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 إهداء

 إلى 

 أحاطاني بدعائهماأبي وأمي اللذان 

 لينا التي ساندتني ودعمتني دائما رغم كل الظروف أختي

 خولة صديقتي البعيدة في المسافة القريبة بالروح

 وسامفي هذا المشوار  التي كنا معا   الغاليةرفيقتي 

 وإلى من أمدوني دوما  بالطاقة والعزيمة بقصد أو بدونه ...
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 شكري وامتناني

 األكاديمية السورية الدوليةإلى إدارة 

 وإلى كل أستاذ ودكتور تعلمت منه واستفدت من خبرته

 وسعة صدرهمساعدته وأخص بالشكر الدكتور أيهم أسد ل

لما قدمه لنا من نصائح المشرف على البحث  أيمن ديوب والدكتور

 .ومعلومات قيمة
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 الملخص

واقع التعليم األساسي وما آل إليه خالل سنوات األزمة في الجمهورية تهدف الدراسة على تسليط الضوء على 

العربية السورية والمشكالت والتحديات التي واجهها التعليم األساسي ليعود كما كان في تهيئة جيل جديد من 

 هو التعليم األساسي أن خاصة ،نواة لبناء أجيال قادمة تقوم بإعادة إعمار ما خربته األزمةالطالب ليكونوا 

 م.عا بشكل هقين واألسرا والمر  األطفال مع ا  استم األكبر والقاعدة البنية

تم تسليط الضوء على مفهوم التعليم األساسي وأهدافه ومشاكله، كما تم استعراض احصائيات عن أثر األزمة 

يم . باإلضافة إلى طرح طرق وبدائل أخرى للتعلالسورية على واقع التعليم األساسي والتحديات التي تواجهه

 والتطرق إلى التعرف على بعض التجارب الدولية في مجال التعليم.

استثمار  ،تم وضع عدد من المقترحات والتوصيات: العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس المتضررة

دعم النفسي تكثيف برامج ال بين الريف والمدينة،لقوى البشرية التعليمية االستثمار األمثل بإعادة توزيعها ا

 النظر بالمناهج بشكل عام والتخفيف من اإلرشاد لألطفال الذين عايشوا األزمة، إعادةاالجتماعي وتفعيل دور 

أقرانهم، طعوا عن الدراسة بسبب األزمة ليلحقوا بكثافتها واالقتصار على األساسيات بالنسبة للطالب الذين انق

لكادر للتخفيف من الضغط على المدارس وامج التعليم البديلة كالتعليم اإللكتروني والتعلم الذاتي راب إدماج

 التعليمي.

 .الكلمات المفتاحية: التعليم األساسي، المشكالت والتحديات، األزمة في سوريا
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summary 

The study aims to shed light on the reality of basic education and its outcome 

during the years of the crisis in the Syrian Arab Republic, and the problems and 

challenges faced by basic education to return as it was in preparing a new gener-

ation of students to be a nucleus for building future generations to rebuild what the 

crisis has destroyed, especially that basic education It is the most common structure 

and base with children, adolescents and families in general. 

The concept of basic education, its objectives and problems were shed light on, 

and statistics on the impact of the Syrian crisis on the reality of basic education 

and the challenges facing it were reviewed. In addition to presenting other methods 

and alternatives to education and addressing the identification of some international 

experiences in the field of education. 

A number of proposals and recommendations have been put forward: working to 

rehabilitate the infrastructure of damaged schools, investing in educational man-

power, the optimal investment by redistributing them between the countryside and 

the city, intensifying psychosocial support programs and activating the role of coun-

seling for children who have lived through the crisis, reconsidering the curricula in 

general and reducing their intensity and limiting them On the basics For students 

who have dropped out of school due to the crisis to catch up with their peers, the 



 ت
 

integration of alternative education programs such as e-learning and self-learning 

to reduce pressure on schools and educational staff. 

Keywords: basic education, problems and challenges, the crisis in Syria 
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 مقدمة 

 القطاعات االقتصادية واالجتماعية جميعسنوات من أزمة طالت  عشرتعاني الجمهورية العربية السورية منذ 

لمدارس تم خروج عدد كبير من ا حيث من هذه األزمة المتضررينكان قطاع التعليم أكبر والحيوية والتعليمية و 

هات جمدمرة كليا  والباقي بحاجة إلى إعادة تأهيل. وتقدر  منها يقدر باآلالف من الخدمة في المناطق الساخنة

ن / مليون طفل سوري، يتوزعو 5.1/ السورية عدد الطالب الذين تسربوا من العملية التعليمية حوالي المسؤولة في

على دول الجوار في لبنان األردن العراق تركيا مصر دول االتحاد األوربي باإلضافة إلى مليون طفل داخل 

سوريا. لقد أدى إعادة التوزيع الديموغرافي للسكان في سوريا وخاصة إلى المناطق اآلمنة على زيادة كثافة أعداد 

عادة توزيع إ و  الدراسيةوالحصة  الدراسير اليوم وعودة المدارس إلى الدوام النصفي وتقصي الصفوفالطالب في 

. انخفاض جودتهو  نوعية التعليم وزيادة تكاليفهتراجع ذلك في النهاية إلى  . أدى كلالمعلمين إلى المناطق اآلمنة

أما التأثيرات غير المباشرة وبعيدة المدى فيصعب حصرها والتعبير عنها رقميا  ولعل أخطر التأثيرات هو تراجع 

احتلت من  في العقود الماضية والتي الجمهورية العربية السوريةيد من المكتسبات التربوية التي حققتها العد

، سواء ما تعلق منها بتحقيق أهداف التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة أو األهداف دوليا   متقدم موقعخاللها 

 ي وضعت فيها.وضياع االستثمارات الهائلة الت والتنمية المستدامةاإلنمائية 
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 السابقة الدراساتأواًل: 

( بعنوان دراسة تحليلية تقويمية لواقع البرامج التدريبية للمدرسين بين عامي 6102دراسة )الحماد، 

(6101-6102 ) 

هدفت الدارسة إلى الكشف عن واقع البرامج التدريبية التي أقمتها وزارة التربية لتدريب المدرسين للتعامل مع 

م، وتعرف جوانب قوتها وجانب قصورها لوضع المقترحات  0252م وحتى عام  0252المطورة منذ عام  المناهج

وحتى  0252التدريبية منذ عام  الدوراتشملت العينة االختصاصات جميعها ممن اتبعوا  والحلول لتالفيها.

كانت ستبانة وبنودها. و م، اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في استخالص النتائج من محاور اال 0252

أهم نتائج الدراسة عدم وضوح أهداف الدورات/البرامج التدريبية ألغلب المتدربين، المحتوى التدريبية لم يكن 

مالئم الحتياجات المتدربين، بيئة التدريب لم تكن مناسبة، المحتوى التدريبي ركز على الجانب النظري والمدربين 

 كفاءة.لم يكونوا على جانب كبير من ال

 ( بعنوان أهمية مأسسة التعليم البديل في سوريا وربطه مع التعليم النظامي6102دراسة )خراساني، 

هدفت الدراسة إلى تعزيز جودة التعلم والتعليم في سوريا ضمن سياق إعادة التفكير في التعليم وتحقيقا  للهدف 

ات التعليم الجيد لجميع األطفال. وكذلك فتح مسار الرابع في أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى تحقيق 

تعليمية جديدة الحتواء األطفال واليافعين ضمن هذه المسارات لتحقيق التعليم مدى الحياة. حيث عرضت 

الدراسة الوضع الراهن والتعليم البديل والتحديات التي تواجهه، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وضع 

وواضحة تتعلق بالتعليم، إنشاء مديرية تعني باعتماد برامج كافة التعليم البديل، إدماج وثيقة سياسات محددة 

ة لبرامج التعليم البديلة كالتعليم اإللكتروني والتعلم الذاتي، مواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية العام

 من الخدمة التربوية. عالي مستوى  في المجال التربوي لضمان
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تأثير بعض العوامل في كفاءة التعليم األساسي النوعية في الجمهورية ( بعنوان 6102بد الرحمن، دراسة )ع

 العربية السورية

إلى التعريف بمفهوم التعليم األساسي وإلى قياس مدى تأثر العوامل التي تأثر بها التمديد على هدف البحث 

حلب عن طريق االستبيان الذي وزع على المعلمين كفاءة التعليم األساسي من خالل دراسة ميدانية في مدينة 

يتضمن عبارات حول متغيرات البحث السبعة وهي )إدراك المعلمين لمفهوم التعليم األساسي، الرضا الوظيفي، 

تجهيزات الجانب العملي، المباني، المناهج، االمتحانات( والمتغير التابع كفاءة نظام التعليم األساسي والذي 

تحقيق أهداف التعليم األساسي. وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  يعبر عنه بمدى

 المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

مؤهلة، تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية للتعامل مع الكوادر الو هدفت جميع الدراسات إلى تحسين الواقع التعليمي 

نمية المستدامة لتتماشى مع أهداف الت مع التعليم وتحسين جودتهام بدمج التقانة واستخدام التقنيات الحديثة والقي

 .وتطبيق نظام تقييم بديل للكادر التدريسي

تختلف الدراسة عن الدراسات السابقة في أن الدراسة تبحث في المشاكل والتحديات التي تواجه العملية التربوية  

 لمشاكل للنهوض في العملية التربوية في ظل ما شهده القطاع التربوي بعد سنين األزمة الطويلة والحلول لتلك ا

 .من دمار وتخريب ممنهج في السنوات العشر األخيرة
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 إشكالية البحث ثانيًا:

لم تعد عملية التعليم عملية ارتجالية أو عملية إلقاء وتلقين معلومات فقط وخصوصا  في بلدان العالم الثالث، 

بناء أجيال قادرة على مواكبة ركب التطور العالمي، وهذا ما كان مخطط في الجمهورية العربية حيث تعد عملية 

يقارب العشر  بعد ماف السورية حتى أسدلت األزمة السورية ظالل خرابها، حيث كان لقطاع التعليم نصيب كبير

 ة من المشكالت واألزماتمجموعة كبير  أن قطاع التعليم يواجهسنوات من األزمة التي مرت في البالد نجد 

الذي و  جميع مستوياته وخصوصا  التعليم األساسي الذي يعد النواة الرئيسة لتنشئة األجيال التي طالت والتحديات

لمؤثرة في أهم المشكالت اما هي في بحثنا سنقوم بطرح  يعتبر من أهم الخاليا أو العناصر في عملية التنمية.

 ؟األساسيفي مرحلة التعليم  العملية التعليمية

من خالل رصد الواقع التربوي خالل سنوات األزمة )الكوادر التعليمية والتسرب الدراسي والمناهج الدراسية  

 والحاجة للدعم النفسي ومدى استيعاب المدارس ألعداد التالميذ(.

 في ظل األزمة؟وماهي أهم التحديات التي تواجه التعليم األساسي 

 بدائل التعليم المتاحة والتي يمكن أن تساعد في العملية التعليمية وتطويرها.والبحث في 

تدهور  حلول فعالة ستؤدي إلىوالتوصيات لهذه المشكالت التي إذا ما استمرت دون  المقترحاتوتقديم بعض  

 أكبر في العملية التعليمية وستكون حجر عثرة أمام عملية التنمية المستدامة.

 البحثأهداف ثالثًا: 

 الوقوف عند العديد من النقاط وهي: يهدف البحث إلى

 في الجمهورية العربية السوريةبمرحلة التعليم األساسي رصد الواقع التربوي  .5

 سنوات األزمة خالل وتطوراته مقارنة الواقع التربوي  .0

 البحث في أهم المشكالت التي تواجهها هذه المرحلة. .3
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 في تفعيل هذه المرحلة وتطويرها.البحث في أهم الحلول ومدى تأثيرها  .4

 أهمية البحث رابعًا:

 يكتسب البحث أهميته من ناحيتين:

وأهم  أهدافهاوالتعريف بها وب بتسليط الضوء على مرحلة التعليم األساسي البحث يقوماألهمية العلمية: حيث 

التطورات ن موإيجاد بعض الحلول لها في ظل ما مرت به البالد  تواجهه بفعل األزمةلمشكالت والتحديات التي ا

 يقوم بعمليةبكفاءة وفعالية ل على العمل ومتمكن السريعة والمتالحقة التي نحتاج فيها إلى بناء جيل جديد قادر

 عمار والتقدم في عملية التنمية.إعادة اإل

ملية ع أيدي المهتمين والقائمين ميدانيا  على فتنبثق أهمية الدراسة من خالل وضعها بينالناحية العملية: 

لدراسات المشابهة ا النهوض برسالة التربية والتعليم وإعادتها إلى المسار الصحيح ولتكون دراسة أساسية لباقي

 المشابهة. يةمستويات التعليم والدراسات لباقي

 فرضيات البحث خامسًا:
 :لبحثا إجابات محتملة مبدئية لتساؤالت البحث التي تمثلفرضية بناء  على إشكالية الدراسة يمكن صياغة 

 العملية التعليمية )التعليم األساسي(.لألزمة السورية على  فرضتها مشكالت يوجد
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 في سوريا التعليم األساسيواقع : المبحث األول

 التعليم األساسي في سورية المطلب األول: توصيف

هو تعليم الزامي يشمل المرحلتين االبتدائية واالعدادية ويجمع بين أساسيات المعرفة والتعليم العملي والمهارات 

األدائية التطبيقية بحيث يؤدي إلى صيغة تكاملية مرنة تواجه جوانب الضعف في نوعية التعليم والمجتمع على 

م ة الفقر والتخلف المعرفي وبمعنى آخر التعليحد سواء وتحد من هدر رأس المال البشري وتسربه إلى مصيد

األساسي هو العملية التعلمية التعليمية المستمرة والمتمثلة في بناء رأس المال البشري فهو مفهوم متكامل 

يستهدف بناء الشخصية من كافة جوانبها العلمية والتربوية والصحية والمهنية والثقافية والمواطنية والنفسية 

والبيئية، وتنمية الملكات الفكر النقدي والمتسائل القادر على حل المشاكل والمستوعب لحقه في والمعلوماتية 

لتقرير الوطني )االخيار على أساس التشبع بمفاهيم التربية والمواطنية والمشاركة المجتمعية وفرص االختيار 

 (0224الثاني عن التنمية البشرية في سورية، 

ألساسي "مرحلة التعليم األولى بالمدرسة التي تكفل للطفل التمرس على طرق وقد عرف اليونسكو التعليم ا

التفكير السليم، وتؤمن له حدا  أدنى من المعارف والمهارات والخبرات التي تسمح له بالتهيؤ للحياة وممارسة 

 م النظامي" يدوره كمواطن منتج، وبذلك يمثل التعليم األساسي المستوى األول من قاعدة الشكل الهرمي للتعل

  (0222)الزامل، 

 أهداف التعليم األساسي في سوريا المطلب الثاني:

تهدف التربية في مرحلة التعليم األساسي إلى بناء شخصية المتعلم المتوازنة بجوانبها الوجدانية والعلمية والفكرية 

واالجتماعية والنفسية والجسدية عن طريق اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم التي تمكنه من تطوير 

لعمري تماعية والوطنية والعالمية بشكل ايجابي وفق مستواه انفسه واستخدام التقنيات والتفاعل مع القضايا االج



- 7 - 
 

 وتوظيفها في المواقف الحياتية وتهيئته للمرحلة الثانوية ويتحقق ذلك من خالل تحقيق األهداف العامة اآلتية

 :في سوريا( ساسيألالداخلي لمدارس مرحلة التعليم االنظام  0)المادة 

وتنمية  ها،العربية وحضارت واالنتماء للوطن واألمة واالعتزاز بثقافة األمةتأكيد الهوية الوطنية والقومية  .5

 حس المواطنة والحرص على المصالح الوطنية.

 تنمية الوعي بأهمية الوحدة الوطنية والتسامح وقبول اآلخر ونبذ التعصب بأشكاله المختلفة .0

ض حفاظ على ممتلكاته والتمسك باألر تنمية إدراك الناشئة لثقافة المقاومة ودورها في حماية الوطن وال .3

 والحقوق والدفاع عنها.

فهم الحقائق والمبادئ والمفاهيم العلمية األساسية الوظيفية في العلوم والرياضيات والدراسات االجتماعية  .4

والفنون والموسيقا التي تتناسب مع نموه العقلي، وتنمية قدراته العقلية وتمكينه من التواصل اإلنساني 

 ه المختلفة.بأشكال

التنشئة على حب اللغة العربية، وتمكين المتعلم من اكتساب أساسيات اللغة وامتالك مهارات التواصل  .1

 بها.

تنمية القدرة على فهم العالقة بين اإلنسان والبيئة وتفسير ما ينتج عنها والمساهمة في حل ما يواجهه  .6

 ة عليها.من قضايا ومشكالت، واالستثمار األمثل للموارد والمحافظ

فهم القضايا المعاصرة وأبرز المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي شهدها الوطن  .2

 العربي والعالم في مختلف العصور.

تقدير الشخصيات التاريخية، السياسية والعلمية واألدبية، في سورية والوطن العربي والعالم، التي لها  .2

 خدمة اإلنسانية.دور في تطور المجتمعات و 

 اكتساب المهارات األساسية في اللغات األجنبية التي تتناسب مع عمره. .9
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 لإلنسان ةاألخالقيتعزيز القيم الروحية النابعة من الديانات السماوية وفهم دورها في تكوين البنية  .52

 اإليجابية.أنماط السلوك  واكتساب

 قانه وتشجيع المبادرات الذاتية.وضرورة إت مجاالتهتقدير قيمة العمل المنتج في كامل  .55

ألساسية االفني بأشكاله المختلفة واكتساب المهارات  واإلبداعتنمية الحس الجمالي وتقدير روعة الطبيعة  .50

 للعمل الفني المبدع

 واستخدام قواعد المحافظة على الصحة. الجسدي،تنمية المهارات الحركية المناسبة للنمو  .53

 اهواقتراح الحلول واتخاذ القرارات المسؤولة تج المشكالتتنمية مهارات التفكير وروح المبادرة في حل  .54

 والصحية.والسكانية والبيئية  االجتماعيةالقضايا 

 والخاصة.العامة والمحافظة على الممتلكات العامة  باألنظمةتنمية الوعي بضرورة التقيد  .51

 والواجبات.والقدرة على ممارسة الحقوق  والمرأة، والطفل اإلنسانتنمية الوعي بحقوق  .56

 اكتساب القدرة على تنظيم الوقت واحترامه وحسن استخدامه. .52

مصادر  توظيفو  االجتماعي،والتكيف  التطوعي،والعمل  الفريقي،تنمية القدرة على التعلم الذاتي والعمل  .52

 لمختلفة.افي المواقف الحياتية  ومات،المعلالمعرفة المتنوعة والتقنيات المعاصرة بما فيها تكنولوجيا 

 العوامل المؤثّرة في التعلُّم المطلب الثالث:

 يفي عملية التعلُّم، وهي كما يأت تؤثر بشكل مباشرحدد المختّصون في علم النفس التربوي عدة عوامل 

 :(0256)العجرش، 

الحركية،  القدرات، ألّن التعلمفاعلية هذه الخصائص من أهم العوامل التي تحدد  حيث تعد :المتعلمخصائص  .5

َيُمهم. ، كما وتختلف شخصياتهم، واتجاهاُتهم، وقلمتعلمينالعقلية، والصفات الجسدية تختلف بين ا القدراتو 

هناك تفاعل دائم بين سلوك الُمعلّ م والُمتعلّ م، مما يؤثّ ر على نتائج عملية التعلُّم، كما  :سلوك المعلّ م والُمتعلّ م

 وترتبط شخصية الُمعلّ م الذكي بُطرق التدريس الفّعالة، التي تقوم على التفاُعل. 
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 دريسها. تيجب أن توفر الوسائل التعليمية والتجهيزات التي تتعلق في المادة التي يتم  :البيئة المدرسية .0

يختلف التحصيل في المواد الدراسية بين ُمتعلّ م وآخر، فبالعادة يميل بعض الطاّلب لمواد دونا   :المادة الدراسية .3

عن المواد األخرى، لذلك يجب عرض المادة بشكل واضح وتنظيمها بشكل جيد من أجل زيادة فاعلّية عملية 

 التعلُّم. 

لحركية، والعقلية بين ُطاّلب الصف الواحد، كما وتختلف الميول، والقيم، تختلف الُقدرات ا :صفات الُمتعلّ مين .4

 واالتجاهات، والخبرات السابقة للطاّلب نظرا  النتمائهم لطبقات اقتصادية واجتماعية ُمختلفة.

ي ههي العوامل التي ُتحدد فاعلية عملية التعلُّم، والقوى الخارجية، و  :تأثير القوى الخارجية القوى الخارجية .1

من العوامل المؤّثرة في التعليم المدرسي، مثل البيئة الثقافية، والمنزل، والجيران، وهي ُمهّمة حيث تساعد على 

 تحديد الصفات واألنماط السلوكية للطالب داخل الغرفة الصفية. 

مة  :نظرة المجتمع إلى المدرسة .6 ي المؤثّ رة فتعّد نظرة المجتمع إلى المدرسة هي من العوامل الخارجية الُمهّ 

عملية التعليم وفاعليتها، حيث تتوقع بعض المجتمعات من المدرسة أن تكون قادرة على تطوير شخصيات 

الطاّلب بشكل اجتماعي، وفكري، وتفاعلي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإّن المجتمعات تعمل على توفير 

التعلُّم،  ائها على القيام بالجهود المتواصلة فيالُفرص الدراسية ألبنائها، إال أّن بعض المجتمعات ال ُتشجع أبن

فُترسل أبنائها للمدرسة من أجل التخلُّص من المشاكل المنزلية، مما يجعل المدرسة غير قادرة على القيام بأي 

 جهود في سبيل تعليم هؤالء الطلبة.
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 في ظل األزمة مشاكل التعليم األساسي في سورية المبحث الثاني:

كونها أّول  ،والحوادث مشكالتسورية جملة من الال األزمة في الجمهورية العربيةواجهت وزارة التربية منذ بداية 

ية لألعوام عليم في سور اإلحصائي للتّ  لكتيباوقد تم تلخيص المشكالت من  هدفتالقطاعات التي استُ  وأهم

 والتي تمثلت بـ: 0252 - 0255

  .إلى تدمير كلي أو جزئيلمناطق والمنشآت التعليمية في مختلف اتعرض عدد كبير من المدارس  .5

عرضوا ت إضافة إلى الصدمات النفسية التيسقوط العديد من الشهداء والجرحى من المعلمين والتالميذ،  .0

 لها.

اف العملية وايقالمدن إلى  موجة النزوحنتيجة  والمدارس المتنقلةالبادية والخيم  في مدارسالإغالق جميع  .3

 .لتعليمية فيهاا

 .نةاآلم المناطق النازحينكثرة عدد  وذلك بسبب الصف الواحدالكثافة الكبيرة للتالميذ ضمن  .4

 .تالميذ في المناطق اآلمنةازدياد عدد المدارس ذات الدوام النصفي لزيادة القدرة االستيعابية لل .1

لعام خالل ا مراتكن سكنهم عدة نتيجة اضطرارهم لتغيير أما للطالب الدراسيعدم استقرار الواقع  .6

 .الدراسي

ائق نقطاع عن الدوام وفقدان الوثزيادة كبيرة في عدد التالميذ ممن فقدوا تحصيلهم العلمي نتيجة اال .2

 .المدرسية الخاصة بهم

 .النسب وفاقدي المكتومين التالميذ عدد في كبيرة زيادة .2

 تحديا  كبيرا  بتطبيق المناهج الجديدة. النقص في الكوادر التدريسية المؤهلة والمدربة مما يشكل .9

 رى افظات وتمركز الفائض في محافظات أخالنقص الكبير في أعداد الكوادر التدريسية في بعض المح .52

 واالضطرار إلى تعيين معلمين غير مدربين من خارج المالك.
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لبية على من أثار س هالي التالميذ نتيجة األزمة وما رافقالواقع االجتماعي واالقتصادي المتردي لدى أها .55

 حياتهم.

 .الدامجة المدارس من عدد على اإلعاقات ذوي  من التالميذ تسجيل اقتصار .50

 احصائيات أثر األزمة السورية على واقع التعليم األساسي المطلب األول:

لتعليم باالعتماد على الكتيب اإلحصائي ل يبين الجدول التالي آثار األزمة السورية على واقع التعليم األساسي

 :0252-0255في سوريا 

 نسبة التغيير المئوية 0252عام  0252عام  الوصف

 %06.1- 364016542 466656220 االلتحاق

 %42- 526029 526502 البنية التحتية

 %01 %09 %4 التسرب الدراسي

 %32.2- 5226502 5206012 عدد الشعب الصفية

 %-33.962 249,778 378,233 المتقدمين لشهادة التعليم األساسي عدد

 -7.9609% ٪ 65.9 ٪ 71.6 نسبة النجاح

 %54.33- 176814 220582 الهيئة التعليمية

 0252-0255المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على الكتيب اإلحصائي للتعليم في سوريا 

خالل الفترة ما بين ( ٪06.1)انخفض معدل التسجيل في التعليم األساسي نجد من الجدول أن نسبة االلتحاق 

خطة تتضمن العمر الصحيح للدخول إلى المدرسة وهي خطة تسمح لألطفال  يتطلب وضع هذا 0252-0252

عالجة لم المتممة الذين تجاوزوا سن الدخول إلى المدرسة باستخدام المناهج الدراسية العادية ومناهج الدراسة

ي ارتفعت المقابل نجد أن نسبة التسرب الدراسب ثار الالحقة والعدد الكبير لألطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة.اآل

 خالل نفس األعوام. %09إلى  %4من 
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، إذ بلغ عددها ٪42العدد اإلجمالي للمدارس بنسبة و  البنية التحتية هناك انخفاضا  كبيرا  فيأيضا  نجد أن 

تم استخدام بعض المدارس الموجودة في حيث  0252في عام  526029قارنة  ب م 0252في عام  526022

عملية مما جعلها غير صالحة للالمدارس ألضرار مادية  تعرضل باإلضافةالمناطق اآلمنة كمراكز إيواء للوافدين 

إلى  0252في عام  5206012من  ٪32.2وبالمثل هناك انخفاض في عدد الشعب الصفية بنسبة  التعليمية،

 . 0252عام  5226502

ى هذا االنخفاض إلى تقريبا  ويعز  ٪ 34وكاَن ُهناك انخفاضا  في عدد المتقدمين لشهادة التعليم األساسي بنسبة 

عام  %25.6وبالمثل نجد أن نسب النجاح كانت  ى محدودية الدعم للبنية التحتية.إضافة إل تسّرب الطالب

 .0252ام ع %61.9وانخفضت إلى  0252

 176814البالغ عددهم  0252وبين عام  220582البالغ  0252بين عامي  الهيئة التعليميةعند مقارنة 

. ويعزى هذا االنخفاض في أعداد المدرسين الهيئة التعليمية ٪02نالحظ أن هناك انخفاض بنسبة تقارب ال 

ن سقوط العديد من الشهداء والجرحى م باإلضافة إلى واإلداريين نتيجة للظروف التي مر بها قطاع التعليم.

 .إليها التي تعرضوامات النفسية المعلمين والتالميذ، إضافة إلى الصد

 ديات التي تواجه التعليم األساسيالتح المطلب الثاني:

منها تحديات منها ما يتعلق بالقوانين والتشريعات و ال الكثير منالتعليم األساسي في ظل األزمة السورية واجه 

ين الواقع ورقة عمل بعنوان التعليم األساسي بحيث تم ذكر هذه التحديات في  التعليمي القائم يرتبط بالنظامما 

 :)حسن، بدون تاريخ( وسنقوم بذكر هذه التحديات كالتالي، لـ الحالي والتطلعات المستقبلية

 :ـتتمثل ب والتشريعاتالتحديات المتعلقة بالقوانين 

خارج  ومازالوا بالتعليم األساسي، والم تلتحق الذين هذا الفقد في وجود نسبة من األطفالالفقد التربوي: يتمثل 

 ةاف في مخرجات المؤسسات التعليميعدم تحقيق األهدمما يؤدي إلى  المدرسة، باإلضافة إلى الرسوب واإلعادة

 في المنظومة التربوية. كبيرا  تحديا   ويشكل
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لمرحلة  النظام الداخلي من /45وبخاصة المادة / اإللزاميخاصة بالتعليم المرونة في التعليمات والقوانين ال

ن المرحلة م يذ في أي من الصفوف الستة األولىال يجوز أن يرسب التلم)التعليم األساسي والتي تنص على: 

د المدرسة بع هذه الصفوف وال يفصل التلميذ من أكثر من مرة واحدة في صف واحد أو مرتين في مجمل

ة حاالت وبعد معالج الرسوب المذكورة بل ينقل إلى الصف األعلى مادام في حدود السن المقبولة مراتاستنفاد 

التعليمي لديهم  الفاقد بدون معالجة ترفيع الطالب يتم حيثآخر بشكل  استثمرت. إن هذه المادة (التقصير لديه

 ئهم من مرحلة التعليم األساسي.مما يسبب في اتساع الفجوة التعليمية حتى انتها

مهام التي وال اإلجراءاتالتعليم على الرغم من  بإلزاميةالمتعلق اإلجراءات المعنية عن تطبيق  الوزاراتعزوف 

 م 0250/ لعام 2حددتها التعليمات التنفيذية للقانون رقم /

طبيق وعن ت طفال بشكل عام المسؤولة عن األ الوزاراتوجود نص واضح في متن القانون ينظم العالقة بين 

ما ترتب وتركها للتعليمات التنفيذية و  (األحوال المدنيةو جتماعية والعمل الشؤون اال)التعليم بشكل خاص إلزامية

ولى مضاعفة بكونها المسؤولة األ التربية مسؤوليات وزارةعلى ذلك من ترهل واضح في آلية التطبيق وحمل 

بموجب تقدير أعمار على الرغم أنه من واجب  والجمعيات المرخصة يسجلون لرعاية دور ا طالب عن التطبيق

 البطم طلب تسجيلهم في المدارس كاألحوال المدنية ث تماعية تسجيلهم أصوال  لدى دوائرالشؤون االج وزارة

 وتقصير األحوال المدنية في تسجيل المكتومين المرفوعين يس بموجب تقدير أعمار كالمكتومينطبيعيين ول

طوال  تسجيلهم بموجب وثائق تقدير األعمار استمرارالتربية على  - وزارةريات التربية مما أجبر إليها من مدي

 .دراستهمفترة 

دة أو المحافظة الواحإلى التنقل بين المدارس سواء في ولجوء البعض منهم للطالب  عدم وجود قاعدة بيانات

 اقأور سبر للوافدين بدون  بإجراءالمتعلقة مدارس لالداخلي ل / من النظام53/ ين المحافظات مستغلين المادةب

 ثبوتية.

لتي يفتقر ا في بعض التخصصات فجوةل هناك المتعلقة بالتكليف باألعمال اإلدارية مما جع القرارات الوزارية

 .الواقع الدراسيإليها 
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 في النقص البعض اآلخر والذي أسهمكز عمل المتعلقة بنقل بعض الكوادر التعليمية وتحديد مر  القرارات الوزارية

 خرى.أفي الشواغر في بعض المحافظات على حساب محافظات 

 علقة بالنظام التعليميالتحديات المت

( لدراسيةا يمكن تلخيص التحديات المتعلقة بالنظام التعليمي بـ )البيئة المادية، المعلمون، الطالب، المناهج

 كالتالي:

 البيئة المادية: -5

الرسوم و  خلو الباحات المدرسية من األلعابتفتقر البيئة المدرسية على عناصر التشويق والجذب من حيث 

ة التي الكثافة العددي جةوالمالعب، وعدم حصول التلميذ على المساحة المخصصة له نتي الخضراءوالمساحات 

 فرضتها األزمة.

 :المعلمون  -0

  لمهنةا مزاولةضعف التأهيل واإلعداد الجيد للمعلمين في المرحلة الجامعية وضعف التدريب أثناء  

 تميزهم في المدارس الخاصة نتيجةأداء الكوادر التعليمية في المدارس العامة على حساب  تراجع 

 وارتفاع المستوى المعيشي ضعف األجور

 تقييم حقيقية.ن لعدم وجود آلية انخفاض الدافعية لدى المعلمي 

 ل مع األعداد الكبيرة للتالميذ.صعوبة التعام 

 الراهنة بسبب الظروف الخلل في توزيع الكوادر التعليمية نتيجة إعادة توزيع العاملين. 

 ماكنإلى تغيير أ واضطرارهمالواقع التربوي للمتعلمين وانقطاعهم عن الدوام  استقرار: إن عدم الطالب -3

ن ع ي لديهم بشكل كلي أو جزئي، فضال  أسهم في ظهور الفاقد التعليم الدراسيخالل العام  مراتاقامتهم عدة 

 العامة سم من نتاج المدار ولكن ال يمكن أن ننكر أن نخبة التالميذ المتفوقين والمتميزين ه. األزمات النفسية

 من انخفاض جودة الخدمات المقدمة مقارنة  بالمدارس الخاصة. على الرغم
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 تطوركبتها لروح العصر إال إن ال: على الرغم من الجهود المبذولة في تطوير المناهج وموااهج الدراسيةنالم -4

الحالي  مع الواقع م كونها ال تتناسبالسريع الذي تواكبه هذه المناهج تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه التعلي

والتي تعيق تنفيذ  وفالصفنتيجة  الكثافة العددية في فيما يتعلق بالبيئة المدرسية  الراهنةالذي فرضته الظروف 

على التعامل  من الناحية المعرفية اج، وعدم قدرة الكثير من األهاليالتعلم الحديثة المرتبطة بالمنه استراتيجيات

ر أدلة للمواد باإلضافة إلى عدم توف وجود ومعاناة الكوادر التعليمية على التعامل مع المناهج وعدم المناهج،مع 

 الوسائل التعليمية المناسبة.
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 المبحث الثالث: حلول ومقترحات باالستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية

 بدائل التعليمالمطلب األول: 

 Home) المنزليةالدراسة في شكلها الحديث إلى فكرة  تحولتوقد ظهرت بدائل التعليم منذ خمسة عقود 

Schooling) ي أن التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم فباألمور  اعات تولدت لدى العديد من أولياءثر قنوقد ظهرت إ

وقد سحب الكثير منهم أبناءهم فعال  من المدارس وبدأوا  وعية المطلوبة.من المستوى والن المدارس النظامية ليس

م مدى الحياة إلى لتعلا تعليم وحق التعليم للجميع وضرورةال اطيةديمقر أفكار  أنفسهم. وقد أدى انتشاربليمهم بتع

 بوا منفاتتهم فرص التعليم أو تسر بدائل التعليم األساسي غير النظامي وغير الرسمي لمن  ظهور العديد من

ن معارفهم سيتح في األفرادهمت رغبة العديد من المدارس أو لم يتمكنوا من االلتحاق بها لسبب أو آلخر، وسا

أدى  أخيرا  و التعليم الرسمي،  الطلب على بدائل تزايدهنية في الترقية الم اضألغر ألسباب ذاتية أو  ومهاراتهم

ل إلى واألجهزة اللوحية عالم التعليم والعم االنترنت وجيا المعلومات واالتصاالت ودخولالتطور السريع لتكنول

ات الكتب المدرسية الكالسيكية التي الزمت البشرية مئ ختفاءمن اتسارع مذهل للتعليم اإللكتروني مما يجعل 

 :(0252)خرساني، مذهلة في عالم التعليم، منها اتتطور كل ذلك إلى  ف السنين إمكانية قائمة. وقد أدىبل آال

 ظهور أشكال وطرق متعددة للتعليم. .5

 ظهور تنظيمات للتعليم خارج إطار المدرسة. .0

 باإلضافة للمدرسة. األفرادت التي يحتاجها ار المهاهور مزودين جدد للمعرفة و ظ .3

 غبين في التعلم.را ر وتغير جمهور المستفيدين والتطو  .4

 تغير أنماط وأوقات التعلم المرغوبة خاصة لدى الشباب وكبار السن. .1

 ظهور مصادر جديدة للمعرفة غير الكتاب المدرسي. .6

 على التعليم. دخول عالم األعمال والصناعة في تحديد شكل العرض والطلب .2

 دخول اقتصاد المعرفة كعامل حاسم في التعليم وفي تقدم الشعوب واألمم. .2
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 شكل في أساسية اتتغير  اءإجر استدعت من المؤسسة التربوية وقد أدى كل ذلك إلى بروز تحديات جديدة 

ادة الطلب على وزي م العمل واإلنتاج والتكنولوجيامع التغير السريع في عال يتالءموتنظيم وأنواع التعليم بما 

اص بعد أن للتعلم والتعليم، خ والتفاعالت بين البدائل المختلفةالتعليم، ولذا كان ال بد من تنظيم العالقات 

اته يجربها الفرد في حياته وغير كاٍف لحي التي التعليماتأصبح التعلم في المدرسة جزءا  محدودا  من جملة 

التعليم إن إيجاد جسور للصلة بين التعليم غير النظامي و  د تركه المدرسة.ألربعين عاما  بعالمهنية التي قد تمتد 

دائل بهو إال شكل واحد من أشكال العالقات والتفاعالت المطلوبة بين ال الرسمي وبين التعليم النظامي ما غير

ن الشكل إفاق. اآلالفرص و  متعددة ويفتح العديد من مزايااألمر الذي يؤدي إلى خلق  المختلفة للتعلم والتعليم،

خدم ت ائل التعلم المختلفة التي بدورهاوالمصادقة واالعتماد لبد االعترافأهمية من هذه العالقات هو  األكثر

وريا الدولية. كما س التعليم للجميع أعماال  لتعهدات الطالب السوريين وتعمل بنفس الوقت على تعزيز الحق في

 .في المدى المتوسط والبعيد ط على المؤسسة التعليمية الرسميةمن هذا النوع قد يخفف من الضغ أمرا  أن 

 :(0252)خرساني، للتعلم البديل انتشارا  نستعرض فيما يلي أكثر البدائل 

 E Learningالتعليم اإللكتروني أواًل: 

بدأ يمتد ما  سرعان لي ولكنهانتشر التعليم اإللكتروني بشكل كبير في السنوات العشر األخيرة في التعليم العا

نوعية وخفض على تحسين ال قع أن يعمل هذا النوع من التعليمإلى التعليم األساسي والتعليم الثانوي. ومن المتو 

م الصفية على المدى البعيد. ويقدم التعلي جة إلى زيادة عدد المدارس والغرفكلف التعليم والتقليل من الحا

ة في حاالت ا  استثنائيوظهور األجهزة اللوحية فرص شمسيةالمذهلة في الطاقة ال التطوراتاإللكتروني نتيجة 

ال  رس أصاألطفال لاللتحاق بالمدارس أو في حالة عدم توفر المدا عات وعدم قدرةا ر ت والحروب والصاألزما

دائل التعليم بين ب من انتشارا  مناطق اللجوء. هذا ويعتبر التعليم اإللكتروني األسرع  في األرياف والبوادي أو

التي  Virtual School for Education in Crisisوتعتبر مبادرة المدرسة السورية اإللكترونية  خرى.األ

األزمات، خاصة  في للتعليم الرائدة المبادراتد تطورها سوريا بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبعض الشركاء أح

عب آمنة أو ال يص غير شكل بيئة، أو ألنها تبسبب تضررهاارس عندما ال يتمكن األطفال من الذهاب للمد
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تجربة سيتم . وعند تعميم الالزدحامنتيجة ا وال تتوفر األمكنة أصال  واالضطرابات الوصول إليها بسبب الحروب 

 والحصول على شهادة.  فيه واالستمراراب بفرص التعلم تزويد األطفال والشب

 Self-Learningالتعلم الذاتي  ثانيًا:

النساء، إال أنه و  صة لدى المتعلمين الكبار والعمالالكثير من دول العالم ومعترف به خا التعلم الذاتي شائع في

تعلم الذاتي في تحديات حيث يهيئ ال تعويض عما فاتهم، ولكنه ليس بدون وال دراستهميقدم فرصة ثمينة لمتابعة 

رت كل من طو  عة التعلم. وقدعبادة، فرصة لمتابال مجتمعية قريبة، أو في دور مراكزالبيت، أو في العمل، أو 

ا  على رنامجا  قائمب وشركاء التعليم في سوريا (ونروااأل)الفلسطينيين  يسيف ووكالة غوث وتشغيل الالجئيناليون

مسار سريع  ثفا  وذومك م تصميم مواد البرنامج بحيث يكون المناهج الوطنية، وقد ت أساس التعلم الذاتي يحاكي

 ن تجربةم فاتهم في المدارس العادية. وقد استلهم هذا البرنامج الدروس المستفادةمن تعويض ما  يمكن األطفال

المجتمعات  إشراكقائما  على  ويتطلب نجاح هذا البرنامج نهجا   الطويلة والعريقة في التعلم الذاتي. (األونروا)

الوحدات التعليمية  ات المطلوبة فيبالتمارين والتدريب التعلم والقيام استمرارالمحلية واألهالي لتشجيع الطلبة على 

 .لدراسيةاين والمدارس والصفوف للمدرس النوع من التعلم الحاجة المجتمعية. كما يقلل هذا والمراكزفي البيت 

عليم الذاتي الت إعداد مناهجالتربية السورية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة األونروا على  وزارةعملت 

ي الجمهورية اهج معتمدة فمن وفق والمهاراتاكتساب المعارف  ساسية التي تساعد التالميذ علىاأل الدراسيةللمواد 

 السورية وتؤهله لاللتحاق بالمدارس النظامية فيما بعد. العربية

 من سنة الذين لم يتمكنوا 51ولغاية  من عمر ست سنوات اإللزامياألطفال في سن التعليم  الفئة المستهدفة:

ذويه  المساعدة من مدرسة. حيث يمكن للمتعلم أن يطلبالمدرسة أو لم يتسنى لهم االلتحاق بالالوصول إلى 

في تطبيق  صعوباتلألطفال الذين يواجهون  مجال التعليم على تقديم المساعدةأو الجمعيات األهلية العاملة في 

فاهم ت محافظات وتوقيع مذكرةعلى كافة النسخة من كل كتاب وتوزيعها  (022222)تم طباعة  التعليم الذاتي.

 بإشرافذلك و  فيها مدارس رمع عدد من الجمعيات األهلية لتنفيذ مناهج التعلم الذاتي في المناطق التي ال يتوف

 مديريات التربية.
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 Home Learningسات المنزلية راالد ثالثًا:

 لىة وليس عالرسمي والكتب المدرسيةائم على المناهج المنزلية شكل من أشكال التعلم الذاتي ولكنه ق الدراسات

. ويحتاج هذا النوع من (Modules)التعليمية ئ التعلم الذاتي كالحقائب مبنية خصيصا  على مباد امجيةبر مواد 

دوما .  ا  ر ار، األمر الذي ال يكون متوفاألمور أو األخوة الكب ة ومتابعة ومساعدة من قبل أولياءالتعلم إلى رقاب

خاصة مبنية على المناهج الوطنية، وهذا األمر  دراسيةعلى تطوير مواد  قد يكون قائما   ال أن أحد أشكالهإ

دم توفر ع مينة في حالالمنزلية فرصا  ث الدراساتإضافية. وفي كل األحوال توفر  يحتاج إلى كلف مالية

 المناطق النائية أو الساخنة. المدارس في

 التعليم المتمازج أو المدمج رابعًا:

الوقت  ضيق نه ينظم لمواجهة أوضاع معينة مثلالمتمازج هو شكل من أشكال التعليم النظامي ولك التعليم

ات على الدمج بين الموضوع علم. ويقوم هذا النوع من التعليمفات على الطالب من ت عماوالمكان والتعويض 

حياء، أو الفنون ات، أو الكيمياء واألرياضيوال ة والتربية الدينية، أو الفيزياءالقريبة من بعضها مثل اللغة العربي

 مع في وحدات جديدة ممزوجة الدراسيةأساسيات المواد  ويتطلب هذا النوع من التعليم دمجوالتربية المهنية. 

لمدرسة النظامية، امن التعلم في  معلمين وغالبا  ما يتم هذا النوعمتخصص لل بعضها، كما أنه يحتاج إلى تدريب

 وف التعلم غير النظامي.في صف وقد يحدث كذلك

 المكملمناهج الفئة  خامسًا:

 على تعويض ما فاتهم من دروس الذين انقطعوا عن الدراسة طالبال مج إلى مساعدةايهدف هذا النوع من البر 

 التعلم أو الطالب سريعي حاق بزمالئهم، أو تسريع تعلم بعضت فيه حتى يتمكنوا من اللار بعض الثغوسد 

 في ت أقل، إال أنه في معظمه يحدثوق في الدراسةنهاء إصفوف متقدمة و ليتمكنوا من االلتحاق بسنا   األكبر

تعتمد حيث ية ر الجمهورية العربية السو  يتم تطبيق هذه الطريقة فيامي كالتعليم المتمازج، صفوف التعليم النظ

تدريس عامين ل )ب( المكملة للفئةمناهج وطنية  في التعليم النظامي. حيث تم وضع مكثف تعليمبرنامج  على

سنة ولم يسبق لهم االلتحاق في ( 51-2)أعمارهم بين تتراوح وتستهدف األطفال الذين  ،بعام ميالدي دارسين
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. يقبل هؤالء األطفال في شعب المتسربين من المدارس لمدة عام على األقل أو األطفال )أميين(. سالمدار 

 األساسي وفق سويتهم التعليمية ويطبق عليهم مناهج الفئة /ب/ وخطةبمدارس نظامية /للتعليم  ملحقة خاص

 وفق أربعة مستويات. (2-5)التربية، حيث يجتازون الصفوف من  زارةوضعت من قبل و  دراسية

 األندية المدرسيةسادسًا: 

 هرين نتيجةش متسربين من المدرسة لشهر واحد أويتم افتتاح أندية مدرسية إلقامة دروس تعويضية للطالب ال

/ طالب وطالبة في 022222/ مع منظمة اليونيسيف والتي تستهدفرة الداخلية في سوريا. وذلك بالتعاون الهج

 ة.الفجوة التعليمية في المواد األساسي رميم المعلومات التي فاتتهم. وسدمرحلة التعليم األساسي بهدف ت

 التعليم المكمل دورات سابعًا:

األساسي من  ع منظمة اليونيسكو لطالب التعليمبالتعاون م 0256/6/52م المكمل ت التعليار تم افتتاح دو 

 وذلك (ثانوي الالثانوي والثاني  األول)الثانوي الصف األول حتى الثامن وطالب المرحلة االنتقالية من التعليم 

حول تدريبية  بدوراتحيث تم اختيار المدرسين األكفاء والحاقهم  في ثالثة مواد على األكثر. اسبينالر للطالب 

كمل بها ميخضع الطالب إلى امتحان رسمي في المواد ال اتالدور هذه  وفي نهاية آلية التدريس والدعم النفسي.

 .اسيةالدر أو رسوبهم في سنتهم  لتحديد نجاحهم

 الصفوف المجمعة:ثامنًا: 

 ألبنيةا في المرحلة االبتدائية عندما ال تتمكن من توفير ةوخاص لجأت بعض الدول إلى تجميع الصفوف

التي  صةااألوضاع الخ والصفوف الكافية أو توفير العدد الكافي من المدرسين. وهذا األمر قد يفيد في مواجهة

 ي أن. ومن البديهالدراسيةالصفوف  ين ويساعد الدولة في حل جزئي لمشكلة عدم توفريعانى منها السور 

 خاصا . المعلمين الذين يعملون في صفوف مجمعة يحتاجون تدريبا  
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 بعض التجارب الدولية في مجال التعليم األساسي المطلب الثاني:

 التجربة اليابانية:

لتي تبنت ا د نظام التعليم في اليابان من أوائل النظملعالمية الثانية، ويعبدأت التجربة اليابانية بعد الحرب ا

، 5922وذلك في عام  التعليم،وقد قامت اليابان بوضع عدد من التوصيات في سبيل إصالح  ديمنج،نظرية 

 :(0224)الخطيب،  وتضمنت هذه التوصيات

من رياض األطفال وحتى نهاية المرحلة  للمدارساستحداث برنامج لمدة خمسة أيام في األسبوع  .5

 الثانوية.

 الطالب األساسيات بشكل أفضل من الصغر.لكي يتقن  % 32خفض حجم المواد الدراسية بنسبة  .0

 ود الطالب على التفكير بدال من الحفظ واالستظهار. أساليب التدريس الجديدة لكي يتع استخدام .3

 ا  وأكثر إبداعا  من الماضي.حات إلى إعداد خريجين أقل تقليدحيث أدت هذه اإلصال

 التجربة الماليزية:

ت مسمى المهارات تح تصميم منهج دراسي خاص بمقرر دراسي اختياري تم تكريسه لتعليم أسس التكنولوجيا تم

لى تخريج الهدف الرئيس لهذا المقرر ع الحية يتعلمها المتعلم في السنوات الخمس من التعليم األساسي وينصب

طلبات مع احتياجات سوق العمل ومت يؤهلهم للتكيف متعلمين ذوي عالقة وثيقة بالتكنولوجيا واالقتصاد مما

 .(0259)نمورة،  الحياة المتغيرة

 التجربة المصرية

مصر في  وقد قامت 0225سعت مصر إلى إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد في التعليم عام 

مت إنجازات وقد ره،وتطويسن التعليم ضخمة للتعليم تكون مسؤولة عن تح ي ببناء شبكةمجال التعليم قبل الجامع

كبيرة في صورة مدخالت جديدة للنظام التعليمي المصري كان أهمها بناء عدد هائل من المباني المدرسية 
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بالتعليم، وخفضت  الت االلتحاقللتعليم ساهمت في االرتفاع بمعد الجديدة، وكان من نتيجة ذلك توفير بنية تحتية

الوسائل التعليمية، وانشاء شبكات اتصال، والتدريب عن  نشر تكنولوجيا التعليم، ومعامل معدالت التسرب.

 .(0221،البيالوي  (بعد

نستنتج من التجارب السابقة أن الدول قد أولت اهتمام كبير بالبنية التحتية ببناء العديد من المدارس الستيعاب 

مام بوسائل أكبر قدر ممكن من الطالب ولضمان عدم حرمان أي طالب من مقعد دراسي، أيضا  نجد االهت

لى تأهيل إضافة إ ،وحديثة المتقدمة والحديثة تحتاج وسائل إيضاحية متطورةالشرح التعليم حيث أن العلوم 

كان له  المناهج اختصاروتدريب وتهيئة كوادر تدريسية قادرة على القيام بالعملية التعليمية والتربوية، كما أن 

 تأثير مهم من حيث االقتصار على المعلومات الرئيسية واالبتعاد عن حشو المعلومات الغير مفيد.

 في الجمهورية العربية السورية مجاالت تطبيق التجارب  المطلب الثالث:

 ي:على قطاع التعليم يمكن االستفادة من التجارب التي تم ذكرها كالتال السلبياألزمة السورية وأثرها  بالنظر إلى

القيام ببناء عدد كبير من المدارس وتأهيل المدارس المتضررة خصوصا  االستفادة من التجربة المصرية ب .5

 في المناطق الريفية الستيعاب أكبر عدد ممكن الطالب.

النسبة المواد الدراسية واقتصارها على األساسيات العلمية بتخفيض حجم االستفادة من التجربة اليابانية ب .0

  للمتخلفين والذين لم يستطيعوا اللحاق بزمالئهم بسبب الحصار والنزوح.

 االبتعاد عن األساليب تقليدية في التعليم وحث الطالب على التفكيراالستفادة من التجربة اليابانية ب .3

 واالبداع.

اشيا  مع ودمجها بالتكنولوجيا تم العمل على تحديث أساليب التعليمية باالستفادة من التجربة الماليز  .4

 .التطور التكور التكنولوجي وإلخراج قادر على مواكبة هذا التطور
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 الخاتمة

بعد استعراض التعاريف والمفاهيم وواقع التعليم األساسي في سوريا ونتائج األزمة على  هذا القطاع المهم 

 لتعلمهو حجر األساس ل األساسي التعليم الدولية في التعليم األساسي وجدنا أنواستعراض بعض التجارب 

 تعزز و يزرع المعلومات األساسية والمبادئ جوهرية في طرق التفكير والمنطق ألنه سواء حد على التعليمو 

 تنميةبناء و  على يعمل كما التعاوني أو الذاتي التعلم طرق و  اإلبداع و النقد و العلمي التفكير حس لدى الطالب

إضافة  المعلومات وعرض االستقصاء و البحث في الخاصة القدرات على االعتماد و بالنفس الثقة و الشخصية

إلى تنمية قدرة المدرسين على اكتساب الخبرات والمهارات لقيادة العملية التربوية والتعليمية وإيجاد أفضل السبل 

واألساليب التربوية وتسخير الطاقات والمواهب التي تناسب كل شخصية للوصول إلى األهداف المنشودة. وال 

أو حتى  عملية التربوية في طرق وأساليب التعليم عن بعديستثنى التطور التكنولوجي الذي أصبح أساسا  في ال

 والوسائل التحتية بالبنيةوتجهيزها  المدرسية البيئةطرق الشرح وتوصيل األفكار وقبل كل شيء وجوب االهتمام ب

 النظرية بالتطبيق العملي. تالمعلوما لربط والمخابر التعليمية
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 التوصيات والمقترحات

ت والصعوبات والتحدياواقع التعليم األساسي في الجمهورية العربية السورية في فترة األزمة بعد االطالع على 

 ة االسهام في التغلب على التحدياتيمكننا تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات بغي. التي يواجهها

يث تتلخص نواة لباقي المراحل التعليمية حوالصعوبات والمساهمة في رفع مستوى التعليم األساسي الذي يعتبر ال

 المقترحات والتوصيات بـ:

اون مع من خالل التع العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية لألبنية المدرسية وفق خطة زمنية طارئة .5

 واإلسكان ومن خالل التعاون مع المنظمات التطوعية.وزارة األشغال العامة 

من  ف والمدينةيعا  عادال  بين الرياالستثمار األمثل بإعادة توزيعها توز  استثمار القوى البشرية التعليمية .0

بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وإلزام الخريجين الجدد  جهة وبين المحافظات السورية من ناحية أخرى 

 بالتدريس في األرياف متضررة في بداية توظيفهم.

اسب مع خاصة بهم تتن رامجاإلرشاد وتصميم ب تفعيل دورالدعم النفسي االجتماعي و  برامجتكثيف  .3

حيث يتم ذلك باالستعانة بالمتخصصين النفسيين عبر تخصيص  ء األزمةرامعاناة التالميذ من ج

 .حصص إرشادية خصوصا  مع األطفال في األماكن المحررة

يع األطفال ليستطدارة المحلية مع وزارة اإلإيجاد آلية قانونية لتسجيل التالميذ المكتومين بالتنسيق  .4

 المكتومين اللحاق بالمناهج الدراسية مع أقرانهم من األطفال.

الحديثة  ئقالطراوفق  ، وفسح المجال للتعليمهج بشكل عام والتخفيف من كثافتهاإعادة النظر بالمنا .1

 ، وذلك بتحديث المناهج واعتمادها على األساسيات خصوصا  مد على األنشطة والتعلم التعاونيالتي تعت

 في المرحلة الحالية بسبب خروج قسم كبير من األطفال من التعليم األساسي.

مة ، من خالل التعاون مع منظعليمية من وسائل تعليمية وتقنياتتأمين كافة مستلزمات العملية الت .6

 اليونيسكو وخصوصا  دعم احتياجات ذوب االحتياجات الخاصة.
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من خالل  ،الحديثة والطرائقين والمدرسين على المناهج التدريبية للمعلم الدوراتفي إقامة  االستمرار .2

 إقامة ورشات عمل بشكل مستمر في كل منطقة والتأكيد على األرياف.

لتعليم ا وزارةفي  مراجعة برامج إعداد المعلم وتأهيله بشكل عامو  المعلمينبناء معايير وطنية إلعداد  .2

 والتنسيق مع الدول المتقدمة في التعليم وإرسال، من خالل التعاون العالي في ضوء المعايير العالمية

 دورات تدريبية من المعلمين السوريين إلى تلك الدول.

لتقدم ل زووضع نظام مكافآت وحواف من خالل رفع مكانة المعلم إلى مصاف المهن االجتماعية المرموقة  .9

 والتطور المهني.

وتطوير  لنظاميا التعليم البديلة كالتعليم اإللكتروني والتعلم الذاتي في التعليم البديل غير برامجإدماج  .52

نولوجيا من خالل برامج دمج التك التقييم الالزمة لذلك والتدريبية األخرى ووسائل الدراسيةالمناهج والمواد 

 في التعليم وإصدار التشريعات الالزمة لذلك.

ب الطكلية التربية بنوعية جيدة ممن ال خريجي الثانوية العامة بحيث تحظى يعز إعادة النظر في أسس تو  .55

لى ، ويتم ذلك من خالل التعاون مع وزارة التعليم العالي عالمعلم المرتقب ى مستو  ارتفاعفيما بعد  تتضمن

 تحديد نسب القبول في كليات التربية باختصاصاتها كافة.
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