویالئـم أخـالق وفطـرة وقـیم   

، بحیـــث تـــرتبط باحتیاجـــات الواقـــع المحلـــي واإلقلیمـــي والعـــالمي، المجتمـــع المصـــري
صـقل مواهبـه، واالهتمـام بطریقة تساعد الطالـب علـى وأن تصمم المناهج التعلیمیة 

  بالمواد العلمیة والعملیة المختلفة التي یحتاجها سوق العمل.
بمعنـــى أن المطلـــوب تحقیـــق ثـــورة فـــي المنـــاهج التعلیمیـــة تكفـــل انطـــالق العقـــل   

والتفكیـــر واالبتكـــار والتجدیـــد وخلـــق العقلیـــة النقدیـــة، واالنتقـــال مـــن أســـلوب الحفـــظ 
لیــل، فإضــفاء درجــة مــن الحیویــة والتجــدد إلیهــا یعــد والتلقـین والتقلیــد إلــى الفهــم والتح

ــــى  ــــیم األساســــي عل ــــد المنــــاهج فــــي مــــدارس التعل . فضــــًال عــــن توحی واجبــــاً أساســــیًا
  اختالف أنواعه لتفادي ازدواجیة التعلیم في هذه المرحلة السنیة الحرجة.

.النشاط الطالبي  
د أحــــد إحیـــاء النشـــاط الطالبـــي فـــي كـــل مــــن المـــدارس والجامعـــات، ولعلـــه یعـــ  

المفــاتیح الرئیســة للوصــول للنهضــة التعلیمیــة المنشــودة، فــال یمكــن أن تقــوم العملیــة 
التعلیمیـة بكــل مراحلهــا بتحقیــق أهــدافها والمطلـوب منهــا لتحقیــق رفعــة المجتمــع مــن 
نمـــا مـــن خـــالل إعـــادة االعتبـــار للنشـــاط المدرســـي  خـــالل المنـــاهج الدراســـیة فقـــط، وإ

  مناهج الدراسیة.بكافة أنواعه الذي یكمل دور ال
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.مرحلة ریاض األطفال  
العمل على إتاحة تعلیم ما قبل المدرسة لكل طفـل مصـري، والعمـل علـى زیـادة 

  نسبة استیعاب أطفال مرحلة الروضة.
.التعلیم الفني  

ـــــع برامجـــــه بمـــــا یواكـــــب التطـــــور  ـــــي بكـــــل مجاالتـــــه، وتنوی ـــــیم الفن تطـــــویر التعل
العمـــل علـــى إزالــة الصـــورة الدونیـــة التكنولــوجي ویلبـــي احتیاجــات ســـوق العمـــل، مــع 

للتعلــیم الفنــي عنــد غالبیــة المجتمــع. حیــث أن مــا تعانیــه مصــر مــن نقــص الكفــاءات 
الفنیـــة وانهیـــار مســـتوى األداء لـــدى الفنیـــین عمومـــًا إنمـــا كـــان نتیجـــة إهمـــال النظـــام 
الســابق للتعلــیم الفنــي بكــل قطاعاتــه، ممــا انعكــس علــى معانــاة المــدارس الفنیــة مــن 

  الموارد وفقر في المعامل والورش الملحقة بها وعدم تجدیدها.  نقص في
.ذوي االحتیاجات الخاصة  

التركیـــز علـــى تعلـــیم الطـــالب مـــن ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة، والبـــد مـــن دعـــم 
المؤسســات والهیئــات ووكــاالت اإلعانــة االجتماعیــة العاملــة لهــذا الغــرض. وتطبیــق 

وقـــدراتهم، مـــع ضـــرورة إدمـــاجهم فـــي أســـس تعلـــیم متنوعـــة تتناســـب مـــع إمكانیـــاتهم 
  النظام التعلیمي العام.

  -وتشمل ما یلي:. التوجهات التي تتعلق بالتعلیم العالي، ٣
.استقالل الجامعات  

إعــادة صــیاغة قــانون الجامعــات بحیــث یمكنهــا مــن االضــطالع بــدورها ویحفــظ 
، ویتــیح لهــا اســتقاللیتها الكاملــة، ویضــمن عــدم عــودة التــدخالت األمنیــة فــي شــئونها

ــــیم والترقیــــات یتســــم بالكفــــاءة والحیادیــــة  ــــة، ویؤســــس نظامــــًا للتقی الحریــــات األكادیمی
  والنزاهة والشفافیة، مما یحقق استقالل الجامعة في إدارة شئونها.

.مراعاة التعلیم الحتیاجات سوق العمل  
مراجعــــة منـــــاهج التعلـــــیم العـــــالي والعمـــــل علــــى رفـــــع جودتـــــه وتطـــــویر وســـــائله 

حتـــى تتماشــــى مـــع احتیاجــــات ســـوق العمـــل ومتطلباتــــه، والعمـــل علــــى التكنولوجیـــة 
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مكانیاتـه وكـذلك االحتیاجـات االقتصـادیة للـبالد، ومـن  توجیه الطالب حسـب میولـه وإ
ناحیـــــة أخـــــرى ضـــــرورة التنســـــیق بـــــین وزارتـــــي التعلـــــیم والـــــوزارات األخـــــرى كالمالیـــــة 

لتحدیــد المجــاالت والزراعــة والتجــارة والصــناعة والمنظمــات غیــر الحكومیــة األخــرى 
التــي یحتاجهــا ســوق العمــل ووضــع خطــة قومیــة لتطــویر التعلــیم بحیــث تــتمكن مــن 

  تلبیة احتیاجات سوق العمل. 
  إحیاء االتحادات واألنشطة الطالبیة بالجامعات -ج

تعطــي األحــزاب السیاســیة أهمیــة للتعامــل بجدیــة مــع األنشــطة الطالبیــة ألنهــا 
ت الحیاتیـة مــن خاللهــا، والتعــرف بصــدق علــى التـي یمكــن للطــالب اكتســاب المهــارا

قضایا مجتمعهم والتفاعل معها، وهى أیضا المفتاح الذي یمكن مـن خاللـه اكتشـاف 
المواهــــب والقــــدرات الخاصــــة، كمــــا أنهــــا تــــدرب الطــــالب علــــى التعبیــــر عــــن الــــرأي 
بشـجاعة ووضـوح وتلـك التـي تـدربهم علـى المشـاركة السیاسـیة والعمـل بـروح الفریــق. 

الب كافة األحـزاب بإعـداد الئحـة طالبیـة جدیـدة علـى أسـاس دیمقراطـي یكفـل لذا تط
  حریة العمل الشبابي في الجامعات ویرفع أي قیود على النشاط الوطني للطالب

ذا كانــت هــذه التوجهــات التعلیمیــة تمثــل مجموعــة مــن القضــایا التعلیمیــة    وإ
صـر ومــن ثـم تقــدم التـي أجمعــت األحـزاب علــى أهمیتهـا إلحــداث نهضـة تعلیمیــة بم

المجتمــع فــي شــتى المجــاالت، وعلــى الــرغم مــن أهمیــة كافــة هــذه القضــایا، إال أنــه 
البـــد مـــن معرفـــة أولویاتهـــا، أي ضـــرورة تحدیـــد أي مـــن هـــذه القضـــایا ســـابقة الـــذكر 
تمثـــل أولویـــة فـــي السیاســـة التعلیمیـــة فـــي الفتـــرة القادمـــة مـــن وجهـــة نظـــر القیـــادات 

  وله الجزء التالي.الحزبیة في مصر، وهذا ما یتنا
) رؤیة األحزاب السیاسیة المصـریة ألولویـات السیاسـة التعلیمیـة فـي ٢(

  ینایر. ٢٥فترة ما بعد ثورة 
ینـــایر، قـــام  ٢٥لتحدیـــد أولویـــات السیاســـة التعلیمیـــة فـــي فتـــرة مـــا بعـــد ثـــورة 

الباحـــث بإعـــداد قائمـــة تضــــم القضـــایا ســـالفة الـــذكر والتــــي اتفقـــت علیهـــا األحــــزاب 
لمصریة، ثـم قـدمها إلـى مجموعـة مـن القیـادات الحزبیـة فـي مصـر لتبـدي السیاسیة ا
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آراءهــا تجـــاه هـــذه القضـــایا، لتحدیـــد أي منهــا المجتمـــع المصـــري فـــي أمـــس الحاجـــة 
  إلیها في الفترة القادمة من وجهة نظرهم.

وقام الباحث بحساب كل مـن ثبـات وصـدق األداة، حیـث تـم عرضـها علـى 
متخصصــین حیــث طلــب مــنهم تحكــیم االســتبیان مجموعــة مــن الســادة المحكمــین ال

بـــداء آرائهـــم مـــن حیـــث: محـــاور األداة، ارتبـــاط المفـــردات بكـــل محـــور،  الوضـــوح  وإ
والدقـة فـي صــیاغة المفـردات، اقتــراح مفـردات أخــري،  أیـة مالحظــات أخـرى تتعلــق 
بالشكل والمضمون. وتم تعدیل األداة في ضوء التوصیات واآلراء التـي اتفـق علیهـا 

  المحكمین.معظم 
ولحســــاب الثبــــات تــــم تطبیــــق األداة بعــــد تعــــدیلها علــــى عینــــة اســــتطالعیة 

) عضـــوًا فـــي األحـــزاب السیاســـیة المختلفـــة، وقـــام الباحـــث بحســـاب ٣٥مكونــة مـــن (
كرونبـــاخ، ویوضـــح الجـــدول التـــالي النتـــائج الخاصـــة -الثبــات باســـتخدام معادلـــة ألفـــا

  بالثبات.
  )١جدول (

  األداة وعباراتها یوضح قیم معامالت ثبات محاور
 معامل الثبات العبارة م

 ٠،٧٥٣ دعم المشاركة المجتمعیة والالمركزیة في إدارة التعلیم. ١

 ٠،٦٧٩ مضاعفة الموازنة العامة للتعلیم. ٢

 ٠،٦٥٤ .المناهج الدراسیةتطویر  ٣

٤ .  ٠،٧٣١ االهتمام واالرتقاء بالمعلم وتنمیته مهنیًا

 ٠،٧٣٨ نیات الحدیثة في مجال التعلیم.األخذ بالتكنولوجیا والتق ٥

 ٠،٧٦٥ مواجهة مشكلة األمیة. ٦

 ٠،٨٤٠ التعامل مع ظاهرة الدروس الخصوصیة. ٧

 ٠،٧٦٩ إحیاء النشاط الطالبي بالمدارس. ٨

 ٠،٦٩٨   إحیاء االتحادات الطالبیة بالجامعات. ٩

 ٠،٦٢٧ غرس مجموعة من قیم التقدم التي یحتاجها المجتمع المصري. ١٠

 ٠،٦٩٩ ضمان تحقیق تكافؤ الفرص التعلیمیة. ١١
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 ٠،٧١١ زیادة نسبة االستیعاب في مرحلة ریاض األطفال ومراحل التعلیم العام. ١٢

 ٠،٦٣١ تطویر التعلیم الفني. ١٣

 ٠،٧٨٠ التركیز على تعلیم الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة. ١٤

 ٠،٦٣١ استقاللیة الجامعات. ١٥

 ٠،٦٥٧ لتعلیم الحتیاجات سوق العمل.مراعاة ا ١٦

 ٠،٧٤ معامل ثبات األداة ككل

ویتضح من الجدول السـابق إلـى ثبـات هـذه األداة المسـتخدمة فـي الدراسـة   
) وهــو معامــل ثبــات مرتفــع، فضــًال عــن ٠،٧٤المیدانیــة، حیــث بلــغ معامــل ثباتهــا (

  ارتفاع معامل ثبات كل عبارة من عباراتها.
) من القیـادات الحزبیـة فـي مصـر ١١٠راسة على عدد (وتم تطبیق أداة الد

) ٨٥كعینــة تمثــل األحــزاب السیاســیة العاملــة فــي مصــر، وقــد اســتلم الباحــث عــدد (
) استمارات لعـدم اسـتیفائها اإلجابـة علـى جمیـع العبـارات، ٦استمارة، واستبعد عدد (

سیاســـیة ) كـــادرًا مـــن قیـــادات األحـــزاب ال٧٩وبـــذلك أصـــبح عـــدد أفـــراد هـــذه العینـــة (
  المصریة.

  وجاءت نتائج تطبیق األداة على عینة الدراسة على الوجه التالي:
 ٢٥(أ) أولویــة القضــایا التعلیمیــة مــن وجهــة نظــر األحــزاب السیاســیة بعــد ثــورة 

  ینایر
أســـفر تطبیـــق أداة الدراســـة عـــن أن أولویـــة القضـــایا التعلیمیـــة مـــن وجهـــة   

  في الجدول التالي: نظر األحزاب السیاسیة العاملة في مصر تظهر
  )٢جدول (

یبین ترتیب القضایا التعلیمیة من وجهة نظر األحزاب السیاسیة بعد ثورة 
  ینایر٢٥

  والوزن النسبي لكل قضیة ٢كاختبار وفقًا ال

رقــــــــــــم 
 العبارات

 القضیة التعلیمیة
 االستجابات

 ٢قیمة كا
المتوســــط 

 الحسابي

ـــوزن  ال
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ النسبي
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١ 

دعـــــــــــــــــــــــم 
المشــــــــــاركة 

لمجتمعیـــــــة ا
ــــة  والالمركزی
ــــــــــــي إدارة  ف

 التعلیم.

 ٠ ٠ ٤٨ ٣١ ٠ ك

٤ ٣،٧٨٤٨ **٣،٦٥٨ 

% 

٠ ٠ ٦٠،٨ ٣٩،٢ ٠ 

٢ 

مضــــــــــاعفة 
الموازنـــــــــــــة 
ـــــــــــــــــة  العام

 للتعلیم.

 ٨ ٠ ١٦ ٥٥ ٠ ك

٧ ٣،٤٩٣٧ *٤٨،٠٢٥ % 
١٠،١ ٠ ٢٠،٣ ٦٩،٦ ٠ 

٣ 

تطـــــــــــــــــویر 
المنـــــــــــــاهج 

 .الدراسیة

 ٠ ٢٤ ٠ ٤٠ ١٥ ك

٠ ٣٠،٤ ٠ ٥٠،٦ ١٩ % ٦ ٣،٥٨٢٣ *١٢،١٧٧ 

٤ 

االهتمــــــــــــام 
ـــــــــــاء  واالرتق
ـــــــــــــــالمعلم  ب
وتنمیتـــــــــــــه 

.  مهنیًا

 ٠ ٨ ٤٠ ١٦ ١٥ ك

٨ ٣،٤٨١٠ *٢٩،٦٠٨ 
% 

٠ ١٠،١ ٢٠،٦ ٥٠،٣ ١٩ 

٥ 

األخــــــــــــــــــــذ 
ــا  بالتكنولوجی
والتقنیـــــــــات 
ــي  ــة ف الحدیث
مجـــــــــــــــــــال 

 التعلیم.

 ١٥ ٦٤ ٠ ٠ ٠ ك

١٥ ١،٨١٠١ *٣٠،٣٩٢ 

% 

١٩ ٨١ ٠ ٠ ٠ 

٦ 

مواجهـــــــــــــة 
مشــــــــــــــــكلة 

 األمیة.

 ٠ ١٥ ٦٤ ٠ ٠ ك

٠ ١٩ ٨١ ٠ ٠ % ١١ ٢،٨١٠١ *٣٠،٣٩٢ 
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١٧٠ 

٧ 

التعامــل مــع 
ظــــــــــــــــــاهرة 
الــــــــــــدروس 
 الخصوصیة.

 ٥٥ ٠ ١٦ ٨ ٠ ك

١٦ ١،٧٠٨٩ *٤٨،٠٢٥ % 
٦٩،٦ ٠ ٢٠،٣ ١٠،١ ٠ 

٨ 

إحیـــــــــــــــــــاء 
النشـــــــــــــــاط 
ـــــــــــــي  الطالب

 بالمدارس.

 ٠ ٥٦ ١٥ ٨ ٠ ك

١٤ ٢،٣٩٢٤ *٥١،٠٦٣ % 
٠ ٧٠،٩ ١٩ ١٠،١ ٠ 

٩ 

إحیـــــــــــــــــــاء 
االتحــــــــادات 
ــــــــــــة  الطالبی
بالجامعــــات.

   

 ١٦ ٠ ٤٨ ١٥ ٠ ك

١٢ ٢،٧٨٤٨ *٢٦،٧٥٩ 
% 

٢٠،٣ ٠ ٦٠،٨ ١٩ ٠ 

١٠ 

غــــــــــــــــــرس 
مجموعة من 
ــــدم  ــــیم التق ق
ــــــــــــــــــــــي  الت
یحتاجهــــــــــــا 
المجتمــــــــــــع 

 المصري.

 ٢٤ ٠ ٠ ٠ ٥٥ ك

٥ ٣،٧٨٤٨ *١٢،١٦٥ 

% 

٣٠،٤ ٠ ٠ ٠ ٦٩،٦ 

١١ 

ضــــــــــــــــمان 
ــــــــــــــــق  تحقی
تكـــــــــــــــــــافؤ 
ـــــــــــــــرص  الف

 التعلیمیة.

 ٨ ٠ ٥٦ ١٥ ٠ ك

١٠ ٢،٩٨٧٣ *٥١،٠٦٣ 
% 

١٠،١ ٠ ٧٠،٩ ١٩ ٠ 

١٢ 

زیــادة نســبة 
االســـــــتیعاب 
فــــي مرحلــــة 

 ٧ ٠ ٦٤ ٨ ٠ ك

٨،٩ ٠ ٨١ ١٠،١ ٠ % ٩ ٣،٠١٢٧ *٨٠،٨٣٥ 
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١٧١  

ریـــــــــــــــــاض 
األطفــــــــــــــال 
ومراحــــــــــــــل 
التعلــــــــــــــــیم 

 العام.

١٣ 

تطـــــــــــــــــویر 
التعلــــــــــــــــیم 

 الفني.

 ٨ ١٦ ٠ ٠ ٥٥ ك

١٠،١ ٢٠،٣ ٠ ٠ ٦٩،٦ % ٣ ٣،٩٨٧٣ *٤٨،٠٢٥ 

١٤ 

التركیز على 
یم تعلــــــــــــــــــــ

الطــالب مــن 
ذوي 

االحتیاجــــات 
 الخاصة.

 ٠ ٤٧ ٣٢ ٠ ٠ ك

١٣ ٢،٤٠٥١ *٢،٨٤٨ 

% 

٠ ٥٩،٥ ٤٠،٥ ٠ ٠ 

١٥ 
اســــــــتقاللیة 

 الجامعات.

 ٨ ١٦ ٠ ٠ ٥٥ ك
٢ ٣،٩٨٧٣ *٤٨،٠٢٥ 

% ١٠،١ ٢٠،٣ ٠ ٠ ٦٩،٦ 

١٦ 

مراعــــــــــــــــاة 
التعلــــــــــــــــیم 
الجـــــــــــامعي 
الحتیاجــــــات 
ســـــــــــــــــــوق 

 العمل.

 ٠ ٨ ١٦ ٠ ٥٥ ك

١ ٤،٢٩١١ *٤٨،٠٢٥ 

% ٦٩،٦ 

٠ ١٠،١ ٢٠،٣ ٠ 

  ٠،٠١* مستوى الداللة عند      ٠،٠٥** مستوى الداللة عند 
یتضـح مـن الجـدول الســابق أن أولویـات السیاسـة التعلیمیــة فـي مصـر بعــد   

مـــن وجهـــة نظـــر األحـــزاب السیاســـیة المصـــریة تتمثـــل فـــي  ٢٠١١ینـــایر  ٢٥ثـــورة 
  ئمة وهي كما یلي:بعض القضایا التعلیمیة التالیة التي تقدمت هذه القا
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١٧٢ 

.مراعاة التعلیم الجامعي الحتیاجات سوق العمل  
ویرجــع تقــدم هــذه القضــیة فــي ســلم أولویــات السیاســة التعلیمیــة مــن وجهــة نظــر 
األحــزاب السیاســیة إلــى بعــض المبــررات لعــل مــن أبرزهــا المشــكلة الهائلــة التــي 

التــي یعـاني المجتمـع المصـري وهــي البطالـة بـین صــفوف خریجـي الجامعـات، و 
ـــیم الجـــامعي عـــن  قـــد ترجـــع إلـــى العدیـــد مـــن العوامـــل لعـــل منهـــا انفصـــال التعل

  احتیاجات سوق العمل ومتطلباته.
فالبطالة في مصـر بطالـة متعلمـین، وهـي تعـد مـن أخطـر مـا یمكـن أن تواجهـه 
أمــة خاصــة إن كانــت مــن الــدول النامیــة، لمــا لهــا مــن انعكاســات وآثــار ســلبیة 

تهـــدد النظــام السیاســـي لمــا تصـــیب الشــباب مـــن علــى الــوطن والمـــواطن، فهــي 
مشاعر الیأس والعجـز عـن إشـباع الحاجـات األساسـیة مـن جرائهـا، خاصـة فـي 
ظـــل ارتفـــاع درجـــات الطمـــوح والـــوعي نتیجـــة لـــتعلمهم، ممـــا جعـــل فئـــة الشـــباب 
المــتعلم أكثــر الفئــات اســتعدادًا للثــورة. ویتفـــق ذلــك مــع مــا أســفرت عنــه بعـــض 

: ٢٠٠١؛ زیــــدان، ٢٢١: ٢٠٠٧؛ حمــــادي، ٢٨٤: ٢٠٠٤الدراســــات(العطار، 
) بـــأن ظـــاهرة البطالـــة تعـــد مـــن اشـــد معوقـــات التقـــدم والتنمیـــة فـــي ٣٦٢،٣٩٩

  المجتمع والتي تهدد أمنه واستقراره وسالمته وتماسكه. 
فشعور األحزاب السیاسیة بهذه المعاناة جعلها تهـتم بالمطالبـة بإحـداث نـوع مـن 

جـامعي كـي تتوافـق مـع سـوق العمـل ومتطلباتـه، التغییـر والتطـویر فـي التعلـیم ال
بصـــورة تمكـــن الدولـــة مـــن مواجهـــة مشـــكلة البطالـــة التـــي تعـــاني منهـــا فئـــة مـــن 
المجتمــــع، وبالتــــالي تحمــــي مصــــر مــــن كثیــــر مــــن المشــــكالت واالضــــطرابات، 
خاصة في هذه المرحلة التي یأمل فیها الشـباب بحـدوث تغیـر حقیقـي، وبالتـالي 

  ویات السیاسة التعلیمیة من وجهة نظرهم.       جاءت هذه القضیة من أول
.استقاللیة الجامعات  

ویرجع اهتمام األحزاب باستقاللیة الجامعات نظـرًا لتقـدیرها لـدور الجامعـات فـي 
االرتقــاء بــالمجتمع فــي الفتــرة القادمــة، فنهضــة األمــة تقــوم علــى الجامعــة بوجــه 
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١٧٣  

القـدرة والكفـاءة  خاص، سواء عن طریق إعداد خـریجین علـى مسـتوى عـال مـن
تمكــنهم مــن قیــادة المجتمــع وتطــویره، باإلضــافة إلــى دورهــا فــي البحــث العلمــي 
وتطــویره وتوظیفــه فــي مواجهــة مشــكالت األمــة، ومحاولــة دفعهــا إلــى مصــاف 
الــدول المتقدمــة، فضــًال عــن وظیفتهــا التــي تشــتد الحاجــة إلیهــا فــي هــذه الفتــرة 

جامعـــة بمـــا تحملـــه مـــن خبـــرات وهـــي خدمـــة المجتمـــع، الـــذي یحتـــاج إلـــى یـــد ال
وكفــاءات كــي تســاعده للنهــوض مــن كبوتــه الماضــیة. فكلمــا تمتعــت الجامعــات 

  باستقاللیة في إدارة شئونها كلما برز دورها في القیام بمهامها المختلفة.
.تطویر التعلیم الفني  

أما احتالل قضـیة التعلـیم الفنـي وتطـویره فـي مقدمـة األولویـات فیـأتي مـن رؤیـة 
اب بضــرورة اإلســراع بــالنهوض بــالمجتمع واالرتقــاء بــه اقتصــادیًا خاصــة األحــز 

فــي هــذه المرحلــة التــي یمــر بهــا المجتمــع المصــري، فــالتعلیم الفنــي هــو عصــب 
الصـــناعة الوطنیـــة وطریـــق الدولـــة للتقـــدم والرخـــاء، فأشـــارت الدراســـات(الدیب، 

ه )إلـى أنـ١٢٨: ٢٠٠٥؛ كامل، ومجاهـد، ٢٤٩: ٢٠٠٣؛ البنا، ١٦٥: ٢٠٠٨
یمثـــــل فــــــي دول العــــــالم المتقـــــدم المــــــدخل األساســــــي للحـــــاق بركــــــب الحضــــــارة 
والتكنولوجیا، ویدور الصراع بینها وصوًال ألرقـى مسـتوى مـن التعلـیم الفنـي، بـل 
أنه صار أحد المؤشرات الهامة في ترتیب الدول فـي النظـام الـدولي، بینمـا نجـد 

  الدول النامیة ال یشغلها هذا النوع من التعلیم.
داد اهتمــام األحــزاب بــالتعلیم الفنــي وتطــویره فــي ظــل تــدني هــذا النــوع مـــن ویــز 

التعلیم، وقصوره في تلبیة احتیاجـات المجتمـع ومتطلباتـه، وهـذا مـا أكدتـه نتـائج 
؛ عاجــه، ٢١٨: ٢٠٠٤؛ رفــاعي، ٣٢٢: ٢٠٠٣بعــض الدراســات(عبد العــال، 

ــــه التعلــــیم الفنــــي وضــــعف مســــتوى ٤٨٣: ٢٠٠٥ ــــذي یعــــاني من ) بالضــــعف ال
خریجیــه، وعــدم اتفاقــه مــع أهــداف التنمیــة االجتماعیــة. ویرجــع منــاداة األحــزاب 
بإصـــالح التعلـــیم الفنـــي وتطـــویره فـــي ضـــوء متطلبـــات العصـــر إلـــى أنـــه الـــذي 

  سیحقق بقاء األفراد والمجتمعات والشعوب في عالم دائم التغیر.



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٧٤ 

.دعم المشاركة المجتمعیة والالمركزیة في إدارة التعلیم  
األحــــزاب بأنـــه ال یمكــــن لفصــــیل بمفـــرده أن یقــــود المجتمــــع وأن  أكـــدت غالبیــــة

یحدث به التغییر المنشود، فالبد من تكاتف القوى والجهود من أجل األخـذ بیـد 
المجتمــع والنهــوض بــه، ومــن ثــم فــإن تطــویر التعلــیم المصــري فــي حاجــة إلــى 

شـده تضافر الجهود الشعبیة والمجتمعیة من أجل النهوض بالتعلیم لیحقق مـا ین
المجتمــع مــن آمــال، ولكــي یعبــر عــن آراء المجتمــع وتطلعاتــه. ومــن هنــا كـــان 
تأكید األحزاب السیاسـیة علـى هـذا المبـدأ الـذي سـیتیح الفرصـة للمجتمـع بـأفراده 
ومؤسســاته المختلفــة للمشــاركة فــي إدارة التعلــیم وتوجیهــه فــي خدمتــه وتطــویره، 

  وفي هذا تأكید لمبدأ الدیمقراطیة.
ن قیم التقدم التي یحتاجها المجتمع المصري.غرس مجموعة م  

ــــادت بجعلهــــا مــــن أولویــــات  ــــت اهتمــــام األحــــزاب التــــي ن أمــــا هــــذه القضــــیة فنال
السیاسـة التعلیمیـة، مـن منطلـق أن الجوانـب الفنیـة والمنهجیـة ال تـنهض وحــدها 
بــالتعلیم، بــل أن االهتمــام بــالقیم التــي یبثهــا النظــام التعلیمــي ال یقــل أهمیــة عــن 

نـــب التقنیـــة والفنیـــة فـــي إصـــالح التعلـــیم. فهنـــاك مجموعـــة مـــن القـــیم التـــي الجوا
یتحـــتم أن یعنـــى التعلـــیم بالتأكیـــد علیهـــا وهـــى علـــى ســـبیل المثـــال قـــیم االنتمـــاء 
والعمل والعلـم والمصـلحة العامـة والمواطنـة، ومواجهـة بعـض القـیم السـلبیة مثـل 

ــــم والعمــــل الجــــاد وانتشــــار الفســــاد والو  ــــا العل ــــار قیمت اســــطة، وتراجــــع قیمــــة انهی
  المصلحة العامة، وانهیار أخالقیات المنافسة وقیمها. 

ــــذلك جــــاء اهتمــــام األحــــزاب بقضــــیة المحتــــوى القیمــــي للتعلــــیم، وجعلهــــا مــــن  ل
أولویاتها في السیاسة التعلیمیة في الفترة القادمـة، والمنـاداة بإعـادة االعتبـار لهـا 

نظــام التعلیمــي مجموعــة القــیم عبــر العملیــة التعلیمیــة، فمــن المهــم أن یغــرس ال
التــــي تمكــــن الــــنشء مــــن الحیــــاة الســــلیمة والحفــــاظ علــــى كــــرامتهم مــــن ناحیــــة، 

  والحرص على التقدم وتقدیر العمل من ناحیة أخرى. 
 المناهج الدراسیةتطویر.  



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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اتســمت المنــاهج الدراســیة بــالعقم، ولــم تُخــرج خــالل الحقبــة الماضــیة إال متعلمــًا 
فـــــي مســــتوى ممارســـــة المعرفـــــة وكیفیـــــة اســـــتخدام هــــش یتمیـــــز بتراجـــــع مـــــذهل 

فمنــاهج التعلــیم المصـــریة المعلومــات والتكنولوجیــا فـــي النهــوض بــالبالد، لـــذلك 
نمـــا تعلـــیم  ـي حاجـــة إلـــى إعـــادة نظـــر شـــاملة هـــدفها لـــیس تلقـــین المعلومـــات وإ فــ
ــنشء كیفیــــة تحدیــــد مـــا یحتاجــــه مــــن المعلومــــات ثـــم كیفیــــة الحصــــول علیهــــا  الـ

مصـداقیة المصــادر، ثـم كیفیـة فــرز المعلومـات وتصــنیفها  وتدریبـه علـى اختبــار
بشـــكل نقـــدي خـــالق وبمــــنهج مقـــارن یســـمح باالســــتفادة منهـــا ویضـــمن تحویــــل 

ـــیم إلـــى عملیـــة حیاتیـــة مســـتمرة ال تنتهـــي عنـــد ســـور المدرســـة . ومـــن هنـــا التعل
جــاءت رؤیــة األحــزاب السیاســیة ضــرورة أن تكــون عملیــة تطــویر المنــاهج مــن 

  التعلیمیة القادمة. أولویات السیاسة
ــــب علــــى صــــقل  ــــذلك كانــــت مناداتهــــا بوضــــع المنــــاهج بطریقــــة تســــاعد الطال ل
خراجها بصـورة نافعـة، واالهتمـام بـالمواد التـي یحتاجهـا سـوق العمـل،  مواهبه، وإ
من مـواد علمیـة وعملیـة مختلفـة، والبعـد عـن الحشـو والمعلومـات غیـر المواكبـة 

تیاجـــات الواقـــع المحلـــي واإلقلیمـــي محتـــوى المنـــاهج باحللعصـــر، بحیـــث یـــرتبط 
  والعالمي.

تحقیــــق ثــــورة فــــي منــــاهج التعلــــیم تكفــــل انطــــالق العقــــل والتفكیــــر فــــالمطلوب  
واالبتكـار والتجدیــد وخلـق العقلیــة النقدیــة، واالنتقـال مــن أسـلوب الحفــظ والتلقــین 
والتقلیــد إلــى الفهــم والتحلیــل، وتنمــي مهــارات التفكیــر الناقــد واالتصــال واإلبــداع 
والعمل الجماعي وحل المشكالت والتي تعد من المهارات األساسیة فـي التعلـیم 

  الحدیث.
ینــایر  ٢٥وتـأتي فــي ذیــل أولویــات السیاســة التعلیمیـة فــي مصــر بعــد ثــورة   

مــن وجهـــة نظـــر األحـــزاب السیاســـیة المصــریة كـــل مـــن التعامـــل مـــع ظـــاهرة  ٢٠١١
لحدیثـــة فـــي مجـــال التعلـــیم. الـــدروس الخصوصـــیة، واألخـــذ بالتكنولوجیـــا والتقنیـــات ا

أهـــدرت دخـــل األســـرة فعلـــى الـــرغم مـــن خطـــورة ظـــاهرة الـــدروس الخصوصـــیة التـــي 
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المصــریة وأضــاعت أوقاتهــا، وأدت إلــى األوضــاع البائســة للمعلــم، وعلــى الــرغم مــن 
اجتمـــاع األحـــزاب علــــى أهمیـــة هـــذه القضــــیة إال أن هنـــاك اتفـــاق بینهــــا علـــى عــــدم 

إلــى أن هــذه الظــاهرة مــا هــي إال عــرض لمجموعــة  اعتبارهــا أولویــة، وقــد یرجــع ذلــك
مـــن المشـــكالت التـــي تتعلـــق بـــالمعلم والمنـــاهج الدراســـیة ونظـــم االمتحانـــات المتبعـــة 
والنظام التعلیمي ككل باإلضافة إلى بعض األبعـاد السیاسـیة األخـرى، وبالتـالي عنـد 

الدراســیة  تغییــر النظــام التعلیمــي الحــالي، وتعــدیل أوضــاع المعلــم، وتطــویر المنــاهج
ونظـــم االمتحانـــات، وعنـــدما تكـــون هنـــاك إرادة سیاســـیة، األمـــر الـــذي قـــد یســـهم فـــي 

  بشكل كبیر. القضاء على هذه الظاهرة وانحسارها
وقد یعتبر تـأخر قضـیة اسـتخدام التكنولوجیـا والتقنیـات الحدیثـة فـي التعلـیم   

، فمـــا الفائـــدة ا لتـــي ســـتعود علـــى فـــي ســـلم أولویـــات السیاســـیة التعلیمیـــة أمـــرًا طبیعیـــًا
التعلـــیم جـــراء تطبیـــق التكنولوجیـــا فـــي ظـــل هـــذا النظـــام التعلیمـــي الملـــيء بـــالنواقص 
والعیوب، فاألولى هو تغییر وتطویر النظـام التعلیمـي ومواجهـة المشـكالت التعلیمیـة 
الرئیســة، والتـــي قــد تجعـــل البیئـــة التعلیمیــة مناســـبة الســـتخدام التقنیــات الحدیثـــة ممـــا 

الفعال على كفاءة التعلـیم وجودتـه. ومـن ناحیـة أخـرى إن اسـتخدام سیكون لها األثر 
التكنولوجیــا والتقنیــات الحدیثــة فــي حاجــة إلــى مضــاعفة میزانیــة التعلــیم، وهــذا قــد ال 
یكون متاحًا في الوقـت الحـالي، أو قـد یكـون األولـى إنفـاق هـذه المیزانیـة فـي جوانـب 

كثـر أهمیــة یكـون لهـا انعكــاس أخـرى قـد یكـون لهــا أثـر أكبـر فــي مواجهـة مشـكالت أ
أكبر على التعلیم بمجاالته المختلفة. فضـًال عـن أن مشـروعات تطـویر التعلـیم التـي 
یـتم تنفیـذها منـذ عـدة سـنوات قـد أتـت بالتكنولوجیـا وأجهـزة الحاسـب اآللـي فـي العدیــد 
ن لــم تكــن كافیــة إال أنهــا تقــوم بــبعض المهــام والوظــائف األساســیة  مــن المــدارس، وإ

  رس سواء في النواحي اإلداریة أو التعلیمیة. بالمدا
  (ب) أولویات كل محور من المحاور الثالثة.
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١٧٧  

أمـــا أولویـــات القضـــایا التعلیمیـــة فـــي كـــل محـــور مـــن المحـــاور الثالثـــة مـــن   
وجهــة نظــر األحــزاب السیاســیة العاملــة فــي مصــر، فقــد أســفر تطبیــق أداة الدراســة 

  عنها والتي یمكن توضیحها كما یلي:
  األول: التوجهات التعلیمیة العامة. المحور

  جاءت أولویات هذا المحور كما هو مبین في الجدول التالي:
  )٣جدول (

یبین ترتیب القضایا التعلیمیة من وجهة نظر األحزاب السیاسیة بعد ثورة 
  ینایر٢٥

  في محور التوجهات التعلیمیة العامة

رقــــــــــــــم 
 العبارة

 القضیة التعلیمیة
المتوســــــــط 

 الحسابي
 تیبالتر 

 ٢ ٣،٧٨٤٨ دعم المشاركة المجتمعیة والالمركزیة في إدارة التعلیم. ١

 ٣ ٣،٤٩٣٧ مضاعفة الموازنة العامة للتعلیم. ٢

٤ .  ٤ ٣،٤٨١٠ االهتمام واالرتقاء بالمعلم وتنمیته مهنیًا

 ٧ ١،٨١٠١ األخذ بالتكنولوجیا والتقنیات الحدیثة في مجال التعلیم. ٥

 ٦ ٢،٨١٠١ .مواجهة مشكلة األمیة ٦

 ٨ ١،٧٠٨٩ التعامل مع ظاهرة الدروس الخصوصیة. ٧

 ١ ٣،٧٨٤٨ غرس مجموعة من قیم التقدم التي یحتاجها المجتمع المصري. ١٠

 ٥ ٢،٩٨٧٣ ضمان تحقیق تكافؤ الفرص التعلیمیة. ١١

یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق تقـــدم القـــیم التـــي یحتاجهـــا المجتمـــع المصـــري   
فـــي ســـلم األولویـــات فـــي الفتـــرة القادمـــة وهـــذا یعبـــر عـــن المـــراد غرســـها فـــي الـــنشء 

االحتیـــاج المجتمعـــي لمجموعـــة القـــیم الالزمـــة لألمـــة مـــن أجـــل تمكـــین أبنائهـــا مـــن 
  النهوض بها بمزید من العمل الجاد انطالقًا من انتمائهم لها.



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
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١٧٨ 

ویلیهــا مبــدأ المشــاركة المجتمعیــة وتفعیلهــا ویرجــع ذلــك إلــى رؤیــة األحــزاب   
حـالي للتعلــیم فـي حاجـة علــى مشـاركة المجتمـع بكــل فئاتـه فـي األخــذ بـأن الوضـع ال

  بید التعلیم للنهوض به ومواجهة المشكالت والعقبات التي تواجه انطالقه.
  المحور الثاني : التوجهات المتعلقة بالتعلیم قبل الجامعي.

  جاءت أولویات هذا المحور كما هو مبین في الجدول التالي:
  )٤جدول (

القضایا التعلیمیة من وجهة نظر األحزاب السیاسیة بعد ثورة  یبین ترتیب
  ینایر٢٥

  في محور التوجهات المتعلقة بالتعلیم قبل الجامعي

 القضیة التعلیمیة رقم العبارة
المتوســــــــط 

 الحسابي
 الترتیب

 ٢ ٣،٥٨٢٣ .المناهج الدراسیةتطویر  ٣

 ٥ ٢،٣٩٢٤ إحیاء النشاط الطالبي بالمدارس. ٨

١٢ 
بة االسـتیعاب فــي مرحلـة ریــاض األطفـال ومراحــل زیـادة نســ

 التعلیم العام.
٣ ٣،٠١٢٧ 

 ١ ٣،٩٨٧٣ تطویر التعلیم الفني. ١٣

 ٤ ٢،٤٠٥١ التركیز على تعلیم الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة. ١٤

أمـــــا الجـــــدول الســـــابق فیوضـــــح أولویـــــات السیاســـــة التعلیمیـــــة للتعلـــــیم قبـــــل   
ـــــة الجـــــامعي، والـــــذي یتمركـــــز فـــــي تطـــــو  یر التعلـــــیم الفنـــــي، وهـــــذا یعبـــــر عـــــن الرؤی

المســـتقبلیة لألحــــزاب السیاســــیة لـــدور التعلــــیم الفنــــي وأهمیتـــه فــــي تطــــویر المجتمــــع 
واالرتقـاء بــه، فالتوسـع الصــناعي فـي حاجــة إلـى عمالــة فنیـة مــاهرة علـى قــدر كبیــر 

  من الكفاءة. 
ت وكـــذلك فـــإن مســـتوى المنـــاهج الدراســـیة الحالیـــة ومـــا تعانیـــه مـــن مشـــكال  

وأجــــه قصــــور دفــــع األحــــزاب السیاســــیة بتطــــویر المنــــاهج ألن تكــــون مــــن أولویــــات 



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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١٧٩  

التعلیم قبل الجـامعي، فاالهتمـام بهـا وتغییرهـا فـي ضـوء المعـاییر العالمیـة والعالمیـة 
وفــي ضــوء احتیاجــات المجتمــع یمكــن أن یســهم فــي مواجهــة كثیــر مــن المشــكالت 

التـــي تتعلـــق بـــنظم االمتحانـــات األخـــرى التـــي یعـــاني منهـــا التعلـــیم قبـــل الجـــامعي و 
  والنشاط الطالبي وغیرها من القضایا األخرى.

  المحور الثالث: التوجهات المتعلقة بالتعلیم الجامعي.
  )٥جدول (

یبین ترتیب القضایا التعلیمیة من وجهة نظر األحزاب السیاسیة بعد ثورة 
  ینایر٢٥

  في محور التوجهات المتعلقة بالتعلیم الجامعي
 الترتیب المتوسط الحسابي القضیة التعلیمیة رةرقم العبا

 ٣ ٢،٧٨٤٨  إحیاء االتحادات الطالبیة بالجامعات. ٩

 ٢ ٣،٩٨٧٣ استقاللیة الجامعات. ١٥

 ١ ٤،٢٩١١ مراعاة التعلیم الجامعي الحتیاجات سوق العمل. ١٦

یتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن األحـــزاب السیاســـیة لهـــا رؤیـــة بأهمیـــة دور 
ـــــًا لســـــوق العمـــــل الجامعـــــات فـــــ ـــــالمجتمع المصـــــري، بـــــأن یكـــــون ملبی ي النهـــــوض ب

ومتطلباتــه واحتیاجاتــه، ألنــه بــذلك قــد یواجــه أكبــر المشــكالت التــي تواجــه المجتمــع 
وهي ظاهرة البطالة بین شباب خریجي الجامعات. وتتقدم هـذه القضـیة علـى قضـیة 

ات التعلــــیم إحیـــاء االتحــــادات الطالبیـــة بالجامعــــات التـــي جــــاءت فـــي مــــؤخرة أولویـــ
  الجامعي.
وقد ینـادي الـبعض بـأن االهتمـام باالتحـادات الطالبیـة كـان البـد أن یتقـدم  

ســـلم أولویــــات التعلــــیم الجــــامعي، وذلــــك لطبیعــــة المرحلــــة التــــي یمــــر بهــــا المجتمــــع 
المصري، خاصـة فـي ظـل تعـاظم دور الشـباب، لـذا كـان یجـب توجیـه االهتمـام فـي 

ســــتوعب الشــــباب الجــــامعي وطاقاتــــه وحماســــه. الجامعــــات باالتحــــادات الطالبیــــة لت
ولكـــن قـــد یبـــدو أن لألحـــزاب رؤیـــة مختلفـــة، والتـــي قـــدمت المشـــكالت االقتصـــادیة 



  د. محمد خمیس حربینایر من وجهة نظر األحزاب السیاسیة المصریة  ٢٥أولویات السیاسة التعلیمیة بعد ثورة 
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١٨٠ 

واالجتماعیـة التــي یعــاني منهــا المجتمــع المصــري علــى بــاقي القضــایا األخــرى، مــن 
عــــدادهم لســــوق العمــــل للقضــــاء علــــى مشــــكلة البطالــــة بــــین  ئــــة الشــــباب وإ أجــــل تهی

  .  خریجي الجامعات
وفـي ختـام هـذه الدراســة تبـین ضـرورة مشــاركة المجتمـع بمؤسسـاته الرســمیة 
وغیر الرسمیة في صناعة السیاسة التعلیمیة ویرجع ذلـك إلـى أن السیاسـة التعلیمیـة 
عملیــة معقــدة تحتـــاج تضــافر جهــود كافـــة الجهــات الفاعلــة فـــي المجتمــع، كمــا أنـــه 

ـــذا یجـــب  لصـــالح األمـــة أال تقتصـــر صـــناعة السیاســـة علـــى الفئـــة الحاكمـــة فقـــط، ل
تمثیــــل كافــــة المجموعــــات المتخصصــــة فــــي المجتمــــع، فضــــًال عــــن أنــــه فــــي ظــــل 

  الدیمقراطیة یتطلب مشاركة الحكومة في صنع وبناء السیاسة.
وتأتي األحزاب السیاسیة كأحد القـوى المجتمعیـة الفاعلـة الواجـب مشـاركتها 

بعـد مـنح  ٢٠١١نـایر ی ٢٥في صنع السیاسة التعلیمیة في مصر خاصة بعـد ثـورة 
الحریة الكاملة في تأسیسها مما یمهـد لهـا الطریـق لیكـون لهـا دور مـؤثر فـي المنـاخ 
السیاسي وحیویته، األمر الـذي أدى إلـى تنوعهـا فـي أیـدیولوجیاتها بحیـث تعبـر عـن 
فئــات المجتمــع بأفكارهــا ومتطلباتهــا، لـــذلك كــان البــد أن یكــون لألحــزاب السیاســـیة 

صالح التعلیم.  المصریة إسهاماتها   في تطویر وإ
وبعــد قیــام الباحــث بتحلیــل بــرامج مجموعــة متنوعــة مــن األحــزاب السیاســیة 
العاملة في مصر، توصلت الدراسة إلـى مجموعـة مـن القضـایا التعلیمیـة التـي تعبـر 
عــن بعــض فئــات المجتمــع وأفكــاره، والتــي قــد تســهم فــي تشــكیل السیاســة التعلیمیــة 

لمجتمـــع المصـــري ومتطلباتـــه، وُعرضـــت هـــذه القضـــایا وبنائهـــا بصـــورة تعبـــر عـــن ا
علـى مجموعـة مـن القیــادات الحزبیـة لتبـدي آراءهــا فـي درجـة أهمیــة كـل قضـیة مــن 
هـــذه القضـــایا، للوصـــول إلـــى مجموعـــة مـــن القضـــایا التعلیمیـــة التـــي تمثـــل أولویـــات 
 السیاســة التعلیمیـــة فـــي الفتـــرة القادمـــة مــن وجهـــة نظـــر األحـــزاب السیاســـیة، إســـهاماً 
منهــا لمســاعدة مخططــي السیاســة التعلیمیــة بمــدهم بأفكــار ورؤى ومتطلبــات قطــاع 

  كبیر من المجتمع.
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١٨٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مراجع الدراسة



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٣  

، فـي: ٢٠٠١ – ١٩٢٢)، "التعلیم والسیاسة فـي مصـر ٢٠٠١أبو اإلسعاد، محمد(
المركـز المصـري  -ویـت الثقـافيمركـز الجز التعلیم ومستقبل المجتمع المدني"، 
  .٤٣-٢٠، ص ص لدراسات وبحوث البحر المتوسط

)، "تفعیــــل الـــــدور التربـــــوي لألحـــــزاب السیاســـــیة ٢٠٠٧أبــــو الســـــعود، رضـــــا ســـــمیح(
م: تصـور  ٢٠٠٥المصریة في ضـوء نتـائج االنتخابـات الرئاسـیة والنیابیـة لعـام 

-١٠٢، ص ص ٢، مـــج٣٧، ع مجلـــة كلیــة التربیـــة جامعــة طنطـــامقتــرح". 
١٧١.  

)، "األحـــزاب السیاســـیة فـــي العـــالم ٢٠٠٩أبـــو مصـــعب، فـــارس؛ عبـــدالعزیز، علـــي(
  .٢٥٤-٢٤٧، ص ص ١٣٧، عشؤون عربیةالعربي". 

ــــة العربیــــة: حصــــیلة ٢٠٠٦أحرشــــاو، الغــــالي( )، "السیاســــة التعلیمیــــة وخطــــط التنمی
ة الملتقـى العربـي الثالـث للتربیـة والتعلـیم: التعلـیم والتربیـة المسـتداموآفـاق"، 

  .٣٨٨-٣٦٨، لبنان، ص ص في الوطن العربي
  . ١٩٨٢أكسفورد، قاموس القارئ، 

)، "تطـــویر التعلـــیم الثـــانوي الفنـــي بمصـــر فـــي ضـــوء إدارة ٢٠٠٣البنــا، دریـــة الســـید(
دراســــــات تربویــــــة الجــــــودة الشــــــاملة : دراســــــة حالــــــة فــــــي محافظــــــة دمیــــــاط"، 

  .٢٨٥ - ٢٤٩، ص ص ٤، ع ٩، مج واجتماعیة
)، "التعلــیم الفنــي والعدالــة االجتماعیــة فــي مصــر: ٢٠٠٨ي(الـدیب، ثــروت علــي علــ

دراسة میدانیة على تالمیذ وخریجي المـدارس الصـناعیة فـي مدینـة المنصـورة"، 
 تطـویر التعلـیم النـوعي فـي مصـر والـوطن العربـي، -المؤتمر العلمي الثالث 

  . ٢٠٦ - ١٦٤، ص ص ١مج 
فــي مصــر فــي الوضــع  )، "بطالــة خریجــي الجامعــات٢٠٠٤العطــار، ســهیل عــادل(

الـــراهن و آلیـــات المواجهـــة : دراســـة میدانیـــة علـــى عینـــة مـــن طلبـــة الدراســـات 
، مـج المؤتمر السنوي التاسع: إدارة أزمـة البطالـة وتشـغیل الخـریجینالعلیـا"، 

  .٣٥١ - ٢٨٢، ص ص ١
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ــیم فــي مصــر )، "١٩٩٤إمــام، إیهــاب الســید محمــد( ــة لسیاســة التعل دراســة تحلیلی
  رسالة دكتوراه، كلیة التربیة  جامعة عین شمس. "،خالل الثمانینات

، ٣، ترجمـة عــامر الكبیســي، طصـنع السیاســة العامــة)، ٢٠٠٧أندرسـون، جــیمس(
  عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع.

)، "العملیــات التشــاركیة لتخطــیط السیاســة التربویـــة ٢٠٠٤بــارون، إیمیلــي فارغــاس(
الــــدولي: حــــول تطــــویر التعلــــیم  المــــؤتمرللتعلــــیم الثــــانوي وتعلــــیم األحــــداث"، 

-٥٥١، عمـان، ص ص الثانوي ( التعلیم الثانوي من أجل مستقبل أفضل )
٥٦٣.  

بـــدر، إكـــرام، "الـــرأي العـــام المصـــري وقضـــایا الدیمقراطیـــة والهویـــة"، نقـــًال عـــن أبـــو 
الســعود، رضــا ســمیح، "تفعیــل الــدور التربــوي لألحــزاب السیاســیة المصــریة فــي 

ــــائج االنتخابــــات  ــــة لعــــام ضــــوء نت ، "م: تصــــور مقتــــرح ٢٠٠٥الرئاســــیة والنیابی
  .١٧١-١٠٢، ص ص ٢، مج٣٧، ع مجلة كلیة التربیة جامعة طنطا

)، "البنیــة المعرفیــة للتعلــیم المصــري: السیاســة التعلیمیــة وثــورة ٢٠٠٣بــدران، شــبل(
  .٢٢-٥، ص ص ٦٤، ع ٢٠، سالتربیـة المعاصرةیولیو"، 

، لتعلیمیـة فـي الـدول النامیـة والمتقدمـةالسیاسـة ا)، ٢٠٠٩بغدادي، منـار محمـد(
  اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث.

المـؤتمر السـنوي )، "سیاسات التعلـیم العـالي فـي البرلمـان"، ٢٠٠٥البنداري، جالل(
خریطــة الواقــع  -الثــامن عشــر للبحــوث السیاســیة: التعلــیم العــالي فــي مصــر

  سیة جامعة القاهرة.، مركز البحوث والدراسات السیاواستشراف المستقبل
مسـتقبل التربیـة )، "مداخل تحلیل السیاسة التعلیمیـة". ٢٠٠١بیومي، كمال حسني(

  .١٨٠-١٧١، ص ص٢٠، ع ٧، مج العربیة
)، "أزمــة سیاســتنا التعلیمیــة هــل لهــا مــن مخــرج، ٢٠٠١تركــي، عبــد الفتــاح إبــراهیم(

لمركـــز ا -مركـــز الجزویـــت الثقـــافيفـــي: التعلـــیم ومســـتقبل المجتمـــع المـــدني"، 
  .٥٩-٤٤، ص صالمصري لدراسات وبحوث البحر المتوسط



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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)، "اســــتقراء الــــرأي العــــام دعامــــة أساســــیة لتفعیــــل ٢٠٠٤جــــورج، جورجیــــت دمیــــان(
، ص ١، ج ٤٥، ع مجلة كلیـة التربیـة جامعـة المنصـورةالسیاسة التعلیمیة". 

  .٣٨-٢ص
ـــــاح أحمـــــد( ـــــة: طبیعتهـــــا، مبررا١٩٨٣حجـــــاج ،عبـــــد الفت تهـــــا، )، "السیاســـــة التعلیمی

  .٦، المجلدمجلة جامعة قطرخصائصها"، 
ــــي( عــــالم )، "األحــــزاب السیاســــیة فــــي العــــالم الثالــــث"، ١٩٨٧حــــرب، أســــامة الغزال

  .٢٢٥-١٩٦، سبتمبر، ص ص ١١٧، عالمعرفة
الوعي السیاسـي لـدى طـالب الجامعـة فـي مصـر: )، "٢٠٠١حرب، محمد خمیس(
  اإلسكندریة. "، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة جامعةواقعه ومستقبله

)، "الجامعــات العربیــة بــین بطالــة الخــریجین وهجــرتهم ٢٠٠٧حمــادي، عبــدالرحمن(
ــــة المنشــــودة"،  ــــة واإلنتاجی ــــة التربی ، ص ص ١٦٢، ع ٣٦، س قطــــر -مجل

٢٣٧ - ٢٢٠ .  
)، "المعوقـــــات اإلداریـــــة ٢٠٠٩حنفـــــي، محمـــــد طـــــه؛ رشـــــاد، عبـــــد الناصـــــر محمـــــد(

ي فـــي مصـــر : دراســـة تحلیلیـــة"، للتجدیـــدات التربویـــة فـــي التعلـــیم قبـــل الجـــامع
  . ٧٤-١، ینایر، ص ص١٣، العدد مجلة كلیة التربیة باإلسماعیلیة

)، "السیاســة التعلیمیــة بالمملكــة العربیــة الســعودیة فـــي ٢٠٠٧حوالــة، ســهیر محمــد(
، مــج  العلــوم التربویـةضـوء مفهـوم تكــافؤ الفـرص التعلیمیـة : دراســة تحلیلیـة". 

  .١٦٤-١٠٦، ص ص٤، ع ١٥
ــــة التــــدریس فــــي صــــیاغة وتفعیــــل ٢٠٠٥عمــــرو(دراج،  ــــة أعضــــاء هیئ )، "دور أندی

ـــیم العـــالي: نظـــرات فـــي الواقـــع وطموحـــات للمســـتقبل"،  المـــؤتمر سیاســـات التعل
خریطـة  -السنوي الثامن عشر للبحوث السیاسـیة: التعلـیم العـالي فـي مصـر

، مركــــز البحــــوث والدراســــات السیاســــیة جامعــــة الواقــــع واستشــــراف المســــتقبل
  رة.القاه
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، القــاهرة، مكتبــة أصــول اإلدارة العامــة)، ١٩٨٠درویــش، عبــد الكــریم؛ تكــال، لیلــى(
  .٢٧٩األنجلو المصریة، ص 

، ١٩٨٤-١٩٠٧األحــــزاب السیاســــیة فــــي مصــــر: )، ١٩٨٤رزق، یونــــان لبیــــب(
  القاهرة، كتاب الهالل. 

)، "تطــویر التعلــیم الثــانوي العــام والفنــي فــي ٢٠٠٤رفــاعي، عقیــل محمــود محمــود(
: إسـتراتیجیة مقترحــة للتكامـل بینهمــا وارتباطهمـا باحتیاجــات سـوق العمــل مصـر

المــؤتمر القــومي الســنوي الحــادي فــي ضــوء االتجاهــات العالمیــة المعاصــرة"، 
، ص ص ٢، ج عشــر: التعلــیم الجــامعي العربــي ..آفــاق اإلصــالح والتطــویر

٢٥٩ -٢١٦.  
القـــاهرة،  ،١، ط١، جمصــر فـــي عصــر الســادات)، ١٩٨٦رمضــان، عبــد العظــیم(

  مكتبة مدبولي.  
)، "العالقـة بــین البطالـة والـوالء للـوطن والتطـرف لــدى ٢٠٠١زیـدان، عصـام محمـد(
 - ٣٦٠، ص ص ٤٦، ع مجلــة كلیـــة التربیـــة بالمنصـــورةخــریج الجامعـــة"، 

٤٠٦.  
)، "دور جماعـــات الضــــغط فـــي توجیــــه السیاســــة ٢٠٠٠زیـــدان، مــــراد صـــالح مــــراد(

مجلـة كلیـة لمعاصرة المرتبطة ببناء القوة"، التعلیمیة في ضوء بعض المداخل ا
  .١٥٤-١٢٥، ص ص٤٢، ع التربیة بالمنصورة

)، "التحـــوالت فـــي الخریطـــة السیاســـیة المصـــریة : قـــراءة فـــي ٢٠٠٦الشـــاهد، هـــدى(
مجلـــة األداء السیاســي للقــوى واألحـــزاب السیاســیة فـــي االنتخابــات التشـــریعیة". 

  .١٣٩-١٣١، ص ص٤، ع ٧، مج النهضة
السیاســـــة التعلیمیــــة بـــــین الواقـــــع )، ٢٠١١د الحمیـــــد عبــــد الفتــــاح(شــــعالن، عبــــ
  ، القاهرة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع.والمأمول



  ٢٠١١) لسنة ٣العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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دراســـة مقارنـــة للعالقـــة بـــین التشـــریعات )، "١٩٩٢طـــه، نهلـــة عبـــد القـــادر هاشـــم(
نجلتــــرا "، رســــالة ماجســــتیر،كلیة التعلیمیــــة والسیاســــة التربویــــة فــــي مصــــر وإ

  س.التربیة، جامعة عین شم
ــــد، صــــالح الســــید؛ أحمــــد، علــــي  عاجــــه، أحمــــد محمــــد؛ حســــني، أمــــل ســــمیر؛ عی

)، "تطـــویر التعلـــیم الفنـــي الصـــناعي والتـــدریب المهنـــي فـــي إطـــار ٢٠٠٥ســـید(
المــؤتمر العلمـــي العاشـــر: التعلـــیم الفنـــي والتـــدریب الواقـــع المــنهج القـــومي"، 

  .٤٨٤ - ٤٨١، ص ص  والمستقبل
، القـاهرة، الهیئـة العامـة ة والنظم اإلنتاجیةاألحزاب السیاسی)، ١٩٩٢عادل، أحمـد(

  المصریة للكتاب.
)، "التعلـیم الثـانوي الفنـي فـي كـل مـن مصـر و ٢٠٠٣عبـد العـال، احمـد عبـد النبـي(

الوالیــات المتحــدة األمریكیــة والیابــان و القــوى و العوامــل الثقافیــة المــؤثرة فیــه"، 
  .٣٢٢، ص١٨، ع المجلة التربویة
، المحروســة األحــزاب المصــریة مــن الــداخل، القــاهرة)، ١٩٩٣عبــد المجیــد، وحیــد(

  للنشر والخدمات الصحفیة.
ــــدین، ناهــــد( )، "دور المؤسســــة الجامعیــــة: وضــــع األهــــداف أم تنفیــــذ ٢٠٠٥عــــز ال

المؤتمر السنوي الثامن عشر للبحوث السیاسـیة: التعلـیم العـالي السیاسات"، 
حــوث والدراســات ، مركــز البخریطــة الواقــع واستشــراف المســتقبل -فــي مصــر

  السیاسیة جامعة القاهرة.
دراســات )، "تــأمالت فــي سیاســة التعلــیم فــي مصــر"، ١٩٩٢علــي، ســعید إســماعیل(

  . ٤٨-٤٣، ص ص٤٦، ج٧، مجتربویة
مجلـــة كلیـــة التربیـــة جامعـــة )، "السیاســـات التعلیمیــة للنظـــام التربـــوي"، ١٩٩٦ــــــــــــ (

  .١٢٤-٧٤، عدد خاص، ص ص١٠ساإلمارات، 
السیاســة التعلیمیــة واتخــاذ القــرار: دراســة مقارنــة )، "١٩٩٢ان أحمــد(عیــد، رمضــ

فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة واالتحـــاد الســـوفیتي وانجلتـــرا وفرنســـا مـــع 
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"، رســالة دكتــوراه، كلیــة التربیــة جامعــة التطبیــق علــى جمهوریــة مصــر العربیــة
  عین شمس.

یم فــــي مصــــر"، )، "تــــأمالت فــــي سیاســــة التعلــــ١٩٩٢فهمــــي، محمــــد ســــیف الــــدین(
  .٢٨-١٠، ص ص٤٧، ج٨، مجدراسات تربویة

المصــباح المنیــر: فــي غریــب الشــرح الفیــومي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي(د.ت)، 
  ، بیروت، المكتبة العلمیة.١، جالكبیر للرافعي

سیاســــة )، "عملیــــة صــــنع سیاســــة التعلــــیم الجــــامعي" ، فــــي ١٩٩١قنــــدیل، أمــــاني(
، مركــز البحــوث یاســیة واالقتصــادیةالتعلــیم الجــامعي فــي مصــر: األبعــاد الس

  .٣٦٢-٢٩٠والدراسات السیاسیة جامعة القاهرة، ص ص 
)، "إصـالح التعلـیم ٢٠٠٥كامل، عبد الوهاب محمد؛ مجاهد، أشـرف عبـد المطلـب(

المـــؤتمر العلمـــي الثـــانوي الفنـــي فـــي ضـــوء معـــاییر الجـــودة: دراســـة میدانیـــة"، 
  .١٨٧ -١٢٦، ص ص تقبلالعاشر: التعلیم الفني والتدریب الواقع والمس

)، "اتجاهــــات حدیثــــة فــــي صــــنع السیاســــة التعلیمیــــة"، ٢٠٠١كمــــال، نادیــــة یوســــف(
  .٢١٤-١٨١، ص ص٢٠، ع٧، مجمستقبل التربیة العربیة

، الـدین والسیاسـة فـي الوالیـات المتحــدة)، ٢٠٠١كوربـت، مایكـل؛ كوربـت، جولیـا(
  ترجمة عصام فایز، ناهد وصفي، القاهرة، مكتبة الشروق.

، بیـــروت، الموســـوعة السیاســـیة)، ١٩٧٤یـــالي، عبـــد الوهـــاب؛ زهیـــري، كامـــل،(الك
  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.

تحلیـــل أداء السیاســـة التعلیمیـــة: رؤیـــة )، ٢٠١٠محمـــد، عبـــد اللطیـــف محمـــود(
طار تطبیقي   ، المنصورة، المكتبة العصریة.نظریة وإ

مجلـة سیاسـة التعلیمیـة"، )، "نحـو إطـار لتحلیـل ال١٩٨٤مطر، سیف اإلسالم على(
، ٨، ع كلیــة العلــوم االجتماعیــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمیة

  .٣٧٢-٣٣٩ص ص
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، ٢٠٢٠التعلیم فـي مصـر الواقـع والمسـتقبل حتـى عـام )، ٢٠٠١مینا، فایز مراد(
  القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة.

اب األحــــــزاب )، "قضــــــایا التعلــــــیم فــــــي خطــــــ١٩٩٥نــــــافع ، عبــــــدالمنعم عبــــــدالمنعم(
، ص ٦، مـــج مجلـــة كلیـــة التربیـــة جامعـــة بنهـــاالسیاســـیة : دراســـة تحلیلیـــة"، 

  .٩٦-٣٤ص
جــراءات تنفیــذها: دراســة ٢٠٠٣نخلــة، نــاجي شــنودة( )، "فعالیــة السیاســة التعلیمیــة وإ

، ٢، العـدد٢، السـنة مجلـة البحـث التربـوي، المركـز القـومي للبحـوثمیدانیة"، 
  .١٥٤-٧٠یولیو، ص ص

)، "إســـهامات األحـــزاب ٢٠٠١شـــكري؛ خطـــاب، ســـمیر عبـــد القـــادر(وزیـــر، محمـــد 
السیاســــیة فــــي معالجــــة بعــــض القضــــایا المتعلقــــة بــــالتعلیم فــــي مصــــر، مــــؤتمر 
المدرســة المصــریة فــي ضــوء تكنولوجیــا المعلومــات وتحــدیات عصــر العولمــة"، 

  . مجلة كلیة التربیة بدمیاط جامعة المنصورة
م االنتخــــابي وتمثیــــل األحــــزاب والتیــــارات )، "النظــــا٢٠٠٧یاســــین، أشــــرف عبــــد اهللا(

، مـج مجلة النهضة"، ٢٠٠٥ -١٩٨٤السیاسیة في مجلس الشعب المصري: 
  . ٣٢-١، أكتوبر، ص ص٤، ع٨
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