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    : مقدمةـ١
  

تولي سورية اهتماماً وعناية ورعاية بالتعليم، وذلك من منطلق أن التعليم هو أساس تقدم األمم ومعيار                

ثقافية، وتطويره له أهمية بالغة فـي ضـوء تحـديات           تفوقها في المجاالت االجتماعية واالقتصادية وال     

 فال يمكن ألية عملية إصالحية أن تتم إذا لم نبدأ من رأس المال              .صر ومتطلباته وتطلعات المستقبل   الع

  .البشري فهو االستثمار األهم لصناعة مستقبل أفضل

وال شك أن تركيز االهتمام بالتعليم األساسي ال يرجع إلى قضية الكلفة والمردود االقتصادي فحسب بل                

 نظام التربية والتعليم في المراحل الالحقة فإذا ضعفت القاعـدة يتعـذر أو              كونه القاعدة األساسية لكل   

  . يصعب إقامة بناء متين عليها

وتلبية حاجات التعليم األساسية تتطلب أكثر من مجرد تجديد االلتزام بالتعليم األساسـي فـي حالتهـا                 

للمـوارد، وكـذلك البنـى      تتجاوز المستويات الحاليـة     " رؤية موسعة   " فالمطلوب فعالً هو    الراهنة،  

المؤسسية والمناهج الدراسية والنظم التعليمية التقليدية بما يحقق نوعية الكفاءة في اإلعـداد واالنتفـاع               

وجوهر التطوير على مستوى التعليم األساسـي وال        . على حد سواء وفق المعايير العالمية قدر اإلمكان       

فل النامي، واعتباره محـور العمليـة التربويـة،          األولى، هي تحفيز النظرة إلى الط      مراحلهسيما في   

وبالتالي تلبية مختلف حاجاته إلى النمو جسمياً ووجدانياً واجتماعياً ومعرفياً ومهارياً بـشكل متكامـل               

  .ومتدرج ومستمر حتى يشتد عوده

هات لتربية في الجمهورية العربية السورية في إعداد خططها وبرامج تنفيذها على االتجا          هذا وترتكز ا  
   : اآلتية

  . تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم  -١

  .  تطبيق سياسة التعليم اإللزامي -٢

  .  التوسع في انتساب األطفال إلى الرياض والعناية بالطفولة المبكرة -٣

  .  االهتمام بلغة العصر من معلوماتية ولغات أجنبية ومواد علمية-٤

 فاعلية بين مخرجات التربية أكثرحقق ترابطا  التوسع بتطبيق خطة التعليم المهني بما ي-٥

  . وخطط التنمية وحاجات سوق العمل 

 .  اضطالع القطاع الخاص بدوره في العملية التربوية بإشراف وزارة التربية -٦

  

   :هتعريف -١-١

أطلق مصطلح التعليم األساسي على نظم تعليمية بديلة غير تقليدية تضم سنوات المـرحلتين االبتدائيـة           

 يطبق بها وحسب ظـروف كـل         ظروف المنطقة التي   ليالءمصيصاً  اإلعدادية وفق أسلوب مصمم خ    و

  . إقليم أو كل دولة تتبنى هذا النمط من أنماط التعليم



 ٣

فـي مـدارس    (هي مرحلة تعليمية مدتها تسع سنوات تبدأ من الصف األول وحتى التاسع وهي مجانية             ف

  . وإلزامية)القطاع العام

 –بالتعليم معلمـون  يقوم    .تبدأ من الصف األول وحتى الصف الرابع      : تعليم األساسي الحلقة األولى لل  

 اإلنكليزية،مدرسون مساعدون للتربية الرياضيــة والتربية الفنيـة والتربـيـة الموسيقيـة واللغة          

كليـة  / دخل حديثاً معلم الـصف       وقد   .وكذلك مدرسون مجازون في حال تغطية حاجة الحلقة الثانية        

 /.بية التر

يقوم بالتـدريس فيهـا     .تبدأ من الصف الخامس وحتى الصف التاسع      : الحلقة الثانية للتعليم األساسي   

 . مدرسون  مختصون ومدرسون مساعدون

   :أهدافه -٢-١

  .تربية التالميذ على االعتزاز باألمة العربية وتراثها وقيمها الروحية، ولغتها القومية -

 .ة، وتدعيم مشاعر الوالء واالنتماء الوطني والقومي واإلنسانيإعداد التالميذ للمواطنة الصالح -

 .تهيئة فرص النمو الجسدي والعناية بالتربية الصحية، وإيالء التربية البدنية المكانة المالئمة -

المحافظة على البيئة المدرسية واالجتماعية والطبيعية التي يعيش فيها التلميذ وتعويده العـادات              -

 .اجهة التغيرات الجسدية والنفسية والعاطفية في مرحلة المراهقةالصحية الجيدة لمو

تنمية انفعاالت الناشئين وتوجيهها بما يمكنهم من التصرف السليم في مختلف المواقف بـاتزان               -

 .وحكمة، وتذليل العوائق االنفعالية التي تحول دون بناء شخصية متوازنة

 أهداف المجتمع   يالءملف مجاالت الحياة، بما     تنمية الحس الجمالي واألخالقي السليمين في مخت       -

 .وقيمه

التواصـل  " تزويد التالميذ بالمعارف والمهارات األساسية المالئمة للحياة وروح العصر مثـل       -

والخبـرات المالئمـة،    " اللغوي باللغتين القومية واألجنبية والرياضيات والعلوم والمعلوماتية        

 .ن التواصل اإلنساني بأشكاله المختلفةوالعمل على تنمية قدراتهم، وتمكينهم م

تنمية قدرات التالميذ على التفكير الموضوعي وتعويدهم على المحاكمة واالستقراء واالستنتاج            -

 .والربط والتقويم وروح النقد والبحث عن الحقيقة، وتنمية حب االكتشاف واإلبداع لديهم 

 .الربط الوثيق بين النواحي النظرية والعملية -

تجاهات اإليجابية لدى التالميذ في العمل الجماعي والتعاون لتحقيق أهداف مـشتركة،            تنمية اال  -

 .وغرس روح المبادرة واإليجابية، وتعلم السلوك المنتج والبعد عن السلبية وعدم المباالة

 .تدريب التالميذ على مواجهة مشكالت حياتهم البيئية والسكانية باألسلوب العلمي -

 .م الوقت، واستخدام أوقات الفراغ استخداماً مفيداًتعويد التالميذ احترا -

مساعدة التالميذ على اختيار المهن المناسبة لهم في ضوء حاجات التنمية الوطنيـة، ومبـادئ                -

 .التوجيه التربوي والمهني



 ٤

 .إكساب التالميذ مهارات التعلم الذاتي  -

دى التالميذ ومساعدتهم علـى     تعزيز مفاهيم التربية السكانية والمعلوماتية والصحية والمهنية ل        -

 .اتخاذ قرارات مسؤولة تجاهها
 

  : التعاريف والمصطلحات المستخدمة -٣-١

مجموع عدد الملتحقين الجدد بالصف األول االبتدائي،       : لاللتحاق) اإلجمالي  ( المعدل الظاهري    -١

ق بغض النظر عن السن، كنسبة مئوية من مجموع السكان ممن هم في السن الرسـمية لاللتحـا                

ويعكس معدل القبول الظاهري صورة للمستوى العـام لاللتحـاق بـالتعليم            . بالمدرسة االبتدائية 

وهو يشير أيضاً إلى قدرة النظام التعليمي على إتاحة فرص االلتحاق بالـصف األول              . االبتدائي

ويستخدم هذا المؤشر كبديل لمعدل القبول الـصافي        . لمن هم في السن الرسمية لدخول المدارس      

  .ي حالة عدم وجود بيانات عن الملتحقين الجدد لكل سنة عمرية على حدة ف

الملتحقون الجدد بالصف األول االبتدائي المنتمون إلى السن الرسـمية          : المعدل الصافي لاللتحاق   -٢

ويعطي معـدل   . لدخول المدرسة االبتدائية، معبراً عنهم كنسبة مئوية من السكان في نفس السن           

اً أكثر دقة مما يعطيه معدل القبول الظاهري، لفـرص االلتحـاق بـالتعليم              القبول الصافي قياس  

  .االبتدائي المتاحة للمؤهلين له من السكان في سن دخول المدرسة االبتدائية

مجموع عدد المسجلين في التعليم االبتدائي، بغض النظر عن الـسن،           : نسبة التسجيل اإلجمالية   -٣

ميذ المدارس االبتدائية في السن المدرسـية فـي عـام           معبراً عنه كنسبة مئوية من مجموع تال      

وتستخدم نسبة التسجيل اإلجمالية على نطاق واسع لبيان المستوى العام للمشاركة           . دراسي معين 

  .في التعليم االبتدائي والطاقة االستيعابية لذلك التعليم

 فـي فئـة العمـر       مجموع عدد المسجلين في التعليم االبتدائي ممن هم       : نسبة التسجيل الصافية   -٤

الرسمية المناظرة للتعليم االبتدائي، معبراً عنه كنسبة مئوية من مجمـوع أفـراد فئـة الـسكان                 

وتعطي نسبة التسجيل الصافية مقياساً أدق لمدى المشاركة في التعليم االبتـدائي مـن              . المناظرة

  . إلى فئة العمر الرسمية المناظرة للتعليم االبتدائيالمنتمينجانب األطفال 

 معبراً عنه كنسبة مئوية من مجموع اإلنفـاق العـام علـى             اإلنفاق العام على التعليم األساسي     -٥

ويبين هذا المؤشر النصيب النسبي لإلنفاق على التعليم األساسي في مجمل اإلنفاق العام             : التعليم

 .على التعليم

ساسي في عـام دراسـي      متوسط عدد التالميذ لكل معلم بالتعليم األ      : نسبة التالميذ إلى المعلمين    -٦

ويستخدم هذا المؤشر في قياس مستوى مدخالت الموارد البشرية من حيث عدد المعلمين             . معين

 .بالقياس في أعداد التالميذ



 ٥

وهي نسبة التالميذ المسجلين في صف معين في عـام          : معدالت إعادة الصفوف بحسب الصف     -٧

ويقيس هذا المؤشر   . دراسي التالي دراسي معين، إلى الذين يدرسون في نفس الصف في العام ال          

 .ظاهرة إعادة التالميذ للصفوف، وهو أحد مقاييس الكفاءة الداخلية لمرحلة التعليم األساسي

 هو النسبة المئوية من فوج التالميذ الذين يدخلون معاً الصف األول والتـي تبلـغ                :معدل البقاء  -٨

ئي من مرحلة التعليم األساسـي مـع        أو الصف النها  ) وليكن الصف السادس مثالً     ( صفاً معيناً   

 . إعادة صف أو بدونها

وتشير سنة ـ تلميذ واحدة إلى الموارد التي تنفق على تعليم تلميذ بالمدرسـة   : السنة ـ التلميذ  -٩

  .لمدة سنة واحدة

مع عدم حـدوث  ( من السنوات ـ التالميذ المطلوب  ) األمثل ( العدد المثالي : معامل الكفاءة -١٠

إلنتاج عدد من الخريجين من بين فوج معين مـن تالميـذ التعلـيم              ) لصفوف  تسرب أو إعادة ل   

األساسي معبراً عنه كنسبة مئوية من العدد الفعلي من السنوات ـ التالميذ الذي ينفق في إنتـاج   

ويحسب العام الدراسي الواحد الذي يقضيه تلميذ في صف بـسنة           . نفس ذلك العدد من الخريجين    

وهـو يلخـص    .  الكفاءة مؤشر تركيبي للكفاءة الداخلية للنظام التعليمي       ومعامل. ـ تلميذ واحدة  

ومعامـل  . عواقب إعادة الصفوف والتسرب على كفاءة العملية التعليمية في إنتـاج الخـريجين            

الكفاءة هو النسبة التبادلية بين المدخالت والمخرجات التي كثيراً ما تستخدم كمؤشر بديل للكفاءة              

 .الداخلية

النسبة المئوية للتالميذ المسجلين في صف أو مرحلة أو مستوى تعليمي في عام             : ربمعدل التس  -١١

 .دراسي معين إلى الذين ال يسجلون في أي صف أثناء العام الدراسي التالي

 .هو التلميذ الذي يلتحق بالتعليم األساسي للمرة األولى: التلميذ المستجد -١٢

الذين يرفعون إلى الصف األعلى في العام الدراسـي         هو النسبة المئوية للتالميذ     : معدل الترفيع  -١٣

 . التالي

هو مجموعة من التالميذ الذين يلتحقون بالصف األول ألحد مستويات التعليم في            : فوج التالميذ  -١٤

نفس العام الدراسي ويمرون فيما بعد بخبرات الترفيع أو إعادة الـصف أو التـسرب أو إتمـام                  

 .، كل بطريقته الخاصةالدراسة بنجاح

 تلميـذاً وتلميـذة     ٤٠عربة متنقلة مؤلفة من غرفة صفية تتسع لحوالي         هي  : المدارس المتنقلة  -١٥

حين الحاجة بواسطة جرار زراعي أو سيارة إلى        وغرفة سكن للمعلم ومرافق، وتجر هذه العربة        

ويقوم المعلم بتدريس عدة مستويات تعليمية ضـمن الغرفـة          . أي مكان يتواجد فيه أبناء البادية     

وتتخذ اإلجراءات الالزمة لوضع منهاج خاص بأبناء البادية يلبي طموحاتهم ويتالءم مع            . يةالصف

وقد تبين بأن تسرب التالميذ من الجنسين نادر فـي          . بيئتهم ضمن مناهج مرحلة التعليم األساسي     

  .هذه المدارس



 ٦

أكثر مـن  هي مدرسة مالكها معلمان أو ثالثة معلمين يعملون فيها         : مدرسة الصفوف المجمعة   -١٦

 .مستوى تعليمي

 . هي المدرسة ذات النصاب الكامل من المعلمين: المدرسة النمطية  -١٧
 
   : مصادر البيانات -٤-١

  .وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء -

  .م٢٠٠٤ و ١٩٩٤ المجموعة اإلحصائية، المكتب المركزي لإلحصاء، فصل التربية والتعليم، عامي -

  .م٢٠٠٤ و ١٩٩٤ن عامي  المسح الشامل للسكا-

  .م٢٠٠٤، | مسح دخل ونفقات األسرة-

م، التعليم والتنمية البشرية، هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مـع          ٢٠٠٥ التقرير الوطني للتنمية البشرية      -

  .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧

  :  ـ تحليل وصفي للظاهرة ٢

  :يذللتالم العددي والنسبي عالتوزي -١-٢

م ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤تطور عدد تالميذ مرحلة التعليم األساسي بين عامي          )٢(و  ) ١(رقم   ينيبين الجدول 

  :والجنس / ريف و حضر / وتوزعهم حسب المحافظات 

                                              /١/جدول رقم 
2004/2005 1994/1995 

  ريف  % حضر  %  المجموع ريف  % حضر  % المجموع 
المحافظة 

 دمشق     308979 100 308979     316446 100 316446

460474 27.6 127024 72.4 333450 353649 26.22 92720 73.78 260929 

ريف 

 دمشق

945785 55.9 528720 44.1 417065 684376 59.52  حلب 277037 40.48 407339

 حمص 140834 45.3 170077 54.7 310911 158516 44.6 196688 55.4 355204

 حماة 198611 69.1 88797 30.9 287408 240332 70.1 102739 29.9 343071

170949 53.2 90963 46.8 79986 180601 47.77  الالذقية 94323 52.23 86278

274340 25.7 70419 74.3 203921 164937 33.38 55048 66.62 109889 

دير 

 الزور

319058 18.3 58250 81.7 260808 227149 25.21  إدلب 169880 74.79 57269

 الحسكة 141508 60.6 91992 39.4 233500 210796 65.2 112585 34.8 323381

 الرقة 65428 51.5 61617 48.5 127045 121198 62.9 71466 37.1 192664

61059 31.1 19003 68.9 42056 69390 25.91 السويداء 51412 74.09 17978

214844 17.8 38192 82.2 176652 169876 20.12  درعا 135689 79.88 34187

130735 28.1 36681 71.9 94054 140509 23.35 طرطوس 107705 76.65 32804

99030 34.6 34224 65.4 64806 68739 21.95 القنيطرة 53649 78.05 15090

4207040 42.9 1803400 57.1 2403640 3327069 45.69 1520175 54.31 1806894 المجموع

                  .م٢٠٠٤ و ١٩٩٤ إحصاءات التعليم لعامي وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء،: المصدر   

                                                                  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

  /٢/جدول رقم 
2004/2005 1994/1995 

 ذكور % إناث % المجموع  ذكور % إناث % المجموع 
المحافظة 

316446 48.8 154412 51.2 162034 308979 49.1 151783 50.9 157196  دمشق

460474 49.2 226505 50.8 233969 353649 48.4 171273 51.6 182376 

ريف 

 دمشق

945785 46.9 443617 53.1 502168 684376 44.5  حلب 379495 55.5 304881

355204 48.2 171357 51.8 183847 310911 47.8  حمص 162191 52.2 148720

343071 47.9 164424 52.1 178647 287408 46.6  حماة 153520 53.4 133888

170949 48.5 82945 51.5 88004 180601 48.8  الالذقية 92410 51.2 88191

274340 44.7 122552 55.3 151788 164937 39.1  دير الزور 100515 60.9 64422

319058 47.1 150364 52.9 168694 227149 45.0  إدلب 125010 55.0 102139

323381 46.0 148607 54.0 174774 233500 43.0  الحسكة 133061 57.0 100439

192664 45.5 87648 54.5 105016 127045 40.5  الرقة 75638 59.5 51407

61059 48.7 29713 51.3 31346 69390 48.4  السويداء 35831 51.6 33559

214844 48.4 103933 51.6 110911 169876 47.5  درعا 89229 52.5 80647

130735 48.6 63522 51.4 67213 140509 49.1  طرطوس 71503 50.9 69006

99030 48.1 47663 51.9 51367 68739 48.8  القنيطرة 35198 51.2 33541

4207040 47.5 1997262 52.5 2209778 3327069 46.1 1533896 53.9 1793173  المجموع

  . م٢٠٠٤ و ١٩٩٤إحصاءات التعليم لعامي وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء، :    المصدر

                                                                                                          

  :  نالحظينالسابقين ومن خالل الجدول

إلى مجمـوع   % ٥٤ عدد التالميذ ذكوراً وإناثاً في ريف المحافظات فقد ارتفعت النسبة من              ارتفاع - 

اإلقلـيم الـشمالي     ت هذه الزيادة في محافظات     وتركز .م٢٠٠٤عام  ل% ٥٧م إلى   ١٩٩٤التالميذ لعام   

لعـام  / ٣٢/م و   ١٩٨١لعام  / ٣٥/الشرقي، وال شك بأن االهتمام بتطبيق قانوني التعليم اإللزامي رقم           

  .م وتعليماتهما التنفيذية األثر الكبير في هذه الزيادة ٢٠٠٢

بزيـادة  / ٤٢٠٧٠٤٠/م  ٢٠٠٤ لعـام    إناثـاً  ذكـوراً و    مرحلة التعليم األساسي   تالميذبلغ مجموع    - 

مـن  % ٤٧,٤٧نـاث بنـسبة     من اإل / ١٩٩٧٢٦٢/، منهم   %٢١ بنسبة   م١٩٩٤عن عام   / ٨٧٩٩٧١/

   .التالميذمجموع 

  :   يوضح تطور النسبة المئوية لإلناث إلى مجموع التالميذ في مرحلة التعليم األساسي)٣(رقم والجدول 

   



 ٩

  /٣/جدول رقم 

نسبة اإلناث في مرحلة التعليم 

  األساسي           
  النسبة                     

    السنة  

     نسبة اإلناث 

في جميع مراحل التعليم 
اإلعدادية العامة   االبتدائية 

٤٠,٨ %٤٦,٥ %٤٥,١  ١٩٩٨/١٩٩٠% 

٤٣,٩ %٤٦,٧ %٤٦,٠  ١٩٩٤/١٩٩٥% 

٤٥,٨٥ %٤٧,٠٠ %٤٦,٩  ١٩٩٩/٢٠٠٠% 

٤٥,٥٥ %٤٧,٢٠ %٤٧,١  ٢٠٠٠/٢٠٠١% 

٤٥,٩٢ %٤٧,٢٤ %٤٧,١  ٢٠٠١/٢٠٠٢% 

٤٧,٢٦ %٤٧,٥  ٢٠٠٢/٢٠٠٣% 

٤٧,٣٣ %٤٧,٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤% 

٤٧,٤٧ %٤٧,٦  ٢٠٠٤/٢٠٠٥% 

  . م٢٠٠٤ و ١٩٩٤ وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء، كراس التربية لعامي :ر   المصد

    

م إلـى   ١٩٩٤لعـام   / ٣١٩١٢٣٧/ وإناثـاً مـن       ارتفع مجموع تالميذ المدارس الرسمية ذكـوراً       - 

كما ازداد عدد تالميذ المدارس األهلية      . إلى مجموع التالميذ  % ٩٦م بنسبة   ٢٠٠٤ عام     /٤٠٢٩٨٦٨/

م، في حين انخفض عدد التالميـذ       ١٩٩٤عن عام   % ٣٦م بنسبة   ٢٠٠٤ذكوراً وإناثاً لعام    ) الخاصة  ( 

تلميـذاً  / ٦١٥٠٠/م إلـى    ١٩٩٤ تلميذاً وتلميذة عام     /٦١٥٣١/في المدارس التابعة لوكالة الغوث من       

  .   }/١٤/جدول رقم { .م٢٠٠٤وتلميذة عام 

  

 :معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي -٢-٢

هو المصدر الرئيسي واألكثر دقة إلعطاء صورة عن أعداد السكان حـسب             التعداد الشامل للسكان  إن  

ي سن التعليم األساسي، وبالتالي يساعد في قياس أحد         سنوات العمر مما يساعد في معرفة عدد السكان ف        

المؤشرات المهمة المتعلقة بمعدالت التحاق السكان في سن التعليم في مختلف المراحـل الدراسـية وال     

سيما في مرحلة التعليم األساسي، وهو أحد المؤشرات الذي يقيس مدى حسن أداء النظام التربوي فيما                

ي لمن هم في سن التعلـيم األساسـي، وكـذلك           جميع، وإلزامية التعليم األساس   يتعلق بمبدأ التعليم حق لل    

  . الهدر التربوي المرتبط بظاهرة التسرب والرسوب المدرسي

  :يتبين لنا ما يلي / ٤/ومن الجدول رقم 



 ١٠

 ( تلميذ وتلميـذة   / ٣٧٧٤١٧٩  /م٢٠٠٤ لعام    ممن هم في السن الرسمية     التالميذبلغ مجموع    -

/ ٦٤٢٩٧٩/وذلك بزيادة تبلـغ      ) من اإلناث / ١٧٩٧٠٢٥/ن الذكور و    م/ ١٩٧٧١٥٤/منهم  

  .م١٩٩٤ممن هم في السن الرسمية لعام  تلميذ وتلميذة

% ٩٥( م  ٢٠٠٤عـام   % ٩٣م إلـى    ١٩٩٤لعـام   % ٨٥ارتفع المعدل الصافي لاللتحاق من       -

ـ        . }/ ١/مخطط  { . )لإلناث  % ٩٢للذكور مقابل    اق وسيتم السعي إلى زيادة معـدالت االلتح

-٢٠٠٦في نهاية الخطة الخمسية العاشرة      % ٩٨الصافي في التعليم األساسي لتصل إلى حدود        

  .م ٢٠١٠

 /١/مخطط                                                                               
معدالت االلتحاق حسب المحافظات لعامي  ١٩٩٤ و ٢٠٠٤م
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 .عدالت االلتحاق الصافيةالتباين الكبير بين معدالت االلتحاق اإلجمالية وم -

 .ما زالت معدالت التحاق الذكور أعلى منها في اإلناث -

 .تقريباً في جميع المحافظات% ٩٠م عن ٢٠٠٤زادت معدالت االلتحاق في عام  -

 زادت نسب االلتحاق عـن مـستواها فـي بـاقي            في محافظة القنيطرة الوضع استثنائي حيث      -

الطلبة من سكان المحافظات األخرى يدرسون في       عدد كبير من     أن   المحافظات وهذا يعود إلى   

 . والتي مقرها في محافظة دمشق وريفها القنيطرة التي تتبع لمحافظةمدارسالالعديد من 

تم التوسع في استيعاب جميع األطفال في سن التعليم اإللزامي للمرحلة االبتدائية حيث بلغـت               هذا وقد   

% ٩٥للـذكور و    % ٩٧,٥% / ( ٩٦/ م  ٢٠٠٥ لعام   نسب االلتحاق للصف األول االبتدائي األساسي     

 % (٨٨,٧م إلـى    ٢٠٠٥ عـام   األساسـي   السادس الذين يصلون إلى الصف    وارتفعت نسبة    ).لإلناث  

  % ) .٨٨,٢ولإلناث إلى % ٨٩,١للذكور إلى 

  

  

  



 ١١

   معدل االلتحاق٤جدول رقم 
 ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ معدالت االلتحاق في مرحلة التعليم األساسي حسب المحافظات والجنس لعامي

 /٤/جدول رقم         
مجموع التسجيل جميع االعمار في التعليم 

 ١٤-٦عدد السكان  ٩-١  التسجيل ممن هم في سن الرسمي  ٩-١األساسي
المحافظة 

 مجموع إناث ذآور مجموع إناث ذآور مجموع إناث ذآور
 ٣١١،٨٣٤ ١٥٢،١٥٧ ١٥٩،٦٧٧ ٢٩٣،٣٢١ ١٤٣،٦٩٧ ١٤٩،٦٢٤ ٣٠٨،٩٧٩ ١٥١،٧٨٣ ١٥٧،١٩٦ دمشق
ريف 
 ٤٤١،٩٧٠ ٢١٥،٤١٣ ٢٢٦،٥٥٧ ٣٣٨،٤٢٦ ١٦٤،٠٤٦ ١٧٤،٣٨٠ ٣٥٣،٦٤٩ ١٧١،٢٧٣ ١٨٢،٣٧٦ دمشق

 ٨٣١،٤٢٢ ٤٠٢،٠٦٦ ٤٢٩،٣٥٦ ٦٤١،٦٠٤ ٢٨٥،٦٧٨ ٣٥٥،٩٢٦ ٦٨٤،٣٧٦ ٣٠٤،٨٨١ ٣٧٩،٤٩٥ حلب
 ٣٢٢،٥٥٣ ١٥٧،٢٣٦ ١٦٥،٣١٧ ٢٩٢،٥٤٩ ١٤٠،٣٩٧ ١٥٢،١٥٢ ٣١٠،٩١١ ١٤٨،٧٢٠ ١٦٢،١٩١ حمص
 ٣٠٠،٩١١ ١٤٧،٠٥١ ١٥٣،٨٦٠ ٢٦٧،٩٦٩ ١٢٥،٥٠٥ ١٤٢،٤٦٤ ٢٨٧،٤٠٨ ١٣٣،٨٨٨ ١٥٣،٥٢٠ حماة

 ١٧٤،٤٠٤ ٨٤،٩٩٣ ٨٩،٤١١ ١٦٩،٤٩٥ ٨٢،٩٦٠ ٨٦،٥٣٥ ١٨٠،٦٠١ ٨٨،١٩١ ٩٢،٤١٠ الالذقية
دير 
 ٢١٠،٦٢٧ ١٠٢،٣٢٣ ١٠٨،٣٠٤ ١٥٣،٨٨٢ ٦٠،٥٣٠ ٩٣،٣٥٢ ١٦٤،٩٣٧ ٦٤،٤٢٢ ١٠٠،٥١٥ الزور

 ٢٥٨،٨٢٣ ١٢٦،٠٣٠ ١٣٢،٧٩٣ ٢١٤،٣٤١ ٩٧،٠٨٧ ١١٧،٢٥٤ ٢٢٧،١٤٩ ١٠٢،١٣٩ ١٢٥،٠١٠ إدلب
 ٢٩٣،٨٧٠ ١٤٤،٥٩٤ ١٤٩،٢٧٦ ٢١٩،٣٩٧ ٩٤،٩٣٦ ١٢٤،٤٦١ ٢٣٣،٥٠٠ ١٠٠،٤٣٩ ١٣٣،٠٦١ الحسكة
 ١٦٣،٩٦١ ٧٩،٨٣٧ ٨٤،١٢٤ ١١٨،٩١٥ ٤٨،٤١٤ ٧٠،٥٠١ ١٢٧،٠٤٥ ٥١،٤٠٧ ٧٥،٦٣٨ الرقة

 ٦٧،٥٥٢ ٣٢،٨٤٩ ٣٤،٧٠٣ ٦٥،٢٣٦ ٣١،٦٠٠ ٣٣،٦٣٦ ٦٩،٣٩٠ ٣٣،٥٥٩ ٣٥،٨٣١ السويداء
 ١٧٣،٣١١ ٨٤،٤١٣ ٨٨،٨٩٨ ١٥٩،٤٧٨ ٧٦،١٨٤ ٨٣،٢٩٤ ١٦٩،٨٧٦ ٨٠،٦٤٧ ٨٩،٢٢٩ درعا

 ١٣٧،٦٩٨ ٦٧،٢٥٧ ٧٠،٤٤١ ١٣١،٣٧٩ ٦٤،٥٤٣ ٦٦،٨٣٦ ١٤٠،٥٠٩ ٦٩،٠٠٦ ٧١،٥٠٣ طرطوس
 ١٣،٨٥٩ ٦،٨٠٢ ٧،٠٥٧ ٦٥،٢٠٨ ٣١،٨٧٤ ٣٣،٣٣٤ ٦٨،٧٣٩ ٣٣،٥٤١ ٣٥،١٩٨ القنيطرة
١،٧٩٣،١٧٣١،٥٣٣،٨٩٦٣،٣٢٧،٠٦٩١،٦٨٣،٧٤٩١،٤٤٧،٤٥١٣،١٣١،٢٠٠١،٨٩٩،٧٧٤١،٨٠٣،٠٢١٣،٧٠٢،٧٩٥ المجموع
 ٢٩٠،٤١٩ ١٤١،١٨١ ١٤٩،٢٣٨ ٢٨٨،٦٨٤ ١٤٠،٥٧٤ ١٤٨،١١٠ ٣١٦،٤٤٦ ١٥٤،٤١٢ ١٦٢،٠٣٤ دمشق
ريف 
 ٥١٢،٤٨٤ ٢٤٨،٩٣٣ ٢٦٣،٥٥١ ٤٢٦،٥٢٠ ٢٠٩،٢٧٣ ٢١٧،٢٤٧ ٤٦٠،٤٧٤ ٢٢٦،٥٠٥ ٢٣٣،٩٦٩ دمشق

 ٩٦٨،٨٢٧ ٤٦٤،٩٠٧ ٥٠٣،٩٢٠ ٨٦٠،٣٢٢ ٤٠٤،٩٣٠ ٤٥٥،٣٩٢ ٩٤٥،٧٨٥ ٤٤٣،٦١٧ ٥٠٢،١٦٨ حلب
 ٣٣٤،٧٨١ ١٦٢،١٩٢ ١٧٢،٥٨٩ ٣١٥،١٧٩ ١٥٢،١١٠ ١٦٣،٠٦٩ ٣٥٥،٢٠٤ ١٧١،٣٥٧ ١٨٣،٨٤٧ حمص
 ٣١٢،٨٤٤ ١٥١،١٦٦ ١٦١،٦٧٨ ٢٩٦،٣٩٩ ١٤٢،٥٠٠ ١٥٣،٨٩٩ ٣٤٣،٠٧١ ١٦٤،٤٢٤ ١٧٨،٦٤٧ حماة

 ١٥٦،٠١٢ ٧٥،٩٩٠ ٨٠،٠٢٢ ١٥١،٥٨٢ ٧٣،٩١٤ ٧٧،٦٦٨ ١٧٠،٩٤٩ ٨٢،٩٤٥ ٨٨،٠٠٤ الالذقية
دير 
 ٢٥٦،٤٨٧ ١٢٣،٧٣٨ ١٣٢،٧٤٩ ٢٤٠،٣٩٣ ١٠٨،٥٦٠ ١٣١،٨٣٣ ٢٧٤،٣٤٠ ١٢٢،٥٥٢ ١٥١،٧٨٨ الزور

 ٣٠٦،٦٦٣ ١٤٨،٥٩١ ١٥٨،٠٧٢ ٢٨١،٢٢٦ ١٣٣،٦١٠ ١٤٧،٦١٦ ٣١٩،٠٥٨ ١٥٠،٣٦٤ ١٦٨،٦٩٤ إدلب
 ٣١٢،٦٠١ ١٥٢،٢٨٧ ١٦٠،٣١٤ ٢٧٥،٥٠٧ ١٢٧،٢٤٦ ١٤٨،٢٦١ ٣٢٣،٣٨١ ١٤٨،٦٠٧ ١٧٤،٧٧٤ الحسكة
 ١٩٧،٦٣٩ ٩٥،٦٤٥ ١٠١،٩٩٤ ١٨٣،٩٢٧ ٨٤،١٧٤ ٩٩،٧٥٣ ١٩٢،٦٦٤ ٨٧،٦٤٨ ١٠٥،٠١٦ الرقة

 ٥٧،٥٢٨ ٢٨،٢٧٠ ٢٩،٢٥٨ ٥٥،٥١١ ٢٧،٠٢٦ ٢٨،٤٨٥ ٦١،٠٥٩ ٢٩،٧١٣ ٣١،٣٤٦ السويداء
 ٢٠٤،٩٤١ ٩٩،٤٤٩ ١٠٥،٤٩٢ ١٩٣،٥٢٥ ٩٣،٨٢٨ ٩٩،٦٩٧ ٢١٤،٨٤٤ ١٠٣،٩٣٣ ١١٠،٩١١ درعا

 ١٢٣،٤٨١ ٦٠،١١٨ ٦٣،٣٦٣ ١١٦،٦٦١ ٥٦،٥٧٣ ٦٠،٠٨٨ ١٣٠،٧٣٥ ٦٣،٥٢٢ ٦٧،٢١٣ طرطوس
 ١٥،٧٥٨ ٧،٨١١ ٧،٩٤٧ ٨٨،٧٤٣ ٤٢،٧٠٧ ٤٦،٠٣٦ ٩٩،٠٣٠ ٤٧،٦٦٣ ٥١،٣٦٧ القنيطرة
٢،٢٠٩،٧٧٨١،٩٩٧،٢٦٢٤،٢٠٧،٠٤٠١،٩٧٧،١٥٤١،٧٩٧،٠٢٥٣،٧٧٤،١٧٩٢،٠٩٠،١٨٧١،٩٦٠،٢٧٨٤،٠٥٠،٤٦٥ المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 ١٢

      /٤/تابع جدول رقم    
 المعدل الصافي لاللتحاق المعدل الظاهري لاللتحاق   
المحافظة    

    مجموع إناث ذآور مجموع إناث ذآور
    %٩٤ %٩٤ %٩٤ %٩٩ %١٠٠ %٩٨ دمشق
ريف 
    %٧٧ %٧٦ %٧٧ %٨٠ %٨٠ %٨٠ دمشق
    %٧٧ %٧١ %٨٣ %٨٢ %٧٦ %٨٨ حلب
    %٩١ %٨٩ %٩٢ %٩٦ %٩٥ %٩٨ حمص
    %٨٩ %٨٥ %٩٣ %٩٦ %٩١ %١٠٠ حماة

    %٩٧ %٩٨ %٩٧ %١٠٤ %١٠٤ %١٠٣ الالذقية
دير 
    %٧٣ %٥٩ %٨٦ %٧٨ %٦٣ %٩٣ الزور
    %٨٣ %٧٧ %٨٨ %٨٨ %٨١ %٩٤ إدلب

    %٧٥ %٦٦ %٨٣ %٧٩ %٦٩ %٨٩ الحسكة
    %٧٣ %٦١ %٨٤ %٧٧ %٦٤ %٩٠ الرقة

    %٩٧ %٩٦ %٩٧ %١٠٣ %١٠٢ %١٠٣ السويداء
    %٩٢ %٩٠ %٩٤ %٩٨ %٩٦ %١٠٠ درعا

    %٩٥ %٩٦ %٩٥ %١٠٢ %١٠٣ %١٠٢ طرطوس
    %٤٧١ %٤٦٩ %٤٧٢ %٤٩٦ %٤٩٣ %٤٩٩ القنيطرة
    %٨٥ %٨٠ %٨٩ %٩٠ %٨٥ %٩٤ المجموع
    %٩٩ %١٠٠ %٩٩ %١٠٩ %١٠٩ %١٠٩ دمشق
ريف 
    %٨٣ %٨٤ %٨٢ %٩٠ %٩١ %٨٩ دمشق
    %٨٩ %٨٧ %٩٠ %٩٨ %٩٥ %١٠٠ حلب
    %٩٤ %٩٤ %٩٤ %١٠٦ %١٠٦ %١٠٧ حمص
    %٩٥ %٩٤ %٩٥ %١١٠ %١٠٩ %١١٠ حماة

    %٩٧ %٩٧ %٩٧ %١١٠ %١٠٩ %١١٠ الالذقية
دير 
    %٩٤ %٨٨ %٩٩ %١٠٧ %٩٩ %١١٤ الزور
    %٩٢ %٩٠ %٩٣ %١٠٤ %١٠١ %١٠٧ إدلب

    %٨٨ %٨٤ %٩٢ %١٠٣ %٩٨ %١٠٩ الحسكة
    %٩٣ %٨٨ %٩٨ %٩٧ %٩٢ %١٠٣ الرقة

    %٩٦ %٩٦ %٩٧ %١٠٦ %١٠٥ %١٠٧ السويداء
    %٩٤ %٩٤ %٩٥ %١٠٥ %١٠٥ %١٠٥ درعا

    %٩٤ %٩٤ %٩٥ %١٠٦ %١٠٦ %١٠٦ طرطوس
    %٥٦٣ %٥٤٧ %٥٧٩ %٦٢٨ %٦١٠ %٦٤٦ القنيطرة
    %٩٣ %٩٢ %٩٥ %١٠٤ %١٠٢ %١٠٦ المجموع

  
 وفيما يخص بيانات عدد السكان فهي حصرًا من المكتب المرآزي لإلحصاء، . إلحصاء  وزارة التربية ، مديرية التخطيط وا:المصدر

  

  



 ١٣

   : اإلنفاق على التعليم األساسي -٣-٢

 التعليم بشكل عام والتعليم األساسي بشكل خاص استثماراً بشرياً يعـود بـالنفع علـى الفـرد                  كانلما  

مستوى االجتماعي واالقتصادي، كان ال بد مـن        والمجتمع، متمثالً في النهوض بالتنمية الشاملة ورفع ال       

رصد اإلمكانات المادية والبشرية له بما يحقق أعلى عائد في الكم والكيف حتى يسهم النظام التعليمـي                 

  .بمختلف عناصره في تنمية اإلنسان محور التنمية بالمجتمع وذلك بشكل فعال وبكفاءة عالية

  :  سيؤدي إلى نتائج سلبية أهمها على التعليم األساسي وال شك في أن االنخفاض والضعف في اإلنفاق

تدني مستويات أجور المعلمين مما يدفعهم إلى ممارسة أعمال أخرى إضافية تستنفذ جهـودهم               -١

  .لتالميذهممن عطائهم 

 .المدرسيةسوء جودة األبنية  -٢

 .لصفية عن الحدود الممكنة وانتشار ظاهرة الدوام النصفيزيادة الكثافة ا -٣

 .م وجود األنشطة التربوية تقلص حج -٤

  كلفة التلميذ الواحـد نشير إلى أن  فإنناونظراً لكون هذه الدراسة ذات طابع اجتماعي ـ اقتصادي 

م ٢٠٠٤س عـام    . ل ١٠٣١٨ وصلت إلى     خالل العشر سنوات األخيرة    في مرحلة التعليم األساسي   

لـيم األساسـي مـن      ، وذلك من خالل تقسيم حصة التع      م١٩٩٤س عن عام    . ل ٥٥٨٢بزيادة تبلغ   

اإلنفاق الفعلي في سنة ما على عدد طالبها في التعليم األساسي الرسمي، كما هـو موضـح فـي                   

   . /٥/الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤

  /٥/جدول كلفة التلميذ رقم 

  

م اعداد هذا الجدول باالستناد الى جداول االنفاق الفعلي الصادرة عن مديرية ت :المصدر

 ٢٠٠٤ و  ١٩٩٤  تطور آلفة التلميذ في مرحلة التعليم األساسي بين عامي 
        

 /٥/جدول رقم        

       
ألف ليرة : الوحدة

 سورية 
                               

   العام
  البيان

١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ 

مجموع  ٣،٧٠٧،١٢٦ ٣،٥٤٧،٨٢٠ ٣،٥١٨،٩٣٤ ٣،٤٧٦،٥٣٣ ٣،٤٤٩،٩٤٨ ٣،٤٢١،٩٤٥ إجمالي 
التالميذ 

 ) رسمي(
تعليم 

 ٢،٦٦١،٨٥٩ ٢،٥٨٦،٦٤٩ ٢،٥٨٨،١٠٣ ٢،٥٦٩،٥٣٤ ٢،٥٥٧،٧٠٨ ٢،٥٣٣،٧٦٩ أساسي 

نسبة مئوية الى مجموع 
 ٧١٫٨ ٧٢٫٩ ٧٣٫٥ ٧٣٫٩ ٧٤٫١ ٧٤٫٠ التالميذ

 ١٨،٠٩٨،٣٣٢١٨،٣٠٧،٥٣١٢٠،٠٧٩،٨١٥٢٠،٥٧١،٨٦٤٢٢،٩٧٩،٤٥٥٢٣،٥٩٥،٦٢١ إجمالي 

نصيب  اإلنفاق 

 األساسي
١٢،٠٠٠،١١٣١٠،٨٣١،٠٨٧١١،٩٣٢،٤٢٣١٢،٤٢٣،٢١٩١٤،٠٤٨،٩٩١١٤،٧٠٧،١٩٩ 

( التلميذ الواحد كلفة 

 )   س .ل
٥٫٥٢٥ ٥٫٤٣١ ٤٫٨٠٠ ٤٫٦٤٤ ٤٫٢٣٥ ٤٫٧٣٦ 

        
 /٥/تابع جدول رقم        

ألف ليرة : الوحدة       
 سورية 

                               
   العام
  البيان

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

مجموع  ٤،٦٢٨،٨١٠ ٤،٥٩٨،٢٨٤ ٤،٢٦٦،٧٥٢ ٤،٠٦٨،٨٣٢ ٣،٩٣٧،٥٣٠ ٣،٨٦٢،٩٩٣ إجمالي 
التالميذ 

 ) رسمي(
تعليم 

 ٣،١٨٧،٧٥٣ ٣،٢٠٩،٦٦٨ ٢،٩٩٦،٨١٧ ٢،٩٠٢،٤٦١ ٢،٨٣٣،٦٤٤ ٢،٧٧٤،٥٣٩ أساسي 

نسبة مئوية الى مجموع 
 ٦٨٫٩ ٦٩٫٨ ٧٠٫٢ ٧١٫٣ ٧٢٫٠ ٧١٫٨ التالميذ

 ٢٧،٨٦٠،٢٤٧٣٤،٦٥٤،٤٢٤٤١،٦٨١،٠٧٠٥٣،١٤٩،٧٨٤٥٣،٨٢٨،١٣٩٥٨،٥٦٦،٣٦٥ إجمالي 

نصيب  اإلنفاق 

 األساسي
١٦،٦٤٩،٠٤٣٢٠،١٩٥،٩١٩٢٣،٧٧٣،٠٠١٢٩،٤٢٨،٤١٨٣٣،١١٨،٥٨٢٣٤،٥٨١،٦٠٣ 

( كلفة التلميذ الواحد 

 )   س .ل
١٠٫٨٤٨ ١٠٫٣١٨ ٩٫٨٢٠ ٨٫١٩١ ٧٫١٢٧ ٦٫٠٠١ 



 ١٥

 : في الجهات التالية المحاسبة

 الهيئة العامة ألبنية التعليم : وزارة التربية 

 المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية  : وزارة االدارة المحلية 

 )رياض األطفال التابعة لوزارة التربية + التعليم الرسمي ( يضم : االبتدائي 

عدين ــ دور معلمين ــ معاهد إعدادي ــ ثانوي ــ مدرسين مسا( يضم : الثانوي 

 ) رياضية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦

   : الهدر في التعليم األساسي -٤-٢

وهو نتيجة ضعف نتاج العملية التربوية، وينشأ عنه مشكالت تربوية واجتماعية واقتصادية تتمثل فـي               

مام دراستهم حيـث يحـدث      عجز النظام التعليمي عن االحتفاظ بالملتحقين به كافةً في هذه المرحلة إلت           

،  وعجزه أيضاً عن إيصال عدد كبير منهم إلى المستويات المرجوة ضمن المدة المحددة حيث                التسرب

  .الرسوب والتسرب: يتخذ بعدين هما وعلى هذا فإن الهدر التعليمي . الرسوبيحدث 

فـي أي    والتـسرب    حجم الفاقد من التعليم األساسي نتيجة الرسوب      : وبالتالي يمكن تعريفه على أنه      

تربوية ، اجتماعية ، اقتصادية ، وشخـصية        ( صف من صفوف هذه المرحلة وألي سبب من األسباب          

  ).متداخلة 

 إلى تبديد الكثير من الجهد وضياع كثير من الطاقات وتآكل رأس المـال               تؤدي  مشكلة الهدر  وعليه فإن 

رسوب والتسرب وبين تـدني مـستوى   البشري وهدره، إذ أن هناك عالقة عكسية دائمة بين معدالت ال   

  .  } /٦/جدول رقم  { .الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية

م ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤ ببعديه الرسوب والتسرب لعـامي       الهدر التعليمي ويمثل المخططان البيانيان التاليان     

لـة  مرحمن الصف األول وحتى الصف السادس مـن          تلميذ/ ١٠٠٠/وذلك بالنسبة لعينة من التالميذ      

   : التعليم األساسي

مخطط                                                                                            

  /   ٢/بياني 

637.3

269.6

93.1

0

200

400

600

800

1000

التسرب 0 14.2 35.6 56.5 93.1 150.1

البقاء مع رسوب 0 127.7 203.2 247.5 269.6 275.9

البقاء بدون رسوب 1000 858.1 761.2 696.0 637.3 574.1

1 2 3 4 5 6

  
   

  

  

  

  

١٩
٩٤

 



 ١٧

                                                                                                                      

  /٣/مخطط بياني 

684.9

242.7

72.4

0

200

400

600

800

1000

التسرب 0 39.9 47.7 57.9 72.4 113.1

البقاء مع رسوب 0 111.0 180.3 217.7 242.7 259.7

البقاء بدون رسوب 1000 849.1 772.0 724.4 684.9 627.1

1 2 3 4 5 6

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٠
٠٤

 



 ١٨

  /٦/جدول الهدر والكفاءة رقم 
 معدالت التسرب والرسوب ومعامل الكفاءة حسب المرحلة لمجموع المحافظات 

              
 /٦/جدول رقم            
 ) ٤-١(الحلقة األولى   

 الصف الرابع   الصف الثالث   الصف الثاني   الصف األول  
  

 البيان
 ذآور إناث مجموع  ذآور إناث مجموع  ذآور إناث مجموع  ذآور إناث مجموع 

 ١١٥٥١ ٧٨٧٧ ١٩٤٢٨ ١٦٠٢٩ ٢٦٩٦٥١٠٩٣٦ ٢٨١٦٤ ٤٧٠٣٩١٨٨٧٥ ٣٩٦٦٤ ٧١١٧٥٣١٥١١عدد الراسبين 
 ٣٥١٠ ٣٧٢٢ ٧٢٣٢ ٣١٠٢ ٢٢١٣ ٥٣١٥ ٢١٧٨ ١٩٩٣ ٤١٧١ ١٢٩٠٦ ٢١٧٤٢٨٨٣٦عدد المتسربين 
%٩٤٫١%٩٥٫٠ %٩٤٫٦%٩٣٫٠%٩٤٫٧%٩٣٫٨%٨٩٫٨%٩٢٫٢%٩٠٫٩%٨٣٫٧%٨٦٫٢%٨٤٫٩ نسبة النجاح

 %٤٫٥ %٣٫٤ %٤٫٠ %٥٫٩ %٤٫٤ %٥٫٢ %٩٫٥ %٧٫٠ %٨٫٣%١٢٫٣%١٠٫٨%١١٫٦ نسبة الرسوب

 %١٫٤ %١٫٦ %١٫٥ %١٫١ %٠٫٩ %١٫٠ %٠٫٧ %٠٫٧ %٠٫٧ %٤٫٠ %٣٫٠ %٣٫٥ نسبة التسرب

%٩٤٫٥%٩٣٫٩ %٩٤٫٢%٩٤٫٧%٩٥٫٨%٩٥٫٢%٩٥٫٤%٩٦٫٦%٩٦٫٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ معدل البقاء 

 ٩٩٠ ٩٧١ ٩٨١ ١،٠١٦ ٩٩١ ١،٠٠٤ ١،٠٥٥ ١،٠٣٩ ١،٠٤٧ ١،١٤٠ ١،١٢١ ١،١٣١ سنة/طالب

ت 
ظا
حاف
الم

ع 
مو
مج

٢٠
٠٥

/
٢٠
٠٤

%٨٨٫٧%٨٩٫٦%٨٩٫١ - - - - - - ـــ ـــ ـــ  معامل الكفاءة 

 ١٢٧٢٠ ٧٧١٣ ٢٠٤٣٣ ١٨٨١٦ ٢٩٤٤٥١٠٦٢٩ ٢٦٨٧٦ ٤٤٤٥٨١٧٥٨٢ ٣٧٤٠١ ٦٥٣٢٨٢٧٩٢٧لراسبين عدد ا
 ٨١٥٧ ٧٧٣٤ ١٥٨٩١ ٣٥٠٦ ٥٥٩٩ ٩١٠٥ ٤٤٠٤ ٤٩٦٦ ٩٣٧٠ ٢٣١١ ٣٩٣٣ ٦٢٤٤عدد المتسربين 
%٩٠٫٩%٩٢٫٤ %٩١٫٦%٩٠٫٧%٩٢٫٣%٩١٫٤%٨٧٫٧%٨٩٫٨%٨٨٫٧%٨٥٫٢%٨٦٫٥%٨٥٫٨ نسبة النجاح

 %٥٫٦ %٣٫٨ %٤٫٧ %٧٫٨ %٥٫١ %٦٫٥%١٠٫٦ %٧٫٩ %٩٫٣%١٣٫٩%١١٫٨%١٣٫٠ بنسبة الرسو

 %٣٫٦ %٣٫٨ %٣٫٧ %١٫٥ %٢٫٧ %٢٫٠ %١٫٧ %٢٫٢ %٢٫٠ %٠٫٩ %١٫٧ %١٫٢ نسبة التسرب

 %٩٦ %٩٢ %٩٤ %٩٧ %٩٦ %٩٦ %٩٩ %٩٨ %٩٩ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ معدل البقاء 

 ١،٠٢٠ ٩٥٧ ٩٩٠ ١،٠٦٣ ٩٩٨ ١،٠٣٢ ١،١٠٧ ١،٠٦٦ ١،٠٨٧ ١،١٦٢ ١،١٣٤ ١،١٤٩ سنة/طالب

ت 
ظا
حاف
الم

ع 
مو
مج

١٩
٩٥

/
١٩
٩٤

%٨٥٫٢%٨٥٫١%٨٥٫٢ - - - - - - - - - معامل الكفاءة 

  

 ) ٩-٥(الحلقة الثانية 
 الصف السابع   الصف السادس   الصف الخامس  

  
 البيان

 ذآور إناث  مجموع  ذآور إناث  مجموع  ذآور إناث مجموع 
 ٢٨١٩٦ ١٥٦٥٤ ٤٣٨٥٠ ٨٥٦٢ ٥٨١٤ ١٤٣٧٦ ١٢٠٠٧ ٧٧٥٥ ١٩٧٦٢عدد الراسبين 

عدد 
 ٢٣٢٤٠ ١٠٧٥٧ ٣٣٩٩٧ ١٩٦٨٣ ٢٤٧٣٠ ٤٤٤١٣ ١٠١٧٧ ٩٤٧٣ ١٩٦٥٠ المتسربين 

%٧٤٫٣%٨٤٫٢ %٧٨٫٨ %٨٦٫٩%٨٤٫٥ %٨٥٫٨%٩٠٫٩%٩٢٫٣ %٩١٫٦ نسبة النجاح

%١٤٫١ %٩٫٤ %١٢٫٠ %٤٫٠ %٣٫٠ %٣٫٥ %٤٫٩ %٣٫٥ %٤٫٢ نسبة الرسوب

%١١٫٦ %٦٫٤ %٩٫٣ %٩٫١%١٢٫٦ %١٠٫٨ %٤٫٢ %٤٫٣ %٤٫٢ تسربنسبة ال

%٨٠٫٦%٧٦٫٨ %٧٨٫٨ %٨٩٫١%٨٨٫٢ %٨٨٫٧%٩٣٫١%٩٢٫٣ %٩٢٫٨ معدل البقاء 

 ٩٣٩ ٨٤٧ ٨٩٥ ٩٢٧ ٩٠٩ ٩١٩ ٩٨٠ ٩٥٦ ٩٦٩ سنة/طالب

ت 
ظا
حاف
الم

ع 
مو
مج

٢٠
٠٥

/
٢٠
٠٤

 

%٦٩٫٣%٧٣٫٠ %٧١٫١ %٧٩٫٢%٧٦٫٩ %٧٨٫١%٨٦٫٠%٨٦٫٩%٨٦٫٤ معامل الكفاءة

 ١٠٥١١ ٧١٧٥ ١٧٦٨٦ ١٠٩٥٩ ٥٥١٣ ١٦٤٧٢ ١٠٠٩٢ ٥٨٥١ ١٥٩٤٣عدد الراسبين 
عدد 

 ٧٧٤٩٧ ١١٢٦٠١١١٩٩١٢٤٢٤١٥ ٢٠٧٤٣٩٩٤٨٣٨ ٣١٤- ١٢٠١٢ ١١٦٩٨ المتسربين 

%٣٩٫٤%٥٤٫٧ %٤٥٫٩ %٣٩٫٤%٤٢٫٥ %٤٠٫٨%٨٩٫٥%٩٠٫٧ %٩٠٫١ نسبة النجاح

ت 
ظا
حاف
الم

ع 
مو
مج

١٩
٩٥

/
١٩
٩٤

 %٦٫٩ %٦٫٣ %٦٫٦ %٥٫٤ %٣٫٢ %٤٫٤ %٤٫٦ %٣٫٠ %٣٫٩ نسبة الرسوب 



 ١٩

%٥٣٫٧%٣٨٫٩ %٤٧٫٤ %٥٥٫٢%٥٤٫٣ %٥٤٫٨ %٥٫٩ %٦٫٢ %٦٫٠ نسبة التسرب

 %٣٦ %٣٦ %٣٦ %٨٧ %٨٣ %٨٥ %٩٣ %٨٨ %٩١ معدل البقاء 

 ٣٨٩ ٣٨٨ ٣٨٩ ٩٢٠ ٨٥٤ ٨٨٩ ٩٧٢ ٩١٢ ٩٤٤ سنة/طالب

%١٦٫٢%٢٣٫٦ %١٩٫٣ %٣٤٫٨%٣٦٫٨ %٣٥٫٨%٨١٫٧%٨١٫٦%٨١٫٧ معامل الكفاءة

                      

        ) ٩-٥(تابع الحلقة الثانية  
    الصف التاسع   الصف الثامن  

  
 البيان

    ذآور إناث  مجموع  ذآور إناث مجموع 
    ٣٧٥٦١ ٢٤٨٧١ ٦٢٤٣٢ ١٢٥٤٨ ٧٢٩٢ ١٩٨٤٠عدد الراسبين 

عدد 
    ١٨٦٥٧ ١٠٠٥٩ ٢٨٧١٦ ٧٥٧٧ ٦٦٠٠ ١٤١٧٧ المتسربين 
    %٦٤٫٩%٨٢٫١ %٦٩٫٥%٨٧٫٠%٩٠٫١ %٨٨٫٥ نسبة النجاح
    %٢٣٫٤%١٧٫٩ %٢٠٫٩ %٨٫١ %٥٫٢ %٦٫٧ نسبة الرسوب
    %١١٫٦ %٠٫٠ %٩٫٦ %٤٫٩ %٤٫٧ %٤٫٨ نسبة التسرب
    %٦٦٫٠%٦٧٫٨ %٦٦٫٩%٦٩٫٧%٧١٫٣ %٧٠٫٥ معدل البقاء 

    ٨٦٢ ٨٢٥ ٨٤٥ ٧٥٩ ٧٥٢ ٧٥٦ سنة/طالب

ت 
ظا
حاف
الم

ع 
مو
مج

٢٠
٠٥

/
٢٠
٠٤

 

    %٥٨٫١%٧٢٫٥ %٦١٫٩%٦٧٫٧%٧١٫٥%٦٩٫٥ معامل الكفاءة
    ١٢٥٧٩ ١٢٢١٥ ٢٤٧٩٤ ٤٣١١ ٣٣٨٣ ٧٦٩٤عدد الراسبين 

عدد 
    ٤٨٢٤١ ٢٣٧٦٦ ٧٢٠٠٧ ٣٨١٩٨ ٣٣٧٦٦ ٧١٩٦٤ المتسربين 
    %٤٩٫٢%٨٦٫٩ %٥٤٫٦%٤٧٫٥%٥٧٫٢ %٥١٫٩ نسبة النجاح
    %١٠٫٥%١٣٫١ %١١٫٦ %٤٫١ %٣٫٨ %٣٫٩ نسبة الرسوب
    %٤٠٫٣ %٠٫٠ %٣٣٫٨%٤٨٫٥%٣٩٫٠ %٤٤٫١ نسبة التسرب
    %٨ %١٣ %١٠ %١٥ %٢١ %١٨ معدل البقاء 

    ٨٥ ١٤٥ ١٠٩ ١٦٠ ٢٢١ ١٨٦ سنة/طالب

ت 
ظا
حاف
الم

ع 
مو
مج

١٩
٩٥

/
١٩
٩٤

 
    %٥٫٥%١٧٫٠ %٧٫٩ %٨٫٩%١٥٫٥%١١٫٦ معامل الكفاءة

  

  
 .عتمادًا على بيانات وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء جدول من إعداد فريق البحث ا:المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠

  :  الرسوب -١-٤-٢

 به تكرار بقاء الطالب في أي صف من صفوف المرحلة ألكثر من سنة دراسية، فهـو تكـرار                   ويقصد

ـ         التي يمكن تثقيلها بكلفة المتعلم الواحد     ومضاعفة للكلفة   للجهد   ن ، وتأخير فـي الحـصيلة النهائيـة ع

مثل أحد أهـم    يااللتحاق بسوق العمل، وأحد أهم العوامل في ظاهرة التسرب والعزوف عن الدراسة، و            

وبالتالي فإن الرسوب يؤدي إلـى      . المؤشرات التي يمكن االستدالل بها على انخفاض مستوى التحصيل        

  . فل وأسرتههدر مادي تتحمله الدولة إضافةً إلى األضرار النفسية واالجتماعية التي يتحملها الط

وينظر إلى نسبة الراسبين إلى المستجدين في الصف األول على أنها أحد مقـاييس مـدى الكفـاءة                   -

  .  الداخلية للتعليم

                                                                                                           

  /٧/جدول رقم 

٢٠٠٥/٢٠٠٤ ١٩٩٥/١٩٩٤ 
 المحافظة 

راسب  مستجدمستجد/ راسب راسب  مستجد

/ راسب 

 مستجد

 %٦,٨ ٢٥٥١ ٣٧٦٢٦ %٨,٨ ٣٢٢٢ ٣٦٥٦٩ دمشق

ريف 

 دمشق
١٤,٠ ٨٠١٣ ٥٧٢٩٨ %١٦,١ ٧٤٣٠ ٤٦٢٢٦% 

 %١٤٦١٣٦١٠٧٤٤٧,٤ %١٠١٢٣٠١١٦٦٣١١,٥ حلب

 %١٤,٠ ٦٣٥٤ ٤٥٢٧٦ %١٦,٠ ٦١٢٠ ٣٨١٨٧ حمص

 %١٦,٣ ٧٠٦٧ ٤٣٢٤٠ %١٦,١ ٥٧٥٩ ٣٥٨٤١ حماة

 %٧,١ ١٣٦٦ ١٩١٣٨ %١٠,٠ ١٨٤٠ ١٨٤٦٩ الالذقية

 %٢٠,٤ ٧٨٩٦ ٣٨٧٤٨ %١٧,٢ ٤٥٢٧ ٢٦٣٢٦ دير الزور

 %١٥,٧ ٧٠٩٨ ٤٥٠٧٨ %١٩,٨ ٦١٦٧ ٣١١٠٦ إدلب

 %١٩,٦ ٧٩٥٧ ٤٠٦٢٦ %١٨,٥ ٦٥٢٨ ٣٥٢٨٠ الحسكة

 %١٣,٥ ٣٨٨٥ ٢٨٧١٩ %١٤,٧ ٣٠٠٤ ٢٠٤٤١ الرقة

 %١١,٢ ٧١٣ ٦٣٥٤ %١٢,٣ ٨١٨ ٦٦٧٢ السويداء

 %١٧,٣ ٤٦١٨ ٢٦٦٤٠ %١٦,٣ ٣٥٥٨ ٢١٨٤٨ درعا

 %٦,٩ ٩٩٠ ١٤٤١٩ %٩,٤ ١٢٩٧ ١٣٨٣٦ طرطوس

 %١٦,٨ ١٩٢٣ ١١٤٧٧ %١٦,٦ ١٤٨٠ ٨٩٣٠ القنيطرة

 %٥٦٠٧٧٥٧١١٧٥١٢,٧ %٤٤٠٩٦١٦٣٤١٣١٤,٤ المجموع

  . م٢٠٠٤ و ١٩٩٤إحصاءات التعليم لعامي وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء، :    المصدر



 ٢١

قد انخفضت مـن    )األساسي  ( ومن البيانات السابقة يتبين لنا أن هذه النسبة في الصف األول االبتدائي             

 وسطياً لكنها تباينت من محافظة إلى أخرى، وبلغت         ٢٠٠٤عام  ) %١٢,٧(إلى   ١٩٩٤عام  %) ١٤,٤(

أي  ر والحسكة دير الزو وأعلى قيمها في محافظات     دمشق وطرطوس   النسبة أدنى قيمها في محافظات      

  .في المحافظات الشمالية الشرقية التي تنتمي إلى اإلقليم األكثر فقراً في سورية

  

الخسارة (  المادي   الهدر  عدد الراسبين في كل محافظة ونسبة الرسوب و        )٨(رقم  يبين الجدول    -

لغت  والتي تم حسابها من خالل ضرب عدد الراسبين بكلفة التلميذ الواحد والتي ب             )االقتصادية  

 .م على التوالي٢٠٠٤ و ١٩٩٤س لعامي . ل١٠٣١٨س و . ل٤٧٣٦

  

  

  /٨/جدول رقم  
١٩٩٤/١٩٩٥ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

عدد  المحافظة

 الراسبين
  الطالب عدد

نسبة 

الرسوب
 الهدر المادي

عدد 

 الراسبين
 الطالب عدد

نسبة 

الرسوب
 الهدر المادي

 ٩٧،٣٢٤،٨٠٠ %٦,٧ ٣٠٨،٩٧٩ ٢٠،٥٥٠ ١٧٥،٧٥٦،٨١٢ %٥,٤ ٣١٦،٤٤٦ ١٧،٠٣٤ دمشق

 ١٢١،٣٩٣،١٥٢ %٧,٢ ٣٥٣،٦٤٩ ٢٥،٦٣٢ ٣٢٩،٤٣٣،١٠٤ %٦,٩ ٤٦٠،٤٧٤ ٣١،٩٢٨ريف دمشق

 ١٩٩،٩٢٠،٧٦٨ %٦,٢ ٦٨٤،٣٧٦ ٤٢،٢١٣ ٧٣٣،٢٠٧،٣٩٨ %٧,٥ ٩٤٥،٧٨٥ ٧١،٠٦١ حلب

 ٩٦،١٦٤،٤٨٠ %٦,٥ ٣١٠،٩١١ ٢٠،٣٠٥ ٣١١،٢١١،٥١٦ %٨,٥ ٣٥٥،٢٠٤ ٣٠،١٦٢ حمص

 ٩٦،٩٣١،٧١٢ %٧,١ ٢٨٧،٤٠٨ ٢٠،٤٦٧ ٣١٢،٢٧٤،٢٧٠ %٨,٨ ٣٤٣،٠٧١ ٣٠،٢٦٥ حماة

 ٣٨،٩٧٢،٥٤٤ %٤,٦ ١٨٠،٦٠١ ٨،٢٢٩ ١١٤،٩٣٢،٢٠٢ %٦,٥ ١٧٠،٩٤٩ ١١،١٣٩ الالذقية

 ٦٦،٥١٧،١٢٠ %٨,٥ ١٦٤،٩٣٧ ١٤،٠٤٥ ٢٧٣،٥٤٠،٤٩٨ %٩,٧ ٢٧٤،٣٤٠ ٢٦،٥١١ دير الزور

 ٩٠،٤٦٧،٠٧٢ %٨,٤ ٢٢٧،١٤٩ ١٩،١٠٢ ٢٩٣،٣٣٠،٤٢٢ %٨,٩ ٣١٩،٠٥٨ ٢٨،٤٢٩ إدلب

 ٩٥،٩٢٧،٦٨٠ %٨,٧ ٢٣٣،٥٠٠ ٢٠،٢٥٥ ٢٧٧،٥٥٤،٢٠٠ %٨,٣ ٣٢٣،٣٨١ ٢٦،٩٠٠ لحسكةا

 ٤٩،٢٧٣،٣٤٤ %٨,٢ ١٢٧،٠٤٥ ١٠،٤٠٤ ١٢٦،٤٣٦،٧٧٢ %٦,٤ ١٩٢،٦٦٤ ١٢،٢٥٤ الرقة

 ٢٤،٧٦٩،٢٨٠ %٧,٥ ٦٩،٣٩٠ ٥،٢٣٠ ٥١،٩٤٠،٨١٢ %٨,٢ ٦١،٠٥٩ ٥،٠٣٤ السويداء

 ٧٦،٦١٩،٠٠٨ %٩,٥ ١٦٩،٨٧٦ ١٦،١٧٨ ١٧٢،٥٤٧،٩١٤ %٧,٨ ٢١٤،٨٤٤ ١٦،٧٢٣ درعا

 ٣٨،٩٠١،٥٠٤ %٥,٨ ١٤٠،٥٠٩ ٨،٢١٤ ٨١،٢٤٣،٩٣٢ %٦,٠ ١٣٠،٧٣٥ ٧،٨٧٤ طرطوس

 ٥٤،١٢٧،٧٤٤%١٦,٦ ٦٨،٧٣٩ ١١،٤٢٩ ٩٨،٥٦٧،٨٥٤ %٩,٦ ٩٩،٠٣٠ ٩،٥٥٣ القنيطرة

١،١٤٧،٣١٠،٢٠٨ %٣،٣٥١،٩٧٧،٧٠٦٢٤٢،٢٥٣٣،٣٢٧،٠٦٩٧,٣ %٣٢٤،٨٦٧٤،٢٠٧،٠٤٠٧,٧ المجموع

ن إعداد فريق البحث اعتماداً علـى بيانـات وزارة التربيـة، مديريـة التخطـيط      جدول م : المصدر

 واإلحصاء، 



 ٢٢

 بعد  %٧,٧م إلى حوالي    ٢٠٠٤في العام    نسبة الرسوب العامة في مرحلة التعليم األساسي         فقد وصلت  

دير الزور  أعالها في   بينما وصلت إلى     %٥,٤دمشق   أدناها في    بلغت و   ١٩٩٤عام  % ٧,٣ كانت   أن

 وهي نـسبة مقاربـة      %٨ في حين أنها بلغت على مستوى المحافظات األكثر فقراً إلى حوالي             %٩,٧

وهذا يعتبر فاقداً مثيراً للقلق حيـث بلغـت الخـسارة           . للنسبة العامة من الرسوب على مستوى القطر      

  مرتفعة عن ما كانت عليه عام      م٢٠٠٤س في عام    . ل مليار ٣ أكثر من االقتصادية نتيجة الرسوب إلى     

  .  س بقليل. مليار ل١ حيث كانت أكثر من ١٩٩٤

  

  : التسرب  -٢-٤-٢

فهـو إهـدار    ويقصد به ترك التلميذ المرحلة التعليمية في أي صف من الصفوف دون نيل الـشهادة،                

مـن   يزيـد    حيث. يؤثر تأثيراً سلبياً في العائد االقتصادي واالجتماعي لمرحلة التعليم األساسي         تربوي  

ضاً يزيد من عدد األميين حيث أن الطالب في هذه المرحلة من السهل ارتـداده إلـى                 و أي  عدد الملمين 

يضعف البنية االقتصادية واإلنتاجية للمجتمع والفرد، ويزيـد مـن حجـم المـشكالت              بالتالي  واألمية  

     .يؤدي استمرار التسرب إلى الجهل والتخلفكما االجتماعية كاالنحراف والجنوح، 

 مشكلة التسرب من خالل تتبع أفواج من التالميذ المستجدين فـي الـصف األول وحتـى                 يمكن تتبع و

  . وصولهم إلى الصف األخير من مرحلة التعليم األساسي لمعرفة حجم التسرب

 يمكن مالحظـة مـا      )٩(رقم   في الجدول    م٢٠٠٤ و   ١٩٩٤ معدالت التسرب بين عامي      وبالنظر إلى  

  : يلي

% ٤م إلى   ١٩٩٤عام  % ١٣,٦من   ) ٩-١( ة التعليم األساسي    انخفاض نسبة التسرب في مرحل     

حيث انخفضت النسبة من    ) ٩-٧(  م، واالنخفاض األكبر تركز في الصفوف       ٢٠٠٤تقريباً عام   

لمعدالت التـسرب   م وال شك أن هذا التراجع الواضح        ٢٠٠٤عام  % ٨م إلى   ١٩٩٤عام  % 39

 . لزامية التعليم حتى الصف التاسعم هو نتيجة االهتمام بتطبيق قانون مد إ٢٠٠٤في عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣

  /٩/جدول التسرب رقم 

  

 نسبة التسرب من التعليم األساسي حسب الجنس
 /٩جدول رقم        

  )٩-١ ( 
المحافظة  ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ١٩٩٥/١٩٩٤

 مجموع إناث ذآور مجموع إناث ذآور
 %٤٫٠%٣٫٦%٤٫٣ %٢٫٠ %٤٫٥ %٠٫٦- دمشق

 %٣٫٠%٢٫٣%٣٫٦ %١١٫٧ %١٢٫٨ %١٠٫٦ريف دمشق
 %٤٫٩%٤٫٩%٤٫٩ %٢٠٫١ %١٩٫٢ %٢٠٫٨ حلب

 %٤٫٤%٤٫٠%٤٫٩ %٢٤٫٠ %٢٣٫٧ %٢٤٫٢ حمص
 %٣٫١%٢٫٦%٣٫٧ %٢٠٫٤ %١٨٫٨ %٢١٫٨ حماة

 %١٫٠%٠٫٥%١٫٤ %٢٤٫٧ %٢٤٫٩ %٢٤٫٦ الالذقية
 %٤٫٤%٥٫٣%٣٫٨ %٢٢٫٢ %٢٠٫١ %٢٣٫٦ دير الزور

 %٤٫٠%٤٫٨%٣٫٤ %١٥٫٠ %١٨٫١ %١٢٫٢ إدلب
 %٤٫٩%٥٫٥%٤٫٣ %١٩٫٨ %١٩٫٥ %٢٠٫١ الحسكة
 %٤٫٨%٤٫٤%٥٫٢ %١٢٫١ %١١٫٧ %١٢٫٣ الرقة

 %١٫١%٠٫٤%١٫٨ %٧٫٢- %٧٫١- %٧٫٢- السويداء
 %٣٫٠%٢٫٧%٣٫٢%١٢٫٠-%١٢٫٣-%١١٫٦- درعا

 %١٫٠%٠٫٤%١٫٥ %٢١٫٦ %٢١٫٣ %٢١٫٩ طرطوس
 %١٫٣%١٫٢%١٫٣%٦٥٫٦-%٧٠٫٤-%٦١٫١- القنيطرة
 %٣٫٨%٣٫٦%٣٫٩ %١٣٫٦ %١٣٫٤ %١٣٫٧ المجموع

  

  )٥-١ ( 
المحافظة  ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ١٩٩٥/١٩٩٤

 مجموع إناث ذآور مجموع إناث ذآور
 %١٫٥ %١٫٥ %١٫٥ %١٫٧ %١٫٥ %١٫٩ دمشق

 %١٫١- %١٫٤- %٠٫٧- %١٫٨ %٢٫٣ %١٫٤ريف دمشق
 %٤٫٢ %٣٫٩ %٤٫٦ %٥٫١ %٥٫٩ %٤٫٥ حلب

 %٢٫١ %١٫٨ %٢٫٣ %١٫٦ %١٫٧ %١٫٦ حمص
 %٠٫٢ %٠٫٠ %٠٫٥ %١٫٨ %٢٫٢ %١٫٥ حماة

 %٠٫١ %٠٫٠ %٠٫٢ %٠٫٣- %٠٫٣- %٠٫٢- الالذقية
 %٣٫٧ %٤٫٣ %٣٫١ %٥٫٧ %٧٫١ %٤٫٧ دير الزور

 %٣٫٢ %٣٫٤ %٣٫١ %٦٫١- %٣٫١ %١٦٫٠- إدلب
 %٤٫٠ %٤٫٥ %٣٫٦ %٣٫٣ %٣٫٧ %٣٫٠ الحسكة
 %٢٫٤ %٢٫٧ %٢٫٢ %٧٫٧ %٨٫٧ %٦٫٩ الرقة
 %٠٫٠ %٠٫١- %٠٫١ %٠٫٤ %٠٫٥ %٠٫٣ اءالسويد
 %١٫٨ %١٫٤ %٢٫٢ %١٫٥ %١٫٦ %١٫٥ درعا

 %٠٫١ %٠٫٠ %٠٫٢ %٠٫١ %٠٫٠ %٠٫٢ طرطوس
 %٠٫٧- %٠٫٨- %٠٫٥- %١٫٢- %١٫٢- %١٫٢- القنيطرة
 %٢٫٢ %٢٫١ %٢٫٣ %٢٫٩ %٣٫٢ %٢٫٦ المجموع



 ٢٤

  

  )٦-١ ( 
المحافظة  ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ١٩٩٥/١٩٩٤

 مجموع إناث ذآور مجموع إناث ذآور
 %٢٫٣ %٢٫٤ %٢٫٣ %٣٫١ %٢٫٩ %٣٫٣ دمشق

 %٠٫٥ %٠٫٠ %٠٫٨ %٧٫٥ %٨٫٩ %٦٫٢ريف دمشق
 %٦٫١ %٦٫٥ %٥٫٨ %١٥٫٥ %١٥٫٨ %١٥٫٣ حلب

 %٣٫١ %٢٫٩ %٣٫٣ %١٣٫٤ %١٣٫٨ %١٣٫١ حمص
 %١٫٥ %١٫٠ %١٫٩ %١٢٫٢ %١٢٫٣ %١٢٫١ حماة

 %٠٫٣ %٠٫٢ %٠٫٤ %١٣٫٠ %١٣٫٠ %١٢٫٩ الالذقية
 %٤٫٤ %٥٫٦ %٣٫٥ %١٤٫٩ %١٤٫٩ %١٤٫٩ دير الزور

 %٣٫٩ %٤٫٥ %٣٫٤ %٦٫٨ %١٣٫٩ %٠٫٥- إدلب
 %٥٫٣ %٦٫١ %٤٫٥ %١٣٫٥ %١٣٫٩ %١٣٫٢ الحسكة
 %٤٫٠ %٤٫٥ %٣٫٥ %١٧٫٢ %١٧٫٣ %١٧٫١ الرقة

 %٠٫٢ %٠٫١ %٠٫٢ %١٠٫٧- %١٠٫٥- %١٠٫٨- السويداء
 %٢٫٣ %٢٫٠ %٢٫٦ %٣٫٩- %٣٫٢- %٤٫٦- درعا

 %٠٫١%٠٫١- %٠٫٣ %١٤٫٧ %١٥٫٠ %١٤٫٥ طرطوس
%٠٫٦-%٠٫٣-%٠٫٩- %٣٢٫٢- %٣٤٫٤- %٣٠٫٢- القنيطرة
 %٣٫٣ %٣٫٥ %٣٫٢ %٩٫٨ %١٠٫٤ %٩٫٢ المجموع

  

  )٩-٧ ( 
المحافظة  ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ١٩٩٥/١٩٩٤

 مجموع إناث ذآور مجموع إناث ذآور
 %٩٫٤ %٧٫٣%١١٫٤ %٣٫٦ %١٣٫٠ %٩٫١- دمشق

%١٥٫٣%١٣٫٠%١٧٫٧ %٣٥٫٥ %٣٤٫٧ %٣٦٫٢ريف دمشق
%٠٫٨-%٣٫٣- %١٫١ %٦٤٫٠ %٥٢٫٨ %٧٠٫٥ حلب

%١١٫٩%١٠٫٠%١٣٫٨ %٧٠٫٩ %٦٨٫٥ %٧٣٫٠ حمص
 %٨٫٨ %٦٫٨%١٠٫٥ %٦٣٫٠ %٥٦٫٩ %٦٧٫٦ حماة

 %٦٫٦ %٤٫٥ %٨٫٥ %٦٤٫٠ %٦٢٫٤ %٦٥٫٦ الالذقية
 %٩٫١ %٦٫٠%١١٫٠ %٧٨٫٩ %٧٠٫٧ %٨٢٫٨ دير الزور

 %٩٫٥ %٩٫٨ %٩٫٤ %٦٨٫٥ %٦٠٫٥ %٧٢٫٤ إدلب
 %٦٫١ %٤٫٨ %٧٫١ %٧١٫٩ %٦٩٫٢ %٧٣٫٦ الحسكة
%١٢٫٧ %٨٫١%١٥٫٧ %٣٨٫٣- %٩٦٫٥- %١٠٫٦- الرقة

 %٣٫٧ %١٫٤ %٦٫١ %١٣٫٠ %١٢٫٢ %١٣٫٨ السويداء
%١٠٫٤ %٩٫٣%١١٫٤ %٣٦٫٠- %٤٢٫٢- %٣٠٫٨- درعا

 %٥٫٢ %٣٫٣ %٧٫٠ %٤٢٫٤ %٣٩٫٦ %٤٥٫٤ طرطوس

 القنيطرة
-

١٨٦٫٥% 
-

٢١٧٫٠% 
-

٩٫٧ %٧٫٩%١١٫٥%٢٠١٫٥% 

 %٨٫٠ %٦٫١ %٩٫٦ %٣٩٫٠ %٣٣٫٧ %٤٣٫٢ المجموع
  

امي    :المصدر يم لع يط واإلحصاء، احصاءات التعل ة التخط ة، مديري ات وزارة التربي ى بيان ادًا عل ق البحث اعتم داد فري ن إع داول م  و ١٩٩٤ج
 .م٢٠٠٤

  



 ٢٥

مـن   ) ٩-١( عليم األساسي   تخفيض معدالت التسرب لمرحلة الت    علماً أن األهداف الكمية للحكومة هي       

م وذلك من خالل إيجاد أساليب      ٢٠١٠-٢٠٠٦مع نهاية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة       % ١إلى  % ٤

توعوية وتقنية تمكن من معالجة وضع المتسربين وتحفيزهم للعودة إلى المدرسة وعدم االقتصار علـى           

  . الجوانب القسرية

 . التعليم األساسيإن التسرب يزداد في الصفوف األعلى من مرحلة 

إن التسرب ينتشر في المحافظات الشمالية الشرقية الفقيرة أكثر منه عـن مثيلتهـا فـي المحافظـات                   

و % ٤,٤: م  في كل من دير الزور و الحسكة والرقة           ٢٠٠٤األخرى حيث بلغت نسب التسرب لعام       

 . على التوالي% ٤,٨و % ٤,٩
   

ب في مرحلة التعليم األساسي ترجع إلى أسـباب وعوامـل           وأخيراً تجدر اإلشارة إلى أن ظاهرة التسر      

عديدة، وأنه في كثير من األحيان يصعب إرجاع التسرب إلى سبب واحد فقط، بل إلى مجموعـة مـن          

األسباب تتفاعل مع بعضها وتؤدي في النهاية إلى اتخاذ التلميذ أو التلميذة قرار التسرب من المدرسـة،     

  : وأهمها 

تتمثل بالكثافة الطالبية العاليـة فـي الـشعبة ونقـص           بالنظام التعليمي   عوامل داخلية خاصة     -١

  ....المعلمين المؤهلين وغير ذلك

 . ترتبط بالنواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألسر التالميذ المتسربين خارجيةعوامل -٢
 

  : ∗معدالت التأطير  -٥-٢

كثافة الشعبة الصفية ، ونـسبة      ( ساسيين  تمثل معدالت التأطير في مرحلة التعليم األساسي بوجهيها األ        

أحد أبرز المؤشرات الكمية في قياس مكونات الكفاءة الداخلية ألي نظـام            ) عدد المعلمين إلى التالميذ     

غير أن هذه المؤشرات ال قيمة لها إن تم النظر إليها بشكل مجرد ومنعزل عن آليات التفاعـل            . تعليمي

  .خرىما بين مكونات النظام التعليمي األ

   

  :كثافة الشعبة الصفية  -١-٥-٢

، وقد بلغت في مـدارس      شعبة/ تلميذ ٢٨م  ٢٠٠٤بلغ المتوسط العام لكثافة الشعبة الواحدة لعام         -

وهي أعلى منها في مـدارس ريـف        شعبة  / تلميذ ٣٦الحضر في المحافظات كافةً لنفس العام       

شعبة في مدارس ريـف     /تلميذ ٢٢شعبة في حين أنها كانت تبلغ       / تلميذ ٢٤المحافظات والبالغة   

وال شك أن هذا االرتفاع الطفيف هو نتيجة        .  }/١٠/جدول رقم   {   . م١٩٩٤المحافظات لعام   

                                                 
 .م، التعليم والتنمية البشرية، هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي٢٠٠٥التقرير الوطني للتنمية البشرية  ∗



 ٢٦

 في حين لم يرافقه في ذات الوقـت        بمد إلزامية التعليم حتى الصف التاسع     / ٣٢/تطبيق القانون   

 .توسع في بناء الشعب الصفية

   :م٢٠٠٤ و ١٩٩٤يم األساسي عامي متوسط أعداد التالميذ لكل شعبة في التعل

   /١٠/                                                                                 جدول رقم 

٢٠٠٤ ١٩٩٤  

 المحافظة 

 الشعب  التالميذ
الكثافة 

 الشعب  التالميذ الصفية 
الكثافة 

 الصفية 

  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ريف 

 ٣٦ ٨٧٠٤ ٣١٦٤٤٦ ٣٩ ٧٩٦٧ ٣٠٨٩٧٩ حضر 

شق
دم

 ٣٦ ٨٧٠٤ ٣١٦٤٤٦ ٣٩ ٧٩٦٧ ٣٠٨٩٧٩ مجموع 

  ٣٢ ١٠٣٠٥ ٣٣٣٤٥٠ ٣٣ ٧٨١٠ ٢٦٠٩٢٩ ريف 

 ٣٥ ٣٦١٢ ١٢٧٠٢٤ ٣٧ ٢٤٧٩ ٩٢٧٢٠ حضر 

شق
دم

ف 
ري

 ٣٣ ١٣٩١٧ ٤٦٠٤٧٤ ٣٤ ١٠٢٨٩ ٣٥٣٦٤٩ مجموع 

  ٢٧ ١٥٥٩١ ٤١٧٠٦٥ ١٩ ١٤٤٢٥ ٢٧٧٠٣٧ ريف 

ب ٣٩ ١٣٦٣٤ ٥٢٨٧٢٠ ٣٨ ١٠٧٧٣ ٤٠٧٣٣٩ حضر 
حل

 

 ٣٢ ٢٩٢٢٥ ٩٤٥٧٨٥ ٢٧ ٢٥١٩٨ ٦٨٤٣٧٦ مجموع

  ٢٣ ٦٨٩٧ ١٥٨٥١٦ ٢٣ ٦١١١ ١٤٠٨٣٤ ريف 

 ٣٧ ٥٣٧٥ ١٩٦٦٨٨ ٣٦ ٤٧٧٢ ١٧٠٠٧٧ حضر 
ص
حم

 ٢٩ ١٢٢٧٢ ٣٥٥٢٠٤ ٢٩ ١٠٨٨٣ ٣١٠٩١١ مجموع 

  ٢٤ ١٠٠٨٤ ٢٤٠٣٣٢ ٢٢ ٨٩٥٠ ١٩٨٦١١ ريف 

ماة ٣٤ ٣٠٢٧ ١٠٢٧٣٩ ٣٢ ٢٧٣٧ ٨٨٧٩٧ حضر 
ح

 

 ٢٦ ١٣١١١ ٣٤٣٠٧١ ٢٥ ١١٦٨٧ ٢٨٧٤٠٨ مجموع

  ١٦ ٥٠٠٥ ٧٩٩٨٦ ١٨ ٥٣٨٧ ٩٤٣٢٣ ريف 

 ٣١ ٢٩٧٩ ٩٠٩٦٣ ٣٠ ٢٨٥٤ ٨٦٢٧٨ حضر 

ية
ذق
لال
ا

 ٢١ ٧٩٨٤ ١٧٠٩٤٩ ٢٢ ٨٢٤١ ١٨٠٦٠١ مجموع 

  ٢٩ ٧٠٨١ ٢٠٣٩٢١ ٢٨ ٣٨٦٠ ١٠٩٨٨٩ ريف 

 ٣٣ ٢١٠٧ ٧٠٤١٩ ٣٣ ١٦٥٩ ٥٥٠٤٨ حضر 

ور
لز
ر ا
دي

 ٣٠ ٩١٨٨ ٢٧٤٣٤٠ ٣٠ ٥٥١٩ ١٦٤٩٣٧ مجموع 

ب
إدل

 

  ٢٦ ٩٨٥٠ ٢٦٠٨٠٨ ٢٥ ٦٦٧٣ ١٦٩٨٨٠ ريف 



 ٢٧

 ٣٥ ١٦٨٢ ٥٨٢٥٠ ٣٤ ١٦٦٤ ٥٧٢٦٩ حضر 

 ٢٨ ١١٥٣٢ ٣١٩٠٥٨ ٢٧ ٨٣٣٧ ٢٢٧١٤٩ مجموع

  ١٧ ١٢٦٤٨ ٢١٠٧٩٦ ١٤ ١٠٢٠٩ ١٤١٥٠٨ ريف 

 ٣٥ ٣٢٠١ ١١٢٥٨٥ ٣٥ ٢٦١٤ ٩١٩٩٢ حضر 

كة
حس
ال

 ٢٠ ١٥٨٤٩ ٣٢٣٣٨١ ١٨ ١٢٨٢٣ ٢٣٣٥٠٠ مجموع 

  ١٨ ٦٨٣٩ ١٢١١٩٨ ١٦ ٤١٧١ ٦٥٤٢٨ ريف 

قة ٣٦ ١٩٨٨ ٧١٤٦٦ ٣٧ ١٦٨٠ ٦١٦١٧ حضر 
لر
ا

 

 ٢٢ ٨٨٢٧ ١٩٢٦٦٤ ٢٢ ٥٨٥١ ١٢٧٠٤٥ مجموع

  ٢١ ٢٠٠٤ ٤٢٠٥٦ ٢٣ ٢١٩١ ٥١٤١٢ ريف 

 ٢٦ ٧١٩ ١٩٠٠٣ ٢٧ ٦٦٤ ١٧٩٧٨ حضر 

اء
ويد
لس
ا

 ٢٢ ٢٧٢٣ ٦١٠٥٩ ٢٤ ٢٨٥٥ ٦٩٣٩٠ مجموع 

  ٣١ ٥٧٦٣ ١٧٦٦٥٢ ٣٢ ٤٣٠٥ ١٣٥٦٨٩ ريف 

عا ٣٣ ١١٦٩ ٣٨١٩٢ ٢٦ ١٣١٧ ٣٤١٨٧ حضر 
در

 

 ٣١ ٦٩٣٢ ٢١٤٨٤٤ ٣٠ ٥٦٢٢ ١٦٩٨٧٦ مجموع

  ١٩ ٤٩٩٨ ٩٤٠٥٤ ٢٠ ٥٤٢٤ ١٠٧٧٠٥ ريف 

 ٣٠ ١٢٣٣ ٣٦٦٨١ ٣٠ ١١٠٢ ٣٢٨٠٤ حضر 

س
طو
طر

 ٢١ ٦٢٣١ ١٣٠٧٣٥ ٢٢ ٦٥٢٦ ١٤٠٥٠٩ مجموع 

  ٣٠ ٢١٦٠ ٦٤٨٠٦ ٢٨ ١٩٠٩ ٥٣٦٤٩ ريف 

 ٣٣ ١٠٤٤ ٣٤٢٢٤ ٢٩ ٥٢٧ ١٥٠٩٠ حضر 
رة
يط
لقن
ا

 ٣١ ٣٢٠٤ ٩٩٠٣٠ ٢٨ ٢٤٣٦ ٦٨٧٣٩ مجموع 

  ٢٤ ٢٤٠٣٦٤٠٩٩٢٢٥ ٢٢ ١٨٠٦٨٩٤٨١٤٢٥ ريف 

 ٣٦ ١٨٠٣٤٠٠٥٠٤٧٤ ٣٦ ١٥٢٠١٧٥٤٢٨٠٩ حضر 

م 
لعا
ع ا
مو
مج
ال

 

 ٤٢٠٧٠٤٠١٤٩٦٩٩٢٨ ٣٣٢٧٠٦٩١٢٤٢٣٤٢٧ مجموع

  .م٢٠٠٤ و ١٩٩٤ إحصاءات التعليم لعامي وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء،:    المصدر

   

إن القراءة المجردة لهذه البيانات اإلحصائية تعني أن معدل كثافة الصف في الريف قريب جداً                -

في مرحلة التعلـيم  )  تلميذاً ٢٥( من المعيار العالمي الذي وضعته اليونيسكو لهذا المعدل وهو       

ريـف  : م تتمتع بهوامش أفـضل مثـل      ٢٠٠٤األساسي، بل إن أرياف بعض المحافظات لعام        

  ).  تلميذ ١٨(والرقة وحلب )  تلميذ ١٧(والحسكة )  تلميذ ١٦(الالذقية 



 ٢٨

  

إن مسألة استيفاء كثافة الشعبة الصفية في مدارس الريف للمعدل العالمي ال تعني حكماً على االرتقـاء                 

ـ        الشعبة الصفية يجب أن يأخذ ب      بنوعية التعليم، فتحديد كثافة    ين عين االعتبار على سبيل المثال التمييز ب

ويعني ذلك أن كثافة الصف الفعلية في مدارس التعليم         . الشعب الصفية النظرية والشعب الصفية الفعلية     

يتنامى هذا االكتظاظ مع المفهوم      األساسي في سورية مكتظة خالفاً لما توحي به البيانات اإلحصائية، و          

كن مالمسته على مستوى المؤشر  وهو ما يمالتعليمي ـ التعلمي الذي يقوم عليه مفهوم التعليم األساسي 

  .اآلخر المتعلق بنسبة المعلمين إلى التالميذ في هذه المرحلة

  

شـعبة  / ٤٢٩٤٢/شعبة بزيادة   / ١٤٤٩٩٠/م  ٢٠٠٤هذا وقد بلغ مجموع الشعب النظرية لعام         -

كما هو مبين في الجدول رقم      . شعبة/ ١٣٢٦٠٧/الشعب الفعلية   م وبلغ مجموع    ١٩٩٤عن عام   

/١١ . /  

 اإلشارة إلى أن وجود االختالف بين عدد الشعب النظرية والشعب الفعلية ينحصر فقط              وتجدر

في مدارس المعلم الوحيد والصفوف المجمعة، حيث يدرس في غرفة صف واحدة مجموعة من              

التالميذ من مستويات تعليمية متعددة يشكل مجموعهم شعبة فعلية واحدة، بينما ينظر إلى كـل               

لى أنها شعبة نظرية وتعد الشعبة في المدارس النمطيـة شـعبة فعليـة              مستوى تعليمي فيها ع   

  . ونظرية بآن واحد

   

 } /١٢/جـدول رقـم     { النظر إلى متوسط عدد التالميذ في الشعبة الواحدة حسب المرحلـة            بو -

شعبة علـى التـوالي     / تلميذ ٢٤ و   ٢٥نالحظ ارتفاع الكثافة في الصفين الخامس والسادس من         

والسبب أن عدد الشعب في هذين الصفين لـم         . م٢٠٠٤شعبة عام   / تلميذ ٢٧م إلى   ١٩٩٤لعام  

، حيث بلغ عدد الشعب في الصف السادس لعـام          يتزايد بما يتوافق مع الزيادة في عدد التالميذ       

  .م١٩٩٤شعبة فقط عن عام / ٦٠٥/شعبة بزيادة / ١٦٥٠٠/م ٢٠٠٤

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩

  ف المجمعة والمدارس النمطية توزيع مدارس المعلم الوحيد والصفو/  ١١/جدول رقم 

توزيع مدارس المعلم الوحيد والصفوف المجمعة والمدارس النمطية في مرحلة التعليم األساسي الرسمية بين عامي 

 م ٢٠٠٤ و ١٩٩٤
 /١١/جدول رقم   

نصيب المعلم الواحد 

* 
           البيان

المدارس             
 المدارس

الشعب 

 الفعلية
الشعب 

 النظرية
 التالميذ

علمون الم

)٢ ( 
١٩٩٥/١٩٩٤ 

 ٢١ ٩٩١ ٢١١١٣ ٥١٢١ ٩٨٩ ٩٨٩ ذات معلم وحيد
 ١٩ ٣،٥٠٣ ٦٦،١٠١ ٩،٤٩٩ ٣٣٩٤ ١،٦٩٧ ذات معلمين اثنين
 ٢٠ ٢،٩٠٦ ٥٩،٢٧١ ٥،٨١٦ ٢٨٤٤ ٩٤٨ ذات ثالثة معلمبن
 ١٩ ٢،٩٨٩ ٥٧،٣٢٣ ٤،٣٤٤ ٢٨٩٢ ٧٢٣ ذات أربعة معلمين
 ١٨ ٢،٢٨٢ ٤١،١٦٦ ٢،٥٦٠ ٢١٦٠ ٤٣٢ ذات خمسة معلمين

مجموع مدارس الصفوف 

 المجمعة
١٩ ١٢،٦٧١ ٢٤٤،٩٧٤ ٢٧،٣٤٠ ١٢،٢٧٩ ٤،٧٨٩ 

 ٢٤ ٢،٣٠٢،٥٥٢٩٧،٦٣٣ ٧٤،٧٠٨ ٧٤٤١٤ ٥،٣٨٢)  ٣( مجموع المدارس النمطية 
 ١٠٢،٠٤٨٢،٥٤٧،٥٢٦١١٠،٣٠٤٢٣ ١٠،١٧١٨٦،٦٩٣ المجموع العام

       
 /١١/تابع جدول رقم       

نصيب المعلم الواحد 

* 
           البيان

المدارس             
 المدارس

الشعب 

 الفعلية
الشعب 

 النظرية
 التالميذ

المعلمون 

)٢ ( 
٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ 

 ١٥ ٢٠٦ ٣٠٢٦ ٦٩٢ ١٩٩ ١٩٦ ذات معلم وحيد
 ١٤ ٤،٨٢٧ ٦٦،٨٨٧ ١١،٧٣٠ ٤،٦٠٠ ٢،٣١٤ ذات معلمين اثنين
 ١٤ ٤،٢٥٢ ٥٩،٩٥٩ ٦،٢٨٤ ٣،٨٥٣ ١،٢٥١ ذات ثالثة معلمبن
 ١٦ ٣،٤٤٦ ٥٥،٥٦٩ ٤،٥٥٥ ٣،١٩١ ٧٩٤ ذات أربعة معلمين
 ١٨ ٢،٥٠٤ ٤٣،٩٣٥ ٢،٦٧١ ٢،٣٤٨ ٤٧٤ ذات خمسة معلمين

مجموع مدارس الصفوف 

 المجمعة
١٥ ١٥،٢٣٥ ٢٢٩،٣٧٦ ٢٥،٩٣٢ ١٤،١٩١ ٥،٠٢٩ 

 ١٠،٢٤١١١٨،٤١٦١١٩،٠٥٨٣،٨٠٠،٤٩٢٢٠١،٩٠٩٣٢)  ٣( مجموع المدارس النمطية 
 ١٤٤،٩٩٠٤،٠٢٩،٨٦٨٢١٧،١٤٤٣٠ ١٥،٢٧٠١٣٢،٦٠٧ المجموع العام

 . م٢٠٠٤ و ١٩٩٤ وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء، آراس التربية لعامي :   المصدر
 يةنصيب المعلم الواحد من التالميذ في مدارس  الصفوف المجمعة وآثافة الشعبة الواحدة في المدارس النمط* 



 ٣٠

  عدد التالميذ في الشعبة حسب المرحلة /  ١٢/جدول رقم 

 م ٢٠٠٤ و ١٩٩٤توزع التالميذ حسب المرحلة خالل عامي 

 / ١٢/جدول رقم         

١٩٩٤ 

 المستوى الدراسي التالميذ  

 مجموع إناث ذكور
 الشعب

معدل عدد التالميذ في 

 الشعبة الواحدة

 ٢٧ ١٨٩٣٠ ٥٠٤٣٧٤ ٢٣٥٧٩٨ ٢٦٨٥٧٦ الصف األول
 ٢٦ ١٨٢٧٠ ٤٧٦٦٥٤ ٢٢٢٠٣٧ ٢٥٤٦١٧ الصف الثاني
 ٢٥ ١٧٦٩٣ ٤٥٠٠٦٤ ٢١٠٣٥٣ ٢٣٩٧١١ الصف الثالث
 ٢٥ ١٧٢١٨ ٤٣٠٨٤٩ ٢٠٢١٣٧ ٢٢٨٧١٢ الصف الرابع

 ٢٥ ١٦٥١١ ٤١٠٧٦٧ ١٩٢٣٧٤ ٢١٨٣٩٣ الصف الخامس
 ٢٤ ١٥٨٩٥ ٣٧٨٥٣٩ ١٧٤٦٣٧ ٢٠٣٩٠٢ الصف السادس 
 ٣٣ ٨٠٤٤ ٢٦٦٨٢٣ ١١٣٤٩٣ ١٥٣٣٣٠ الصف السابع
 ٣٤ ٥٧٠٨ ١٩٥٩٢٦ ٨٩٦٧١ ١٠٦٢٥٥ الصف الثامن
 ٣٦ ٥٩٦٥ ٢١٣٠٧٣ ٩٣٣٩٦ ١١٩٦٧٧ الصف التاسع

 ١٧٩٣١٧٣١٥٣٣٨٩٦٣٣٢٧٠٦٩١٢٤٢٣٤٢٧ مجموع التعليم األساسي
       

 / ١٢/تابع جدول رقم       

٢٠٠٤ 

 المستوى الدراسي التالميذ  

 مجموع إناث ذكور
 الشعب

معدل عدد التالميذ في 

 الواحدةالشعبة 

 ٢٨ ٢٢٤٤٠ ٦٣١٩٥٠ ٣٠٢٢٤٤ ٣٢٩٧٠٦ الصف األول
 ٢٧ ٢١٠٤٥ ٥٦٩٨٦٦ ٢٧١٢٤٢ ٢٩٨٦٢٤ الصف الثاني
 ٢٧ ٢٠٠٨١ ٥٣٩٧٢٠ ٢٥٨٠٠٦ ٢٨١٧١٤ الصف الثالث
 ٢٦ ١٩٣٩١ ٥١٠٦٠٩ ٢٤٤٢٤٨ ٢٦٦٣٦١ الصف الرابع

 ٢٧ ١٧٥٥٥ ٤٨٢٦٩٦ ٢٢٩٤٣٦ ٢٥٣٢٦٠ الصف الخامس
 ٢٧ ١٦٥٠٠ ٤٤١٧٦١ ٢١١٣٣٥ ٢٣٠٤٢٦ الصف السادس 
 ٣٣ ١٢٢١٢ ٣٩٧٩٢٣ ١٨١٥٤٣ ٢١٦٣٨٠ الصف السابع
 ٣١ ١٠١٠٧ ٣٠٨٨٤٩ ١٤٧٨٤٣ ١٦١٠٠٦ الصف الثامن
 ٣١ ١٠٣٣١ ٣٢٣٦٦٦ ١٥١٣٦٥ ١٧٢٣٠١ الصف التاسع

 ٢٢٠٩٧٧٨١٩٩٧٢٦٢٤٢٠٧٠٤٠١٤٩٦٦٢٢٨ مجموع التعليم األساسي
  

 . م ٢٠٠٤ و ١٩٩٤واإلحصاء، إحصاءات التعليم لعامي  وزارة التربية، مديرية التخطيط :المصدر

  



 ٣١

  : نسبة عدد المعلمين إلى التالميذ -٢-٥-٢        

هناك مشكلة يعاني منها التعليم بشكل عام والتعليم األساسي بشكل خاص وهي عزوف المعلمين عـن                

ص لمعـايير الثقافـة     مهنة التعليم وذلك بسبب طموحاتهم االجتماعية المادية والفهم السيكولوجي الخـا          

فكثير من المعلمين يحسون بالفارق والفجوة بين ذاتيتهم وطموحاتهم وإمكانـاتهم وبـين             . توتقدير الذا 

 و ال بتقدير مادي مناسب مـن حيـث األجـر و             واقعهم داخل مهنة ال تتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة       

  .الحافز المالي

 علـى مـستوى     ميذ في مـدارس التعلـيم األساسـي        نسبة المعلمين إلى التال    )١٣(رقمويبين الجدول   

 ١٧معلـم لكـل   ( من بينهم  )  تلميذ   ١٩معلم لكل   ( ، حيث يبلغ هذا المتوسط      المحافظات ريفاً وحضراً  

  ). تلميذ في الحضر ٢١معلم لكل ( و ) تلميذ في الريف 

  /١٣/جدول رقم                    

٢٠٠٤ 
 المحافظة 

 المعلم  التالميذ
/ طالب

 علم الم

 ٠ ٠ ٠ ريف 

شق ٢١ ١٤٧٨١ ٣١٦٤٤٦ حضر 
دم

 ٢١ ١٤٧٨١ ٣١٦٤٤٦ مجموع 

 ٢٢ ١٥٤٦٨ ٣٣٣٤٥٠ ريف 

 ٢٢ ٥٧٥٧ ١٢٧٠٢٤ حضر 

شق
دم

ف 
ري

 ٢٢ ٢١٢٢٥ ٤٦٠٤٧٤ مجموع 

 ٢٤ ١٧٣٢٣ ٤١٧٠٦٥ ريف 

ب ٣٠ ١٧٦٠٨ ٥٢٨٧٢٠ حضر 
حل

 

 ٢٧ ٣٤٩٣١ ٩٤٥٧٨٥ مجموع

 ١٩ ٨٤٤٦ ١٥٨٥١٦ ريف 

 ٢٣ ٨٧٢٩ ١٩٦٦٨٨ حضر 

ص
حم

 ٢١ ١٧١٧٥ ٣٥٥٢٠٤ مجموع 

 ١٦ ١٤٨٥٦ ٢٤٠٣٣٢ ريف 

ماة ١٩ ٥٢٧١ ١٠٢٧٣٩ حضر 
ح

 

 ١٧ ٢٠١٢٧ ٣٤٣٠٧١ مجموع

 ٦ ١٢٨٠١ ٧٩٩٨٦ ريف 

 ١١ ٨٤٩٩ ٩٠٩٦٣ حضر 

ية
ذق
لال
ا

 ٨ ٢١٣٠٠ ١٧٠٩٤٩ مجموع 



 ٣٢

 ٢٠ ١٠٤٤٤ ٢٠٣٩٢١ ريف 

 ١٨ ٣٨٤٢ ٧٠٤١٩ حضر 

ور
لز
ر ا
دي

 ١٩ ١٤٢٨٦ ٢٧٤٣٤٠ مجموع 

 ١٨ ١٤٤١٦ ٢٦٠٨٠٨  ريف 

ب ٢٠ ٢٨٥٦ ٥٨٢٥٠ حضر 
إدل

 

 ١٨ ١٧٢٧٢ ٣١٩٠٥٨ مجموع

 ١٧ ١٢١٨١ ٢١٠٧٩٦  ريف 

 ١٨ ٦١١٦ ١١٢٥٨٥ حضر 

كة
حس
ال

 ١٨ ١٨٢٩٧ ٣٢٣٣٨١ مجموع 

 ٢٠ ٦١٢١ ١٢١١٩٨  ريف 

قة ٢٢ ٣٢٠٩ ٧١٤٦٦ حضر 
لر
ا

 

 ٢١ ٩٣٣٠ ١٩٢٦٦٤ مجموع

 ١١ ٣٩٢٢ ٤٢٠٥٦  ريف 

 ١٢ ١٦١٤ ١٩٠٠٣ حضر 

اء
ويد
لس
ا

 ١١ ٥٥٣٦ ٦١٠٥٩ مجموع 

 ٢٠ ٨٨٣٣ ١٧٦٦٥٢  ريف 

عا ١٩ ١٩٩٩ ٣٨١٩٢ حضر 
در

 

 ٢٠ ١٠٨٣٢ ٢١٤٨٤٤ مجموع

 ٩ ١٠٤٥٤ ٩٤٠٥٤  ريف 

 ١٣ ٢٨٦٢ ٣٦٦٨١ حضر 

س
طو
طر

 ١٠ ١٣٣١٦ ١٣٠٧٣٥ مجموع 

 ١٩ ٣٤٠٦ ٦٤٨٠٦  ريف 

 ٢٠ ١٦٨٤ ٣٤٢٢٤ حضر 

رة
يط
لقن
ا

 ١٩ ٥٠٩٠ ٩٩٠٣٠ مجموع 

 ١٧ ٢٤٠٣٦٤٠١٣٨٦٧١  ريف 

 ٢١ ١٨٠٣٤٠٠٨٤٨٢٧ حضر 
ع المجمو

 العام 
 ١٩ ٤٢٠٧٠٤٠٢٢٣٤٩٨ مجموع

تربية، مديرية التخطيط واإلحصاء، كراس التربية      وزارة ال ،  جدول من إعداد فريق البحث    :    المصدر

  . م٢٠٠٤لعام 

  

  



 ٣٣

رة من المعلمين الـذين     متوسط هذه النسب غير واقعي، ويتمثل انحرافه في أن هناك كث          وال شك في أن     

ال يعملون في الشعبة الصفية، بل هم مندبون إلى أعمال إدارية تربوية أو إلى أعمال توجيهية، حيـث                  

تسد وزارة التربية ودوائرها الفرعية في المحافظات حاجتها إلى الموظفين بندب المعلمين والمدرسـين              

لمتوسـط الفعلـي يختلـف عـن المتوسـط          بدالً من إجراء مسابقات خاصة بالموظفين وبالتالي فإن ا        

  .اإلحصائي المطلق

  

   : األبنية المدرسية -٦-٢

 جهودها واهتمامها بمدارس التعليم األساسي ، حيث راعـت معـايير الخريطـة              الحكومةلقد ضاعفت   

 في كل دائرة     بناء مدرسة نموذجية    من حيث  المدرسية في إطار ديمقراطية التعليم وعموميته ومجانيته      

  .  تالميذ على األقل١٠كم، ويتوفر فيها ٢ف قطرها يكون نص

/ ٢٦٩٤/مدرسة بزيادة   / ١٥٦٤٠/م  ٢٠٠٤ األساسي في عام     بلغ مجموع مدارس التعليم   حيث   -

من مجموع المدارس   % ٩٧,٦مدرسة رسمية بنسبة    / ١٥٢٧٠/م منها   ١٩٩٤مدرسة عن عام    

ة تابعـة لوكالـة   مدرس/ ١١٢/من مجموع المدارس و % ١,٦مدرسة خاصة بنسبة / ٢٥٨/و  

 . }/١٤/جدول رقم  { .من مجموع المدارس% ٠,٧الغوث بنسبة 

  

% ٥٨على الرغم من أن نسبة الدوام النصفي قد تراجعت تدريجياً بالنسبة إلى الطالب مـن                و   -

مدرسـة  / ٥١١٣/وبالنسبة إلى المدارس من     م،  ٢٠٠٤في العام   % ٤٤م إلى   ١٩٩٤في العام   

في العـام   % ٣٠مدرسة بنسبة   / ٤٦٤٧/م إلى   ١٩٩٤ العام   في% ٣٩تداوم دوام نصفي بنسبة     

م بسبب بناء مدارس جديدة، فإن هذه النسبة المتباينة حسب المحافظات ما زالت كبيـرة               ٢٠٠٤

ومؤذية لكفاءات العملية التعليمية ـ التعلمية، وزمنها التدريسي، وتتطلب اإلسراع بـالتخلص   

 مفهوم العملية التعليمية ـ التعلمية، وينقص زمن  فالدوام النصفي يتناقض بكل بساطة مع. منها

 . }/١٤/ رقم التاليالجدول { .  دقيقة٣٥الحصة في فصل الشتاء فعلياً إلى ما يعادل 

  

  

  

  
 

  

  

  

  



 ٣٤

   وضع المدارس و الدوام النصفي/١٤/جدول رقم 
 م ٢٠٠٤ و ١٩٩٤توزع المدارس والتالميذ حسب الدوام والمحافظات في مرحلة التعليم األساسي للعامين 

١٤/جدول رقم             / 

 ١٩٩٤ 

    الدوام التالميذ في   المدارس
 نصفي كامل  

مجموعإعدادية ابتدائية مجموعإعدادية ابتدائية  المحافظات
 مجموع

 النصفي 

% 

  الكامل

ابتدائية ( 

) إعدادية +

  النصفي

ابتدائية (

) إعدادية+

المجموع 

 الكلي
النصفي 

% 

 %٣٣ ٠ ٠ ٠ %٣٣ ٤٢٩ ١٤٣ ١٣ ١٣٠ ٢٨٦ ١١١ ١٧٥ دمشق

 %٣٨ ٠ ٠ ٠ %٣٨ ٧١١ ٢٧٠ ٢٦ ٢٤٤ ٤٤١ ١٧٣ ٢٦٨ ريف دمشق

 %٨١ ٠ ٠ ٠ %٨١ ١،٣٣٨١،٦٦١ ١،١٢٣٢١٥ ٣٢٣ ١٩٣ ١٣٠ حلب

 %١٧ ٠ ٠ ٠ %١٧ ١،٠٢٠ ١٧٠ ٢٢ ١٤٨ ٨٥٠ ٢٤٣ ٦٠٧ حمص 

 %٥٣ ٠ ٠ ٠ %٥٣ ١،٢٥٧ ٦٦٢ ١٤٩ ٥١٣ ٥٩٥ ١٢٦ ٤٦٩ حماة

 %٥١ ٠ ٠ ٠ %٥١ ٨٠٦ ٤١١ ١٢٠ ٢٩١ ٣٩٥ ٧١ ٣٢٤ قيةالالذ

 %٢١ ٠ ٠ ٠ %٢١ ٤٧٠ ٩٧ ٠ ٩٧ ٣٧٣ ٨٠ ٢٩٣ دير الزور

 %٢٧ ٠ ٠ ٠ %٢٧ ٩٤٣ ٢٥٧ ١٢ ٢٤٥ ٦٨٦ ١٨٢ ٥٠٤ ادلب

 %٥١ ٠ ٠ ٠ %٥١ ١،٧١٨ ٨٨٠ ٤٩ ٨٣١ ٨٣٨ ٦١ ٧٧٧ الحسكة

 %٢٠ ٠ ٠ ٠ %٢٠ ٧٤٨ ١٥١ ٧ ١٤٤ ٥٩٧ ٦٦ ٥٣١ الرقة  

 %١٢ ٠ ٠ ٠ %١٢ ٣١٩ ٣٧ ٩ ٢٨ ٢٨٢ ٨٤ ١٩٨ السويداء

 %٢٥ ٠ ٠ ٠ %٢٥ ٤٧٧ ١٢١ ٠ ١٢١ ٣٥٦ ١٣٧ ٢١٩ درعا

 %٤٣ ٠ ٠ ٠ %٤٣ ٨٢٧ ٣٥٤ ١١٦ ٢٣٨ ٤٧٣ ٩٩ ٣٧٤ طرطوس

 %٣٨ ٠ ٠ ٠ %٣٨ ١٨٢ ٧٠ ١٢ ٥٨ ١١٢ ٢١ ٩١ القنيطرة

مجموع 

 الرسمي
٣٩ ٠ ٠ ٠ %٤،٩٦١١٢،٥٦٨٣٩ ١،٦٤٧٧،٦٠٧٤،٢١١٧٥٠ ٥،٩٦٠% 

 %١٣ ٠ ٠ ٠ %١٣ ٢٤١ ٣١ ١٣ ١٨ ٢١٠ ٦٩ ١٤١ الخاص 

 %٨٨ ٠ ٠ ٠ %٨٨ ١٣٧ ١٢١ ٤٠ ٨١ ١٦ ٧ ٩ وكالة الغوث

 %٣٩ ٠ ٠ ٠ %٥،١١٣١٢،٩٤٦٣٩ ١،٧٢٣٧،٨٣٣٤،٣١٠٨٠٣ ٦،١١٠ مجموع  العام

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٥

  / ١٤/تابع جدول رقم      

 ٢٠٠٤ 
 التالميذ في   المدارس    الدوام

  

 المحافظات
 الدوام النصفي الكامل الدوام  % النصفي  مجموع  نصفي كامل

المجموع 

 الكلي
 %النصفي 

 %٢١ ٢٣٣،٢٨١ ٤٨،٧٩٠ ١٨٤،٤٩١ %١٨ ٤٢٨ ٧٧ ٣٥١ دمشق

 %٣٤ ٤٢٤،٠٥٧ ١٤٣،٨٤١ ٢٨٠،٢١٦ %٢١ ٩٦٢ ١٩٨ ٧٦٤ ريف دمشق

 %٦٩ ٩٢٠،٦٦٤ ٦٣٧،٨٦٥ ٢٨٢،٧٩٩ %٦٠ ٣،١٢٨ ١،٨٦٣ ١،٢٦٥ حلب

 %٢٢ ٣٤٤،٩٣٢ ٧٤،٨٣٧ ٢٧٠،٠٩٥ %٦ ١،٢٠٩ ٧٦ ١،١٣٣ حمص 

 %٥٩ ٣٣٩،٤١٦ ١٩٩،١٥١ ١٤٠،٢٦٥ %٣٢ ١،٤٧٩ ٤٦٧ ١،٠١٢ حماة

 %٧٢ ١٦٦،١٠٧ ١١٩،٨٠٦ ٤٦،٣٠١ %٣٨ ٨٩١ ٣٣٧ ٥٥٤ الالذقية

 %١٥ ٢٧٣،٢٦٦ ٤٠،٠٣٨ ٢٣٣،٢٢٨ %١١ ٧٩٧ ٩١ ٧٠٦ دير الزور

 %٥٣ ٣١٨،٢٨٠ ١٦٨،٣٥٧ ١٤٩،٩٢٣ %٢٥ ١،٠٨٢ ٢٧٣ ٨٠٩ ادلب

 %٥٦ ٣١٦،٤٦٣ ١٧٧،٩٦٥ ١٣٨،٤٩٨ %٣٥ ١،٩٩٤ ٦٨٩ ١،٣٠٥ الحسكة

 %٢٤ ١٩٢،٤٠٣ ٤٥،٨٧٩ ١٤٦،٥٢٤ %٧ ١،١٠٨ ٧٩ ١،٠٢٩ الرقة  

 %٠ ٦١،٠٤٠ ٠ ٦١،٠٤٠ %٠ ٣٦٣ ٠ ٣٦٣ السويداء

 %١٣ ٢١٠،١٩٤ ٢٦،٥٦٠ ١٨٣،٦٣٤ %٧ ٦٧٢ ٤٩ ٦٢٣ درعا

 %٤٤ ١٣٠،٧٣٥ ٥٧،٥٣٧ ٧٣،١٩٨ %٣٠ ٩١٨ ٢٧٧ ٦٤١ طرطوس

 %٥٤ ٩٩،٠٣٠ ٥٣،١٢٧ ٤٥،٩٠٣ %٢٧ ٢٣٩ ٦٥ ١٧٤ القنيطرة

مجموع 

 الرسمي
٤،٠٢٩،٨٦٨٤٥ ١،٧٩٣،٧٥٣ ٢،٢٣٦،١١٥ %٣٠ ١٥،٢٧٠ ٤،٥٤١ ١٠،٧٢٩% 

 %١ ١١٥،٦٧٢ ٧٥٨ ١١٤،٩١٤ %٢ ٢٥٨ ٤ ٢٥٤ الخاص 

 %٩٤ ٦١،٥٠٠ ٥٧،٨٢٠ ٣،٦٨٠ %٩١ ١١٢ ١٠٢ ١٠ وكالة الغوث

 %٤،٢٠٧،٠٤٠٤٤ ١،٨٥٢،٣٣١ ٢،٣٥٤،٧٠٩ %٣٠ ١٥،٦٤٠ ٤،٦٤٧ ١٠،٩٩٣مجموع  العام

  
 . م٢٠٠٤ و ١٩٩٤ وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء، آراس التربية لعامي :المصدر

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٦

 لهـذا   الحكومـة أحدثت المدارس المتنقلة ألبناء البادية المتنقلين مع مواشيهم ، وقد لجأت            و قد    -

بناء النوع من المدارس كحل مؤقت لحين توافر اإلمكانات التي تسمح بإحداث مدارس داخلية أل             

حمـص ـ ريـف     (  مدارس داخلية في محافظات/ ٥/وحتى اآلن تم افتتاح . البادية حصراً

 ، حيث تقـدم هـذه المـدارس الكتـب المدرسـية و     )دمشق ـ دير الزور ـ حماه ـ الرقة    

القرطاسية والمبيت والطعام والرعاية الصحية مجاناً باإلضافة إلى تأمين مـستلزمات العمليـة             

 .التربوية

و ٢٠٠٤ يبين عدد المدارس المتنقلة والخيـام والطينيـة فـي العـامين              ) ١٥(رقم   والجدول

  : م٢٠٠٥

  /١٥/جدول رقم     

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 المحافظة

 كرافان خيمة طينيكرافان خيمة طيني

 ٢ ٠ ١٣ ٣ ٠ ١٣ دمشق

 ١ ٩ ١١ ٠ ٧ ٢ ريف دمشق

 ٣٨ ٢ ١١٦ ـ ـ ـ حلب

 ٢ ١٩ ٨ ٢ ١٩ ١٠ حمص

 ١٢ ٦ ٩ ٨ ٦ ٣ حماه

 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ لالذقيةا

 ٤ ١ ٥٨  ٤ ٢ ٦٣ دير الزور

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ادلب

 ١ ١ ٦٤٠ ٦٧ ٩٥ ٥٨٣ الحسكة

 ٢٢ ٧ ٤٠ ٢٠ ١١ ٣٩ الرقة

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ السويداء

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ درعا

 ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ طرطوس

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ القنيطرة

 ٨٥ ٤٥ ٨٩٦ ١٠٤  ١٤٠ ٧١٤ المجموع

 و  ٢٠٠٤تربية، مديرية التخطيط واإلحصاء، إحصاءات التعليم لعامي        وزارة ال : المصدر              

م، التعليم والتنمية البشرية، هيئة تخطـيط       ٢٠٠٥التقرير الوطني للتنمية البشرية     .م٢٠٠٥

  .الدولة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



 ٣٧

     

مدرسـة طينيـة   / ٧١٤/م ٢٠٠٤م  بلغ عدد المدارس الطينية في مرحلة التعليم األساسي عـا       و قد     

وهذا االرتفاع يرجع إلى طبيعة البناء فـي بعـض   . م٢٠٠٥مدرسة عام / ٨٩٦/وارتفع هذا العدد إلى   

  . المحافظات مثل حلب والحسكة

 و  ١٩٩٤ع الملكيـة بـين عـامي         توزع البناء المدرسي حسب نـو      )١٦(رقم  ويبين الجدول    -

 :م٢٠٠٤

   /١٦/جدول رقم   

 ٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 نوع ملكية البناء نوع ملكية البناء

 مشترك مستقل  افظاتالمح

ك 
مل

جر 
ستأ
م

لك 
 م
زء
ج

ء 
جز

و 

جر
ستأ
 مشترك مستقلم

ك 
مل

جر 
ستأ
م

لك 
 م
زء
ج

ء 
جز

و 

جر
ستأ
م

 ١٣٥١ ٢٥٦ ٤٦ ٣٨٢ ٢ ١٤٢ ١٤٩ ١٠ ٢٨٣ دمشق
 ٥ ٢٣ ٩٣٣ ١٦٥ ٧٩٧ ١٦ ٤٩ ٤٣٢ ٢٣ ٤٧٤ريف دمشق

 ١٧٩٠ ٢٩٥١ ٤٩ ٣٠٨١ ١٤ ١٨٥٢٣٦٣ ٢١٣٢٩٧ حلب
 ١٣ ٦٥ ١١٣١ ١٠٠ ١١٠٩ ٤٦ ١٠٢ ٦٠٧ ٣ ٧٥٢ حمص
 ٣٩ ٩٧ ١٣٤٣ ٧ ١٤٧٢ ١٠١ ١٩٣ ٦٨٨ ٩٩ ٨٨٣ حماه
 ١٢٣١٠ ٥٩٤ ٢٨٨ ٦٠٣ ٤٦ ٢٥٣ ٣١٦ ٩٢ ٥٢٣ الالذقية
 ١٠٩٤١ ٦٤٧ ٢٠ ٧٧٧ ٢٣ ٦٩ ٢٩٨ ٠ ٣٩٠ دير الزور
 ١٢ ٣٥ ١٠٣٥ ٣٥ ١٠٤٧ ٥٤ ٦١ ٦٢٨ ١٤ ٧٢٩ ادلب
 ٠ ١٤ ١٩٨٠ ٣٢ ١٩٦٢ ٨ ١٥٤٢٥٨ ١٥٩٢١٦ الحسكة
 ٠ ٦ ١١٠٢ ١٢ ١٠٩٦ ١١ ١٤٢ ٥٢٢ ٠ ٦٧٥ الرقة

 ٥ ٨ ٣١٣ ٤٨ ٣١٥ ٣٠ ٢٢ ١٧٤ ٤١ ١٨٥ السويداء
 ٢٩ ١٣ ٦٢١ ١٨ ٦٥٤ ٦٣ ٢٦ ٢٥١ ٤٠ ٣٠٠ درعا

 ٩ ١٨ ٧٣٧ ٢٤٥ ٦٧٣ ٣٢ ٦٥ ٥١٥ ٨٥ ٥٢٧ طرطوس
 ١ ٣٠ ٢٠٦ ٥ ٢٣٤ ٧ ٤٦ ٩٦ ٠ ١٤٩ القنيطرة
 ١٤٢٠٢١٠٧٠١٣٨٤٩٨٥٥١٦٥ ٨٠٧٠١٥٩١٤٥٣ ٩٥٩٤٥٢٠ المجموع

  .م٢٠٠٤ و ١٩٩٤وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء، كراس التربية لعامي : المصدر

             

  

  



 ٣٨

  

  : التعليم الخاص  ٧-٢

/ ١٦٠/م الذي حل محل القانون رقـم        ٢٠٠٤لعام  / ٥٥/ينظم التعليم الخاص بالمرسوم التشريعي رقم       

  .لمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعيم الناظم ل١٩٥٨لعام 

 تطور عدد المدارس بما فيها رياض األطفال والجهات التي تتبعها من عـام              )١٧(رقم  ويبين الجدول   

  : م ٢٠٠٥ـ٢٠٠١

  /١٧/جدول رقم   

وزارات أخرىوزارة التربية
االتحاد 

 النسائي
نقابة المعلمين

قطاع خاص 

والمستولى 

 عليها
  لمجموعا

 البيان العام

 شعبةمدرسة شعبةمدرسةشعبةمدرسةشعبةمدرسةشعبةمدرسةشعبةمدرسة

2001 68 330 56 122196 547301 406 559 2332 1180 3737 

2002 74 294 66 110218 628319 476 626 2499 1303 4007 

2003 54 218 53 133216 632334 508 774 3062 1431 4553 

2004 41 124 56 152224 662330 519 824 3277 1475 4734 

2005 46 155 62 178226 726325 438 867 3445 1526 4942 

  .وزارة التربية، مديرية التخطيط واإلحصاء، إحصاءات التعليم:    المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

  

 : تحليل معمق للعوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة على التعليم األساسي ـ ٣

تعتبر عملية ربط مؤشرات التعليم بالمؤشرات االقتصادية واالجتماعية من العمليات األساسية لتطـوير             

  .العملية التربوية 

  : وسنعرض فيما يلي بعض هذه المؤشرات

 : عالقة دخل رب األسرة بمؤشرات التعليم -١-٣

 /١٨/ جدول رقم 

فئات متوسط 

األجر الشهري 

 لرب األسرة 

الملتحقين سابقاً 

 ١٤-٦ر بعم

 سنة 

الملتحقين حالياً 

 ١٤-٦بعمر 

 سنة 

غير الملتحقين 

 ١٤-٦بعمر 

 سنة 

  عدد األفراد

 ١٤-٦ بعمر  

 سنة

نسبة 

االلتحاق 

نسبة 

 التسرب
عدم 

االلتحاق 

%١٥,٢ %٨,٨%٨٤,٨ ٣٥٦ ٢٥ ٣٠٢ ٣٠٠١٢٩أقل من 

١١,٠ %٦,٢%٨٩,٠ ٥٨٠ ٣٠ ٥١٦ ٤٠٠٠٣٤-٣٠٠١%

١١,٩ %٦,٢%٨٨,١ ١٥٦٢ ٩٥ ١٣٧٦ ٥٠٠٠٩١-٤٠٠١%

١١,٤ %٦,٠%٨٨,٦ ٢٣١٥ ١٣٢ ٢٠٥٢ ٦٠٠٠١٣١-٥٠٠١%

١٠,٠ %٥,٥%٩٠,٠ ٢٦٥٧ ١٢٧ ٢٣٩٢ ٧٠٠٠١٣٨-٦٠٠١%

٩,٩ %٦,١%٩٠,١ ٣٩٤٦ ١٦٠ ٣٥٥٥ ٨٠٠٠٢٣١-٧٠٠١% 

٧,٩ %٤,٨%٩٢,١ ٢٨٨٩ ٩٢ ٢٦٦٢ ٩٠٠٠١٣٥-٨٠٠١% 

٩٠٠١-

١٠٠٠٠ 
٦,٧ %٣,٨%٩٣,٣ ٢٥٥٢ ٧٧ ٢٣٨٠ ٩٥% 

١٠٠٠١-

١٢٠٠٠ 
٦,٦ %٣,٧%٩٣,٤ ١٢٩٤ ٣٩ ١٢٠٨ ٤٦% 

١٢٠٠١-

١٤٠٠٠ 
٨,٣ %٥,٩%٩١,٧ ٣١٥ ٨ ٢٨٩ ١٨% 

 فما ١٤٠٠٠

 فوق
٦,٣ %١٢,٠%٩٣,٧ ٦٣٣ ٨ ٥٩٣ ٣٢% 

  . م٢٠٠٤المكتب المركزي لإلحصاء، مسح دخل ونفقات األسرة، :    المصدر

 هذا نتيجة واضحة     و والمالحظ من الجدول السابق أن نسبة االلتحاق ترتفع كلما ارتفع دخل األسرة           

، بينمـا تتـأثر     للتحليل و التبرير الدائم أن أهم عوامل عدم االلتحاق هو الوضع االقتصادي لألسرة            

عند الفئة الـدنيا    % ٨,٨نسبة التسرب بالقيم المتطرفة حيث نرى ارتفاع نسبة التسرب لتصل إلى            

  . العليا من الدخولفي الفئات% ١٢ و %٥,٩من الدخول كما تصل إلى 



 ٤٠

 :بمعدالت االلتحاق ) لألم واألب ( قة الحالة التعليمية عال -٢-٣

                                                                                                                     

 /١٩/جدول رقم 

الحالة 

  التعليمية 

  لألب

مجموع عدد 

  األفراد 

)  سنة ١٤-٦( 

عدد 

  لملتحقين ا

 )١٤-٦ 

 ) سنة 

معدل 

االلتحاق 

الحالة 

لألمالتعليمية 

مجموع عدد 

  األفراد 

 سنة ١٤-٦( 

 ( 

عدد 

 الملتحقين 

 )١٤-٦ 

 ) سنة 

معدل 

االلتحاق 

%٨٨,٦٤  ١٧١٤٤  ١٩٣٤١  ال ينطبق %٩٠,٥٣  ١٤١٢٨٥  ١٥٦٠٦٢  ال ينطبق

%1204298٨٨,٩٧ 1353599 أمي%٨٦,١٨ ٥٨٢٠٦٧ ٦٧٥٣٨٤ أمي

%1193107٩٥,٩١ 1243956 ملم%٩٤,٣٩ ١٢٨١٥٠٧ ١٣٥٧٦٧٤ ممل

 ٩٦,٩٦ 518284 534537 ابتدائية %٩٥,٩٣ ٥٨٢٥٧٤ ٦٠٧٢٩٤ ابتدائية 
%٩٨,٣٣ 304255 309398 إعدادية %٩٧,٤٩ ٣٦٢٢٩٤ ٣٧١٦٢٥ إعدادية 

%٩٨,٨٧ 169613 171555 ثانوية %٩٨,٢٦ ٢٧٣٨٣٠ ٢٧٨٦٦٦ ثانوية 

%٩٩,٠٨ ١٤٨١٧٤ ١٤٩٥٥٤معهد متوسط %٩٨,٤٦ ١٩١٨٠٠ ١٩٤٨٠٧معهد متوسط 

%٩٩,٠٦ ٧٠٣٣٤ ٧١٠٠٤جامعية فأكثر %٩٨,٨١ ٢١١٧٣٠ ٢١٤٢٧٠جامعية فأكثر 

%٨٥,٤٢ ١٧٨٢٨ 20869 غير مبين%٨٨,٤٦ ١٥٩٥٠ ١٨٠٣١ غير مبين

 .م٢٠٠٤المكتب المركزي لإلحصاء، التعداد العام للسكان، : المصدر

وبـين  ) األم واألب   (  السابقين نالحظ وجود عالقة وثيقة بين الحالة التعليمية لــ            من خالل الجدولين  

معدالت االلتحاق، فنرى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لألب واألم كلما ارتفع معدل االلتحاق حيـث              

  .في الفئة الجامعية فأكثر % ٩٩لتصل إلى % ٨٩تبدأ من 

  

  : عالقة حجم األسرة بمعدالت االلتحاق -٣-٣

، أما  يعكس مؤشر حجم األسرة دالالت وارتباطات وثيقة بالعديد من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية           

 أنه كلما انخفض    )٢٠(رقم  فيما يخص حجم األسرة ومعدل االلتحاق بالتعليم فنالحظ من خالل الجدول            

، كما يـنخفض    %٦٧ عدد أفراد األسرة كلما انخفض معدل االلتحاق بالتعليم ليصل إلى أدنى حد وهو            

عندما يكون عـدد    % ٩٠ليصل إلى   )  أشخاص   ٥( معدل االلتحاق كلما ارتفع عدد أفراد األسرة فوق         

  ) أشخاص ١٠( أفراد األسرة 

                                                                                                                      

  

  



 ٤١

  /٢٠/جدول رقم 

عدد أفراد 

 األسرة 
مجموع عدد األفراد 

 )  سنة ١٤-٦( 
  عدد الملتحقين 

)  سنة ١٤-٦( 
معدل االلتحاق 

٦٦,٦٧ ٨ ١٢ ١% 
٨٥,٣١ ٢٧٤٠ ٣٢١٢ ٢% 
٩٣,٧٠ ٢٧٥٠١ ٢٩٣٥٠ ٣% 
٩٦,٥١ ١٧٣٥٥٩ ١٧٩٨٣٥ ٤% 
٩٧,٠٢ ٤٦٨٤٥٩ ٤٨٢٨٦٥ ٥% 
٩٦,٤٢ ٦٢٤٩٧٦ ٦٤٨١٧٦ ٦% 
٩٥,٢٥ ٥٨٣٧٥٣ ٦١٢٨٥٣ ٧% 
٩٤,٠٠ ٤٩٩٧٧٦ ٥٣١٦٨٦ ٨% 
٩٢,٥٩ ٤٠٠٠٢٢ ٤٣٢٠٤٠ ٩% 
٩٠,٤٠ ٨٦٢٢٤٣ ٩٥٣٧٨٤ ١٠% 

  .م٢٠٠٤المكتب المركزي لإلحصاء، التعداد العام للسكان، :                        المصدر

  
 
  :بمعدالت االلتحاق) األب واألم ( عالقة الحالة االجتماعية لـ  -٤-٣

                                                                                                                     

  /٢١/جدول رقم 

الحالة 

 االجتماعية 

 لألب

مجموع عدد 

  األفراد 

 سنة ١٤-٦( 

 ( 

عدد 

  الملتحقين 

 )١٤-٦ 

 ) سنة 

معدل 

االلتحاق 

الحالة 

 ية االجتماع

 لألم

مجموع عدد 

  األفراد 

 )١٤-٦ 

 ) سنة 

عدد 

  الملتحقين 

 سنة ١٤-٦( 

 ( 

معدل 

االلتحاق 

 %٨٨,٦٤  ١٧١٤٠  ١٩٣٣٧  ال ينطبق %٩٠,٥٣  ١٤١٢٨٥  ١٥٦٠٦٢  ينطبق ال

%٩٤,١٥ ٣٥٦٩٦١٤ ٣٧٩١٣٠١ متزوج%٩٤,٢٠ ٣٤٩٢٦٤٤ ٣٧٠٧٨٠٦ متزوج

%٩٣,٢٣ ٥٤٩٧ ٥٨٩٦ مطلق%٩٤,٢٢ ٣٩٧٧ ٤٢٢١ مطلق

%٨٩,٥٦ ٥٠٠١٩ ٥٥٨٥١ أرمل%٨٩,٦٦ ٥١٠٨ ٥٦٩٧ لأرم

%٥٣,٧١ ٧٦٧ ١٤٢٨ غير مبين %٨٥,١٩ ٢٣ ٢٧ غير مبين 

  .م٢٠٠٤المكتب المركزي لإلحصاء، التعداد العام للسكان، :    المصدر



 ٤٢

عنـدما  % ٨٩,٥من الجدولين السابقين يتبين أن معدالت االلتحاق تنخفض إلى المستوى األدنى وهـو              

الزوجين أرمالً، وهذا يعكس المدى الوثيق بين وفاة أحد الوالدين على كافة نـواحي الحيـاة                يكون أحد   

  .ألفراد األسرة بما فيها االلتحاق بالتعليم وخصوصاً في مرحلة التعليم األساسي

  

  :معدل العائد على التعليم -٥-٣

 يـتم بـشكل     أنيجـب   مال البشري   ل ا رأس في   راًاستثماه  رصد معدالت العائد على التعليم باعتبار     إن  

 خصوصاًو   التعليمي   اإلصالحوذلك بغية استنباط أنماط مستقرة يستعان بها في صياغة برامج            دوري

 االرتقـاء   إلـى في الدول النامية وكذلك االستعانة به في صياغة السياسة االقتصادية الكلية التي تهدف              

  .بالكفاءة اإلنتاجية لالقتصاد

المسح الـذي يقـوم بـه       و  و ه ٢٠٠٢ تم استخدام مسح القوى العاملة لعام        فيما يتعلق بالبيانات فلقد   أما  

  ١٠٥٢٤٧ تضمن هذا المسح عينـة تتـألف مـن           حيث شبه دوري    بشكلالمكتب المركزي لإلحصاء    

جدول ال.  في المحافظات  األسر عشرة محافظة بما يتناسب وعدد       أربعشخص وهذه العينة موزعة على      

 للـذكور    %٥١,٨  أي بنـسبة  ٥٠٧١١ شخصاً مقابـل  ٥٤٥٣٦و يبين أن عدد الذكور ه) ١١(رقم 

  .لإلناث وهذا يتناسب مع نسبة الذكورة في القطر العربي السوري%  ٤٨,٢و

  

هي عدد سنوات الدراسة و عدد سنوات الخبرة        و   المتغيرات المفسرة     حساب معدل العائد يعتمد على     إن

  . السنوياألجرمعتمد هو لوغاريتم أما المتغير التابع ال. و تربيع عدد سنوات الخبرة

  

هذا العائد و. معدل العائد على التعليم يزداد مع ارتفاع المستوى التعليميو من خالل الدراسة يظهر أن 

 ٢,٧ لعينة الذكور إلى   %٢,٧في حالة التعليم االبتدائي لعينة اإلناث كحد أدنى و % ٠,٣من  يرتفع

تى يصل العائد على التعليم ح في حال القطاع الثانوي أعلىكحد  % ٤,٤كحد أدنى في حال اإلناث و 

 كما يظهر في في حال القطاع الخاص% ١١,٩في حال إجمالي القطر و % ٥,٩الجامعي فما فوق إلى 

  .)٢٢(الجدول رقم 

   

  

  

  

  



 ٤٣

     العائد على التعليم لكل مستوى تعليمي بالنسبة إلجمالي العينة و حسب الجنس)٢٢(الجدول رقم 

بالتعاون بين ) معدل العائد على التعليم في سورية(ة باسم دراسة غير منشور:         المصدر 

 في المكتب ٢٠٠٢صطوف الشيخ حسين و ماهر الرز باالستفادة من مسح القوى العاملة لعام .د

  .المركزي لإلحصاء
 
نالحظ أن ) ٢٣(فيما يتعلق بمعدل العائد على القطاعات االقتصادية ومن خالل الجدول رقم أما   

على سبيل المثال في القطاع العام نالحظ أن  .نمط مستقر وهو متذبذب بشكل عام  يتبعمعدل العائد ال

  معدل العائد على التعليم االبتدائي هو نفسه في التعليم الثانوي 

  

  

  

  

  

  

    إجمالي العينة  ذكور  اناث

  عائد االبتدائي  ٢,٧  ٢,٧  ٠,٣

  عائد التعليم اإلعدادي  ٣,٦  ٣,٨  ٥,٠

  عائد التعليم الثانوي  ٣,٠  ٣,٢  ٢,٧

عائد التعليم الثانوي   ٣,٤  ٣,٢  ٤,٥

  الفني

عائد المعاهد   ٤,٨  ٤,٦  ٨,٧

  المتوسطة

  عائد جامعية فأكثر  ٥,٩  ٥,٩  ٦,٤



 ٤٤

     العائد على التعليم لكل مستوى تعليمي بالنسبة إلجمالي العينة و حسب القطاع )٢٣(الجدول رقم 

قطاع خاص 

  غير منظم

قطاع خاص 

  منظم

    إجمالي العينة  قطاع عام

  عائد االبتدائي  ٢,٧  ٠,٤  ٤,٦  ٣,٩

  عائد التعليم اإلعدادي  ٣,٦  ٤,٢  ٥,٠  ٥,٩

  عائد التعليم الثانوي  ٣,٠  ٠,٤  ٤,٤  ٤,٤

عائد التعليم الثانوي   ٣,٤  ٤,٩  ٥,٥  -٢,٤

  الفني

عائد المعاهد   ٤,٨  ٦,٤  ٤,٦  ٥,٢

  المتوسطة

  معية فأكثرعائد جا  ٥,٩  ٦,٤  ٦,٤  ١١,٩

صطوف .بالتعاون بين د) معدل العائد على التعليم في سورية(دراسة غير منشورة باسم : المصدر 

 في المكتب المركزي ٢٠٠٢الشيخ حسين و ماهر الرز باالستفادة من مسح القوى العاملة لعام 

  .لإلحصاء

  

 هو أكبر )انية من التعليم األساسيالتي هي تمثل المرحلة الث(  معدل العائد على التعليم اإلعداديكما أن

 و هذا يبرر التسرب الكبير من المرحلة الثانية للتعليم األساسي من التعليم الثانوي في كل القطاعات

حيث أن الطالب سيجني عائد اقتصادي اكبر لو ترك التعليم في هذه المرحلة انتقل إلى سوق العمل 

  .لتعليم الثانوي إلى المقارنةً مع إتمام المرحلة و االنتقا

  

  

  

  

  

  



 ٤٥

 :النتائج والتوصيات ـ ٤

إن التعليم األساسي يجب أن يأخذ الشعار التالي و هو التعليم للجميع بغض النظر عن العمر أو الخلفية                  

االجتماعية و االقتصادية أو النوع االجتماعي أو اإلقامة كما أن العملية التعليمية في هذه المرحلة يجب                

  .يم القراءة و الكتابة و الحساب فحسب بل تتناول الجوانب التربويةأن ال تؤكد على تعل

على ، يشمل التعليم الثانوي   يمتد مستقبالً ل   أن يجب   األساسي اإللزامي تحديد عدد سنوات التعليم      أنكما  

  .أن ال يتم ذلك إال بناًء على توقعات المجتمع و اآلسر و حاجات االقتصاد الوطني

   :يقودنا إلى ما يليم ٢٠٠٤ و ١٩٩٤يم األساسي لعامي  استعراض واقع التعلإن

  : نقاط القوة -١-٤

اهتمام حكومي بالشأن التربوي و خصوصاً في التعليم األساسي و يتجلى ذلك من خالل زيادة  •

 .اإلنفاق على التعليم

 سنوات بمرحلة التعليم ١٤-٦السعي لتحقيق االستيعاب الكامل لألطفال من الفئة العمرية  •

 .اسياألس

الوعي بأهمية إحداث تطويرات في نوعية التعليم و على وجه الخصوص تحديث مواد المناهج  •

 .لتكون أكثر موائمة للمستجدات

ظهر تطور في أعداد و إعداد المعلمين من خالل وضع برامج تأهيل و تدريب لهؤالء  •

 .المعلمين

  

  : نقاط الضعف -٢-٤ 

ال يزال هناك عدد كبير ممن هم ، ين بالتعليم األساسيرغم التطور الكمي و زيادة أعداد الملتحق 

 . غير ملتحقينأكثرهم من اإلناث، في سن التعليم

تركيز المناهج الدراسية و أسلوب التعليم السائد على التلقين و أساليب قديمة كالحفظ و إهمال  

لعلم الذاتي و و عدم تنمية القدرات المساعدة على ا، التطبيق و التحليل و التركيب و التقويم

 .التشجيع على اإلبداع

وضع المعلمين مازال دون المطلوب من حيث صورتهم االجتماعية و رواتبهم و مستوى  

مما يؤدي إلى عزوف الشباب عن االلتحاق ، إعدادهم األكاديمي و التربوي و تدريبهم المستمر

 .بهذه المهنة أو التحاق من هم ذو مؤهالت منخفضة

 .ناهيك عن تحسين جودته، صص حالياً للتعليم األساسي عن تحقيق تعميمهقصور التمويل المخ 

إضافة إلى عدم تصميم قدرة المباني القائمة ، وجود نقص كمي في المباني التعليمية و التربوية 

 . على استقبال متطلبات التقنيات التعليمية الحديثة و السيما متطلبات المعلوماتية و االتصاالت



 ٤٦

 إلى إضافة،  التعليمية طابعاً تقليدياً من حيث البنى و الوسائلاإلدارةالغالب على ما زال الطابع  

 .غياب المسائلة و اإلداريةضعف القدرات و المؤهالت 

  

  : الفرص -٣-٤

o  تأكيد الخطط الحكومية على إعادة صياغة أولوياتها بشكل يؤدي إلى اخذ التعليم األساسي حقه

 .مع تعديل مضمون الناهج و إعداد المدرسين، اإلنفاق العاممتن الناتج المحلي اإلجمالي و 

o الشراكة أسلوبمثل ، ظهور مجموعة من البدائل لتوفير التمويل الالزم لتعميم هذه المرحلة 

 . )Public Privet Partnerships( مة الخاصة االع

o  عموماً و بدء دخول القطاع الخاص بشكل ملحوظ و إقباله على االستثمار في مجال التعليم

 .التعليم األساسي على وجه الخصوص

o إضافة المعونات الفنية، زيادة المعونات الدولية في مجال تمويل التعليم.  

  

  : المخاطر -٤-٤

السعي المتزايد إلى التوسع الكمي و التطوير النوعي للمنظومة  تعاظم نفقات التعليم نتيجة 

 .ها األساسيةالتربوية التي يشكل التعليم األساسي احد مكونات

عزوف العناصر الجيدة عن مهنة التعليم و خاصةً في مرحلة التعليم األساسي ألنها ال تتناسب  

 .مع طموحاتهم المادية و االجتماعية

عدم وجود سياسات و برامج تنموية لمساعدة األسر المحتاجة مادياً كي يمنعوا أوالدهم من  

  .هاالتسرب من مرحلة التعليم األساسي قبل انتهائ

  

  

  : التحديات -٥-٤

توفير قنوات جديدة لتمويل تعميم التعليم األساسي و تحسين أوضاع المعلمين و اقتناء التجهيزات  

 .التقنية الالزمة لالرتقاء بالتعليم إلى مستوى جودة أعلى

بما يستجيب مع تسارع إنتاج  و النظر لها كمنظومة متكاملة األساسيمراجعة مناهج التعليم  

 .ة و تطور وسائل اإلعالم و االتصال الحديثةالمعرف

توفير الحوافز المادية و المعنوية كي يمكن لمهنة التعليم في المرحلة األساسية أن تستقطب  

مع اعتماد سلم ، أصحاب القدرة و الموهبة و أن تحافظ عليهم في المهنة أطول فترة ممكنة

 . و عطائه الوظيفيراتبي لترقية المعلم وظيفياً يقوم على نموه المهني

 .إعادة النظر في األساليب و السياسات و الممارسات اإلدارية 



 ٤٧

  : االستراتيجيات و التوصيات -٦-٤

تحقيق تعميم التعليم األساسي على كل األطفال ممن هم في سن هذه المرحلة و ذلك من خالل ما  •

  :يلي

 .التربويالتشدد بتطبيق مبدأ إلزامية التعليم األساسي و الحد من الهدر  

 .توعية أولياء األمور بأهمية التعليم األساسي 

 .ضبط اإلحصاءات الخاصة بهذه المرحلة لضبط عملية التعميم 

 .إيجاد مصادر جديدة و متنوعة لتمويل التعليم 

اعتماد نظام جديد للقبول و االختبار في كليات التربية و معاهد إعداد المدرسين و  

 .عنوية لجلب العناصر الجيدة إلى مهنة التعليمالعمل على خلق حوافز مادية و م

فتح أقسام أكاديمية و مراكز تدريب متخصصة لمد المدارس بالمدرسين بالعدد و  

  .النوعية المطلوبين

  

 :تحسين الكفاءة الداخلية للتعليم األساسي من خالل •

  :القضاء تدريجياً على الرسوب و ذلك يتطلب 

و إشراك ، ن األساليب التقليدية في التعليمتجويد العملية التربوية و التخلص م -

  .التالميذ بصورة فاعلة في العملية و فرزهم وفق الفروق الفردية و قدراتهم

تطوير أساليب التقويم و تدريب التالميذ على ممارسة التقويم الذاتي و  -

 .بواسطة الزمالء

اللجوء إلى أساليب عالجية مناسبة عند حدوث تعثر أو صعوبة في مسار  -

 .التعليم

  ).أستاذ/نسبة طالب(في مرحلة التعليم األساسي تحسين نسبة التأطير  -

 :القضاء تدريجياً على التسرب من خالل 

  .إذكاء الرغبة في التعلم لدى التلميذ -

 .تشجيع أولياء األمور على تعليم اإلناث و توعيتهم حول أهمية تعليم بناتهم -

 .غناء عن مساعدة األبناء الماديةإيجاد وسائل تساعد أولياء األمور على االست -

  

تجويد العملية التعليمية بوضع اآلليات الضرورية لتغيير دور المدرس في العملية التعليمية و  •

  :التعلمية و تمكينه من التدريب و اإلعداد الالزمين و ذلك من خالل

 .ةالتركيز على تكامل دور كل من المدرس و المتعلم في العملية التعليمية التعلمي 

 .اعتبار المدرس ميسراً للتعلم أكثر من كونه ناقالً للمعرفة 



 ٤٨

 التقنيات الحديثة في التعليم يجعل من المدرس وسيطاً بين الطالب و إدخال 

 . من كونه مصدراً لهاأكثرالمعرفة 

توجيه مناهج إعداد المعلمين و تدريبهم إلى التركيز على األدوار المذكورة  

  .للمدرس

  

 الجديدة كالتقانات الجديدة في التعليم و مناهج إعداد المدرسين إلى جانب إدخال الموضوعات •

العداد على التطبيقات الميدانية و أساليب التقويم و الفهم العميق لمادة التخصص و خصائص 

 :التالميذ و ذلك من خالل

تدريب التالميذ على استخدام تقانات اإلعالم و االتصال للبحث عن المعلومات و  

 .تها و بناء المعارف في مختلف الموادمعالج

تدريب المدرسين على الجوانب التقنية و التربية المتصلة باستخدام تقانات اإلعالم  

 .الستخدامها مع التالميذ على أفضل وجه ممكن، و االتصال

اعتبار إدراك المدرس للجوانب المتعلقة بأصول المعرفة المتعلقة بمادة التخصص  

 .داد لتدريسهامن أهم أبعاد اإلع

اعتبار أساليب التالميذ المعرفية و دوافعهم للتعلم من أهم الجوانب التي على  

 .المدرس إدراكها في إطار إعداده للتدريس

و اعتبار التقويم احد مكونات عملية ، استخدام أساليب حديثة في مجال التقويم 

 .التعلم

ء من اجل التطوير تدريب المدرس على المشاركة في حلقات النقاش مع الزمال 

  .الذاتي مهنياً

  
 
  

  

  


