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 النظام التعليمي يف سورية
ًواقعا وحتديات رئيسة وارتقاء ٍ ً 

 )∗(حممود السيد. د
ّنحاول يف هذا البحث املوجز أن نسلط األضواء عىل مكانة النظام التعليمي يف 
عملية التنمية الشاملة, ثم نقف عىل واقع النظام التعليمي يف اجلمهورية العربية 

ته, وتبيان التحديات الرئيسة التي يواجهها, السورية من حيث إجيابياته وسلبيا
 .وتقديم عدد من املقرتحات لتجاوز تلك التحديات

  متهيدً−أوال
ًهيدف التعليم إىل هندسة اإلنسان وبنائه بناء متوازنا ومتكامال ومتطورا من  ًً

ًجسميا وعقليا وعاطفيا واجتامعيا وقوميا وإنسانيا  ,مجيع الوجوه  ً ً ً ً حتى يغدو ,ً
ًيا وفعاال يف مسرية جمتمعه ويف مسرية احلياة اإلنسانيةإجياب ّ ً. 

وثمة عالقة قوية بني تقدم أي جمتمع وارتقائه يف عاملنا املعارص ونظامه 
التعليمي, إذ ما كان لبعض املجتمعات أن حترز تقدمها لوال ما أولته من عناية 

يف مناجم هذه لنظام التعليم فيها ورعاية لعقول أبنائها, فأحسنت االستثامر 
العقول, ووظفت هذا االستثامر يف حل مشكالت حياهتا, وحتقيق التنمية 

 .الشاملة لنهوضها وارتقائها
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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ولقد تبوأ التعليم مقعد القيادة يف قاطرة التنمية, وغدا أداة لصناعة التقدم 
ًبات تقدما معرفيا, وألن النهضة غدت  والنهضة, ألن التقدم يف عاملنا املعارص ً

يف املقام األول, وحتول االقتصاد العاملي من اقتصاد » تكنولوجية«تقانية هنضة 
 إىل اقتصاد يعتمد عىل املعرفة  ,يقوم عىل االستخدام الكثيف لرأس املال والعاملة

 ثورة التقانة واملعلوماتية ُ مفجر , املكنون يف عقل اإلنسانُبعد أن أصبح الكنـز
ة التنمية, وأصبحت املعرفة قوة, وصارت  مكون يف معادل َّ أهم ,واالتصاالت

 .األمة القوية هي األمة العارفة
كان البد من ,وملا كانت املعرفة هي الورقة الرابحة يف التنافس الدويل 

ًالتطوير اجلذري للتعليم ليغدو تعليام منتجا للمعرفة والتقانة ومواكبا لروح  ً ً
 . التعليم فيهاالعرص, ذلك ألن مصري أي أمة إنام هو مرهون بمصري

ًوملا كان التعليم قطاعا حيويا من قطاعات التنمية, ال بل هو اجلهاز العصبي  ً
 زاد حرص الدول كافة يف عاملنا عىل توفري الفرص التعليمية  ,لعملية التنمية

من موارد مالية وبرشية بغية إجياد نظام ،ألبنائها وعىل توفري مستلزمات هذا النظام 
ص الدول املتقدمة عىل استمراريته وتطويره حتى تبقى حمافظة تعليمي متميز, حتر

ًعىل تفوقها وتقدمها, وترنو إليه أنظار الدول النامية انطالقا من إدراكها أن التعليم 
هو قنطرة العبور من التخلف إىل التقدم, ومن الفاقة إىل الرفاهية, ومن املرض إىل 

 الثقايف, وكل حماوالت طمس الصحة, وهو سالحها ملواجهة كل تيارات الغزو
 .اهلوية والذاتية الثقافية, وهو صامم األمان يف أمنها الوطني والقومي

ويشري تقرير التنمية البرشية يف العامل الصادر عن برنامج األمم املتحدة 
 إىل أن الفجوة العاملية بني من يملكون املعرفة ومن ال يملكوهنا آخذة  ,اإلنامئي

 من قود إىل مزيدتلفجوة, إذ إن استمراريتها ًا من استمرارية هذه ا حمذر ,يف االتساع
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 . )١(تباعد اهلوة بني الدول املتقدمة والدول النامية
 اجتهت األنظار إىل  ,وملا كان اإلنسان أداة التنمية وغايتها يف الوقت نفسه

ع عن تنمية املوارد البرشية عىل أن التعليم هو مفتاح هنضة األمة وسالحها للدفا
أمنها القومي, ووسيلتها للمحافظة عىل تراثها احلضاري وصناعة التقدم فيها, 
ذلك ألن التعليم ذو عالقة وثيقة بالثقافة والتنمية والبناء القيمي للمجتمع 

وبالقوة السياسية واالقتصادية واألمن القومي  ,واملواطنة والديمقراطية
 .وبمستقبل األمة وحركة املجتمع كله

طبيعة العرص الذي نحيا حتت ظالله تعد من العوامل الضاغطة عىل بيد أن 
وهو » التكنولوجيا«حركة التعليم, وتتمثل هذه الطبيعة يف أنه عرص العلم والتقانة 

عرص التفجر املعريف ورسعة التغري العلمي والتقاين, وهذا ما حيتم عىل املنظومة 
ًن يكون التعليم مستمرا مدى الرتبوية أن تكون مرنة ومستقبلية وابتكارية, وأ

ُّوابتكاريا ومنتجا يعد,احلياة  ً  . الفرد حلياة املواطنة والديمقراطية وينمي اإلبداعً
عىل بعضه ا ميضء يتمثل يف انفتاح العامل وإذا كان للعوملة جانبان أحدمه

 يفيد بعضها من بعضها اآلخر, فإن  حتى غدا قرية كونية, وانفتاح الثقافات بعض 
ًة جانبا مظلام يتمثل يف هيمنة األقوياء عىل الضعفاء هيمنة اقتصادية للعومل ً

حيتم عىل النظام التعليمي أن تكون اخلربات التعليمية األمروهذا وسياسية وثقافية,
فيه مشتملة عىل القيم الكونية, ومعززة القيم اإلنسانية, بغية فهم الذات واآلخر 

يسود فيها احرتام كرامة اإلنسان, ويقدر فيها  يف أجواء  ,والتحاور مع ثقافة الغري
 .التنوع الثقايف والتعدد اللغوي إغناء ملسرية احلضارة اإلنسانية

                                                           

 .٢٠٠٣ تقرير التنمية البرشية يف العامل لعام –برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ١) (



 )٤(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٢٨

  الواقع الراهن−ًثانيا
من يلق نظرة عىل واقع نظام التعليم العريب جيد أنه عىل الرغم من غلبة الكم 

 املدرسة, إذ فيه عىل النوع عاجز عن أن يستوعب مجيع األطفال ممن هم يف سن
% يف عدد من ٩٥ما تزال نسبة التسجيل اإلمجايل اخلام يف هذه املرحلة أقل من 

. الدول العربية, وما يزال ثامنية ماليني طفل عريب غري مسجلني يف املدرسة
ويرجع السبب إىل تزايد السكان من جهة وتزايد الطلب االجتامعي عىل التعليم 

ادات الرتبوية يف الدول العربية تفقد القدرة من جهة أخرى مما جيعل معظم القي
عىل توجيه الشأن الرتبوي أمام الواقع الذي يفرض نفسه, فتغدو أمام األفواج 

 .)٢(املتدافعة من األطفال يف موقف املنفعل الراضخ ال يف موقف الفاعل املوجه
 إن من حيث عدم إحلاق  ,وتسهم األمية يف الوطن العريب يف الفقد الرتبوي

 وإن من حيث الترسب من املدرسة وعدم إدراك  ,سبة من األطفال باملدرسةن
 .النتائج السلبية هلذا الترسب عىل التنمية

ومن املالحظ أن خمرجات نظام التعليم العريب ليست عىل املستوى املطلوب 
ًوالنوعية املرغوب فيها, وأن ثمة بونا بني األهداف املرسومة والنتائج املتوصل 

 املجتمع مل يلمس آثاره  فإنوعىل الرغم من اإلنفاق الكبري عىل التعليم إليها, 
 .التي كان يتوقعها يف اإلنتاج والتنمية الشاملة

ولعل خري شاهد عىل عجز كثري من النظم التعليمية العربية ما نشهده يف معظم 
ًالدول العربية من بطالة لدى املتخرجني تزداد اتساعا يوما بعد يوم, ومن ه جرة ً

 األمر يدل عىل أن النظام التعليمي وهذاللمثقفني بلغت مستويات خطرة ومريرة,
ًوبدال . العريب مل يفعل إال القليل ملكافحة ظاهريت البطالة واهلجرة لدى املتخرجني

                                                           

 بحث مقارن عن االجتاهات السائدة يف الواقع الرتبوي يف البالد −الدكتور عبد اهللا عبد الدايم٢) (
 .١٠ ص١٩٩٣ تونس −وم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل−العربية
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من أن يعيد النظر يف مناهجه وأقسامه واختصاصاته لتالئم حاجات السوق 
عن توليد بنى الجتامعي, وعجز املتجددة خضع يف معظم األحيان للضغط ا

من املرونة والتشعيب وتنويع االختصاصات وجتديدها  تعليمية جديدة فيها
ما جيعلها أقدر عىل  ومشاركة مؤسسات العمل وسوى ذلك والتدريب املستمر

ًتكوين متعلمني يملكون املهارات التي تؤهلهم جلذهبم إىل سوق العمل, فضال عن 
 جيعل  وهذا ماني اخلطط الرتبوية وخطط القوى العاملة, ًفقدان االرتباط غالبا ب

الصلة شبه مفقودة بني احلاجات احلالية واحلاجات املقبلة للتنمية االقتصادية 
 . )٣(واالجتامعية وبني التوسع القريب والبعيد للنظام التعليمي

يف وإذا انتقلنا إىل اجلانب النوعي يف الرتبية العربية فإننا نالحظ االضطراب 
الفلسفة الرتبوية العربية, ومل يتحقق اهلدف األسايس من التخطيط الرتبوي الذي 
ًجيعل الرتبية توظيفا مثمرا لألموال التي تنفق عليها بدال من غلبة طابع اخلدمة  ً ً

ًومن املالحظ أيضا البطء الشديد يف مواكبة روح العرص, . االستهالكية عليها
ة, واالستجابة ملتطلباته من جهة وملقتضيات سوق عرص العلم والتقانة واملعلوماتي

يضاف إىل ذلك مجود اإلدارات الرتبوية . العمل وحاجات التنمية من جهة أخرى
ال إىل التطوير يف األعم األغلب, وتقصريها عن ,والتفاهتا إىل تسيري األمور 

يف وثمة قصور . مواجهة حاجات املستقبل الرتبوي واالستجابة للرتبية املستمرة
وافتقار , مناهج إعداد املعلمني وتدريبهم وغلبة النمطية والتكرار عليها

 .مؤسسات اإلعداد والتدريب للبحث والتجريب الرتبوي
 أخذنا دراسة حالة عن واقع النظام التعليمي العريب, ولتكن تلك احلالة ولو

 الواقع الرتبوي يف سورية, فإننا نالحظ أن سورية قطعت خطوات إجيابية يف
                                                           

 منتدى الفكر − تعليم األمة العربية يف القرن احلادي والعرشين−الدكتور سعد الدين إبراهيم٣) (
 .٨ عامن ص–العريب 
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 :ومن هذه األمور اإلجيابيةمسريهتا الرتبوية, 
تطبيق التعلـيم األسـايس بحيـث تـم دمـج املـرحلتني االبتدائيـة واإلعداديـة يف  −١

 وهي مرحلة إلزاميـة وجمانيـة متتـد مـن مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم األسايس,
 ّالصف األول حتى الصف التاسع, وتعلم فيها أساسيات املعرفـة ومفاتيحهـا بغيـة
إكساب املتعلمني اخلـربات واالجتاهـات واملواقـف املالئمـة للحيـاة والتفاعـل مـع 

وتطبيق هذا التعلـيم بـصورة إلزاميـة وجمانيـة حيـول . املجتمع بصورة إجيابية وفعالة
 منــابع األميــة, إذ إن نــسبة التــرسب بــني املــرحلتني االبتدائيــة ُّدون التــرسب ويــسد

% يف بعـض املحافظـات الـشاملية والـرشقية ٢٢ُواإلعدادية كانت تصل من قبل إىل 
      .وخاصة بني اإلناث

ارتفاع نسبة االلتحاق يف الصف األول من مرحلة التعلـيم األسـايس وزيـادة  −٢
 تـشري إحـصاءات وزارة الرتبيـة إىل أن :عدد املدارس والتالميذ واهليئـة التعليميـة

يم األسـايس بلغـت نسبة القبول أو االلتحاق يف الـصف األول مـن مرحلـة التعلـ
 ٢٠٠٩% من إمجايل األطفال يف هذا الصف وذلـك يف العـامني الدراسـيني ٩٩,٥

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦% يف األعــــوام ٩٩, وكانــــت هــــذه النــــسبة ٢٠١٠و
 مدرسـة يف العـام الـدرايس ١٥٦٩٣وأن عدد املدارس يف التعليم األسـايس كـان 

عـــام الـــدرايس  مدرســـة يف ال١٧١٢٠ وارتفـــع هـــذا العـــدد إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦
ـــان ٢٠٠٩/٢٠١٠ ـــذ ك ـــدد التالمي ـــدرايس ٤.٢٩٧.٥٨٠, وأن ع ـــام ال  يف الع
, كام ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف العام الدرايس ٤.٦٦١.٨٧٢ فارتفع إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عــام ٢٢٥٩٠٤أن عــدد أعــضاء اهليئــة التعليميــة ارتفــع مــن 
 .٢٠٠٩/٢٠١٠ً معلام ومعلمة يف العام الدرايس ٢٧١.٧٨٢

% وأن عـدد ٢حظ أن عدد التالميذ يتزايـد بمعـدل نمـو سـنوي مقـداره ومن املال
%, وأن عــدد أعــداد اهليئــة التعليميــة يتزايــد ٢,٤املــدارس يتزايــد بمعــدل نمــو مقــداره 

 إىل ٢٠٠٦% عـام ٩٢وارتفعت نسبة التسجيل الصايف مـن . %٥,٤بمعدل نمو مقداره 
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.  تـأمني التعلـيم للجميـعً, وهذا يدل عىل أن سورية قطعت شوطا يف٢٠١٠% عام ٩٧
% عــام ٩٥ إىل ٢٠٠٦% عــام ٩١كــام ارتفــع معــدل الوصــول إىل الــصف اخلــامس مــن 

٢٠١٠. 
 بعـد أن ازداد :االهتامم بالطفولة املبكرة والتوسع يف افتتـاح ريـاض األطفـال −٣

الوعي بأمهية هذه املرحلة يف التكوين املـستقبيل للناشـئة وحتـصيلهم الـدرايس يف 
% مـن جممـوع ١٢بلغـت نـسبة التـسجيل يف ريـاض األطفـال   املراحل الالحقـة,

وقد توزع أطفال الرياض عـىل الريـاض الرسـمية . األطفال يف هذه الفئة العمرية
التابعة لوزارة الرتبية, والرياض التابعة للقطاع اخلاص, والرياض التابعـة لنقابـة 

ض الريـاض إال وثمة وزارات أخرى فيهـا بعـ. املعلمني والتابعة لالحتاد النسائي
أن القطاع اخلاص ما يزال هو املسيطر, ولكن وزارة الرتبيـة عملـت يف الـسنوات 
ًاألخرية عىل افتتاح عرشات الرياض سعيا منها إىل زيادة عدد األطفـال املنتـسبني 
ُإليها بعد أن كانت هذه املرحلة مهملة من قبل يف نظامنا الرتبوي, وجتدر اإلشارة 

املــسجلني بريــاض األطفــال التابعــة لــوزارة الرتبيــة ونقابــة إىل أن نــسبة األطفــال 
% يف الريــاض التابعــة ١١% إىل ٢% ومــن ١٧% إىل ٩املعلمــني قــد ارتفعــت مــن 

ــاح  ــوزارة عــىل افتت ــة فقــط, وتعمــل ال ــوزارة الرتبي   روضــة كــل عــام يف ضــوء١٠٠ل
 .اإلمكانات املتاحة

عـدد املـدارس يف املرحلـة  تزايـد :ارتفاع النمو يف املرحلة الثانوية واجلامعيـة −٤
 مدرسـة ١٨٢٠ إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مدرسة يف العام الدرايس ١٤٩٧الثانوية من 

% وتزايد عدد الطالب من ٦ بمعدل نمو قدره ٢٠٠٩/٢٠١٠يف العام الدرايس 
ً طالبـــا يف العـــام ٣٩٢٩٦٠ إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف العـــام الـــدرايس ٣٣٢٦٥٩
زداد عــدد أعــضاء اهليئــة %, وا٤,٧ بمعــدل نمــو قــدره ٢٠٠٩/٢٠١٠الــدرايس 

 ٤٨٩٢٦ إىل ٢٠٠٥/٢٠٠٦ً مدرسـا يف العـام الـدرايس ٣٧٧٧٥التدريسية مـن 
ومل يقتـرص . %٥,٢ بمعـدل نمـو قـدره ٢٠٠٩/٢٠١٠ًمدرسا يف العـام الـدرايس 
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ــة, وإنــام امتــد إىل التعلــيم اجلــامعي مــن حيــث عــدد  النمــو عــىل املرحلــة الثانوي
ـــصاصات وعـــدد الطـــالب وأعـــ ـــسية يف اجلامعـــات واالخت ـــة التدري ضاء اهليئ

اجلامعات, وبعد أن كانـت اجلامعـات الرسـمية مقتـرصة عـىل أربـع جامعـات يف 
 جامعـات جديـدة وكليـات جديـدة ُ افتتحـت دمشق وحلب ومحص والالذقية, 

 .واختصاصات جديدة تتبع هلذه اجلامعات يف عدد من املحافظات
مل تكن زيادة عدد : امعاتزيادة عدد اإلناث اللوايت يقبلن عىل التعليم يف اجل −٥

اإلناث املقبالت عىل التعليم مقترصة عىل مرحلة معينة, وإنام كانت تـشمل مجيـع 
 إن يف التعليم العام أو اجلامعي, فقد تزايدت نسبة إقبال الطالبات عـىل  ,املراحل

ـــدة مـــن  ـــة خـــالل امل % ويف معظـــم ٨٨% إىل ٥٨ مـــن ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٠اجلامع
ى إن بعض التخصـصات زادت فيهـا نـسبة الطالبـات التخصصات اجلامعية, حت

اآلداب, الرتبيـــة, الفنـــون اجلميلـــة, «عـــىل نـــسبة الطـــالب, وذلـــك يف كليـــات 
 .»الصيدلة

 ٢٠٠٠% عـام ٤٣,٥وبلغت نسبة الطالبات امللتحقات باجلامعات الـسورية 
, وزادت نسبة اإلناث عـىل الـذكور يف كـل مـن ٢٠٠٦% عام ٤٩,٧فارتفعت إىل 
 وجامعة البعـث وجامعـة تـرشين, حيـث بلغـت يف جامعـة دمـشق جامعة دمشق

 .%٥٧,١% ويف ترشين ٥٥,١% ويف البعث ٥٠,٤
كانــت نــسبة مــن املبــاين املدرســية يف املحافظــات : االهــتامم بالبنــاء املــدريس −٦

ً فـضال عـن أدنـى  ,الشاملية الرشقية طينية ال تتوفر فيها مواصفات البناء الصحي
املالئم, فاجته االهتامم إىل الربط بني البناء والوظيفـة, أي متطلبات املبنى املدريس 

ومـن أهـم التغـريات يف البنـاء .  داخلـهريلبناء واألنشطة التـي يتوقـع أن جتـبني ا
املــدريس اللجــوء إىل اســتخدام التقنيــات احلديثــة مــن معلوماتيــة وتربويــة كــام يف 

 .التعليم عن بعد, والتعليم املتعدد الوسائل
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ًشهد التعليم اخلاص تطـورا يف التعلـيم العـام ويف : لتعليم اخلاصاالهتامم با −٧
ــيم  ــيم اخلــاص يف التعل ــدارس التعل ــسبة م ــيم اجلــامعي, حيــث ارتفعــت ن التعل

, كـام ارتفعـت نـسبة عـدد ٢٠٠٩ و٢٠٠٦% بني عـامي ٢,٤% إىل ٢األسايس من 
ة  الثانويـَاجلامعات اخلاصة التي تـستوعب نـسبة مـن الطـالب احلـائزين الـشهادة

وقد صـدرت املراسـيم اخلاصـة بقـانون . فتخفف العبء عن اجلامعات الرسمية
ترمي إىل مشاركة القطاع اخلـاص يف هي  و ,املدارس اخلاصة واجلامعات اخلاصة

 .حتمل أعباء الرتبية إىل جانب القطاع الرسمي
 ًزيـزا لالتـصال بامليـدان الرتبـوي,تعإقامة املجمعات الرتبوية يف املنـاطق  −٨
 . ألمور العاملني يف هذا املجالًوتيسريا

. وتلك هي إشارات إىل بعض األمور اإلجيابية التي متـت يف املجـال الكمـي
ّأما ما تم يف املجال النوعي فقـد متثـل يف حتـديث املنـاهج الرتبويـة وختليـصها مـن 

 تأهيــل  مــستوىاحلــشو والتكــرار واعــتامد مبــدأ التجريــب قبــل التعمــيم ورفــع 
بعد أن لوحظ أن تأهيل املعلمـني يف دور املعلمـني واملعاهـد ,  املعلمني وتدريبهم

ًاملتوسطة مل يعد كافيا, فتوجه االهتامم يف ضوء املرشوع الوطني للتطوير الرتبـوي 
إىل أن يكون تأهيل املعلمني كافة عىل املستوى اجلـامعي, فأوفـدت وزارة الرتبيـة 

ليـات الرتبيـة للحـصول عـىل كوكبة مـن حـاميل الـشهادة الثانويـة املتفـوقني إىل ك
إجازة تربوية تعليمية, ووفرت من خالل التعلـيم املفتـوح حلـاميل أهليـة التعلـيم 
االبتــدائي واملعاهــد املتوســطة االنتــساب إىل اجلامعــات للحــصول عــىل اإلجــازة 
اجلامعية, ونسقت مع وزارة التعليم العايل عملية حصول املدرسني القائمني عىل 

 ً إضـافةبطريق التعليم عن بعد, وهذا كلـهوم التأهيل الرتبوي رأس عملهم عىل دبل
 .إىل دورات التدريب املستمر التي تقيمها الوزارة وتستقطب هلا اخلرباء
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ــة ــة النوعي ــة مــن املــرشوعات الرتبوي ــة إىل وثمــة حزم  ســعت وزارة الرتبي
 :تنفيذها يف خطتها احلالية, ومن هذه املرشوعات

 .مناهج املدرسيةمرشوع املعايري الوطنية لل −١
 .مرشوع تطوير التعليم املهني والتقني −٢
 .مرشوع تعميق التأهيل الرتبوي للمعلمني −٣
بالتعـاون مـع  , مرشوع التأهيـل الرتبـوي للمدرسـني عـرب التعلـيم الـشبكي −٤

 . االفرتاضيةاجلامعة
 .مرشوع تنظيم املؤسسات التعليمية اخلاصة −٥
 .مرشوع رياض األطفال −٦
 .لسوريةمرشوع القناة الرتبوية ا −٧
 .مرشوع املؤسسة العامة للطباعة −٨
 .مرشوع مدارس البادية −٩
 .مرشوع املركز الوطني للطالب املتميزين −١٠
 .مرشوع استثامر تقانة املعلوماتية يف التعليم واإلدارة الرتبوية −١١
 .مرشوع متهني التعليم −١٢
 .مرشوع تطوير االمتحانات −١٣
 ). تنمية الطفولة املبكرةمركز(مرشوع التأهيل والتدريب يف جمال الطفولة املبكرة  −١٤

ــة اإلرشــاد  ــد أدخلــت وظيف ــة كانــت ق وجتــدر اإلشــارة إىل أن وزارة الرتبي
  للهــوة بــني املدرســة واألرسة وحــالًجتــسريا ,النفــيس واالجتامعــي إىل املــدارس

 ومـشكالت  ,للمشكالت التي يعانيهـا الطـالب والطالبـات يف مرحلـة املراهقـة
 لألهل عـىل ًمساعدة, ن مرحلة التعليم األسايس سوء التكيف يف احللقة األوىل م
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 . للصحة النفسيةًقيقاجتاوزها, وحت
ــاريتني يف  ــسية إجب ــة والفرن ــيم اللغتــني اإلنجليزي ــوزارة تعل كــام أدخلــت ال
ًالتعليم العام, اإلنجليزية بـدءا مـن الـصف األول مـن مرحلـة التعلـيم األسـايس 

يعة العرص تستلزم إتقان أكثر من ًوالفرنسية بدءا من الصف السابع, ذلك ألن طب
 .»العربية الفصيحة«لغة أجنبية إىل جانب إتقان اللغة األم 

 : يف النظام الرتبوي يف سورية فيتمثل بعضها يفجوانب القصورأما 
 حتقيق  يفإخفاق السياسات الرتبوية الرامية إىل توفري فرص التعليم للجميع  −٩

 يزال ثمة تفـاوت يف نـسب االسـتيعاب حتى يف جمال التوسع الكمي, فامأهدافها 
يف الصف األول من مرحلة التعليم األسايس بني البنني والبنات, إذ بلغـت نـسبة 

ــني  ــدرايس ٥١,٣اســتيعاب البن ــام ال ــتيعاب ٢٠٠٥/٢٠٠٦% يف الع ــسبة اس  ون
كام أن نسبة التالميذ الـذكور يف مرحلـة التعلـيم األسـايس كلهـا . %٤٨,٧البنات 
%, وما تـزال اهلـوة بـني عـدد البنـني والبنـات يف ٤٧,٩٤اث % ونسبة اإلن٥٢,٠٥

مراحل التعليم العام قبـل اجلـامعي واضـحة جليـة يف حمافظـات الرقـة واحلـسكة 
 . ودير الزور وإدلب

 فام تزال رشحية مـن  ,وإذا كانت نسبة التحاق األطفال باملدرسة قد ارتفعت
 جممــوع أطفــال الفئــة % مــن٦,١األطفــال مل تلتحــق باملدرســة تــصل نــسبتها إىل 

وثمة انخفاض متزايد للقيد الصايف يف التعلـيم . العمرية ملرحلة التعليم األسايس
حيــث تــشري اإلحــصاءات إىل أن تقــديرات أعــداد الــسكان مــن الفئــة , الثــانوي 
التـي تقابـل مرحلــة التعلـيم الثــانوي  )  ســنة١٧ ســنة وهنايـة ١٥بدايـة (العمريـة 

 مـن أفـراد الفئـة العمريـة هلـذه املرحلـة, ونـسبة %٣٢,١٥بلغت نـسبة االلتحـاق 
 .%, وهي نسبة منخفضة٣١,٢٢% ونسبة التحاق اإلناث ٣٣التحاق الذكور 
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وثمــة تفــاوت بــني امللتحقــني بــالتعليم الثــانوي العــام وامللتحقــني بــالتعليم 
 األول, ويعود ذلك إىل عدة عوامل صلحة % مل٣٠ي املهني تصل نسبته إىل الثانو

سبة امللتحقني بالتعليم اجلامعي ممن درسوا التعلـيم املهنـي نـسبة ضـئيلة منها أن ن
% كام أن استيعاب املتخـرجني يف سـوق العمـل ٣ًجدا يف ضوء األنظمة تصل إىل 

ــانوي فــإن  مــع. ضــئيلة هــي األخــرى  أن الدولــة قــد وفــرت جمانيــة التعلــيم الث
 .%٣٢معدالت االلتحاق ما تزال ضعيفة فهي يف حدود 

عليم اجلامعي ما يزال أقل من نـصف النـاجحني يف الـشهادة الثانويـة ويف الت
 .العامة هم الذين يلتحقون بالتعليم العايل

 كل السياسات التي هدفت إىل تـوفري فـرص التعلـيم  معوهكذا نالحظ أنه 
للجميع فـإن هـذه الـسياسات ظلـت قـارصة عـن حتقيـق أهـدافها حتـى يف جمـال 

 .التوسع الكمي
بلـغ جممـوع األطفـال املتـرسبني واملتخلفـني عـن االلتحـاق : الفقد الرتبـوي −١

 بنــون ٧١٤٩٩ً طفــال وطفلــة, مــنهم ١١٨٦٢٢باملــدارس يف التعلــيم األســايس 
وترتفع هذه النسبة يف املحافظـات . %٣٧,٣ بنات بنسبة ٤٧١٢٣% و٦٢,٧بنسبة 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠وبلغ عدد التالميذ املترسبني يف العام الـدرايس : الشاملية الرشقية
  % مــنهم ٣,٦ بنــسبة إمجاليــة قــدرها ٧٦٠,١٥٩يف التعلــيم األســايس الرســمي

% مــن إمجــايل ٧١ً تلميــذا وتلميــذة تــرسب قــديم أي مــا يعــادل نــسبة ١١٣,٨٠٤
% يف ٩٢وختتلف نسبة الترسب بني حمافظة وأخرى, فقـد ارتفعـت إىل . املترسبني

التالميـذ % يف حمافظـة محـص, يف حـني أن عـدد ٤٦ريف دمـشق وانخفـضت إىل 
% من إمجايل املتـرسبني, وقـد ٢٩ً تلميذا وتلميذة بنسبة ٤٥,٩٥٦ًاملترسبني حديثا 

ذا % يف حمافظـة ريـف دمـشق, وهـ٨% يف حمافظة محص وانخفضت إىل ٥٤بلغت 
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ويقـصد بالتـرسب .  ثلثـي عـدد املتـرسبنيساوييـدل عـىل أن التـرسب القـديم يـ
أمـا التـرسب .  األعوام الـسابقةالقديم عدم التحاق الطفل امللزم باملدرسة خالل

احلــديث فهــو عــدم التحاقــه باملدرســة خــالل العــام الــذي مجعــت فيــه البيانــات 
 .اإلحصائية

أما املترسبون من الصفوف بعد التحاقهم باملدرسة فهو كبري يف احللقة الثانية 
حيــث بلــغ عــدد , وخاصــة يف الــصف الــسابع, مــن مرحلــة التعلــيم األســايس 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ً تلميـذا وتلميـذة يف العـام الـدرايس ٥٩,٨٦٦ني التالميذ املترسب
 %, ويليــه الــصف التاســع إذ بلــغ عــدد املتــرسبني منــه ١٣,٤ونــسبة التــرسب 

% ومن ثـم الـصف الثـامن إذ بلـغ ٨,٥ً تلميذا وتلميذة ونسبة الترسب ٣٠,٦٧٢
%, وتكـون أقـل يف ٦,٦ً تلميذا وتلميذة ونـسبة التـرسب ٢٢٦٩٣عدد املترسبني 

ني اخلامس والسادس, يف حـني نالحـظ أن نـسبة التـرسب يف احللقـة األوىل الصف
 إذ بلغــت يف الــصف  ,مــن مرحلــة التعلــيم األســايس أقــل منهــا يف احللقــة الثانيــة

ــاين ٣,٧٤٩األول  ــصف الث ــع وصــلت إىل  % ٤,٢٨٧% ويف ال ــصف الراب ويف ال
عنها يف احللقـة ويعود السبب يف ازدياد نسبة الترسب يف احللقة الثانية . %٧,٠٤٢

ووجـود  ,والتحـاقهم بـسوق العمـل , األوىل إىل عزوف بعض التالميـذ عـن التعلـيم 
وإىل هيمنـة بعـض أنـامط التفكـري , أعداد كبرية مـن الراسـبني يف الـصف التاسـع 

ترى أن مكان البنات يف بيوهتن عندما يـبلغن , السلبية لدى فئة من أولياء األمور 
 .عرشة من أعامرهنالثالثة عرشة أو الرابعة 

 مـا ٢٠٠٢/٢٠٠٣وعىل الرغم من تطبيق التعليم األسايس منذ العـام الـدرايس 
 وهـي , تزال نسبة من األطفال مل تلتحق باملدرسة, وما تزال نسبة الترسب غري مرضية
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 .% يف بعض املحافظات٢٢لدى اإلناث أكثر منها لدى الذكور, وتصل إىل 
عيــة واقتــصادية وثقافيــة, إذ إن التقاليــد ويرجــع هــذا التــرسب إىل أســباب اجتام

 .االجتامعية يف بعض املحافظات وخاصة يف الريف حتول دون متابعة الفتاة لتعليمها
 بالتعــاون مــع  ,وعــىل الــرغم مــن اجلهــود التــي بــذلتها وزارتــا الرتبيــة والثقافــة

املدرسـة إلعـادة الفتيـات املتـرسبات يف املحافظـات الـشاملية الـرشقية إىل , اليونسيف 
لتعليمهن, وعىل الرغم من افتتاح بعض املدارس الداخلية لتعلـيم البـدو يف عـدد مـن 

, ومن افتتاح بعض املدارس »دير الزور, ريف دمشق, محص, الرقة, محاه«املحافظات 
 هـذه  فـإناملتنقلة لتعليم بنات البدو الرحل وأبنائهم واعتامد العـام الـدرايس املنــزلق, 

كن كافية لتحقيـق األهـداف املرسـومة السـتيعاب اجلميـع يف مرحلـة اجلهود كافة مل ت
 .التعليم األسايس واحلؤول دون الترسب حتى هنايتها

 اإللـزام حتـى الـصف  مـدة وجتدر اإلشارة إىل أن تطبيق التعليم األسـايس ومـد 
التاسع خفف من حدة الترسب, إذ إن نسبة الذين يصلون إىل الصف السادس كانـت 

 حمافظة وأخرى كام تشري إىل ذلك إحصاءات وزارة الرتبيـة, فقـد وصـلت متفاوتة بني
, ولكن ثمة حمافظات ما تزال »الالذقية, طرطوس, السويداء«% يف حمافظات ١٠٠إىل 

%, ومـا تـزال ٨٥% واحلـسكة ٨٢% والرقـة ٧٦النسبة فيها متدنية مثـل حمافظـة حلـب 
 .د من املحافظاتهذه النسبة عند اإلناث أقل منها عند الذكور يف عد

وتشري البيانات اإلحصائية إىل أن نسبة امللمني بالقراءة والكتابة لـدى أفـراد 
 متدنيــة يف حمافظــات املنــاطق الــرشقية ٢٠٠٤يف عــام ) ٢٥−١٥(الفئــة العمريــة 
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% ملجمـوع ٧٨,٣وريف حلب, فقد وصلت هذه النسبة يف حمافظة دير الـزور إىل 
إلناث, ويف ريف حلب تـصل هـذه النـسبة % فقط ل٧٠,٤الذكور واإلناث, وإىل 

 .% لإلناث فقط٨٠,١% ملجموع الذكور واإلناث وإىل ٨٥,٥إىل 
ويعود السبب يف تدين هذه النسبة إىل سيطرة العـادات والتقاليـد التـي تـرى 
أن الفتاة يكفيهـا أن تكـون ملمـة بـالقراءة والكتابـة, وإىل انتـشار ظـاهرة الـزواج 

مل الفتاة يف األرايض الزراعية بـسبب الفقـر, السـيام يف املبكر, وإىل احلاجة إىل ع
 .أيام املواسم الزراعية التي يتخللها العام الدرايس خاصة يف املناطق الريفية

ومن الثغرات يف النظام الرتبوي نسبة الفقد املرتفعة يف التعليم املهنـي, إذ إن 
 فقـد كـان عـدد %,٤٥,٩نسبة الفاقـد يف الـصف األول الثـانوي املهنـي تـصل إىل 

ــو  ــي ه ــانوي املهن ــصف األول الث ــسجلني يف ال ــن أصــل ٤٦٨٩٧الطــالب امل  م
ــيم / ٧٩٧٣٧/ ــهادة التعل ــاجحني يف ش ــن الن ــصف م ــذا ال ــوال يف ه ــا مقب ًطالب ً

ًاألســايس, ممــا يعنــي أن هنــاك فاقــدا مبــارشا قــدره  ًطالبــا مل يقومــوا / ٣٢٨٥٨/ً
 الطالب املقبـولني, هـذا % من إمجايل عدد٤١,٢ًبالتسجيل أساسا, وتشكل نسبة 

 إىل نسب الترسب املبكر الذي يتمثل يف الدوام اجلزئي أو بعـدم االلتحـاق ًإضافة
 طـالب مـسجلني مل يلتحقـوا أو ٣٨٠٩والذي يصل إىل , بعد التسجيل الرسمي 

ً عـدم التـسجيل أصـال  بـسببًترسبوا, وباإلمجال يكون عدد غري امللتحقني فعليا 
ــدم االلتحــاق والتــرس ــسجيل أو ع ًطالبــا أي مــا نــسبته ) ٣٦٦٦٧(ب بعــد الت

٤٥,٩%. 
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وجتــدر اإلشــارة إىل أن وزارة الرتبيــة اســتطاعت حتقيــق زيــادة يف االلتحــاق 
% يف الــسنة ٤٥% يف بدايــة اخلطــة اخلمــسية العــارشة إىل ٤١بــالتعليم املهنــي مــن 

 مهنـة هنـاأل, إىل مهنة الغـزل ًا ملحوظًازدياداة منها, وازداد إقبال الطالب األخري
ولكـن كـان ثمـة انخفـاض نـسبة طـالب مهنـة  ,جديدة ومطبقـة يف ثالثـة مواقـع

حيث إن مواقع هذه املهنـة , كبات بسبب قلة عدد املواقع ْرَالكهرباء وإلكرتون امل
, وكــان ثمــة تراجــع يف مهنــة )ة دمــشق, ريــف دمــشق, حلــب, محــا(أربعــة فقــط 
ْ حلم املعادنالنجارة و ال الطـالب عـىل التـسجيل يف مهـن , بسبب إقب  ها وتشكيلَ

ــال  ــة إقب ــر يف قل ــذلك األم ــة, وك ــزات الطبي ــة التجهي ــدة ومهن ــة اجلدي املعلوماتي
الطالب عىل مهنـة اآلالت واملعـدات الزراعيـة بـسبب عـدم قبـول خرجيـي هـذه 

ًوتدل اإلحصاءات أيضا عـىل ازديـاد عـدد . املهنة بالتطوع يف الكليات العسكرية
ــ الســيام تقنيــات احلاســوب والــشبكات احلاســوبية , دة الطــالب يف املهــن اجلدي

وأنظمة وتشغيل الربجمة والتقنيات اإللكرتونيـة وصـيانة األجهـزة الطبيـة وذلـك 
ًبسبب كوهنا مهنا حمدثة حديثا ً. 

وانخفض إقبال الطالبات عىل التعليم الثانوي املهني التجاري, كام انخفض 
النــسوي والتعلــيم الثــانوي املهنــي عــدد الطالبــات امللتحقــات بــالتعليم الثــانوي 

ًالصناعي, وكان عدد الطالبات امللتحقات بتقنيـات احلاسـوب قلـيال بالنـسبة إىل 
 .عدد الطالب يف مجيع املحافظات

ًومل يكن الفقد الرتبوي مقترصا عـىل تلـك الـرشحية التـي مل تلتحـق بـالتعليم 
حلتــي التعلــيم األســايس مــن األطفــال, وال عــىل املتــرسبني مــن املــدارس يف مر

األسايس والثانوي العام واملهنـي, وال عـىل الراسـبني الـذين يعيـدون صـفوفهم, 



 حممود السيد.  د−النظام التعليمي يف سورية 
  

٩٤١

وإنام يمتد الفقد الرتبوي إىل عدم حتقيق األهداف املرسـومة للتعلـيم يف بنـاء أطـر 
ً إسهاما إجيابيا وفعاالة تسهم يف عملية التنمية َّيِفَقادرة وك ً ً. 

٢−اإلخفاق يف تكوين املهارات والكفايات املرغـوب فيهـا لـدى املتخـرجني يف 
سوق العمل: إذ إن خمرجات التعليم , إن يف التعليم مـا قبـل اجلـامعي أو يف التعلـيم 
اجلامعي ليست عىل الصورة املرجوة, وإذا كانت أعمدة احلياة يف القرن احلادي 
 والعرشين تقوم عىل أربع ركائز كام أشار إىل ذلك جاك ديلور يف كتابـه الـصادر

:, وهذه الركائز هي»التعلم ذلك الكنـز املكنون«عن اليونسكو وعنوانه   
 .َّتعلم لتعيش وتتعايش مع اآلخرين − َّتعلم لتعمل − َّتعلم لتكون − َّتعلم لتعرف

ًفإن نظامنا التعليمي ال يتعامل يف األعم األغلب إال تعامال جزئيا مع ركيزة  ً
 .ّواحدة وهي تعلم لتعرف
ــذا اإلخ ــة ويرجــع ه ــان املنظوم ــة يف أرك ــاق إىل التلكــؤ يف توظيــف التقان ف

وإىل القصور يف إكساب ناشئتنا مهارات التعلم الذايت والتعلم املـستمر , الرتبوية 
وهذه املهارات والكفايات التـي تكوهنـا . الخ..والتعلم التأميل والتعلم اإلبداعي

 .ة ويستلزمها العرصهذه األنواع من التعلم هي التي حتتاج إليها عملية التنمي
وثمــة مــن أشــار إىل أن ســورية تــشهد يف مرحلــة التحــول إىل نظــام اقتــصاد 
ًالسوق االجتامعي انفتاحا اقتصاديا كبريا, وأصبح يف الـسوق الـسورية عـرشات  ً ً

 ورشكات ومؤسـسات متـوين, وانطلـق سـوق األوراق املاليـة ,املصارف اخلاصة
ت كـان يف األعـم األغلـب عـىل اخلـربات يف دمشق, إال أن االعتامد يف هذه اجلهـا
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 .واألطر األجنبية ال عىل األطر الوطنية
وأرجع بعضهم السبب إىل قدم املنـاهج التعليميـة الوطنيـة ومجودهـا وعـدم 
قدرهتا عىل مواكبـة التطـور احلاصـل يف نوعيـة األعـامل اجلديـدة, وأن اجلامعـات 

ن أن املشكلة تكمن يف اجلزء  عىل املهارات, ويروالالسورية تركز عىل املعلومات 
ً اخلـرجيني نظريـا فقـط, وال عالقـة هلـم بـسوق ُّاألكرب يف مناهج التعليم التي تعـد

ًنظرا ألن هذه املناهج تعتمد اعتامدا كبريا عـىل الـذاكرة, وال تعتمـد عـىل , العمل  ً ً
 .التدريب العميل واملهني

سـوق العمـل إىل ولقد أدى فقدان التنسيق بني خمرجات التعليم ومتطلبات 
ّبطالة جتلت يف الواقع الراهن بصورة واضـحة إذ إن رشحيـة مـن اخلـرجيني بقيـت 
دون عمل, كام أن القطاع اخلاص يرمي إىل استقطاب خرجيني جاهزين وقـادرين 
عىل العطـاء واإلنتـاج ال إىل خـرجيني يكونـون عالـة عليـه وحيتـاجون إىل التأهيـل 

ٍات القطاع اخلاص إىل االستعانة بأيد عاملـة وإعادة التأهيل, وهذا ما دفع مؤسس
غــري ســورية لــسد احتياجــات ســوق العمــل, إذ إن ثمــة مهــارات يتطلبهــا ســوق 
العمل بسبب انتشار تقنية املعلومـات واالبتكـارات املؤسـسية ذات الـصلة هبـذه 
الطبيعــة, إضــافة إىل عوملــة التجــارة الدوليــة والتحــوالت يف البنيــة املهنيــة ضــمن 

 .لصناعة وزيادة االحتياجات التعليمية يف الكثري من املجاالت املهنيةقطاعات ا
القـائم عـىل املعرفـة , وإن االفتقار إىل املهارات التـي حيتـاج إليهـا االقتـصاد 

ًواملعومل واملوجه توجيها تقانيـا   بـسبب انخفـاض جـودة التعلـيم, , )تكنولوجيـا(ً
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ــوا ــني مهــارات امل ــه أدى إىل عــدم التوافــق ب ــاحثني عــن عمــل ذلــك كل طنني الب
 .ومتطلبات القطاع اخلاص

عـىل : ختلف املناهج عن االسـتجابة ملتطلبـات التنميـة ومواكبـة روح العـرص −٣ 
 مـا تـزال قـارصة يف بعـضفإهنـا الرغم من املحاوالت اجلادة لتطـوير املنـاهج الرتبويـة 

فيــة  عــىل االســتجابة الكا غــري قــادرةجوانبهــا عــن اســتيعاب احلداثــة العلميــة, 
ــة قــدراهتم ــة وحاجــات املتعلمــني وتنمي  املعــارف ِّ بــسبب كــم ,ملتطلبــات التنمي

إن ,عف مساحة اجلوانب التطبيقية واألنـشطة ومـستلزمات تنفيـذها َالنظرية وض
أو يف خارجهــا والســيام يف املــرحلتني , يف داخــل املــدارس واملعاهــد واجلامعــات 
ديـة التلقينيـة يف التعلـيم هـي الـسائدة الثانوية واجلامعية, وما تزال الطرائق التقلي

رغم اجلهود املبذولة العتامد التعلم الذايت والتعلم التعاوين والتعلم االستكشايف ب
 إىل أن أســاليب ًإضــافةليــة للطــالب يف الــشعب والــصفوف, بــسبب الكثافــة العا

التقويم ما تزال قارصة وتركز عىل قياس املستوى األول من مستويات املعرفـة يف 
 . أال وهو مستوى احلفظ والتذكر واالسرتجاع ,ألعم األغلبا

كام أن نصيب الرتبية املستقبلية يف مناهجنا الرتبوية مـا يـزال أقـل بكثـري مـن 
 يف حــني أن الــنظم الرتبويــة الناجعــة هــي التــي تــدرب ,نــصيب الرتبيــة املاضــوية

ــه ــشكالت احلــارض والتوج ــة م ــايض يف معاجل ــن امل ــادة م ــىل اإلف ــا ع   إىلأبناءه
 . يف ضوء ختطيط يرصد االحتامالت املستقبلية ويدرب عىل مواجهة حتدياهتا,املستقبل

إن يف ,إن مشكالت العمليـة التعليميـة التعلميـة : القصور يف البحث العلمي −٤
ال حتل بطريـق االجتهـادات الشخـصية  ,ليم العام أو يف التعليم اجلامعيالتع
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 إىل البحـــوث العلميـــة اجلـــادة واالنطباعـــات الذاتيـــة, وإنـــام حيتـــاج حلهـــا
ومــن املالحــظ غيــاب اخلريطــة البحثيــة التــي تــضع أيــدينا عــىل . واألصــلية

ًاملشكالت مرتبة ترتيبا تنازليا يف ضوء حدهتا وتفاقمها ً . 
هـي جزئيـة وحمـدودة وهـي بقـصد , عـىل نـدرهتا ,والبحوث العلمية التي جتـري 

 الدراسـات العليـا يف جتـاوز الرتقية يف األعم األغلب, وال توظف نتـائج بحـوث
 .املشكالت

  التحديات الرئيسة−ًثالثا
ًإن نظامنا التعليمي يواجه حتديات, بعضها أسايس ورئيس, وبعضها أقل أثرا 

ومن التحديات الرئيـسة واألساسـية التـي تبـدت لنـا يف . يف هذه املواجهة من غريه
 :تعرف الواقع الراهن

لـك ألن التوسـع الكمـي الـذي حـصل يف ذ: القصور يف جودة التعلـيم ونوعيتـه −١
التعليم ما قبل اجلامعي ويف التعليم اجلامعي مل يوازه توسع نوعي يراعي جودة التعليم 

 .واالهتامم بكفايات خمرجاته لتناسب متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل
ويتمثــل هــذا الفقــد يف وجــود نــسبة مــن األطفــال مل : حتــدي الفقــد الرتبــوي −٢

يم األسايس, إذ ما يزالـون خـارج املدرسـة, كـام يـتجىل يف التـرسب تلتحق بالتعل
 وإذا أضـفنا إىل التـرسب مـشكلة .احلاصل من التعليم األسايس والتعلـيم املهنـي

الرســوب واإلعــادة وعــدم حتقيــق األهــداف يف خمرجــات املؤســسات التعليميــة 
ًأدركنا احلجم الكبري للفقد الرتبوي الذي يشكل حتديا كبريا يف ا  .ملنظومة الرتبويةً
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غياب التنسيق بني التخطيط للمنظومـة الرتبويـة والتخطـيط لقطـاع االقتـصاد  −٣
ــاغم بــني النظــام : ومتطلبــات ســوق العمــل ــسيق والتن ذلــك ألن غيــاب هــذا التن

الرتبوي وسائر أنظمة املجتمع األخـرى يـؤدي إىل االرتبـاك والفـوىض والتعثـر يف 
ظ غيــاب اخلطــط التفــصيلية للــربط بــني ومــن املالحــ. حتقيــق األهــداف املرســومة

التعليم والتدريب وفرص العمل, وهذا ما أدى إىل الدفع بمخرجـات لـيس عليهـا 
كــام أن ضــعف اســتجابة نظــام التعلــيم والتــدريب املهنــي .  يف ســوق العمــلٌطلــب

ـــصادية  ـــع التحـــديات االقت ـــة م ـــدم املالءم ـــل أدى إىل ع حلاجـــات ســـوق العم
 الدراسـات املتعلقـة هبيكلـة الكفايـات املطلوبـة مـن ًواالجتامعية, فضال عن غياب

  )٤(خمرجات النظام التعليمي وعالقتها باحلاجات االقتصادية واالجتامعية
ملا كان العـرص الـذي نحيـا : ختلف املناهج التعليمية عن مواكبة روح العرص −٤ 

ان عىل ك» التكنولوجيا«حتت ظالله هو عرص التفجر املعريف واملعلوماتية والتقانة 
 أن تواكـب روح  , إن يف التعلـيم العـام أو يف التعلـيم اجلـامعي,املناهج التعليميـة

ويؤخـذ عـىل النظـام . ًهذا العـرص املتطـور واملتفجـر معرفيـا واملتغـري يف تطوراتـه
ممـا جيعـل خمرجـات التعلـيم  ,التعليمي ختلفه يف مواكبة التطورات املعرفية التقنية 

ات اإلنتاج وسوق العمل مـن جهـة, وعـن مالحقـة عاجزة عن التوافق مع حاج
التفجر املعريف العاملي من جهة أخرى, وإن امتالك ناصية العلوم والتقانـة حيتـاج 
إىل بناء منظومة متكاملة ومتناسقة للعلوم والتقانة مرتبطـة باملنظومـات األخـرى 
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 .االجتامعية والثقافية واالقتصادية وغريها
ً مقتــرصا عــىل املــضمون وإنــام هنــاك ختلــف يف ومل يكــن التخلــف يف املنــاهج

ــتعلم  طرائــق التــدريس التــي تعتمــد التلقــني وتنــأى عــن املــشاركة واحلــوار وال
واالستعانة بالتقانـة يف إنجـاز املـرشوعات, ومـا , التعاوين والذايت وفريق العمل 

يزال أسلوب املحارضة هو الـسائد يف التعلـيم اجلـامعي يف األعـم األغلـب, ومـا 
ــزال ــدنيا ت ــة ال ــستويات املعرفي ــدريس تركــز عــىل امل ــق الت وال تركــز عــىل ,  طرائ

املهــارات العقليــة العليــا مــن تعليــل واســتنتاج وموازنــة وحتليــل وتطبيــق ونقــد 
 .وتوظيف يف مواقف احلياة

ــات  ــة أســاليب االمتحان ــنهج عــصيانا عــىل املواكب ــات امل ــر مكون ًومــن أكث
 األعـم األغلـب مـا وضـعت لـه, وتغلـب والقياس والتقويم, إذ إهنا ال تقيس يف

 .عليها التقليدية, وثمة جوانب من شخصية املعلم ال تتوجه إليها
 : القصور يف مناهج إعداد املعلمني وتأهيلهم وتدريبهم املستمر−٥ 

إن األهــداف الرتبويــة ال يمكــن أن تتحقــق إال عــىل أيــدي معلمــني مــؤهلني 
علمني هم حجر األساس يف العمليـة يمتلكون املهارات والكفايات, ذلك ألن امل

ًالتعليمية التعلمية, فإذا كانوا مؤهلني تأهيال كافيا أمكنهم أن يتالفوا القـصور يف  ً
 .املناهج الرتبوية, وأن يسدوا اخللل املوجود فيها

ومن املالحظ أن ثمة شكوى من ضعف إعداد املعلمني وتأهيلهم, وأن ثمة 
 درسـوها وبـني مـا يامرسـونه يف امليـدان, إذ مل هوة بني املعلومات واملعـارف التـي

يــدربوا يف املعاهــد واجلامعــات عــىل اجلوانــب الوظيفيــة التــي حيتــاجون إليهــا يف 
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وإذا أضـفنا إىل ذلـك .  أداء طالهبـميفً سلبا  يتجىل  األمر وهذا مستقبل حياهتم املهنية,
 ً حمتـوى,ألخـرى هـي اٌأن برامج التدريب املستمر الـذي خيـضع لـه املعلمـون متخلفـة

, وال تواكــب املــستجدات املعــارصة مــن جهــة وال متطلبــات َ وأســاليبَوطرائــق
 جيعل إعـداد املعلمـني وتـأهيلهم وتـدريبهم  هذاَّ فإن كلامليدان من جهة أخرى, 

 .املستمر من التحديات األساسية التي يواجهها النظام التعليمي
تطـوير للنظـام التعليمـي وهو حتـد رئـيس, إذ إن أي : ضعف البحث العلمي −٦

وسـبقت اإلشـارة إىل اخللـل يف . ينبغي لـه أن يعتمـد عـىل البحـث العلمـي والتجريـب
ًإجراء البحوث العلمية فقرا وتوظيفا لنتائجها, وعدم استنادها إىل خطـة مـستمدة مـن  ً

 .الواقع ومشكالته
 توصيات ومقرتحات

م الوقـوف عـىل بعد أن تعرفنا أغلـب منـاحي الواقـع التعليمـي الـراهن, وتـ
التحديات الرئيسة التي تكتنف هذا الواقـع, يمكـن تقـديم عـدد مـن التوصـيات 
واملقرتحات بغية اإلسهام يف حل هذه التحديات التي يواجهها النظام التعليمي, 
وختطي الصعوبات احلائلة دون حتقيق األهداف, ويمكن إمجال هـذه التوصـيات 

 :يف اآليت
إذ إن التنميـة حتتـاج إىل : رتبوي ومتطلبات التنميـةالربط الوثيق بني النظام ال −١

أطر مهنية وفنية متوسطة وعالية, وعىل النظام التعليمي أن يوفر هـذه احلاجـات, 
وأال تكون يف منأى عن حاجات سوق العمل, ويستلزم ذلك وضع اسـرتاتيجية 
ع للنظام التعليمي وخطة يف ضوئها, وذلك بالتنسيق مع بقيـة األنظمـة يف املجتمـ

يف ضوء بيانات دقيقة عن واقع التعليم وحاجات سوق العمل, ذلك ألن نقـص 
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البيانــات الدقيقــة حيــول دون التخطــيط االســرتاتيجي الــسليم, وعــىل أن يــشارك 
القطاع اخلاص واملجتمـع األهـيل يف وضـع هـذه اخلطـة, ويـشارك أربـاب سـوق 

 .العمل يف حتديد خمرجات العملية التعليمية التعلمية
بغيـة ختـريج أطـر كفيـة وقـادرة عـىل اإلسـهام يف نوعية التعليم األمهية إيالء  −٢

 .عملية التنمية بكل جدارة
غــري خاضــعة لــسلطة وزارات الرتبيــة إنــشاء هيئــة ملراقبــة اجلــودة التعليميــة  −٣

 .والتعليم العايل والشؤون االجتامعية والعمل
أو اجلـامعي العمل عـىل أن تكـون املؤسـسات التعليميـة إن يف التعلـيم العـام  −٤

وأكثــر قــدرة عــىل االســتجابة للمتغــريات واحلاجــات أكثــر مرونــة يف مناهجهــا, 
املستجدة يف سوق العمل, ويتطلب ذلك تزويـد مؤسـسات التعلـيم العـايل بكـل 

 أفـضل آلليـات سـوق العمـل ٍالبيانات واملعلومات الرضورية لتمكينها من فهـم
لتتمكن من تزويـد سـوق العمـل , وحتليل جماالت العمل الناشئة واالستعداد له 

بمــوارد بــرشية متجــددة متلــك املرونــة والقــدرة عــىل اإلبــداع , املتغــري باســتمرار 
وجتدر اإلشارة إىل أن االحتياجـات الناشـئة يف الـسوق العامليـة زادت . واالبتكار

احلاجة إىل تطوير فرص عمل جديدة يف السوق للخرجيني, وأدى ذلك يف الوقت 
 . )٥(إىل إجياد خرجيني منتجني وجاهزين للعملنفسه إىل الدعوة 

مـن اجلامعـات مسامهة رجال األعامل يف تدعيم بـرامج التـدريب للخـرجيني  −٥
بطريقة التعاون مع اجلامعات يف التدريب والتأهيل يف أثناء الدراسة وبعدها, مع 
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  رضورة االهتامم بربامج إعادة التـدريب, وإخـضاع مـن هـم عـىل أسـاس العمـل 
 . تدريبية مستمرة بصورة إجبارية ال اختياريةدوراتِل
وتـسهيل إعـادة تـدريب العـاملني الـذين تشجيع التعلـيم يف مواقـع العمـل,  −٦

 .ًيواجهون مشكلة تقادم املهارات, وحتفيز املدربني واملتدربني ماديا
والعمل عـىل حتـسني البيئـة الرتبويـة فيهـا التوسع يف افتتاح رياض األطفال,  −٧

% من شخـصية اإلنـسان ٨٠ًطرا برشية ألن الدراسات أثبتت أن ًمبنى وأنشطة وأ
ًإنام تتكون يف السنوات الست األوىل من حياته, وأن ملرحلة الرياض أثرا كبريا يف  ً
املراحل الدراسية الالحقة من حيث املستويات التحصيلية والبعد عن التـرسب, 

عليمي هـو توجـه يف ًوأن التوجه إىل أن تكون رياض األطفال جزءا من السلم الت
 .املسار الصحيح البد من توفري مستلزماته يف التوجه املستقبيل

وإعـدادهم عـىل املـستوى اجلـامعي التوسع يف التنمية املهنية للمعلمني كافـة  −٨
ًبحيث يؤهل املعلمون تـأهيال علميـا وتربويـا يف مجيـع االختـصاصات, والعمـل  ً ً

فسح يف املجال للمعلمني القائمني عىل تفعيل دورات التدريب املستمر, عىل أن ي
 أن ينتـسبوا إىل اجلامعـات َ اجلامعيـةِعىل رأس عملهم وغـري احلـائزين الـشهادات

ًبغية احلـصول عـىل اإلجـازات اجلامعيـة, وأن يؤهلـوا تربويـا ليكـون أداؤهـم يف 
 .امليدان بالصورة املرغوب فيها

إذ إن وجـود يـة, تفعيل الرعاية الطالبية من صحية ونفـسية وعقليـة واجتامع −٩
أطباء الصحة املدرسية واملرشدين النفسيني واالجتامعيني يف املدارس يـسهم أيـام 
إسهام يف توفري الصحة اجلسمية والنفسية للمتعلمني, ومعاجلـة املـشكالت التـي 
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نفــسية كانــت أو اجتامعيــة أو تربويــة, كــام أن تــوفري العنايــة بــاملتفوقني , يعانوهنــا 
ــوذوي املواهــب وذوي ا ــن املع ــو اآلخــر يف َّوُحلاجــات اخلاصــة م ــسهم ه قني ي

 .االستثامر األمثل يف العقول, وهو أفضل أنواع االستثامر
وتـوفري مـدخالت التوسع يف جمـاالت التعلـيم املهنـي والتـدريب املهنـي  −١٠

صحيحة هلـذا النـوع مـن التعلـيم إلعطـاء خمرجـات صـحيحة, والعنايـة بالرتبيـة 
ليم, وإجياد مراكز للتوجه املهني يف املدارس الثانويـة املهنية يف خمتلف مراحل التع

واجلامعات من مهامها توعية الطالب بالتخصصات العلمية واملهنية التي يمكن 
ًأن توفر هلم عمال مضمونا حال خترجهم, وتعريفهم بفرص العمل التي تناسـب  ً
ة ختصــصاهتم بعــد التخــرج, والتنــسيق مــع اجلهــات املعنيــة إلقامــة دورات عمليــ
 .وبرامج تدريبية تؤهل للتخصصات ذات النسب العالية من الفرص الوظيفية

احلؤول دون الفاقد الرتبوي من مرحلة التعليم األسايس والفاقـد الرتبـوي  −١١
ويستلزم ذلك إزالة التفاوت بني اجلنـسني يف التعلـيم األسـايس من التعليم املهني, 

 لتطبيـق إلزاميـة التعلـيم, ووقـف كـل ويف املراحل التالية, وتوفري املناخات املالئمة
 قـانون أشكال الترسب من مرحلة التعليم األسايس وخاصة عند اإلناث, وتفعيـل

 األبنية املدرسية القريبة من سكن األطفـال, واإلكثـار وفريمنع تشغيل األطفال, وت
ًمن املدارس الداخلية للبدو, وحتسني أساليب التعلـيم جـذبا للمتعلمـني, ولتغـدو 

سة صديقة للمتعلم وبيئة جاذبة له يف مناشـطها وأسـاليبها وطرائقهـا, عـىل أن املدر
توضــع بــرامج خاصــة ملعاجلــة مــشكالت التــرسب والرتكيــز عــىل معاجلــة مــشكلة 

 .ًترسب الفتيات نظرا النتشارها واتساعها وآثارها املضاعفة
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 مجيـع وفريخـالل مـدة حمـدودة وتـوضع خطـة وطنيـة للقـضاء عـىل األميـة  −١٢
عـىل أن  , تلزمات نجاحها, ذلك ألن مسؤولية القضاء عىل األمية مسؤولية مجاعيـةمس

ًكتبا وأدلة,يعاد النظر يف دوراهتا من حيث املناهج   ومـن تدريس, َ للمعلمني وأساليبً
حيث احلـوافز للمعلمـني, وتـوفري األطـر املؤهلـة واملدربـة للتعامـل مـع األميـني 

ت حمــو األميــة وخاصــة لــدى اإلنــاث بغيــة الكبــار, واحلــوافز للملتحقــني بــدورا
 .دجمهم يف عملية التنمية بصورة إجيابية وفعالة

ًأهــدافا االسـتمرار يف حتــديث املنـاهج الرتبويــة يف ضــوء االجتاهـات املعــارصة  −١٣
ــا وطرائــق وتقنيــات وأســاليب ومناشــط وتقــويام, عــىل أن يركــز يف  ًوحمتــوى وكتب ً

ة والديمقراطيـة وحقـوق اإلنـسان والـتعلم نَـَاألهداف عىل التعليم مـن أجـل املواط
ًمدى احليـاة, وعـىل أن يكـون حمتـوى املنـاهج ملبيـا حلاجـات املتعلمـني ومتطلبـات 
ًاملجتمع وسوق العمل يف الوقت نفسه, وعـامال عـىل إكـساب املتعلمـني الكفايـات 

 عـىل ًواملهارات احلياتية والعملية ومهارات التعلم الذايت, وأن يكـون الرتكيـز أيـضا
ّكلية املعرفـة ووحـدهتا وتكاملهـا, وأن تكـون املنـاهج ذات مرجعيـة عامليـة, وتقـوم 
بمعايري دولية ومركزة عىل املـستقبل, وتراعـي الفـروق الفرديـة, وتفـسح يف املجـال 
لتعدد مصادر التعلم, ومتعددة الوسائط والتقنيات والقنوات مـن حيـث اسـتخدام 

تخدم األساليب الفعالة لتنمية اإلبداع, وحترتم احلواسيب والرزم التعليمية, وأن تس
الفروق الفردية, وتشجع عىل التفكـري التـأميل واختـاذ القـرار, عـىل أن يكـون املعلـم 

ــة ًمرشــدا وموجهــا وقــدوة, ويتحــول مــن ناقــل للمعرفــة هدفــه القولب  إىل حملــل  ,ً
 مشكالت تعليمية يكشف يف طالبـه مـواطن التفـوق واإلبـداع, ويـزودهم بقواعـد
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التفكري العلمـي وإثـارة فـضوهلم وطموحـاهتم, ويعلمهـم كيـف يفكـرون, وكيـف 
, ويتخذون القرار, ويتكيفـون مـع التغـري عـىل  َبون املستقبلَّحسَتَيتخيلون, وكيف ي

 تقويم املتعلمني باختبارات معيارية وبمعايري دولية جيريعىل أن . »توفلر«حد تعبري 
 أن يتكيفوا مع التغري إال إذا أدركنا أبعاد هذا للتحصيل الدرايس, وال يمكن لناشئتنا

ــستقبل ــات البحــث يف امل ــاهم عــىل منهجي فــرض    خــاصوجــه وب, التغــري, ودربن
, والتـدرب  األبـدالالفروض وحتليل السيناريوهات والتحـسبات, واملفاضـلة بـني 

 ولقـد ورد يف.  اختاذ القرار, واستشعار األزمة قبل وقوعها واإلعداد الحتوائهـاعىل
احلكمــة اهلنديــة أن العقــالء يــرون األحــداث قبــل وقوعهــا, وأن احلمقــى ال يــرون 

 .األحداث إال ساعة وقوعها, وأن املجانني ال يرون األحداث حتى بعد وقوعها
ورؤية األحـداث   األبدال ومن هنا كان التدريب عىل وضع السيناريوهات و

كبـرية مـن األمهيـة يف حياتنـا ًقبل وقوعها, واالستعداد الحتوائها أمـرا عـىل درجـة 
املعارصة, ذلك ألن اإلنسان هو الـذي يـصنع املـستقبل, فـإذا مل يـدرب عـىل كيفيـة 
قــراءة التــاريخ قــراءة واعيــة يــستخلص منهــا الــدروس والعــرب, وكيــف يفكــر فــيام 
يتعلم, وكيف يتخيل ويتصور الواقع االفرتايض, وكيف يتحاور مع اآلخـر حـوار 

بتكر معرفـة جديـدة تؤهلـه الستـرشاف املـستقبل فإنـه يبقـى الند املشارك, وكيف ي
 .ًعاجزا عن اللحاق بركب العرص والتهيؤ ملواجهة متغرياته ومستجداته

 امليزانيـات الكافيـة لـه, عـىل أن ترصـد  إرصـادواالهتامم بالبحث الرتبـوي  −١٤
 املــشكالت التعليميــة التعلميــة يف مجيــع املراحــل باألســاليب التعليميــة, وترتــب

ًترتيبا تنازليا يف ضوء حدهتا وتفاقمهـا, ويمكـن التنـسيق مـع كليـات الرتبيـة ألن  ً
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ًتكون هذه املشكالت موضوعا لرسائل املاجـستري والـدكتوراه, عـىل أن توظـف 
 .نتائج البحوث املقدمة يف معاجلة املشكالت

ليـضطلع بـدوره إىل جانـب التعلـيم الرسـمي يف تطوير واقع التعليم اخلـاص −١٥
ف مراحلــه, عــىل أن توضــع معــايري تلتــزم هبــا املــدارس اخلاصــة واجلامعــات خمتلــ

  اخلاصــة مــن حيــث مناهجهــا وأقــسامها وشــهاداهتا واعتامدهــا, ليكــون ذلــك كلــه 
إرشاف وزاريت الرتبية والتعليم العايل إزالة للبلبلة احلاصلة, وعىل أن تكون اللغـة ب

يـع مـواد املعرفـة, إضـافة إىل منـاهج العربية الفصيحة األم هي اللغة املعتمـدة يف مج
 .إثرائية يف العلوم والرياضيات تدرس باللغة األجنبية إىل جانب اللغة األم

ــاة −١٦ ــات واملهــارات الــرضورية للحي ــز عــىل إكــساب املتعلمــني الكفاي الرتكي
وأن يعتـزوا بـانتامئهم إىل وطـنهم وأمـتهم, ويتعلمـوا كيـف وللتعلم مدى احلياة, 
 حيـافظون عـىل هـويتهم وذاتيـتهم الثقافيـة وانـتامئهم يف عـرص يتعلمون ? وكيـف

التغريات املتالحقة والتحوالت الـرسيعة والعوملـة املهيمنـة ? ثـم كيـف يفكـرون 
ويمتلكون كفايات املبادرة وروح االبتكار, والكفايات السلوكية متمثلة يف تنمية 

تقبل النقد وممارسة روح املسؤولية واالعتامد عىل النفس والتعاون مع اآلخرين و
النقــد الــذايت يف الوقــت نفــسه, والــتحيل باملرونــة وقبــول التغــري اســتجابة لعــرص 

 حيكمه التغري املطرد والتحول الرسيع ?
احلرص الشديد من املسؤولني عن العمليـة التعليميـة التعلميـة عـىل أن تكـون −١٧

وأن تكـون تها, مؤسساتنا التعليمية بيئات صـديقة للمتعلمـني جاذبـة هلـم يف أنـشط
ًمرتبطــة باحليــاة واملجتمــع مــن حوهلــا ارتباطــا وثيقــا, تتنــوع فيهــا مــصادر املعرفــة  ً
ومصادر التعلم, وتـزود متعلميهـا باملهـارات التقنيـة التـي تتطلبهـا طبيعـة العـرص, 
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ًنرتنت, وتقدم فرصا للتعلم الـذايت عرص العلم والتقانة واملعلوماتية والشابكة واإل
تعلم املـستمر, وتتعـدد فيهـا املنـاهج املرنـة واملراعيـة حلاجـات الذي هو أسـاس للـ

ًاملتعلمني, وتنـأى هبـم عـن التلقـني واحلفـظ والتعلـيم البنكـي حتـى تغـدو مـصنعا 
لإلبداع واالبتكار والتفكري العلمي الناقد املوضـوعي يف الوقـت الـذي تكـون فيـه 

 .يةًمصنعا لقيم املواطنة واالعتزاز بالعروبة والقيم اإلنسان


