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املرأة والتعليم والعمل

قرأت قبل أيـام إحصـائية عـن عـدد الطالبـات املتقـدمات لشـهادة
الثانويـــة العامـــة يف اململكـ ـة ,حيـ ـث ذكـــرت تلـــك اإلحصـــائية أن
عددهن يقارب الستني ألف طالبة تقدمن للشهادة ,وقد ذهلـت هلـذا
العدد الكبري ,ومـن املعـروف أن املتقـدمني مـن الطـالب يفـوق هـذا
العدد ,وبالتالي فإن ذلـك يلقـي عبئًـا ثقـيالً علـح املخططـني للتعلـيم
العـــام والتعلـــيم اجلـــامعي علـــح حـــد ســـواء وإن مثـــل هـــذه األعـــداد
اخلاصــــة بالفتيــــات حتتــــاج إىل مــــا يقــــارب مــــن عشــــر جامعــــات
السـتيعابهن يف املرحلــة احلاليــة علــح األقــل ,أو مــا يشــبه اجلامعــات
مــن املعاهـــد الفنيـــة املناســـبة ,مـــع العلـــم أن العديـــد مـــن الطالبـــات
والطالب يتساقطون بني املراحل الدراسـية فهـذه األعـداد ال تواصـل
الدراســة كلــها حيــث حيصــل فيهــا مــا يشــبه املعــدوم أو املتســاقط
وهذا معروف عند املشتغلني باإلحصاءات الرتبوية.
وقد كنت أحتدم مع أحد الرتبويني القدامح يف مدينـة الريـاض
فـــذكر الفـــرق بـــني األعـــداد القدميـــة واألعـــداد احلديثـــة للطـــالب
والطالبات والزيـادة املطـردة يف األعـداد بـني عـام و خـر ممـا جعلـين
 نُشر هذا املقال يف إحد الصحف السعودية.
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أحــس بــالفرق الكــبري فقــد كــان طــالب الريــاض وطالباتهــا حتــح
وقت قريب رمبا ال يساوون من حيث العدد جمموع طـالب وطالبـات
أحد األحياء احلديثة يف املدينة ,أن هذه الزيـادة يف األعـداد تطلبـت
وال تـــزال تتطلـــب املزيـــد مـــن اجلهـــد والســـعي احلثيـــث لتلبيـــة تلـــك
الطفرة يف األعداد واليت تعد ثروة حالية ومستقبلية للوطن.
ال شك أن املختصـني واملسـئولني يبـذلون جهـودًا وأحباثًـا

تلفـة

للنظـــر يف مواجهـــة االحتياجـــات املســـتقبلية والـــيت هـــي بـ ـال شـــك
ستتضاعف أكثر وأكثر يف السنوات القادمة حيث سيزيد الطلـب
علح املراحل الدراسية املختلفة مبستوياتها املتعددة.
إن الدراسة اجلامعية أصبحت نوعًا من املظاهر االجتماعية اليت
يسعح الناس للحصول عليها ,وال شـك أن الـبالد ليسـت حباجـة إىل
تعلــيم اجلميــع يف اجلامعــات ألن ذلــك يوقــع عب ًئــا كــبريًا يف حتمــل
مســـؤولية اخلـــر ني والبحـــث هلـــم عـــن عمـــل بعـــد حصـــوهلم علـــح
مؤهالت ورمبا أن هذا املوضوع

لـول إىل حـد مـا يف هـذه املرحلـة

نظرًا لوجـود العديـد مـن العـاملني واملـوظفني غـري السـعوديني الـذين
ميكن أن حيل

لهم اخلر ون السعوديون بالتدرج وعلـح مراحـل

دون اإلضــرار بــاآلخرين ,ومــع هــذا فــإن العمليــة التعليميــة ملــا بعــد
املرحلــة الثانويــة حتتــاج إىل إعــادة نظــر مبــا يتناســب مــع حتمــل تلــك
األعــداد اهلائلــة مــن الطــالب ومبــا يوجههــا للعمــل واالعتمــاد علــح
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نفسها ومبا يشـجع القطـاع اخلـاص علـح االسـتفادة منهـا وإعطائهـا
حقوقها ,مع أن العمـل بعـد التخـرج قضـية أخـر حتتـاج إىل دراسـة
خاصـــة ,الرتباطهـــا بتـــوفر الوظـــائف ,وبقضـــايا العمالـــة األجنبيـــة
الرخيصة ومصاحل القطاع اخلاص وحرصه علح التوفري ,ومـع هـذا
فقضــية العمــل مــا بعــد التخــرج مرتبطــة بالعمليــة الرتبويــة نفســها إذ
أنها مرحلة اإلعداد ملا بعدها أي للعمل.
أعــود للحــديث عــن الفتيــات حيــث أننــا جمتمــع لــه خصائصــه
ومرتبط بتعاليم دينه ولـه ظروفـه االجتماعيـة وعاداتـه وتقاليـده ويف
الوقت نفسه حريصون علح االسـتفادة مـن الفتيـات مبـا يتناسـب مـع
طبيعتهن علح األقل ما قبل مرحلة األمومـة حيـث أنهـا هـي الوظيفـة
العظمح واألمسح هلن وبالتالي فإن تلك األعداد الكبرية حباجة إىل
مزيد من البحث والدراسة اجلادة والواقعية ,اليت ت خذ يف االعتبار
كافة الظروف املشار إليها واليت حتـاف علـح كـل الثوابـت لـدينا
ويف الوقت نفسه تسعح ألعـداد تلـك الفتيـات وتعلـيمهن ملـا يناسـبهن
من أعمال وال شك أن العمل يف جمال تعليم الفتيات بالنسـبة للمـرأة
عمـل هــام ومناســب ومـ مون ,ولكــن هــذا العمـل لوحــده ال يكفــي
الســتيعاب تلــك األعــداد الكــبرية مــن الفتيــات ,وأنــا ال أدعــو لعمــل
املرأة أو إعدادها للعمل مبا خيالف شريعتنا وطبيعة جمتمعنا لكـن
أدعو إىل دراسة جادة يشارك فيهـا املختصـون الرتبويـون مـع العلمـاء
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للخروج بنتيجة تبنح عليها كثري مـن اخلطـط التعليميـة والتوظيفيـة
يف القطاع العام واخلاص مع األخذ بكل احملاذير الشـرعية ,فهـذه
قضــية هامــة وملحــة و ــب علــح العلمــاء واملختصــني املســارعة إىل
دراستها أو مواصلة دراسـتها فرمبـا أنهـا قـد درسـت مـن قبـل ,واهلل
املستعان.

  

