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  :مقدمة -
أنواع التخطيط، ألن تعليم األفراد هو األساس في تحقيق  يعّد التخطيط للتربية والتعليم من أهم   

لذا نهضت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية وما تزال بمسؤولياتها  ،خطط التنمية الشاملة
إعدادًا يجعله  المستقبلية التربوية من حيث إعداد إنسان تجاه تحقيق األهداف المرسومة للعمل

وبما أن التعليم  .متمكنًا من مواكبة الثورة المعرفية والثقافية التي يشهدها العالم ،بعيدًا عن التقوقع
يتكون من نظم فرعية و األساسي نظام فرعي من النظام التعليمي الشامل لمراحل التعليم المختلفة، 

نظمة متعددة تتفاعل وتتكامل فيما بينها لتحقيق أهدافه ولكونه مدخًال أساسيًا في بناء وتطوير األ
الفرعية األخرى بات الزمًا إعطاء التخطيط للتعليم األساسي األهمية القصوى، باعتبار التخطيط 

ن واقع التخطيط التربوي ألهداف التعليم يأتي هذا البحث ليبيّ و . السليم مطلبًا لتطوير هذا التعليم
  .في الجمهورية العربية السورية مشكالته األساسي

 :مشكلة البحث - 
، وقاعدة القاعدة القوية التي يبنى عليها يعتمد على ،ع فيهم في أي مجال والتوسّ إن التقدّ    

قت على وعلى الرغم من أن التربية في سورية قد حقّ  ،التعليم العام وأساسه هو التعليم األساسي
 ي والنوعي خطوات متقدمة في إطار تطبيق ديمقراطية التعليم والتعليم اإللزامي،المستويين الكمّ 

أنه هناك عددًا من المشكالت التي ال تزال تشكل تحديات أمام تطوير النظام التربوي في  إالّ 
إن أي نظام تربوي ال يستطيع أن يضع أسسًا سليمة وواضحة لبنية العملية التربوية إّال  . سورية

لتخطيط النظام التربوي أن يخرجه للعالم ؟ لذا يعّد ا أي إنسان يودّ :إذا أجاب عن سؤال أساسي 
وأهمية  ،منطلقًا أساسيًا في التخطيط لجميع عناصر النظام التعليمي ف التعليم األساسي،األهد

من خالل المقابالت التي قامت بها  نفقد تبيّ  .هذه األهداف تقتضي توضيح واقع تخطيطها 
التي  تمن المشكالأن هناك العديد  ،)مديرية التخطيط( وزارة التربيةالباحثة مع بعض العاملين ب

التربوي، كقّلة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ مشروعات الخطة، وانخفاض نوعية  يواجهها التخطيط
ط فالمخطّ  التقدم السريع في مجال العلم والتقانة،الدورات التدريبية الالزمة للمخطط التربوي، و 

هنا تبرز مشكلة التخطيط ومن  التربوي قد يتعامل مع بيئات تربوية مختلفة في أهدافها وحاجاتها،
ألهداف التعليم األساسي التي يتم وضعها واألولويات التي ستبدأ بها واالحتماالت التي 

ما واقع التخطيط " :مشكلة البحث في السؤال التالي تتجّلىوبناًء على ما سبق ذكره  .سيواجهها
   "رية ؟ في الجمهورية العربية السو  ومشكالته التربوي ألهداف التعليم األساسي

   



 

 :أهدف البحث -
 واقع التخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسي ف إلىالتعرّ  بوجه عام يهدف البحث   

  :ف إلىوذلك بالتعرّ  ،في الجمهورية العربية السورية ومشكالته
  .مصادر اشتقاق أهداف التعليم األساسي في الجمهورية العربية السورية -1
  التخطيط ألهداف التعليم األساسي في الجمهورية العربية السورية بادئم -2
  .رة في التخطيط ألهدف التعليم األساسي في الجمهورية العربية السوريةالعوامل المؤثّ  -3
الكشف عن مشكالت التخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسي في الجمهورية العربية  -4

حات لتحسين التخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسي في لتوصل إلى مقتر ، باإلضافة لالسورية
  . الجمهورية العربية السورية

العاملين في التخطيط التربوي على  آراء متوسطات بين كما يهدف البحث إلى بيان الفروق -5
وفي محاورها ) ومشكالته ألهداف التعليم األساسي التربويإلستبانة واقع التخطيط (ة الكلية الدرج

  .الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي الفرعية تعزى لمتغير
 :أسئلة البحث -

 ما واقع التخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسي: سيجيب البحث عن السؤال الرئيس التالي
  :ع عنه األسئلة التاليةتتفرّ و في الجمهورية العربية السورية ؟  ومشكالته

  أهداف التعليم األساسي في الجمهورية العربية السورية؟ما مصادر اشتقاق  -1
  التخطيط ألهداف التعليم األساسي في الجمهورية العربية السورية؟ بادئما م -2
  ما العوامل المؤثرة في التخطيط ألهدف التعليم األساسي في الجمهورية العربية السورية؟ -3
  الجمهورية العربية السورية؟ما مشكالت التخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسي في  -4
 ما المقترحات الممكنة لتحسين التخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسي في الجمهورية  -5

  ؟وريةالعربية الس
  ):0.05(اختبار الفرضيات عند مستوى الداللة  تمّ  :فرضيات البحث -
املين في التخطيط التربوي الذكور الع آراء متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -1
  . ستبانة وفي محاورها الفرعيةاإلناث على الدرجة الكلية لإلو 
طيط التربوي على الدرجة العاملين في التخ آراء متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -2

  .ستبانة وفي محاورها الفرعية تعزى لمتغير المؤهل العلميالكلية لإل
طيط التربوي على الدرجة العاملين في التخ آراء متوسطات روق ذات داللة إحصائية بينال توجد ف -3

   .ستبانة وفي محاورها الفرعية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرةالكلية لإل
    



 

 : إجراءات البحث الميدانية - 
 عامالً  )114( تكون المجتمع األصلي للبحث منو اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي،    

 ، وفي مديريتي التربية)مديرية التخطيط واإلحصاء(بوزارة التربية  في التخطيط التربوي وعاملة
العينة مقصودة نظرًا  كانتونظرًا لطبيعة أهداف البحث  ،)دائرة التخطيط(بمحافظة دمشق و ريفها

مونها مع البحث المناسبة في مض ةالباحثة بإعداد أد قامت ،عامًال وعاملة) 84(لصغر حجم العينة
استخدام برنامج  تمّ و ، والتأكد من دالالت صدقها وثباتها، )االستبانة( وة من البحثاألهداف المرجّ 

)spss (في تحليل البيانات واستخالص النتائج. 
 :نتائج البحث -
مشكالته في الجمهورية  و واقع التخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسيالنتائج المتعلقة ب - 1

    .العربية السورية 
) أفراد عينة البحث(توّصل البحث إلى أّن أعلى نسبة إلجابات العاملين في التخطيط التربوي    

كانت على محور العوامل المؤثرة في التخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسي في سورية بنسبة 
تخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسي في سورية يليها إجاباتهم على محورمشكالت ال ،%)84(

في  ساسيألهداف التعليم االتربوي أل مبادئ التخطيطثّم إجاباتهم على محور ، %)78(بنسبة 
أقل نسبة إلجابات العاملين في التخطيط التربوي كانت  ، في حين كانت%)74(سورية بنسبة 

  %).68(حيث بلغت ، التربوي مصادر اشتقاق أهداف التخطيط محورعلى 

 : النتائج المتعلقة بمصادر اشتقاق أهداف التعليم األساسي كانت على الترتيب التالي - 2
حاجــات ،%)66(فلســفة التربيــة ،%)77( التنميــة الشــاملةمطالــب  ،%)80(األوضــاع األقتصــادية 

، ثقافــــــة %)65(، المشــــــكالت التربويــــــة المعاصــــــرة%)65(اتجاهــــــات العصــــــر،%)66( المجتمــــــع
  %). 61(حاجات التالميذ ،%)62(المجتمع

  :لنتائج المتعلقة بمبادئ التخطيط ألهداف التعليم األساسي كانت على الترتيب التاليا -3

�   ن  مبادئ التخطيط ألهداف التعليم األساسي�G&�ا  

  %81 84  فلسفة التربية السائدة في المجتمع مراعاة

  %78 84     المجتمعفي  اإلمكانات المادية المتاحةاألهداف و  تحقيق المواءمة بين الوسائل الالزمة لتحقيق

  %78 84  .لألهدافعملية التخطيط المعنية بالتربية في  األطراف كافة مشاركة

  %75 84  مالحظة األهداف في واقع تطبيقها

  %75 84  جوانب شخصية التلميذ كافةمراعاة الشمول في 

  %75 84  واإلمكانات تترتيب األهداف حسب األولويا مراعاة

  %74 84   االنطالق من الواقع واإلمكانيات المتاحة في تحديد األهداف 



 

  %73 84  مراعاة الوضوح في صياغة األهداف وتحديدها

  %72 84  المجتمع على لتغيرات التي تطرأاعتماد المرونة لمواجهة ا

  %70 84  االستفادة من الخبرة الماضية في تحديد األهداف الجديدة

  %67  84  تحقيق االنسجام بين مطالب الفرد وحاجات المجتمع

تعّد من أهم المبادئ ألنه يرون بأن الفلسفلة التربوية  لينالعامّأّن ب ير تلك النتائجويمكن تفس   
فهي تعّد بمثابة القاعدة  ،الشكل األمثلمكن تخطيط األهداف بما أكلّ ما كانت واضحة المعالم كلّ 

.                                                                                          وبالتالي يمكن أن تمثل جسرّا للوصول لباقي المبادئ  بكل جوانبه،التي توضح الواقع 

 لتعليم األساسي كانت على الترتيبالتخطيط ألهداف افي رة لنتائج المتعلقة بالعوامل المؤثّ ا - 4
  :التالي

  النسبة  ن  العوامل المؤّثرة بالتخطيط ألهداف التعليم األساسي

  %89  84  عدم توافر األبنية المدرسية الالزمة المخصصة لمرحلة التعليم األساسي

  %88 84  المستوى التعليمي والثقافي لآلباء

  %87 84  ارتفاع نسبة األمية في المجتمع

  %86 84  وجود فلسفة تربوية واضحة المعالم

  %86 84  يزات المدرسية الالزمة لمرحلة التعليم األساسيهتوافر التجعدم 

  %84 84  فر األموال الالزمة لتحقيق أهداف التعليم األساسياعدم تو 

  %84 84  التغيرات التي تطرأ على المجتمع

  %84 84  عدم توافر االستقرار في المجتمع

  %83 84  المحافظة على تقاليد المجتمع وتراثه

  %82 84  فكرة تفضيل العمل العقلي على العمل اليدوي شيوع

  %81 84  وجود أطر علمية متخصصة في مجال التخطيط التربوي

  %81 84  المساواة في التعليم بين طبقات المجتمع المختلفة

  %77 84  توافر المعلومات المتعلقة بحاجة السوق االقتصادية

وربما تعود تلك النتائج إلى خروج معظم األبنية المدرسية حاليًاعن الخدمة في أغلب المحافظات   
السورية نتيجة لألزمة التي تشهدها البالد، مّما جعلها من أهم المشاكل التي تواجه المخطط 

  .  الالزم لهاالتربوي، فاليمكن لباقي أهداف التعليم األساسي أّن تحقق مالم يتوافر البناء المدرسي 

  :لنتائج المتعلقة بمشكالت التخطيط ألهداف التعليم األساسي ا - 5
أكثر المشكالت التي تقف عائقًا أمام التخطيط التربوي الفعال ألهداف التعليم تبّين أّن  - 1- 5 

كانت المشكالت المتعلقة بكفايات المخططين التربويين، وفيما يلي عرض لترتيب تلك األساسي 
  :المشكالت



 

  النسبة  ن  مشكالت كفايات المخططين التربويين

 94% 84  العاملين في تحديد االحتياجات وترتيب األولويات تضارب بين أفكاروجود 

 94% 84  ضعف رغبة المخططين في التطوير الذاتي

اتساع دورها  المعلومات دون تقديم القائمة بتنفيذ األهداف على الدنيا المستوياتاقتصار 
  األهداف ليتضمن اقتراح

84 
 

%92 

 91 % 84  التربوي االخصائين في مجال التخطيط قلة االستعانة بخبرات

 91% 84  انخفاض الوعي التخطيطي لدى أجهزة التنفيذ

 87% 84  التكنولوجية األساليب استخدام أحدث على تدريب العاملين قلة

 86% 84  في التخطيط التربوينقص العاملين المدربين 

 86% 84  لتحقيق األهداف االتصاالت المستمرة بين المخططين والمنفذين قلة

المشكالت المتعّلقة بقّلة توافر المعلومات الخاصة بالتخطيط التربوي، والتالي كانت وفقًا  - 2- 5
  :للترتيب األتي

  النسبة  ن  مشكالت توافر المعلومات

  %87 84  األساسي التعليمقلة المعلومات السكانية الالزمة لتخطيط أهداف 

  %84 84  قلة المعلومات االقتصادية الالزمة لتخطيط أهداف التعليم األساسي

  %82 84  نقص اإلحصاءات الدقيقة الالزمة لتخطيط أهداف التعليم األساسي

  %81 84  صعوبة الحصول على المعلومات الالزمة لتخطيط أهداف التعليم األساسي

  %81 84  الكترونية تلبي احتياجات المخططين التربويينعدم توافر قاعدة بيانات 

  %79 84  قلة المعلومات االجتماعية الالزمة لتخطيط أهداف التعليم األساسي

  %76  84  قلة المعلومات التربوية الالزمة لتخطيط أهداف التعليم األساسي

  :المشكالت المتعّلقة بالمشكالت التربوية، والتي كانت على الترتيب اآلتي - 3- 5 

  النسبة  ن  المشكالت التربوية
  %75 84  ارتفاع معدالت تكلفة التعليم األساسي

  %74 84  غلبة الدراسات النظرية على الدراسات التطبيقية في مرحلة التعليم األساسي
  %74 84  الملتحقين بمرحلة التعليم األساسي عداد الطالبأل ضعف القدرة االستيعابية

  %72 84  الرسوب في مرحلة التعليم األساسي ارتفاع نسب
  %72  84  سوء توزيع الخدمات التعليمية بين الريف والمدينة

  %72 84  التسرب من  مرحلة التعليم األساسي نسب ارتفاع
  %71 84  والبنات البنين التعليم األساسي بين التوازن في فرص فقدان

  %70  84  األساسي المؤهلين لمرحلة التعليم المعلمين أعداد انخفاض

  

  



 

  :المشكالت المتعلقة بالمجال اإلداري والتي كان ترتيبها على النحو اآلتي - 4- 5
  النسبة  ن  المشكالت اإلدارية

  %74 84  ضعف التنسيق في مجال التخطيط لألهداف مع سائر قطاعات المجتمع

  %69 84  يخطط من أهداف ومتطلبات سوق العمل بين ماضعف االرتباط 

  %68  84  غلبة متطلبات التوسع الكمي في التعليم األساسي على حساب التحسين الكيفي

  %67 84  التخطيط الفرعية ضعف التنسيق بين وحدة التخطيط المركزية وبين دوائر

  %67 84  المركزية الشديدة في التخطيط

  %65  84  المجتمعى المستقبلية التي ستطرأ عل صعوبة التنبؤ بالتغيرات

  %65 84  التقيد الحرفي باألنظمة والقوانين 

  %64  84  قلة استخدام األساليب التقنية المتطورة في التخطيط 

ويمكن تفسير وجود مشكالت متعلقة بكفايات المخططين التربويين إلى أّن معظم العاملين في   
التخطيط التربوي يفتقرون إلى التدريب المناسب على أحدث األساليب التكنولوجية، وربما يرجع 

ملين ذلك إلى ضعف تأهيل العاملين قبل الخدمة وقلة الدورات التدريبية التي يتعرض لها أغلب العا
أثناء الخدمة، وهذا ما الحظته الباحثة على أرض الواقع باإلضافة إلى وجود تضارب بين أفكار 

  .العاملين في مجال التخطيط التربوي، وعدم وجود اتصال مستمر بينهم لتحقيق األهداف المرجوة

  :النتائج المتعلقة بفرضيات البحث - 6

املين في التخطيط التربوي الع متوسطات آراءال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  - 1- 6
ة، ألن القيمة االحتمالية ستبانة وفي محاورها الفرعيّ اإلناث على الدرجة الكلية لإل والذكور 

   ).0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي .) 689(للدرجة الكلية لالستبانة تساوي 
ور و اإلناث في مكان عمل واحد يتيح  لهم تبادل وربما تعود تلك النتائج إلى وجود العاملين الذك

الخبرات وٕاتاحة جو من التعاون والتآلف بينهم، مما قّد يقلص الفروق بينهم في المعرفة بمجال 
  .التخطيط التربوي ألهداف التعليم األساسي

 طيط التربوي علىالعاملين في التخ متوسطات آراءال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  - 2- 6
ألن القيمة االحتمالية  ،ل العلمير المؤهّ ة تعزى لمتغيّ ستبانة وفي محاورها الفرعيّ الدرجة الكلية لإل

  ).0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي ) 553.(للدرجة الكلية لالستبانة تساوي 
أثناء الخدمة تدريبات وربما تعود تلك النتائج أّن أغلبية العاملين باختالف مؤهالتهم العلمية تلقوا 

  .خاصة بالتخطيط، وهذا األمر قّد يجعل الفروق بينهم ضئيلة
خطيط التربوي على العاملين في الت آراء متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين - 3- 6

ألن القيمة  ير عدد سنوات الخبرة،ية تعزى لمتغّ وفي محاورها الفرعّ  ستبانةالدرجة الكلية لإل



 

وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي ) 474.(االحتمالية للدرجة الكلية لالستبانة تساوي 
)0.05.(     
وربما تعود تلك النتائج إلى تمسك العاملين بالروتين وباألفكار القديمة وعدم قبول األفكار  

لبعض العاملين اإلبداعية لدى الكثير منهم، وربما هذه األمور جعلت سنوات خبرة العمل الطويلة 
  .غير مجدية في إظهار الفروق بينهم

  :أهم المقترحات التي توصل إليها البحث - 7

باإلضافة إلى تزويدها بأحدث ، لمدرسية الالزمة لمرحلة التعليم األساسيتوفير األبنية ا - 7-1
وتحقيق أهداف التعليم  ،لتلبية حاجات المجتمع المتزايدة على طلب التعليم ،التقنيات المتطورة

  .األساسي
  .بية اإللزامية والمجانية للعاملين في مجال التخطيط التربوييتكثيف الدورات التدر  - 7-2
ة الدقيقة ول على البيانات السكانيتحدث دوريًا للحصتوفير قاعدة بيانات الكترونية  - 7-3

 .الالزمة للتخطيط التربوي
ومتابعة كل ماهو جديد في  ،التربوي على مواكبة التطورتشجيع المشاركين في التخطيط  - 7-4

على الندوات وورشات العمل المنعقدة في العديد من البلدان ، وذلك بإطالعهم مجال التخطيط
  .المتقدمة لالستفادة من خبراتهم في هذا المجال

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


