تطوير التعليم ..ملاذا خيفق الرتبويون؟

مقال صحفي

تشري األدبيات إىل الكثري من أسباب إخفاق الرتبويني يف اإليفاء بوعود التطوير ،ترى هل تنطبق
على احلال السعودية؟ األسباب املذكورة أدانه ليست شاملة وإمنا هي بعض األسباب اليت قد تفسر
اإلخفاق املتكرر يف مشاريع تطوير التعليم يف اململكة:
 -1عندما يصبح احلديث والتخطيط بديلني عن التنفيذ والعمل :ما أكثر اخلطط اليت أعلنتها وزارة الرتبية
والتعليم ،وما أكثر الندوات اليت عقدت وانقشت أزمة الرتبية والتعليم يف اململكة؟ وما أكثر املشاريع اليت
أعلنت وبعضها مل يتجاوز جتربتها بضع مدارس ،وما لبثت أن دخلت أرشيف الوزارة.
 -2عندما تصبح الذاكرة بديالً عن العمل واألفكار اجلديدة :جينح الكثري من الرتبويني إىل أتصيل
املمارسات الرتبوية التقليدية اليت اعتادوا على ممارستها حىت يف خضم التجديدات الرتبوية اليت يتم تداول
احلديث بشأهنا من دون أن يسألوا أنفسهم ملاذا يقومون هبا ،مع الركون لرد الفعل اآلين الذي ال يلبث أن
يتالشى لتستمر املمارسات التقليدية ،أما املبادرات للتصدي للتغيريات اخلارجية يف اجملتمعني احمللي والعاملي
فليست موجودة على خريطة اإلدارة والقيادة الرتبوية.
 -3ع ندما مينع التقومي والقياس القرارات اجليدة واحلكم اجليد :يستخدم التقومي لتشخيص الواقع ملعرفة ما
حتقق من أهداف وما مل يتحقق منها بغرض اختاذ التدخالت املناسبة لتحسني األداء ،وحيدث العكس
عندما تتم املبالغة يف تطبيق أساليب تقومي معقدة ومقاييس عدة منفصلة تتجاذهبا جهات عدة ،وعندما
تكون األحكام املبنية عليها غري موضوعية ،أو هتمل عناصر مهمة من األداء ،وعلى سبيل املثال ،هل مت
تطوير معايري املناهج وحمتواها؟ أو تطوير مناهج كليات الرتبية لتهيئة الذين يتقدمون الختبار الكفاايت
ملزاولة مهنة التدريس؟
حتول املنافسة الداخلية واملصاحل الشخصية األصدقاء إىل أعداء :عندما تكون املنافسة الداخلية
 -4عندما ّ
املوجهان جلهود األفراد القائمني على التطوير ،ما يؤدي إىل عدم اإلخالص للزمالء
واملصاحل الشخصية مها ّ
واملؤسسة ،والتقليل من عمل الفريق ،ومينع املشاركة يف املعرفة بني األفراد والتطبيقات املميزة ،وهي حال
واضحة يف مشهد تطوير التعليم السعودي.

 -5عندما يصبح ميدان التطوير أروقة الوزارة وإداراهتا التعليمية بدالً من املدرسة وقاعاهتا الدراسية :الذي
يغفله بعض الرتبويني هو أن املدرسة مبعلميها وإدارهتا وطالهبا وحدة ومركز التغيري وليس أروقة الوزارة أو
إداراهتا التعليمية ،فالتخطيط اجليد ليس بديالً عن التنفيذ اجليد على أرض الواقع ،وال يصنع التغيري املقصود.
 -6عندما ينظر الرتبويون للتطوير بكونه حداثً طارائً وليس عملية مستمرة :ينسى كثري من الرتبويني درجة
التعقيد العالية اليت متيز التغيري الرتبوي وينظرون إليه بكونه حداثً طارائً وليس عملية حتتاج إىل كثري من

الوقت والطاقة واالستمرار ،لذا ،كثرياً ما جيرب الرتبويون جتديداً ما ويتوقعون ظهور نتائجه بسرعة ،إذ
يصعب ذلك نظراً إىل طبيعة التغيري الرتبوي ،يبحث الرتبويون عن جتديد آخر ليبقى امليدان الرتبوي مطبخاً
لتجارب مكلفة مادايً ومعنوايً وال حتقق أهدافها ،إن تثبيت التغيري هو تعبري جمازي والغاية هي حتسني
التعليم ابستمرار ،فال ميكن أن يتوقف التطوير أبداً.

 -7عندما تصبح عملية مجع املعلومات بديالً عن استخدامها :حتتوي الوزارة كماً ضخماً من املعلومات
يف هيئة دراسات وتقارير حملية ودولية وتقارير وتوصيات جلان وفرق عمل حملية وأجنبية ،وتقارير زايرات
د اخلية وخارجية ،وتوصيات مؤمترات وغريها ،حىت ليتخيل املرء أن الغاية هي مجع املعلومات ،أما استخدام
هذه املعلومات على مستوى القيادات الرتبوية أو مديري املدارس أو معلميها لتحسني أداء املدارس ،فال
يكاد يصل إىل مستوى التأثري اإلجيايب يف ذلك األداء.
 -8عندما تصبح اإلدارة بديالً عن القيادة :اإلدارة مطلوبة يف كل شؤون حياتنا وعلى مجيع املستوايت،
فعالة حت ّفز العاملني يف امليدان وتطبق معايري
ولكن اإلدارة لوحدها ال تكفي لتحقيق النجاح من دون قيادة ّ
دقيقة يف احملاسبة واملتابعة والتدخل يف الوقت املناسب إلعادة توجيه مسار التطوير ليبقى دائماً يف اجتاه
حتقيق األهداف.

 -9عندما يصبح الرتكيز على التقنية بديالً عن التخطيط التقين :أسألوا العارفني بتاريخ الوزارة كم من
األجهزة التقنية مت شراؤها قبل معرفة مهام التعلم اليت ستستخدم من أجلها ،وهلذا ،إما أن تستخدم هامشياً
أو تبقى حبيسة امل ستودعات .السؤال :هل يكفي أتهيل املدارس بتقنية متطورة من دون وجود خطة
وأهداف واضحة الستخدامها؟
 -10عندما يصبح الركض وراء اجلديد بديالً عن حتديد األولوايت وتبين منوذج حمدد :مرت على الوزارة

فرص ذهبية إلحداث نقلة يف التعليم ،ولكنها شتت جهودها يف حماولة رصد كل جديد يف مناذج التطوير

الرتبوية العاملية وحماولة تبين الكثري منها يف فرتة قصرية.

 -11عندما يصبح القرار الرتبوي أحادي االجتاه بديالً عن الشراكة :التصرحيات الصحافية واملناقشات
اليت تدور يف اللقاءات العلمية تؤكد على إشراك اجلمهور املستفيد يف اختاذ القرارات اخلاصة بتحسني أداء
املدارس ،ولكن الواقع يشري إىل أن القرار الرتبوي شبيه ابجلزر املعزولة ،فاملدارس آخر من يعلم ،إضافة إىل
أن كليات الرتبية اليت تعد املعلمني واملعلمات للميدان الرتبوي ليست جزءاً من القرارات الرتبوية ،وال تعلم
شيئاً عن مشاريع التطوير.

 -12عندما يصبح التفكري االختزايل بديالً عن التفكري الكلي :يعاين الرتبويون من هيمنة فكر اختزايل
يبسط املشكلة الرتبوية املعقدة إىل حلول مبتسرة لتلك املشكلة ،بينما يتطلب فكر األولوايت تطبيق
منهجية التفكري الكلي اليت تبدأ يف النظر إىل مجيع مكوانت املشكلة الرتبوية مث الرتكيز على األولوايت من
دون جتاهل املتطلبات األخرى حلل املشكلة.
 -13عندما تصبح اجملاملة واملبالغة يف الوعود واملديح بديلني عن الشفافية واملصلحة العامة :ما أكثر ما
نسمعه ومسعناه من وعود التطوير اليت تنقله ونقلته الصحف على لسان مسؤويل التطوير يف الوزارة ،واملبالغة
يف املديح مث يتضح األمر غري ذلك متاماً ،يف غياب الشفافية ومراعاة املصلحة العامة.
بعد كل ما تقدم ،هل تُالم القيادة السياسية يف الدولة يف البحث عن بديل للرتبويني لقيادة وإدارة

مشاريع تطوير التعليم؟
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