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ة متٌنة ٌبنى على اسس قوٌ مدنً من ٌؤمن بالبناء السلٌم والصحٌح لمجتمعأن قها او ر  كان ان ٌف
اال بمقدار  احرارا غٌر مقٌدي الفكر او العقل لهذا األمر او ذاك واٌستطٌع بموجبها افراده ان ٌكون

،او على األقل ٌكون امام األفراد ان ٌمتلكوا آلٌات التمٌٌز بٌن ماهو نافع ماٌربطهم بمصلحة وطنهم
رة تالزم المفردات اعاله ضار بهم او بمجتمعاتهم او دولهم،الٌستطٌع الخروج من دائ وبٌن ماهو

 .وضرورة تالزمها لتحقٌق الهدف
 

وبعٌدا عن الدخول فً دفاتر التارٌخ وكتبه،فأنً سألقً نظرة بسٌطة على بعض العناصر التً تلعب 
التً ذكرتها ابتداءا كً نرى ونفهم مدى تأثٌر هذه العناصر  الكلماتٌة دورا مهما فً تشكٌلة السلسلة

سر من خالل المعطٌات التً ستذكر عن اسباب توقف عجلة التارٌخ لدى على واقع التعلٌم ونستف
شعوبنا العربٌة بشكل عام  ونقارن ماذا ٌدور بخلد الشباب الذٌن هم عماد كل امة تبنً نفسها ولماذا 
ٌسٌطر علٌهم هدف الهجرة او األرتحال من ارض الوطن،ومن حٌث الٌعلمون فهم ٌتٌحون المجال 

وسٌشكلون اساسا  او سٌتركوها للزحف الى الفراغات التً تركوها ؤهلٌنلألخرٌن من غٌر الم
ثقافٌا حتما كما هو حاصل فً الكثٌر من  تغٌٌرا سٌكوناو انه ة الوطن بعد حٌن لتغٌٌر دٌموغرافٌ

جوهر الٌطابق الصورة الموجودة لدى التارٌخ ولدى البلدان التً هجرها ابنائها واصبحت الٌوم ب
 .آخر تشفوا بأن الصورة شًء والجوهر شًءبعد ان اك باقً شعوب العالم

 
حول واقع التعلٌم ومراحله فً المنطقة العربٌة  2008سنبدا بأحصائٌة لمنظمة الٌونسكو اخذت سنة 

بعض الحقول الحٌوٌة المهمة فً ( ألنها ذات تفاصٌل كثٌرة)ودول اخرى فً العالم واخترت منها
انعكاسات على بعضها البعض ومن قراءتها نستطٌع تكوٌن حٌاة المجتمع،اذ ان هذه الحقول لها 

 :استنتاجاتنا األولٌة، فلنرى ماذا تقول األحصائٌة األولى
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 % معدل الفقر  
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 % خارج الدراسةلكن  
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 %رٌاض األطفال 
 
 **84              95                  **84                **84معدل انخراط األطفال                   
 %للتعلٌم األبتدائً  
 
 **68              100                 **68                  **68خراط الطلبة للمرحلة         نمعدل ا 

 % الثانوٌة قبل التعلٌم العالً
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    *11               13     (          07) 17          ( 07**)27مدرس        /معدل الطلبة لكل معلم 
 

 19.3            13.1                ........                    11.9تخصٌصات قطاع التعلٌم              
  % من اجمالً الموازنة 

 
 

غٌر )ستفراء البسٌط للمعلومات اعاله،نستنتج ان اسرائٌل ومقارنة مع دول المواجهة الرئٌسٌةمن األ
ق بما قبل تحالقطاع التعلٌم ابتداءا من نسب األلتعٌر اهمٌة اكبر كما تسمى، ( سورٌا واألردن

باعتبارها مرحلة تأسٌسٌة للطالب ناهٌك عن انها تعد بمثابة مرحلة انتقالٌة من عالم األسرة  البتدائٌة
وهذا ٌعنً اٌضا بأن المجتمع !لًمرحلة التعلٌم العاالى وصوال  (المجتمع)الى عالم األسرة األكبر

بحٌث انه  بة للكوادر التعلٌمٌة وٌثق باختٌاراتها المناس سرائٌلً متعاون جدا مع خطط الحكومةاأل
قتصاد األسرائٌلً الٌعتمد لة الثانوٌة،وكما نعلم جٌدا ان األكنسبة التحاق بالمرح% 100حقق نسبة 

على النفط كما هو الحال فً العراق و السعودٌة، وهنا ٌجب ان نقف طوٌال عند تأكٌد تقارٌر منظمة 
جب بناء وتطوٌر األنسان بدرجة متوازٌة مع عملٌة ٌ))عندما تقولالخاصة بالدول النامٌة الٌونسكو 

ام ان المجتمعات قد ركنت  ؟،، فهل تدرك مجتمعاتنا هذا األمر((بناء وتطوٌر األقتصاد لبلد ما
ن بعد ابتعادهم عن مقاعد واستسلمت وخنعت للعوز والحاجة حتى اصبح األطفال والشباب ٌعملو

ً الٌكفٌها دخلها الحقٌقً الذي من المفترض ان ٌوفره الدراسة للمشاركة فً توفٌر دخل األسرة الت
او الحسدي  ألسباب شتى قد تكون بسبب مرضه او عجزه اال انه عجز عن تحقٌق هذا!رب األسرة

عدم استطاعته المنافسة فً سوق العمل نظرا للتطور الحاصل فً األقتصاد العالمً واألرتباط 
وبالتاي تأثر السوق المحلً  األقتصادٌة لباقً البلداناألقتصادي بٌن الدول والذي ٌتأثرباألوضاع 

، وٌضاف الى هذا السبب، سبب آخر من جانب الحكومات او المنظمات بهذا التأثٌر المتبادل
-،فالحكومات واجبها ان تكون داعما اساسٌا لألسر المستحقة للدعم األجتماعًاألجتماعٌة المعنٌة



وبغٌره فال تها الرئٌسٌة، األنسان، هو الثروة الرئٌسٌة األقتصادي كً تستطٌع ان تحافظ على ثرو
هو الهدف، ان دعم الحكومات المبنً او غٌرها، فهو األداة و لثروات المعدنٌة او الزراعٌةفائدة ل

على تصورات صحٌحة لمجتمعاتها وتشخٌص مواطن الضعف األقتصادي للوحدات األجتماعٌة 
فهوم الوطن والدولة، ومن ثم دعمها كً تحافظ على والتً بمجموعها تشكل م( األسرة) الصغٌرة

شباب او أطفال هذه األسر للحفاظ على حٌاتهم الدراسٌة وعدم تشجٌعهم على تركها كأستجابة 
ٌ ن والدعم أواصر  ا، ومن هنا تنتج لنا هذه المتابعةللضغط الحصل نتٌجة انخفاض دخل األسرة كما ب

تؤدي الى تعزٌز الثقة بٌن مكونات المجتمع والحكومات مما  قوٌة وثٌقة بٌن السلطة السٌاسٌة والفرد
ٌؤدي بالحكومات الى المضً قدما فً تنفٌذ خططها المرسومة للنهوض بواقع البلد واستشراف 

كن ألي حادث طارىء ان ٌؤثر علٌها،بٌنما سٌبذل افراد المجتمع المستقبل بعٌن بصٌرة وثبات الٌم
 .قصارى جهدهم فً دعم هذا التنفٌذ

 
هذا الموضوع مرتبط ارتباطا مباشرا مع احصائٌات أخرى تبٌن رغبة الشباب ممن اعمارهم 

للهجرة خارج اوطانهم بصورة مؤقتة حٌن تسنح لهم الفرصة وسنرى كٌف ( 29-15)تتراوح بٌن 
ٌترك مقاعد  ٌفكر الشباب بهذا الموضوع وماهً اسباب تفكٌرهم، ونذهب الى استنتاج ان من

بال تعلٌم سٌأخذه السعً لتحصٌل لقمة العٌش وبالتالً البقاء عرضة لقوى الشارع  الدراسة وٌبقى
،والجرائم والتطرف الدٌنً وكٌف سٌنساق الفرد الى واألنحالل األخالقً المختلفة من المخدرات

 .اسهلها كً ٌحصل على المال بصورة سهلة ٌسٌرة
 

اون مع مؤسسة غالوب خالل سنة من أحصائٌة دراسٌة موسعة قامت بها مؤسسة سٌالتٌك بالتع
،وسنأخذ محورٌن اساسٌٌن من محاور األحصائٌة  (أصوات الشباب العرب)واسمها   2010

حسب حالة الوظٌفة الحالٌة ( سنة 29-15)ع الشباب من عمرٌالواسعة احدهما ٌمثل نسب توز
ها الفرد بالعمل واألخر سٌتناول النسب الخاصة بتفاصٌل فترة األنتظار مابعد التخرج لٌلتحق ب،

ألن هؤالء الشباب  وٌبدأ بتأمٌن احتٌاجاته كً ٌستمر بعطائه لمجتمعه وٌبنً حٌاته المستقبلٌة
 :،وجاء كاألتًٌعتبرون عناصر غٌر فعالة اثناء فترة األنتظار

 
 
 

 :المحور األول/مصر
 .بطالة%  38عامل بوقت جزئً ، /موظفون%  6عمال لوقت عمل كامل ، /موظفون%  29طالب ، %  27
 
 :المحور األول/لعراقا

 بطالة %  38بوقت جزئً ،  عمال/موظفون%  5عمال بوقت كامل ، /موظفون%  19طالب ، %  38
 

 :المحور األول/السعودية
 بطالة%  24عمال بوقت جزئً ، /موظفون%  3عمال بوقت كامل ، /موظفون%  38طالب ، %  35 

 
 :اجابة على السؤال التالًاما على صعٌد المحور الثانً فجاء بشكل 

هل تعتقد انه اذا ما تدخلت الحكومة بوضع خططها لتأمٌن فرص عمل للخرٌجٌن بعد تخرجهم، فأي 
 :من القطاعات المهمة لمستقبلك  سٌتأثر بهذا الترتٌب والتهٌئة؟ فجاء الجواب كاألتً

 
 :المحور الثاني/مصر



 .تكالٌف الزواج %  6 وظائف جٌدة ،%  84توفٌر سكن مناسب ومتاح ، %  10 
 

 :المحور الثاني/العراق
لٌس لدٌهم %  4تكالٌف الزواج ، %  10وظائف جٌدة ، %  66سكن مناسب ومتاح ، %  20 

 .رفضوا/فكرة
 

 :المحور الثاني/السعودية
لٌس لدٌهم %  2تكالٌف الزواج ، %  12وظائف جٌدة ، %  59سكن مناسب ومتاح ، %  27 

 رفضوا/فكرة
 

من النتائج المذكورة بأن غالبٌة الشباب ٌؤكدون على ان الوظائف الجدٌدة هً محط نقرأ هنا و
انظارهم، ونعلم جٌدا بأن توفٌر الوظائف الجٌدة مناط بالخطط الحكومٌة وبرنامج تنمٌة المجتمع 
واألرتقاء بالواقع األقتصادي على قطاعته المختلفة تأتً اولوٌاتها حسب الحاجة التً ٌعكسها واقع 

والدقٌقة التً  مجتمع ونتائج الدراسات المرتبطة بشكل اساسً باألحصاءات المتعددة والمتنوعةال
تجرٌها الجهات المختصة كً تتضح الرؤٌا لدى المختصٌن لٌتم بعدها وضع تلكم الخطط حٌز 

 .التنفٌذ
 

اب ان مناقشات اسباب التباٌن بٌن نسبة األنخراط فً مرحلة ماقبل األبتدائٌة قد ٌكون ألسب
موضوعٌة وقد تبقى قائمة لفترة طوٌلة،ألنها كما اعتقد مشتركة بٌن المستوى الذي ٌقدمه القطاع 
العام لهذه المرحلة وبٌن طموح األسرة، فقد ٌكون مستوى األبنٌة والمستلزمات هو احد األسباب 

، ذه المرحلةالى تلك المؤسسات التً تتولى ادارة ه التً قد تجعل األسرة تتردد فً ادخال ابناءها
بالقرب  قد ٌكون عدم تٌسر المؤسساتوقد ٌكون مستوى المشرفٌن او المشرفات على هذه المرحلة و

 .من مناطق السكن
 

اال ان المرحلة األبتدائٌة هً مرحلة مهمة جدا واعتقد بانها مرحلة تساهم بتقلٌص نسبة األمٌة فً 
هذه المرحلة والتً تلٌها ٌجب ان تكون  اي مجتمع كان، وعلى هذا األساس فانً اعتقد ان مسؤولٌة

تحت نظر لجنة مشتركة بٌن وزارة التعلٌم ووزارة الداخلٌة ووزارة الصحة، اذ تستطٌع هذه 
حصر عملٌة ( األنترنت)الوزارات الثالث بالتعاون مع األسرة وٌاستخدام طرق األتصاالت الحدٌثة 

تابعة قد تشكل رادعا اساسٌا للطلبة الذٌن التسرب المدرسً من قبل الطلبة وبالتالً فأن هذه الم
 .ٌحاولون التسرب

 
والننسى الدور المهم لألسرة فً هذا الجانب،فأن المتابعة والتواصل بٌن ادارة المدرسة واألسرة  

لهو امر شدٌد التأثٌر على انضباط الطالب والتزامه،فقد ٌنظر الكثٌر من ا الى موضوع األجتماعات 
واألمهات والهٌئة التدرٌسٌة بعٌن األستصغار والتهمٌش والالمباالة،اال ان الدورٌة لمجلس الباء 

حقٌقة األمر هً ان هذه الالمباالة الخاطئة هً احد مرتكزات تدهور التعلٌم ومستوى التقدم فً 
بلداننا، ان تكوٌن هٌئة متابعة بٌن أسر الطلبة للتواصل المستمر بٌن األسر والمدرسة لهو امر شدٌد 

ٌة، فمن خاللها سنعرف ةنتعرف اكثر على تصرفات اوالدنا وبناتنا خالل الفترة الدراسٌة الفعال
وضمن اجواء مختلفة كلٌة عن اجواء البٌت التً قد التتٌح لنا ان نراهم على حقٌقة تصرفاتهم 

كً نستطٌع تفادٌه فً ( ان حصل)الشخصٌة واألنتباه الى اي انحراف عن جادة الطرٌق الصحٌح



ألولى وعدم اهماله او تركه كً ٌستفحل وبعد ذلك نعض بالنواجذ على األصابع ندما لن مراحله ا
 .ٌنفع
 

كما اننا باتصالنا المباشر بالهٌئات التعلٌمٌة فً المدارس ٌجعلنا نطل ع على طبٌعة الهٌئات التعلٌمٌة 
وبناتنا،ام انهم  الدناوشخصٌاتهم عن قرب لنرى اذا ماكانوا جدٌرٌن بالثقة التً اولٌاناهمٌاه لتعلٌم او

ٌنات الجزافٌة التً ٌشغل بها المعلم منصبه كً شغلوا مناصبهم التربوتعلٌمٌة هذه عن طرٌق التعٌقد 
ٌكون مصدرا لدخله غٌر آبه بالمستوى التعلٌمً للطلبة،ناهٌك عن ان هذه المراقبة المستمرة 

ٌة ومدى مساهمتها فً تطوٌر والتواصل ٌجعلنا فً موقع ٌؤهلنا كً نرى طبٌعة المناهج الدراس
المستوٌات الذهنٌة والعلمٌة ألبناءنا وبناتنا وبالتالً اٌصال الصوت الى الجهات التشرٌعٌة للعمل 

 .على األسهام فً تغٌٌر تلكم المناهج والغائها او تبدٌلها بما هو نافع لألجٌال
 

زارة الشؤون األجتماعٌة ٌتٌن وهً ومن باب آخر فأن مسؤولٌة اخرى تقع على عاتق وزارتٌن أخر
ووزارة التعلٌم لتحدٌد ورصد الحاالت التً ٌكون فٌها مستوى دخل األسرة ٌشكل عائقا امام األبن 

 .وضحنا اعالهأاو األبنة لتكملة دراسته وانشغاله بالعمل كما 
 

 أما وزارة التخطٌط فهً معنٌة بموضوع البطالة بتعاونها مع الوزارات األخرى لتذلٌل الصعوبات
امام العاطلٌن عن العمل وشمولهم بالمسوحات األحصائٌة الدقٌقة كً ٌكون األستثمار الحكومً 
ناجحا عندما ٌخصص جزء من المٌزانٌة العامة الى وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم العالً،تاهٌك 

ألقتصاد عن مساهمة الخرٌجٌن بعد التعلٌم الثانوي او الجامعً فً رفد سوق العمل وتحرٌك عجلة ا
 .الداخلٌة والخارجٌة وحسب ارتباطهم بقطاعات األقتصاد المختلفة

 
اما وزارة التربٌة ومسؤولٌتها الكبرى من توفٌر المستلزمات المدرسٌة وصٌانة األبنٌة وتوفٌر 

، كً ٌكون المختبرات المدرسٌة والتجدٌد فً كتب المناهج لهو امر جلل ٌقع على عاتق التربوٌٌن
واكبا مع التجدد الذي ٌجري فً العالم، وان الٌعٌش خارج هذا التجدٌد الذي هو كل فٌها الطالب مت

ٌوم فً حال وسٌعتمد هذا على األشخاص المنتدبٌن للعملٌة التربوتعلٌمٌة من كفاءتهم العلمٌة الى 
ان عدم توفٌر هذه .خبراتهم وصوال الى مٌزاتهم الشخصٌة وهذا بالتأكٌد منوط بالسلطة التنفٌذٌة

خطط والفرص وانخفاض معدالت الدخل ستؤدي الى هجرة هؤالء الشباب الى دول اخرى لن ال
حٌاتهم مستمرة ولن تعود الى الخلف وقطار الزمن ماض ولن ٌتوقف اال اذا كان مقصودا من قبل 

أألقتصادي لبلد -قوى قد تكون اقتصادٌة او اجتماعٌة او سٌاسٌة تهدف الى تدمٌر النسٌج األجتماعً
 .ما
 

موضوع التعلٌم لوحده ٌتحمل الكثٌر من التداخالت والتفاصٌل التً الٌمكن جمعها فً مقال واحد او 
 زاوٌة واحدة، اال انً اخترت زاوٌة األقتصاد باعتبارها صاحبة التأثٌر األساسً على المجتمع

 .واألثر الكبٌر الذي ٌلعبه التالزم بٌن التعلٌم واألقتصاد
 
 
 
 
 
 


