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  السكان والتعليم

  مقدمة 
 جمتمع من اتمعات إن الواقع التعليمي للسكان وتطوره يعترب من أهم القضايا اليت تواجه أي

لتأثري هذا الواقع على كافة املتغريات االقتصادية واالجتماعية حيث أن الواقع التعليمي وتطوره من نظراً 
 ، االقتصادية واالجتماعية يف أي دولة التنميةأهم املسائل اليت يتوقف على حلها حسن حتقيق أهداف

 ينبغي أن يكون اإلنسان مركزاً هلا من خالل تأمني البشريةولذلك فإن أية إستراتيجية لبناء القدرات 
. قدرة هذا اإلنسان على القراءة والكتابة ومساندته ليكون قادر على املسامهة بفعالية يف عملية التنمية 

 فقد أصبحت عملية التعليم يف سورية  حظي قطاع التعليم يف سورية باهتمام من قبل الدولةولذلك
 ومت رفعها حىت اية مرحلة ٣٥ مبوجب القانون رقم ١٩٨١م االبتدائي منذ عام إلزامية يف مرحلة التعلي

 إلزامية هدف أصبح وقد ٣٢ مبوجب القانون رقم٢٠٠٢عام ) واإلعدادياالبتدائي (التعليم األساسي 
دية  اجليل اجلديد يف عملية التنمية االقتصاإسهامالتعليم هدفاً اجتماعياً تسعى احلكومة لتحقيقه من  أجل 

وأن للتعليم فوائد كبرية يف حياة الفرد وال . واالجتماعية بفعالية ومواكبة التطورات املعرفية املستجدة 
تقتصر على اجلانب االقتصادي بل تتعداها إىل اجلوانب االجتماعية والثقافية والصحية وغريها من 

ذلك من خالل ترقية القدرات واألخرى جلوانب  وغريها من اة ياجلوانب االجتماعية والثقافية والصح
اليت تعترب القوة القائدة لتقدم اتمع والسري به حنو جمتمع أكثر عدالة ودميقراطية لذلك سعت البشرية 

احلكومة السورية أن يكون التعليم جماين وخاصة يف مرحلة التعليم اإللزامي ومتوفراً لكافة أفراد اتمع 
 وعلى الرغم من أنه أجنز الكثري يف جمال التوسع التعليمي يف .ضراً وريفاً كافة املناطق حويفاً ذكوراً وإناث

سورية، إال أنه هناك حاجة ملزيد من العمل لربط التعليم حباجات اتمع وتطوير التعليم بكافة مراحله 
من أجل خلق جيل متعلم قادر على مواكبة التطورات العلمية والتقنية ليساهم بشكل فعال يف حتقيق 

  .لتنمية ا
 معرفة منعكسات السياسة التعليمية على التركيب التعليمي للسكان خالل وسنحاول يف هذه الدراسة

  السوريون من العمر التركيب التعليمي للسكانواقع  من خالل دراسة تطور ٢٠٠٤-١٩٩٤الفترة 
لتعليمي التركيب اتفاوت  و٢٠٠٤-١٩٩٤ خالل الفترة السكان ي سنة فأكثر وفق نتائج تعداد١٥

للسكان وفق الفئات العمرية ملعرفة أثر السياسة التعليمية على الفئات الشابة من السكان مث التفاوت يف 
التركيب التعليمي حسب احملافظات وأثره على التركيب التعليمي موع السكان يف سورية من العمر 

  . سنة فأكثر١٥
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 احلالة التعليمية احندارحلالة التعليمية لألبناء ومدى مث يبحث أثر التركيب التعليمي ألرباب األسر على ا
 ومن مث دراسة العالقة وتفاوت هذه العالقة حسب احملافظاتلألبناء باحلالة التعليمية لرب األسرة 

  .ية بني متوسط سنوات الدراسة وعدد من العوامل االقتصادية واالجتماعية حنداراال
نا إليها يف هذه الدراسة، مث نعـرض أهـم التوصـيات            سنقدم فيما يلي أهم النتائج اليت توصل      

  .واملقترحات الواقع التعليمي مبا خيدم عملية التعليم وعملية التنمية اجلارية يف سورية
  

  الفصل األول
  ) ٢٠٠٤-١٩٩٤(خالل الفترة  سنة فأكثر ١٥لواقع التعليمي للسكان  ا

- ١٩٩٤نة  فأكثر خالل الفترة  س١٥للسكان مل حيدث تبدل ملحوظ يف التركيبة التعليمية 
 سنة فأكثر بشكل بسيط من ١٥السوريون لسكان ل فقد اخنفضت فئة محلة االبتدائية فما دون ٢٠٠٤
 وقد حدث التبدل األكرب ضمن هذه الفئة يف نسبة ٢٠٠٤عام %  ٦٨,٩ إىل ١٩٩٤عام  % ٧٠,٤

صاحل نسبة امللمني  وذلك ل٢٠٠٤عام % ١٨,٩ إىل ١٩٩٤عام % ٢٧,٤من األميني اليت اخنفضت 
خالل نفس الفترة واخنفاض بسيط يف نسبة % ٣١,٦إىل % ٢١,٦بالقراءة والكتابة اليت ارتفعت من 

نسبة املتسربني من ترة أيضاً وهذا يشري إىل ارتفاع فالنفس  وخالل ١٨,٤إىل ٢١,٤محلة االبتدائية من 
فئة محلة  يف  هذا فاض الطفيف وبالطبع فأن االخن٢٠٠٤- ١٩٩٤املرحلة االبتدائية خالل الفترة 

 له منعكسات اقتصادية من خالل تأثريها على التركيبة التعليمية للداخلني إىل سوق االبتدائية فما دون
من محلة االبتدائية فمادون واليت تعترب قوى عاملة غري % ٦٥العمل واليت جتعل معظم الداخلني أكثر من 

وبالتايل ينعكس هذا على % ٨٤ترتفع النسبة لتصل إىل حوايل  إليهم محلة اإلعدادية أضفنامؤهلة وإذا 
لفرص العمل املعروضة من قبل مهنياً سوق العمل بارتفاع نسبة الداخلني الغري مؤهلني علمياً أو 

 يف القطاع لذلك يعملون يف مهن غري مهنية وال حتتاج إىل خربة أو مهارةالقطاعني العام واخلاص املنظم 
  .ايل سوف ينعكس ذلك على ارتفاع نسبة البطالة من هذه الفئة  وبالتغري املنظم

 سنة فأكثر خالل الفترة ١٥واجلدول التايل يظهر التطور يف التركيب التعليمي للسكان من العمر 
 واليت تظهر التبدل الطفيف يف التركيب التعليمي خالل هذه الفترة وبالتايل تظهر أثر ٢٠٠٤-١٩٩٤

  . خالل هذه الفترة سنة فأكثر١٥ الواقع التعليمي للسكان من العمر السياسات التعليمية على
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- ١٩٩٤ سنة فأكثر حسب احلالة التعليمية خالل الفترة ١٥  السوريونالتركيب اهليكلي للسكان
٢٠٠٤  

  
  نسمة: الوحدة )                                                                     ١(جدول رقم 

  ينومعدل النمو الس  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  سنواتال  
احلالة 
  التعليمية

النسب   عددياً  %  عدد  %  عدد
  ئويةامل

  ٣,٦-  ٥-  ١٨,٩ ١,٩٩٨,٨٤١  ٢٧,٤ ٢,٠٥٧,٦٠٦  أمي
  ٣,٩  ٧,٣  ٣١,٦ ٣,٣٣٣,٩٤٩  ٢١,٦ ١,٦٥٢,٣٣٧  ملم

  ١,٥-  ١,٨  ١٨,٤ ٠,٩٤٦,٧٣٤  ٢١,٤ ١,٦٣٣,٠٢٨  ابتدائية
  ٠,١  ٣,٤  ١٤,٠ ١,٤٧٩,٨٧٤  ١٣,٩ ١,٠٥٧,٩٤٣  إعدادية

  ٠,٩-  ٢,٣  ٧,٩  ٨٣٢,٩٧٥  ٨,٧  ٦٦٣,١٩٥  ثانوية عامة
  ٢,٤-  ١,١  ١,١  ١١٤٧٤٢  ١,٤  ١٠٣,١٩٤  ثانوية مهنية

  ٦,٤  ٦,٥  ٤,١  ٤٣٢,٠٧٠  ٢,٢  ١٦٨,٧٩٩  معهد
  ٠,٩  ٤,١  ٣,٣  ٣٤٥١٥٨  ٣,٠  ٢٣٠,٧٥٧  جامعة

مافوق 
  اجلامعي

١,١  ٠,٢  ٢٠٥٣٠  ٠,٢  ١٨,٤٣٥  -  

  -  -  ٠,٥  ٥٦,٧٤٥  ٠,٢  ١٢,٨١٦  غري مبني
  -  ٣,٣  ١٠٠,٠ ١٠,٥٦١,٦١٨ ١٠٠,٠٠ ٧,٦٣٣,١٨٥  جمموع

  
 الذي األميفئة لقة لكافة احلاالت التعليمية ماعدا ويالحظ من اجلدول أن هناك منو يف األعداد املط

إلزامية التعليم سياسة  ال يتناسب و  البسيطسنوياً وهذا االخنفاض% ٠,٥ بشكل بسيط حبوايل تاخنفض
لذلك ال بد من حتليل واقع األمية حسب الفئات العمرية لبيان .  نفس الفترة ومحالت حمو األمية خالل

 ٢٤-١٥األمية ضمن هذه الفئات وخاصة الفئات الشابة يف سن التعليم  حلاالت التبدل احلاصلمدى 
  . سنة فأكثر ١٥سنة من السكان 
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  ٢٠٠٤-١٩٩٤ حسب فئات العمر للفترة  سنة فأكثر١٥السكان األميون توزيع 
  

  نسمة: الوحدة )                                                                  ٢(جدول رقم 
  معدل النمو  ٢٠٠٤  ١٩٩٤

 الفئات العمرية
  %  عدد  %  عدد  %  عدد

١,٢-  ١,٦-  ٦,٩ ١٣٧٧٤٣  ٧,٨ ١٦٢,٣٥١  ١٩- ١٥  
٠,٢-  ٠,٧-  ٨,٤ ١٦٧٧٥٩  ٨,٦ ١٨٠,١٣٧  ٢٤- ٢٠  
١,٣-  ١,٧-  ٨,٦ ١٧٢٧٥٤  ٩,٨ ٢٠٥,٥٧٨  ٢٩- ٢٥  
١,٥-  ١,٩-  ٨,٥ ١٧٠٧٢٨  ٩,٩ ٢٠٧,٩٥٥  ٣٤- ٣٠  
٠,٢-  ٠,٧-  ٩,٣ ١٨٥٧٨٣  ٩,٥ ١٩٩,٢١٢  ٣٩- ٣٥  
٠,٤-  ٩,٤ ١٨٨٢٢٩  ٩,٤ ١٩٦,٢٢٠  ٤٤- ٤٠  -  
١,٢  ٠,٧+  ٨,٨ ١٧٦٣٠٥  ٧,٨ ١٦٣,٨٧٥  ٤٩- ٤٥  
١,٠  ٠,٦  ٩,١ ١٨١٦٧٤  ٨,٢ ١٧١,٥٣٩  ٥٤- ٥٠  
٠,١  ٠,٣-  ٧,٠ ١٣٩٧٤٦  ٦,٩ ١٤٣,٨٨٦  ٥٩- ٥٥  
١,٩-  ٢,٤-  ٦,٩ ١٣٧٥٩٥  ٨,٤ ١٧٦,٤٤٧  ٦٤- ٦٠  
  ٢,٢  ١,٨  ١٧,١ ٣٤٠٥٢١  ١٣,٧ ٢٨٥,٤٣٠  فأكثر- ٦٥

  
عام % ٢٧,٤ سنة فأكثر من ١٥يالحظ من اجلدول أن رغم اخنفاض نسبة األميني من جمموع السكان 

 األميني املطلقة قد اخنفضت أعداد أن أالسنويا % ٣,٦- مبعدل اخنفاض ٢٠٠٤ عام ١٨,٩ إىل ١٩٩٤
فاض تفاوتت بني الفئات العمرية وقد كان أعلى اخنفاض  سنوياً كما أن معدالت االخن% ٠,٥بأقل من 

- سنوياً باألعداد املطلقة و % ١,٦-إىل معدل االخنفاض  سنة حيث وصل ٣٤-١٥يف الفئة العمرية 
يف النسبة ولكن هذا االخنفاض ال يتناسب واألهداف اليت وضعتها اخلطط اخلمسية املتعاقبة اليت % ١,٢

 وخاصة من ٢٠٠٤ة حيث جتاوز نسبة األمية من الفئات العمرية لعام كانت دف إىل احلد من األمي
أفواج تلحق بفئة األميني من الفئات دون وهذا يعين أن هناك % ٦,٩)  ٢٤- ١٥(الفئات العمرية الشابة

 سنة وهذه األعداد أما أن تكون مل تلتحق بالتعليم مطلقاً أو التحقت ١٥-٥ سنة من العمر ١٥
  .البتدائي مث التحقت بفئات األميني بعد عدد من السنواتوتسربت من التعليم ا

يف  اخنفاض  رافقه٣٤-١٥ بني السكان من العمر نسب األميني يف  غري أنه من املالحظ أن االخنفاض 
 سنة فما فوق ٣٥ ارتفاع يف هذه النسب بني السكان من العمر حني أن هناكأعداهم املطلقة يف 
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وهذا يفسر االخنفاض مع ارتفاع بسيط يف عددهم املطلق ة فأكثر  سن٦٥وخاصة يف الفئة العمرية 
  ٢٠٠٤-١٩٩٤ عامي  يف األعداد املطلقة لألميني بنيالبسيط

  
  

  الفصل الثاين
   سنة فأكثر حسب النوع االجتماعي ومكان اإلقامة ١٥ تطور التركيب التعليمي للسكان السوريني 

  
 ، سنة فأكثر١٥السوريني من العمر .عليمي للسكان حتدثنا يف الفصل السابق عن تطور التركيب الت

  ة خالل الفترةفذوتبني من خالل التحليل أن التطور كان ضعيفا باملقارنة مع السياسات التعليمية املن
وبالطبع فإن هذا التبدل يف التركيبة التعليمية يتفاوت بني الذكور واإلناث ألسباب )  ٢٠٠٤-١٩٩٤(

كما أن هذه التركيبة التعليمية .  وثقايف  ومنها ما هو عائد لعوامل اقتصادية عديدة منها ما هو اجتماعي
  .تتفاوت بني احلضر والريف

- ١٩٩٤ سنة فأكثر لعامي ١٥وسنبحث يف هذا الفصل الفجوة اجلندرية يف التركيبة التعليمية للسكان 
بحث التفاوت يف هذه  وتطور هذه التركيبة خالل الفترة نفسها لكل من الذكور واإلناث مث ن٢٠٠٤

  .التركيبة بني احلضر والريف
   التركيبة التعليمية حسب النوع االجتماعي-١-٢

من  االجتماعية والثقافية ألي جمتمع إن التركيبة التعليمية حسب النوع االجتماعي تظهر إثر التطورات
  .تماعيةاتمعات وتظهر تطور نظرة اتمع لدور املرآة يف احلياة االقتصادية واالج

 يف جمال تطور هذه التركيبة تظهر أنه رغم التطور ٢٠٠٤-١٩٩٤ونظرة سريعة لنتائج تعدادي 
والفجوات اجلندرية بني الذكور امللحوظ يف الوضع التعليمي للمرآة ولكن ال تزال هناك بعض التفاوتات 

  ٢٠٠٤-١٩٩٤خالل الفترة والفجوة واجلدول التايل تظهر هذا التطور واإلناث 
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  ٢٠٠٤-١٩٩٤تطور التركيب التعليمي للسكان السوريون حسب اجلنس 
  ألف نسمة :      الوحدة        )                                                         ٣(جدول رقم 

 التزايدمعدل   ٢٠٠٤  ١٩٩٤
  للنسبة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد
 إناث ذكور

- ٢٥,٨ ١٣٣٢ ١٢,٣ ٦٦٧  ٤٠ ١٤٧٠ ١٥,٦ ٥٨٨  ميا
٢,٣ 

-
٤,٣ 

 ٥,٠ ٢,٨ ٢٩,٨ ١٥٣٥ ٣٣,٣ ١٧٩٩ ١٨,٢ ٦٦٤ ٢٥,٢ ٩٥٠  ملم 
- ١٦,٦ ٨٥٤ ٢٠,٢ ١٠٩٢ ٣٨,٣ ٦٧٠ ٢٤,٢ ٩٢٠  ابتدائية

١,٩ 
-
١,٠ 

- ١٢,٩ ٦٦٤ ١٥,١ ٨١٥ ١١,٧ ٤٢٨ ١٥,٧ ٥٨٩  اعدادية
٠,٤ 

١,٠ 

- ٨,٠ ٤١٤ ٩,٩ ٥٣٤ ٦,٥ ٢٣٦ ١٠,٦ ٣٩٩  ثانوية
٠,٦ 

٢,١ 

 ٢,١ ١,١ ٤,٢ ٢١٥ ٤,٠ ٢١٧ ٣,٤ ١٢٣  ٣,٦ ١٣٧  معهد
جامعي 
  فأكثر

٢,٢ ١١٦ ٤,٦ ٢٥٠ ١,٦  ٥٩  ٤,٧ ١٧٨ -
٠,٢ 

٣,٢ 

  -  - ٠,٥  ٢٨ ٠,٥  ٢٩ ٠,١  ٥  ٠,٢  ٦ غري مبني
  -  - ١٠٠ ٥١٥٨ ١٠٠ ٥٤٠٣ ١٠٠ ٣٦٥٥ ١٠٠,٠ ٣٧٦٧  اموع

  
- ١٩٩٤ واإلناث خالل الفترة من اجلدول السابق يالحظ أنه رغم اخنفاض األمية لكل من الذكور

% ٤٠,٢وبني اإلناث من % ١٢,٣إىل % ١٥,٦ حيث اخنفضت نسبة األمية بني الذكور من ٢٠٠٤
  إال أن نسبة االخنفاض من هذه النسبة بني اإلناث هي تقريباً ضعفها ما بني الذكور% ٢٥,٨إىل 

 االبتدائية فما دون قد لإلناث أال أنه من املالحظ أن نسبة محلة% ٢,٣-لإلناث مقابل % ٤,٣- 
 أال أا اخنفضت ما بني اإلناث من ٦٥,٨إىل % ٦٥,٢ارتفعت بشكل بسيط ما بني الذكور من 

  .وبالتايل كان هلا أثر يف اخنفاض النسبة اإلمجالية% ٧٢,٢إىل % ٧٦,٧
بة له أثر أال أنه من املالحظ أن هذه النسبة ال تزال مرتفعة لكل من الذكور واإلناث وارتفاع هذه النس

كبري على التركيبة  التعليمية للداخلني إىل سوق العمل باإلضافة إىل اآلثار االجتماعية والصحية وغريها 
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من اآلثار نتيجة اخنفاض املستوى التعليمي للسكان أال أنه من املالحظ أن اخنفاض نسبة األمية كان 
واإلناث وأن كان ارتفاعها ما بني لصاحل فئة امللم اليت ارتفعت بشكل ملحوظ بني كل من الذكور 

للذكور وهذا يعود للداخلني إىل هذه % ٢,٨لإلناث مقابل % ٥اإلناث هو ضعف ما هو عند الذكور 
أما بالنسبة حلملة الثانوية فما فوق يالحظ أنه رغم ارتفاع . الفئة من املتسربني من التعليم االبتدائي 
بني الذكور قد اخنفضت لصاحل اإلناث حيث كان معدل النمو األعداد املطلقة أال أن نسب هذه الفئة ما 

 خالل هذه الفترة  نسبهم حيث اخنفضتاً الثانوي واملعاهد واجلامعة للذكور سلبيالسنوي لنسب فئات
 وخاصة لفئة محلة الشهادات اجلامعية اً بينما كان معدل االرتفاع لنسب اإلناث موجب٢٠٠٤-١٩٩٤

يف معدالت االلتحاق ما بني اإلناث واستمرارهن يف التعليم أكثر مما هو ما مما يشري إىل ارتفاع ملحوظ 
 بني النسبة اخنفضت بينمابني الذكور فما أدىن إىل ارتفاع نسبتهن سنويا وخاصة يف التعليم اجلامعي 

سنويا مما أدى إىل ارتفاع % ٣,٢ ما بني اإلناث بـ النسبةسنويا وارتفعت %  ٠,٢-الذكور بـ 
 بينما اخنفضت ما بني الذكور بشكل بسيط ٢٠٠٤عام % ٢,٢ إىل ١٩٩٤عام  % ١,٦ن نسبتهن م

رغم ارتفاع عددهم املطلق والذي انعكس بارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم % ٤,٦إىل % ٤,٧من 
  .اجلامعي لإلناث بشكل ملحوظ مقارنة بارتفاع االلتحاق بالنسبة للذكور

يت حدثت يف احلالة التعليمية لفئة الثانوية ما فوق الثانوية للسكان ات الدمما سبق نستنتج أن معظم الزيا
 يعود إىل الزيادات بني اإلناث رغم أن هذه الزيادات ال تزال ٢٠٠٤-١٩٩٤السوريني خالل الفترة 

ت خالل العقود الثالث السياسات التعليمية وسياسة االستيعاب اليت اتبعأهداف متواضعة يف ضوء 
  .األخرية
عام  % ١٤,٤ إىل ١٩٩٤عام  % ١١,٥فعت نسبة محلة الثانوية فما فوق ما بني اإلناث من حيث ارت
بينما اخنفضت هذه النسبة هلذه الفئة التعليمية لدى الذكور من % ٢,٣ مبعدل منو سنوي بلغ ٢٠٠٤
سنوياً بينما ارتفع % ٠,٢- مبعدل منو سنوي بلغ ٢٠٠٤عام  % ١٨,٥ إىل ١٩٩٤عام % ١٨,٩

% ١٦,٦إىل  % ١٥,٢ سنة فأكثر وكما رأينا يف الفصل السابق من ١٥لسكان السوريني اإلمجايل ل
وبالتايل فإن هذه الزيادة  تعود لزيادة نسبة اإلناث من هذه الفئة لذلك فإن هذا . خالل الفترة املذكورة

كان لصاحل محلة الواقع حيتاج الختاذ سياسات تعليمية ومتابعة هذه السياسات لرفع التركيبة التعليمية للس
 على حساب محلة االبتدائية فما دون وذلك يف ضوء الواقع احمللي فوقشهادة التعليم األساسي فما 

  . والتنافس الدويل وجمتمع العوملةياإلقليمو
 
  
 
   ومكان اإلقامة ة توزع السكان السوريني حسب احلالة التعليمي٢-٢
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  يف التركيبة التعليمية للسكان نتيجة دور العادات أن ملكان اإلقامة وخاصة ما بني احلضر والريف دور
وحىت تأثري النشاط االقتصادي للسكان على هذه التركيبة ومن اجلدول ، والتقاليد والعوامل االجتماعية 

   ٢٠٠٤-١٩٩٤التايل يظهر تطور هذه التركيبة التعليمية ما بني احلضر والريف خالل الفترة 
  

  خالل الفترة ) حضر وريف(ان السوريون حسب مكان اإلقامة تطور التركيبة التعليمية للسك
)٢٠٠٤- ١٩٩٤(  

  ألف نسمة: الوحدة )                                                                      ٤(جدول رقم 
٢٠٠٤  ١٩٩٤  

  ريف  حضر  ريف  حضر
   معد النمو بالنسبة

احلالة 
  ريف  حضر  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  التعليمية
 ٣,٤- ٣,٧- ٢٥,٥ ١٢٣٥ ١٣,٤ ٧٦٤ ٣٦,١ ١٣١٣ ١٩,٦ ٧٤٥  أمي
  ٢,٩  ٤,٥ ٣٠,٠ ١٤٥٤ ٣٢,٩ ١٨٨٠ ٢٢,٥ ٨١٦ ٢١,١ ٧٩٨  ملم

 ٠,٥- ٢,٨- ١٩,٨ ٩٦٢ ١٧,٣ ٩٨٥ ١٩,٩ ٧٢٢ ٢٢,٩ ٨٦٧  ابتدائية
  ٠,٩ ٠,٤- ١٢,٣ ٥٩٩ ١٥,٤ ٨٨١ ١١,٢ ٤٠٧ ١٦,١ ٦١١  اعدادية
  ٢,٨ ٠,٤- ٧,٨ ٣٤٢ ١٠,٦ ٦٠٦ ٥,٩ ٢١٤ ١١,١ ٤٢١  ثانوية
  ١,٤  ١,٣ ٣,١ ١٥٢ ٤,٩ ٢٨٠ ٢,٧  ٩٩ ٤,٣ ١٦١  معهد

  ٠,٦  ٠,٦ ١,٧  ٨٥ ٥,٠ ٢٨١ ١,٦  ٦٠ ٤,٧ ١٧٧  جامعةفأكثر
     ٠,٥  ٢٥ ٠,٥  ٣١ ٠,١  ٣ ٠,٢  ٨  غري مبني
  ٢,٩  ٤,٢ ١٠٠ ٤٨٥٤ ١٠٠ ٥٧٠٨ ١٠٠ ٣٦٣٤ ١٠٠ ٣٧٨٨  اموع

  
فئات التعليمية ما عدا السكان األميني يف يالحظ انه رغم النمو العددي يف إعداد السكان لكافة ال

 أال أنه من املالحظ أن هناك اخنفاض من نسبة التركيبة اهليكلية لألميني يف كل من احلضر .الريف
كما أن نسبة محلة االبتدائية فما دون مل حيدث عليها أي تبدل خالل الفترة . والريف لصاحل امللمني

أال أن هذه النسبة اخنفضت يف ،  ٢٠٠٤و ١٩٩٤اميلع% ٦٣,٦املذكور يف احلضر حيث بلغت 
وبالتايل فإن الوضع التعليمي قد حتسن .  ٢٠٠٤عام % ٧٥,٣إىل ١٩٩٤يف عام % ٧٨,٥الريف من 

  .يف الريف أكثر مما هو يف احلضر وهذا التحسن ظهر بشكل جلي بني محلة اإلعدادية فما فوق
 عكس ما هو احلال يف احلضر اليت كان التركيب فيها ة التعليمية وكان معدل النمو اجيابيا يف التركيب

 أال أن هذا االخنفاض .ا التطور يعترب اجيابيا يف الريفسلبيا ما عدا محلة الشهادة اجلامعية فما فوق وهذ
يف احلضر حيتاج إىل دراسة لبيان أسباب هذا االخنفاض الذي يعود إىل العزوف عن إمتام الدراسة 
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ني احلياة اليومية نظراً الرتفاع تكاليف املعيشة يف احلضر مقارنة ما هو عليه يف وااللتحاق بالعمل لتأم
 .الريف وخاصة يف املدن الكربى

  
 

  الفصل الثالث 
 والنوع املستويات التعليميةواحملافظات  حسب ) سنة فأكثر١٥( السوريون  السكانتوزيع

  : االجتماعي 
ت التعليمية سوف تبحث بشكل مفصل الواقع لكل فئة بعد دراسة تطور الواقع التعليمي مل احلاال

  :كما يليومكان اإلقامة تعليمية حسب احملافظات واجلنس 
   .األميون -
  . بالقراءة والكتابة امللمون -
       . الشهادة االبتدائيةمحلة -
.اإلعدادية الشهادة محلة –  
. الشهادة الثانويةمحلة –  
. شهادة املؤهل الفينمحلة –  
.شهادة املرحلة اجلامعية واملاجستري محلة –  
. محلة الدكتوراه –  
. غري مبني-  
  حسب احملافظات واجلنس ومكان اإلقامة األميون  ١-٣

املواطن الذي "  بأنه األمي ١٩٧٢ / ٣ / ٧ السوري الصادر بتاريخ األميةف قانون حمو عر
 العمليات احلسابية األربع كتابة وإجراء جتاوز عمره الثامنة وال يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية

 بأنه كل األميكما عرف التعداد العام للسكان الشخص  ". املدارس التعليمية إحدى إىلوغري منتسب 
اللغة العربية ولو كان حاصالً على ب حيسن القراءة والكتابة ال)  فأكثر ة سن١٥( فرد سوري عمره 
  .شهادة علمية أجنبية

 
 

 ):ذكور( يف احلضر-١-١-٣
الذي يعرض نسبة األمية يف سورية حسب احملافظات ويف كل  / ٥/ إذا نظرنا إىل اجلدول رقم 
، فإننا نالحظ مدى االخنفاض يف نسبة األمية ٢٠٠٤ - ١٩٩٤من احلضر والريف بني عامي 
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شق، دم( فعلى سبيل املثال اخنفضت نسبة األمية يف . وللمحافظات كافة، باستثناء حمافظة دير الزور
، ١٢,٢% ، ١٨,٨%، ٨,٩% ، ١٧,٦% ، ٦( % من) حلب، محاة، احلسكة، درعا، السويداء 

يف عام ) ٣,٩% ،  ٧,٣ % ١٧,١% ،٦% ، ١٣,٥% ، ٤,٥( %  إىل١٩٩٤يف عام ) ٦,٥%
أما حمافظة دير الزور فهي احملافظة الوحيدة اليت ارتفعت فيها .  يف احملافظات السابقة على الترتيب٢٠٠٤
وهذا يتطلب ضرورة البحث عن . ٢٠٠٤ عام ١٥,٣%  إىل ١٩٩٤ عام ١٠,٣% مية من نسبة األ

  . أسباب تلك الظاهرة، والعمل على وضع حلول فعالة هلا

  ):إناث (  يف احلضر - ٢-١- ٣

 أيضاً يف كل احملافظات  فنالحظ أن نسبة األمية قد اخنفضت)إناث ( أما على مستوى احلضر
ريف دمشق، محص، الالذقية، طرطوس، السويداء ( خنفضت يف حمافظات فقد ا. خالل الفترة املدروسة

، ٢٢,٥( %  إىل١٩٩٤يف عام ) ٢١,٨% ، ١٧,٥% ، ٢٠,٧% ، ٢٥,١% ، ٣٨,٢( % من ) 
أما .  على الترتيب يف احملافظات السابقة٢٠٠٤يف عام ) ١٢,٦% ،١١,٨% ، ١٣,٤% ، ١٤,٨% 

 باملقارنة مبا ٢٠٠٤د ارتفعت بشكل طفيف يف عام يف حمافظة دير الزور فنالحظ أن نسبة األمية ق
  . خالل الفترة املدروسة٣٠%  وارتفعت إىل   ٢٩,٣% ، حيث بلغت ١٩٩٤كانت عليه يف عام 

  ):ذكور (  يف الريف -٣-١-٣
أن نسبة األمية يف الريف ولكل من الذكور        / ٤٥/ بشكل عام نالحظ من بيانات اجلدول رقم           

، رغم اخنفاض   ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤بياً باملقارنة مبا هي عليه يف احلضر يف عامي          واإلناث كانت مرتفعة نس   
( % ومن هذا اجلدول نالحظ اخنفاض نسبة األميـة مـن           . نسبة األمية يف كل احملافظات دون استثناء      

ــام  ) ٣٤,٨% ، ٣٢,٥% ، ١٧,٩% ، ١٢% ، ١٥,٩ % ، ٨,٤% ، ١٢( %  إىل ١٩٩٤يف ع
محاة، الالذقية، ادلب، دير    ( على الترتيب يف حمافظات      ٢٠٠٤يف عام    ) ٣١,١% ،  ٣١,٦% ،  ١٢,٩

  ).الزور، الرقة
 )إناث (  يف الريف -٤-١-٣

  انتشاراً كبرياً بني اإلنـاث الريفيـات       األمية كانت تنتشر   أن / ٥/  رقم   نالحظ من اجلدول  
ة،  وبشكل خاص يف حمافظات حلب، ادلب، احلـسك        ١٩٩٤حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام       

واخنفضت إىل  ) ٧٨,٣%  ،   ٧٩,٢%،  ٧١,١% ،  ٥٤% ،  ٧٠,٥( % دير الزور، الرقة حيث بلغت      
 يف احملافظات الـسابقة     ٢٠٠٤يف عام   )  ٥٧,٥% ،  ٥٧,٢% ،  ٥٥,٧% ،  ٣٣,٣% ،  ٤٣,٩( % 

  .على الترتيب

أن أدىن نسبة لألمية يف احملافظات حسب نتـائج          / ٦/ إضافة ملا سبق نالحظ من اجلدول رقم        
( ، دمـشق    ٦)    %  حضر   –ذكور  (  كانت يف حمافظة السويداء      ٢٠٠٤عداد العام للسكان لعام     الت
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)  ريف   –إناث  (  ، ريف دمشق             ٦,١) %ذكور ، ريف    (  ، السويداء    ٩,٨) %  حضر   –إناث  
ومرد ذلك يعود إىل اخنفاض نسبة التسرب من مرحلة التعليم األساسي حيث بلغت هـذه               . ١٧,٩% 

 ) ٠,٥%  ، ١% ،  % ٠( ويف حمافظة الـسويداء      ) ٥%  ،   ٦%  ،   ٤( %افظة دمشق   النسبة يف حم  
للذكور واإلناث و اموع يف احملافظات السابقة على   ) ٦% ،  ٦% ،  ٦( % ويف حمافظة ريف دمشق     

 سنة قد بلغ يف     ١١ – ٦باإلضافة إىل ذلك معدل االلتحاق بالتعليم لألفراد من         . ٢٠٠٤الترتيب يف عام    
ويف حمافظة السويداء بلغ معدل االلتحاق بالتعليم    .  لإلناث ٩٩,٤% وذكور   لل ٩٩,٣% ة دمشق   حمافظ

 للذكور  ٩٨,٩% ويف ريف دمشق    .  لإلناث ٩٩,١%  للذكور و  ٩٩,٢%  سنة   ١١ – ٦لألفراد من   
  . لإلناث وهذا بدوره أثر يف ختفيض نسبة األمية يف احملافظات السابقة٩٩% و

) %  حـضر    –ذكـور   ( سب احملافظات فقد كانت يف حمافظة الرقة        أما أعلى نسبة لألمية ح    
إناث ( ، الرقة       ٣١,٦) %  ريف   –ذكور  ( ، دير الزور    ٣٦,١) %  حضر   –إناث  ( ، الرقة   ١٨,١

  . يف ملحق اجلداول /٥/ كما هي يف اجلدول رقم . ٥٧,٢) %  ريف –
وتأكيدا علـى   . ية واالجتماعية  ولعل ارتفاع نسبة األمية يعود إىل مجلة من األسباب االقتصاد         

 كانت مرتفعة يف حمافظة الرقة حيث       ٢٠٠٤ذلك نالحظ أن نسبة التسرب من التعليم األساسي يف عام           
 ١١%  لإلناث، بل وجتاوزت قيمتها على مستوى القطـر والبالغـة            ١٩%  للذكور و  ١٧% بلغت  

% لتسرب من التعليم األساسـي      أما يف حمافظة دير الزور فقد بلغت نسبة ا        .  لإلناث ١٢% للذكور و   
 سنة قد بلغ يف حمافظـة  ١١ – ٦كما أن معدل االلتحاق بالتعليم لألفراد       .  لإلناث ٩%  للذكور و  ١٢

 ٩٣%    للـذكور و     ٩٥,٨% ويف حمافظة دير الزور         .  لإلناث ٩٢,٥%  للذكور و  ٩٥,٨% الرقة  
  . )١(  لإلناث٩٧,٩ %  و    للذكور٩٨,٢% لإلناث،  فيما بلغ على مستوى إمجايل القطر 

 وبشكل خاص   ،٢٠٠٤عام  يف  زالت مرتفعة   ما   األميةن نسبة   إ سبق ميكن القول     ن خالل ما  م
ويبدو ذلك واضحاً وضوحاً كـبرياً يف       . ٢٠٠٤ - ١٩٩٤اإلناث رغم ميلها لالخنفاض بني عامي       بني  

برية يف طريق التطـور      عقبة أساسية وك   ل يشك اوهذ. احلضر وبني الذكور واإلناث    معالريف باملقارنة   
احلضاري واالقتصادي واالجتماعي، خاصة أن اإلناث يشكلن نصف اتمع، إضافة إىل كون املرأة هي              

  .املسؤولة الرئيسية عن تنشئة اجليل اجلديد بنوعيه الذكور واإلناث

 كنل .ميكن اعتباره مؤشراً لقياس مستوى التعليم  الاألمية نسبة إن حساب ميكن القول  أخرياً
  .سورية بدائية مؤشر األمية إال أنه يعكس صورة قامتة للمستوى التعليمي يف  منرغمعلى ال
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   : حسب احملافظات واجلنس ومكان اإلقامة  بالقراءة والكتابةونامللم - ٢-٣
ـ         " عرفت التعدادات العامة للسكان امللم بأنه        ري املواطن الذي حيسن القراءة والكتابة باللغة العربية لكنه غ

 ." إذا كان حيسن القراءة والكتابة بأي لغـة كانـت          اً على أي مؤهل علمي، ويعترب األجنيب ملم       حاصل
  .ة االبتدائيإمتام املرحلة قبل التالميذ هم تلك الفئة الناجتة عن تسرب ونوامللم

ة يف حمافظة    بالقراءة والكتاب  لمني نالحظ احنسار نسبة امل     يف ملحق اجلداول    /٨/ وبالنظر إىل اجلدول رقم     
 عـام   ١٢,٣%  إىل     ١٩٩٤ عـام    ١٤,٧% السويداء وبشكل خاص عند الذكور يف احلـضر مـن           

%  إىل   ١٧,٥%  وعند الذكور يف الريف من       ١٢,٧%  إىل   ١٤% وعند اإلناث يف احلضر من      .٢٠٠٤
  . خالل الفترة املدروسة١٦,٥%  إىل    ١٣,٩% ، بينما ارتفعت عند اإلناث يف الريف من ١٧,٣
فعلى سبيل املثال ارتفعت على مـستوى إمجـايل الـسكان يف            . تفعت هذه النسبة يف بقية احملافظات     وار

 ١٩٩٤عام   ) ١٩% ،  ٢٠,١% ،  ٢٣,٩% ،  ٢٥,٩( % حمافظات حلب، محاة، احلسكة، الرقة من       
يف احملافظات السابقة على الترتيب خالل الفتـرة         ) ٣٠,٣% ،  ٢٤,٥% ،  ٣٠,٦%  ،   ٤٢( % إىل  

  .املدروسة
أن أدىن نسبة للملمني بالقراءة والكتابة حسب اجلنس ومكان اإلقامة يف            / ٩/ ويالحظ من اجلدول رقم     

) %  حـضر    –إناث  ( ، السويداء   ١٢,٣) %  حضر –ذكور  (  كانت يف حمافظة السويداء      ٢٠٠٤عام  
 وأعلـى . ١٤,٧) %  ريف   –إناث  (  ، الالذقية            ١٧,٣) %  حضر   –ذكور  (  ، السويداء    ١٢,٧

/ اجلدول رقم   . نسبة للملمني كانت يف حمافظة حلب سواء للذكور أو اإلناث ويف كل مناحلضر والريف             
  .  يف ملحق اجلداول /١٠

  :وبشكل عام ميكننا القول
  .  إن نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة أعلى يف احلضر مقارنة بالريف-
  . منها عند اإلناث إن نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة عند الذكور أعلى -
إن اخنفاض نسبة امللمني يف حمافظيت السويداء والالذقية يدل بشكل أساسي على أن السكان يف هـاتني                 -

يف حني نرى ارتفاع هذه النسبة يف حمافظـة  . احملافظتني استمروا يف دراستهم حنو حتصيل الشهادات العليا       
 .  تسرب من التعليم بعد إملامه بالقراءة والكتابةحلب يدل على أن قسماً مهماً من سكان تلك احملافظة قد

إن ارتفاع هذه النسبة ال يدل بأي صورة على حتسن املستوى التعليمي، بل على العكس يـشري                 
ويـدل  . إىل اخنفاض املستوى التعليمي، ألن قسماً مهماً من السكان مل حيصلوا على أي شهادة تعليميـة  

  . لتالميذ من املرحلة االبتدائية واالنضمام إىل فئة امللمنيداللة صرحية على تسرب قسم كبري من ا
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  : االبتدائيةة محلة الشهاد-  ٣-٣

 مث  اإلعدادية باملدرسة   وا على الشهادة االبتدائية فقط أو التحق      وا حصل نوهم ذلك اجلزء من السكان الذي     
   . منهاواتسرب

 الشهادة االبتدائية قد ارتفعت فقـط يف      أن نسبة محلة    يف ملحق اجلداول    /١١/ يالحظ من اجلدول رقم     
يف  ) ١٧,٣% ،  ٢٠% ،  ٢٧( % حمافظات ريف دمشق، ادلب، احلسكة على مستوى اموع مـن           

 يف احملافظات السابقة على الترتيب،      ٢٠٠٤يف عام    ) ١٨,٦% ،  ٢٧,٣% ،  ٣٢( %  إىل   ١٩٩٤عام  
  .بينما اخنفضت هذه النسبة يف بقية احملافظات

أن نسبة حاملي الشهادة االبتدائية من الذكور كانت أفضل         /  ١١ /رقم  ظ من اجلدول    وبشكل عام يالح  
  . مما هي عليه عند اإلناث سواء يف احلضر أم الريف

 تتركز بشكل كبري    ٢٠٠٤ عام   ةأن أدىن نسبة حلاملي الشهادة االبتدائي      / ١٢/ ويالحظ من اجلدول رقم     
أما أعلى نسبة حلملـة الـشهادة       . اث ويف احلضر والريف   يف حمافظة دير الزور ولكل من الذكور واإلن       

  ٢٢,٤) %  حضر   –إناث  ( ، السويداء   ٢٨) %  حضر –ذكور  ( االبتدائية فكانت يف حمافظة السويداء      
  .٢٨,٤) %  ريف –إناث (  ، ادلب ٣٢) %  حضر –ذكور ( السويداء 

لصف السادس من حمافظة إىل أخرى      ويعزى السبب يف هذا التباين إىل اختالف نسبة الذين يصلون إىل ا           
اختالفاً كبرياً فهناك حمافظات مثل الالذقية وطرطوس والسويداء وصلت فيها هذه النسبة عنـد جممـوع               

 هذه النسبة فيهـا متدنيـة مثـل         لوهنالك حمافظات ال تزا   . ٢٠٠٤ عام   ١٠٠% الذكور واإلناث إىل    
وال  ) . ٩٠( % ودير الزور    ) ٨٥ % (واحلسكة         )  ٨٢( % والرقة   ) ٧٦( % حمافظات حلب   

وهـذا يتطلـب بالـضرورة      .  هذه النسبة عند اإلناث أقل منها عند الذكور يف عدد من احملافظات            لتزا
  .اهتماماً خاصاً بتلك احملافظات
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، وقد ال تكـون  األدىن من املتطلبات التعليمية تفي باحلد    أناملرحلة االبتدائية ال ميكن     الواقع أن   و
 فعـاالً يف سـوق      ميكن أن يكونوا عنصراً      ال  االبتدائية  الشهادة و فحامل .ا املستوى راً مهماً على هذ   مؤش

 اإلنتاجية يقتصر عملهم واشتراكهم يف العملية       أنوميكن  .  احلديثة  اإلنتاجية العمل خاصة يف ظل التقنيات    
  . على أعمال هامشية وخدمية

لمني واألميني فيمكن أن نصل إىل صورة أكثر واقعية للمستوى          وإذا مجعنا حاملي الشهادة االبتدائية مع امل      
 ١٩٩٤ عـام    ٧٠,٩% فقد بلغت هذه النسبة على مستوى إمجايل القطـر          . التعليمي املتدين يف سورية   

 وكانت هذه النسبة متقاربة بني الذكور واإلناث ويف كل مـن            83.2%  وارتفعت بشكل بسيط إىل     
 . احلضر والريف

احملافظات فنالحظ االرتفاع الواضح يف نسبة األميني وامللمني ومحلة الشهادة االبتدائية يف            أما على مستوى    
 يف   /١٤/  كما هو موضح يف اجلدول رقم       .بعض احملافظات وبشكل خاص يف حلب، الرقة، دير الزور        

  .ملحق اجلداول
( يشاهد يف حمافظة طرطـوس      ، ف ٢٠٠٤أما أدىن نسبة لألميني وامللمني ومحلة الشهادة االبتدائية يف عام           

) %  ريـف    -ذكـور ( ، الالذقية   ٤٤,٣) %  حضر   -إناث( ، الالذقية   ٤٢,٢) %  حضر   –ذكور  
وهذا يدل على استمرار سـكان هـاتني احملـافظتني يف           . ٥٥,٥) %  ريف   -إناث( ، الالذقية   ٥١,١

  . التحصيل الدراسي
( ، والرقة ٧٣,٤)   %  حضر   –ذكور  ( أما أعلى حد هلذه النسبة يتركز بشكل كبري يف حمافظات حلب          

. ٩٤,٣) %  ريف   -إناث( ، الرقة       ٨٤,٧) %  ريف   -ذكور( ، دير الزور  ٧٨,٦) %  حضر   -إناث
  .وهو دليل على اقتصار قسم مهم من سكان هاتني احملافظتني على مستوى متدين من التعليم

ظات السورية، على اعتبار حاملي هذه      مما سبق نالحظ املستوى التعليمي املتدين الذي تعيشه أغلب احملاف         
 أحد مؤشرات    من املدرسة، وهو    التسرب نتيجة. املستويات التعليمية أقرب ما يكونون إىل أشباه األميني       

 تلميذ اليت بذلت يف تعليم ال   زيادة يف التكلفة وهدر للموارد واجلهود       ألنه .اخنفاض الكفاءة الداخلية للتعليم   
 خاص، نظـراً    بشكل التسرب بشكل كبري إذا حدث يف املرحلة االبتدائية           خطورة هذا  وتزداد .املتسرب

 يكون أكثر سرعة يف االرتـداد       وبالتايل يف هذه املرحلة قد ال يأخذ القدر الكايف من التعليم،            تلميذن ال أل
  . حنو األمية
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   :اإلعدادية الشهادة  محلة–٤-٣
 التعليم شهادة على وحصلوا بنجاح )ة التعليم األساسي  مرحل (اإلعدادية املرحلة واأ السكان من فئة وهم

   .الثانوية الشهادة على احلصول قبل التعليم من تسربوا مث تركوا الدراسة أو اإلعدادية
 فنالحظ مـن اجلـدول       احملافظات يف ملحق اجلداول توزع محلة اإلعدادية يف      ) ١٧(يالحظ من اجلدول    

وارتفاعها تقريباً  ). دمشق، الالذقية، دير الزور     ( يف حمافظات   اخنفاض هذه النسبة على مستوى اإلمجايل       
  .يف باقي احملافظات

 –ذكـور   (  يشاهد يف حمافظات حلـب       ٢٠٠٤ويالحظ أن أدىن نسبة حلملة الشهادة االبتدائية يف عام          
،  ديـر    ٧,٣) %  ريف   –ذكور  (  ، دير الزور   ٩,٩) %  حضر   -إناث  (  ، الرقة   ١١,٩) % حضر  
  .٣,١) %  ريف -اث إن( الزور 

، طرطوس  ٢٠,٥)        %  حضر   -ذكور( تشاهد يف حمافظات طرطوس      ٢٠٠٤ وأعلى نسبة يف عام     
) % إناث، ريـف    ( ،  الالذقية  ٢٠,٦) %  ريف   –ذكور  ( ،  السويداء    ٢١,١) % إناث، حضر   (  

١٩,٦.  
لتعليم حىت اية مرحلة التعلـيم      ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسب يف السنوات القادمة نظراً لرفع إلزامية ا            

  .األساسي
   
   الشهادة الثانويةلة مح– ٥-٣

وهم جزء من السكان حصلوا على الشهادة الثانوية ومل يلتحقوا بالدراسة اجلامعيـة أو تـسربوا مـن                  
   .اجلامعات قبل احلصول على اإلجازة اجلامعية

%  إىل             ٣,١% الريـف مـن        وعند الذكور يف     ١٠,٢%  إىل   ٨,٧% عند اإلناث يف احلضر من      
  .   خالل الفترة املدروسة٥,٥%  إىل ٣,١%  و عند اإلناث يف الريف من ٨,٦

 ٢٠٠٤  يف عـام      الثانويةعلى مستوى احملافظات أن أدىن نسبة حلملة الشهادة         / ٢٠/يالحظ من اجلدول  
يـر الـزور    ، د ٥,١) %  ريف -إناث  ( ، الرقة       ٧,١) %  حضر   -ذكور( يشاهد يف حمافظة حلب     

  .٠,٧)  % إناث، ريف ( ، دير الزور ٣,٤) %  ريف -ذكور(
 فتشاهد يف حمافظة الالذقية ولكـل مـن الـذكور           ٢٠٠٤أما أعلى نسبة حلملة الشهادة الثانوية يف عام         

  . يف ملحق اجلداول /٢٠/ اجلدول رقم . واإلناث ويف احلضر والريف
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 إالعلى الشهادة الثانوية خالل الفترة املدروسة        ) اثإنذكور،  ( لكن بالرغم من ارتفاع نسب احلاصلني       
على الشهادة الثانوية يشكل نقلة نوعية حنو اتمع         أن احلصول و ، خاصة أن هذه النسب ال تزال منخفضة     

على درجة مناسـبة مـن      ن  صلوحيقسطاً مهماً من التعليم و    ينالون   فاخلرجيون من التعليم الثانوي      .املتعلم
  . سوق العملإىل للدخول املعرفة والتأهيل

 
   محلة شهادة املعهد املتوسط– ٦-٣

ويقصد بالتعليم اجلامعي املتوسط، ذلك التعليم الذي ميتد لسنتني دراسيتني بعد الشهادة الثانوية،             
ويعد التعليم يف   .  يف الدولة  ت تابعة ملختلف الوزارا   دوضمن معاهد تابعة إما لوزارة التعليم العايل أو معاه        

 املتوسطة أحد الركائز األساسية يف البناء االقتصادي، نظراً للدور اهلام الذي من املفترض أن يلعبه                املعاهد
ويبدو هـذا   . خرجيو تلك املعاهد مبختلف اختصاصام يف سوق العمل إىل جانب خرجيي التعليم العايل            

صادية، فهـم الكـوادر     الدور واضحاً من خالل إمكانية وجود هؤالء اخلرجيني يف أغلب القطاعات االقت           
الفنية واملنفذون لكل األعمال اإلنتاجية واخلدمية يف اتمع بالتعاون مع خرجيي اجلامعات املؤهلني تأهيالً              

  .علمياً دقيقاً
 

لعمـل يف   ل اليت يئ الفنيني بشكل سريع       امة املستويات التعليمية اهل   أحدتعترب املعاهد املتوسطة    و
، وتعد األطر املهنية والفنية والتقنية القادرة على املـسامهة يف تنفيـذ             اخلدمية و اإلنتاجيةخمتلف القطاعات   

تأهيل أعلى من الثانوية     نـ تلك املعاهد اخليار املستقبلي ملن يبحث ع       ترب وتع .املشاريع اإلنتاجية املتعددة  
ريب املـوارد    من مصادر تنمية وتـد     هاماً مصدراً   املعاهد املتوسطة عترب  ت سوق العمل، كما     إىلللدخول  
  . البشرية

 
 املالئمة بني االختصاصني والفنيني ومساعديهم مـن خرجيـي          النسبة أن    "ويرى أحد الباحثني  

لكـن علـى    . "على التوايل     )٥(  إىل    )١ ( و)  ٣( إىل   ) ١ (  أن تتراوح بني   ينبغياملعاهد املتوسطة   
 ) ٢( إىل    )١ (  هـو  النامية من الدول     يف عدد  تان النسب هاتانوجد أن أقصى ما تصل إليه       صعيد الواقع   

 يقوموا بأعمال الفئات    أن  إىل وعندئذ يضطر األخصائيون من خرجيي اجلامعات      ). ١( إىل   ) ٢( وأحياناً  
   .األخرى اليت حتتاج مستوى أقل من اخلربة واالختصاص
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حـاملي   أن نسبة     يف ملحق اجلداول    /٢٣/ على مستوى احملافظات، فنالحظ من اجلدول رقم        
فقد اخنفضت هذه النسبة بشكل طفيف      . مؤهل املعهد املتوسط قد تأرجحت زيادة ونقصاً بني احملافظات        

، ٥,٠( % مـن   ) دمشق، حلب، محص، محاة، ادلب، احلسكة، دير الزور، الرقة، درعا           ( يف حمافظات   
  إىل١٩٩٤يف عام    ) ٤,٦% ،      ٣,٦% ،  ٤,٢% ،  ٣,٨% ،  ٤,٠% ،  ٥,٣% ،  ٥,٥% ،  %2.8 

يف عــام  ) ٤,٤% ، ٢,٦%، ٣,٨%، ٣,٥% ، ٣,٥%  ، ٤,٧% ، ٥,٠% ، ٢,٣% ، ٤,٦( % 
  . بشكل طفيف يف احملافظات األخرىتوحافظت هذه النسبة على مستواها أو ارتفع. ٢٠٠٤

ذكـور  (  لدى حمافظيت حلب       ٢٠٠٤ويشاهد أدىن نسبة حلملة مؤهل املعهد املتوسط يف عام          
( ، دير الـزور     ١,٨) %  ريف   -ذكور( ، حلب   ٣,١) % ضر   ح –إناث  ( ، حلب   ٢,٧) % حضر  
  .٠,٣) %  ريف –إناث 

  
 -ذكور(  لدى حمافظة السويداء     ٢٠٠٤وتشاهد أعلى نسبة حلملة مؤهل املعهد املتوسط يف عام          

، ٦,٨) %  ريـف    -ذكـور ( ، طرطـوس    ١١,٦) %  حضر   –إناث  ( ، طرطوس   ٧,٩) % حضر  
  .٧,٩) %  ريف –إناث ( طرطوس

  
 

  : محلة الشهادة اجلامعية فما فوق– ٧-٣

ماجـستري  دبلـوم و   إجازة( فما فوق   دراستهم اجلامعية  أمتواوهم ذلك اجلزء من السكان الذين       
علـى  أ وتعترب هذه املرحلة     .( * )بنجاح وحصلوا على املؤهل املطلوب مبختلف االختصاصات      ) ودكتوراه  

 والفنيني  االختصاصيني توفري    مسؤولية قعت ا وعليه ،وتأيت يف قمة اهلرم التعليمي    . مراحل التعليم يف سورية   
  .هااخلدمية مبختلف أنواعو اإلنتاجيةللعمل يف القطاعات 

أما على مستوى احملافظات أن نسبة محلة الشهادة اجلامعية فما فوق قد            )٢٦(يالحظ من اجلدول    
ثال بلغت هذه النـسبة يف      فعلى سبيل امل  . ارتفعت على مستوى احملافظات إمجايل احملافظات دون استثناء       

% ،  ٢,٤% ،  ٤% ،  ٧,٦( % حمافظات دمشق، محص، حلب، الالذقية، طرطوس، درعا ، السويداء          
% ،  ٢,٨% ،  ٤,٤% ،  ٨,٧( %  وارتفعـت إىل     ١٩٩٤عام   ) ٣,٤%  ،   ٢,٨% ،  ٤,٨% ،  ٤,٨
  . يف احملافظات السابقة على الترتيب٢٠٠٤عام ) ٤,٤%  ، ٣,٢% ، ٥,٥% ، ٦,٨

                                                 
  . هذه الفئة حملة اإلجازة الجامعية والدبلوم باإلضافة إلى حملة درجة الماجستير والدكتوراه وغير مبين تضم-)
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 يف حمافظة الرقـة ولكـل مـن         ٢٠٠٤ىن نسبة حلملة االجازة اجلامعية فما فوق عام         وتتركز أد 
  .يف ملحق اجلداول / ٢٦/ اجلدول رقم . الذكور واإلناث ويف احلضر والريف

 -ذكور( أما أعلى نسبة حلملة اإلجازة اجلامعية فما فوق فتتركز بشكل كبري يف حمافظة طرطوس   
 ،  ٥,٤) %  ريف   –ذكور  (  ، طرطوس            ٧,٣) % ر   حض –إناث  ( ، طرطوس   ١١,٩) % حضر

  .٣,٢) %  ريف –إناث ( الالذقية 
 

 
   ترتيب احملافظات حسب متوسط عدد سنوات الدراسة - ٨-٣

سنقوم فيما يلي بترتيب احملافظات حسب املستوى التعليمي للذكور واإلناث ويف كل من احلضر              
سية يف كل مرحلة تعليمية مبثابة أوزان ترجيحية عند         ومن أجل ذلك أخذنا عدد السنوات الدرا      . والريف

وعلى هذا األساس فإن عدد سنوات الدراسة لكل مرحلـة تعليميـة            . حساب التقدير العام لكل حمافظة    
 ٩ سنوات، املرحلة اإلعداديـة      ٦ سنوات، املرحلة االبتدائية     ٣ سنة، امللمة    ٠األمية  : ( * )يكون كما يلي  

  .  سنة١٨ سنة، جامعة فما فوق ١٤ سنة، املعاهد املتوسطة ١٢ سنوات، املرحلة الثانوية
بعد ذلك قمنا حبساب عدد سنوات الدراسة اخلاصة بكل مستوى تعليمي ولكل حمافظة للذكور              

 سنة فأكثر بعدد سنوات الدراسة      ١٥واإلناث ويف كل من احلضر والريف، وذلك بضرب أعداد السكان           
 قمنا جبمع عدد سنوات الدراسة يف كـل املـستويات التعليميـة،             ومن مث . املوافقة لكل مستوى تعليمي   

سنة فأكثر لكل حمافظة، حصلنا على متوسط عدد سنوات الدراسـة    15وبقسمتها على عدد السكان 
 دف معرفة مـدى     2004وقد قمنا ذه الدراسة حسب احملافظات يف عام         .  سنة فأكثر  ١٥للسكان  

  .عدد سنوات الدراسة خالل عشر سنوات بني احملافظاتالتطور الذي حصل على مؤشر متوسط 
وملزيد من إيضاح كيفية حساب متوسط عدد سنوات الدراسة يف كل حمافظة نورد املثال التـايل        

فمتوسط عدد سـنوات    .  يف ملحق اجلداول    /٢٩/ عن حمافظة طرطوس كما هو وارد يف اجلدول رقم          
 / ٧,٧/ سنة، وعند اإلناث حـضر       / ٨/ كور حضر    سنة فأكثر قد بلغ عند الذ      ١٥الدراسة للسكان   

  . سنة
  

                                                 
  .   وضعت من قبل الباحث بناء على عدد السنوات الالزمة للحصول على كل مستوى تعليمي-( * )  
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وبإمتام تلك الطريقة بالنسبة لكل احملافظات ميكننا احلصول على متوسط عدد سنوات الدراسـة يف كـل        
  . يف ملحق اجلداول /٢٩/ حمافظة كما هو وارد يف اجلدول رقم 

 
فـأكثر يف كـل      سـنة    ١٥بعد الوصول إىل حساب متوسط عدد سنوات الدراسة للـسكان           

احملافظات، ولكل من الذكور واإلناث ويف احلضر والريف، ميكننا ترتيب احملافظات حسب متوسط عدد              
  .  يف ملحق اجلداول /٣١/ سنوات الدراسة كما هو وارد يف اجلدول رقم 

   
  : كما يلي٢٠٠٤وبالنظر إىل هذا اجلدول نالحظ أن ترتيب احملافظات املتقدمة تعليمياً يف عام 

 .حمافظات السويداء ، طرطوس، الالذقية: لذكور احلضريونا -
  .حمافظات طرطوس ، الالذقية والسويداء، دمشق: اإلناث احلضريات -
  . حمافظات الالذقية ، السويداء، طرطوس:  الذكور الريفيون -
 .حمافظات الالذقية، السويداء، طرطوس: اإلناث الريفيات -
 .، السويداءحمافظات الالذقية، دمشق:  جمموع السكان  -

وقد جاء تقدم هذه احملافظات تعليمياً نتيجة اخنفاض مستوى األمية يف تلك احملافظات، وارتفاع              
وأدى ذلك إىل ارتفاع متوسط عدد سنوات الدراسة يف         . عدد احلاصلني على املستويات التعليمية األخرى     
  .احملافظات السابقة باملقارنة مع بقية احملافظات

حاق بالتعليم اإلمجايل كان نسبياً مرتفعاً قياساً باحملافظات األخرى وجتاوز قيمته علـى  كما أن معدل االلت  
( % فقد بلغ معدل االلتحاق بالتعليم اإلمجايل يف السويداء          ). ٥٩,٤( % مستوى إمجايل القطر والبالغة     

  . )١(  )٦٤,٤( % و دمشق  ) ٦٥,٥( % و الالذقية  ) ٦٦,١( % وطرطوس ) ٦٦,٣
افظات اليت جاءت يف أدىن سلم الترتيب حسب متوسط عدد سنوات الدراسة فقد كانت              أما احمل 

  :كما يلي
 .حمافظات دير الزور، الرقة، حلب: الذكور احلضريون -
  . حمافظات حلب، الرقة، احلسكة: اإلناث احلضريات -
  .حمافظات دير الزور، الرقة،  حلب: الذكور الريفيون -
 .لزور، الرقة، احلسكةحمافظات دير ا: اإلناث الريفيات -

                                                 
 .٢٠٠٤ نتائج التعداد العام للسكان لعام – المكتب المركزي لإلحصاء -   )١( 
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 .حمافظات الرقة، دير الزور، احلسكة: جمموع السكان -
إن املستوى التعليمي يف احملافظات اليت جاءت يف أدىن سلم الترتيب كان يتجسد بصورة واضحة               

باإلضافة إىل . يف ارتفاع أعداد األميني، واخنفاض أعداد احلاصلني على خمتلف املستويات التعليمية األخرى    
 ) ٥٣( % ويف الرقة    ) ٥٦,٢( % فقد بلغ يف حمافظة حلب    . فاض معدل االلتحاق بالتعليم اإلمجايل    اخن

وكان أدىن من قيمته علـى مـستوى         ) ٥٦,٢( % ويف دير الزور                       ) ٥٦,٨(% ويف احلسكة   
  .إمجايل القطر

عـي، فأغلـب    ونالحظ أن هذا الوضع يتالزم بشكل دائم مع احملافظات اليت تتميز بطـابع زرا             
السكان يف تلك احملافظات سواء الذكور أم اإلناث يعملون يف الزراعة، وال حيتـاج العـاملون يف هـذا                   
القطاع إىل معرفة القراءة والكتابة أو احلصول على مستوى تعليمي متقدم، نظراً للطريقة التقليدية اليت يتم                

  .ا إجناز العمل الزراعي يف الريف
تحواذ بعض احملافظات على أغلب اإلمكانات املاديـة         الواقع نتيجة اس   كما ميكن أن يكون هذا    

وقد خف تـأثري هـذا العامـل يف         . والفنية املشجعة على تطوير التعليم على حساب احملافظات األخرى        
السنوات األخرية نتيجة اهتمام الدولة بتطوير مستوى التعليم بأنواعه كافة ولكل احملافظات علـى حـد                

يف مستويات التعليم بني احملافظات إىل التفاوت يف سـيطرة العـادات            كما ميكن إرجاع التفاوت     . سواء
أضف إىل ذلـك أن     . والتقاليد اليت تقف عائقاً أمام متابعة اإلناث لتحصيلهن العلمي بني حمافظة وأخرى           

 التباين يف املستويات التعليمية بني احملافظات ميكن أن يعزى إىل مجلة من العوامل االقتصادية واالجتماعية              
  .اليت متيز كل حمافظة عن احملافظات األخرى
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  الفصل الرابع
  ية يف الواقع التعليمي للسكانحندار العالقات اال

ية بني  حندارية بني الوضع التعليمي لآلباء واألبناء والعالقة اال       حندار سوف يبحث يف هذا الفصل العالقة اال      
  . واالجتماعية موع السكان وحسب احملافظاتمتوسط سنوات الدراسة وبعض العوامل االقتصادية

  العالقة بني احلالة التعليمية لآلباء واحلالة التعليمية لألبناء ١-٤
رغم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة السورية لتطبيق إلزامية التعليم من خالل إصدار قانون إلزامية 

ورفع إلزاميته حىت اية املرحلة اإلعدادية ومبا  ١٩٨١ لعام ٣٥التعليم يف املرحلة االبتدائية مبوجب القانون 
 وما نص عليه الدستور بأن التعليم حق ،٢٠٠٢ لعام ٣٢يسمى مرحلة التعليم األساسي مبوجب القانون 

لكل مواطن وتطبيق ذلك من خالل سياسة الدولة حول جمانية التعليم ودميقراطية ونشر املؤسسات 
أن تأثري الوضع التعليمي لرب األسرة مازال يلعب دوراً هاماً يف معدل  أال .التعليمية يف الريف واملدينة

 نالحظ أن ٢٠٠٤ ومن خالل نتائج تعداد عام .االلتحاق لألبناء يف التعليم واستمرارية األبناء يف التعليم
ل اجلداول هناك عالقة بني احلالة التعليمية لألب واحلالة التعليمية لألبناء وهذا ما ميكن أن نالحظه من خال

   ٢٠٠٤التالية الذي يظهر األول التركيبة للحالة التعليمية لآلباء عام
  

  ٢٠٠٤التركيبة التعليمية لآلباء وفق نتائج لعام 
  

                   %/٣٢/اجلدول 
  لآلباء  احلالة التعليمية

  ٢٧,٠  أمي
  ٣٦,٣  ملم
  ١٣,٦  ابتدائية
  ٨,١  إعدادية
  ٦,٢  ثانوية
  ٣,٩  معهد
  ٤,٩  جامعي
  ١٠٠  اموع
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من جمموع %  ٧٧ والذي من خالله يظهر أن نسبة اآلباء من محلة االبتدائية فما دون يشكلون حوايل
من % ٧٧(اآلباء والباقي من محلة اإلعدادية فما فوق أما الوضع التعليمي ألبناء هؤالء اآلباء حلوايل 

  : فهو كما يلي يف اجلدول التايل)اآلباء
  )٣٣( فيظهر من خالل اجلدول التايل رقم ء من محلة االبتدائية فما دونبنالآلاحلالة التعليمية 

               %/٣٣/جدول 
  لألبناء  احلالة التعليمية

  ٦,٠  أمي
  ٤٩,٠  ملم
  ١٧,٧  ابتدائية
  ١٤,٩  اعدادية

  ٨,٥  نويةثا
  ٢,٣  معهد
  ١,٥  جامعي

  
ما بني اآلباء عما هو عليه ومن اجلدول نالحظ انه رغم اخنفاض نسبة األمية بني هؤالء األبناء مقارنة 

وبني % ٤٩أال أن هذا االخنفاض قابلة ارتفاع ملحوظ يف فئة امللم بني االبناء لتصل إىل % ٦لتصل إىل 
فأن جمموع األبناء من محلة االبتدائية فما دون يصل إىل حوايل وبالتايل % ١٧,٧محلة االبتدائية إىل 

وإذا ما أضفنا إليهم محلة اإلعدادية % ٧٧من جمموع األبناء وهي مقاربة ملا هي ما بني اآلباء % ٧٢,٧
وهذه النسبة حتتاج إىل دراسة من أصحاب القرار نظراً ألمهية الواقع التعليمي % ٨٧,٦تصل النسبة إىل 

على الواقع االقتصادي واالجتماعي والصحي للسكان مستقبال وبالتايل ألسر هؤالء اآلباء الذين  ،لألبناء 
  .يشكلون القسم األكرب من جمموع األسر يف سورية هم من محلة االبتدائية فما دون كما أسلفنا سابقاً

  لعالقة بني احلالة التعليمية لألب والوضع التعليمي لألبناء ا
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  %              /٣٤/جدول رقم 
                                       ٢٠٠٤العالقة بني احلالة التعليمية لآلباء و احلالة التعليمية لألبناء وفق نتائج تعداد     

احلالة 
التعليمية 
 لألبناء
احلالةالتعليمية 

    لآلباء

غري  جامعي  معهد  ثانوية إعدادية ابتدائية  ملم  أمي
  مبني

 جمموع

  ١٠٠  ٠,٤  ٠,٩  ١,٥  ٤,٢  ٩,٢ ٢٠,٣ ٤٦,٨ ١٦,٧  أمي
  ١٠٠  ٠,٢  ١,٢  ١,٩  ٦,٦ ١٣,٣ ١٦,٤ ٥٧,٥  ٣,٠  ملم

  ١٠٠  ٠,٢  ١,٣  ٢,٣  ٨,٣ ١٦,٩ ٢٨,٣ ٤١,٣  ١,٥  ابتدائية
  ١٠٠  ٠,٢  ١,٧  ٣,٠ ١١,٩ ٢٣,٠ ١٤,٦ ٤٤,٦  ١,٠  إعدادية
  ١٠٠  ٠,١  ٢,٧  ٣,٩ ١٧,٠ ٢٢,٤ ١٠,٨ ٤٢,٣  ٠,٨  ثانوية
  ١٠٠  ٠,١  ٢,٦  ٤,٥ ١٥,٧ ٢١,٩  ٩,٥ ٤٤,٩  ٠,٨  معهد
  ١٠٠  ٠,٢  ٦,٠  ٤,٤ ٢٢,٧ ٢٢,٤  ٦,٦ ٣٧,٢  ٠,٥  جامعي

  
 التعليمية لألب ولكن تبقى نسبة اخنفاض نسبة األبناء األميني مع ارتفاع احلالة/٣٤/يالحظ من اجلدول 

جمموع من % ٤٠امللمني بني األبناء مرتفعة حىت مع ارتفاع احلالة التعليمية لألب واليت تشكل أكثر من 
أسباب ارتفاع هذه النسبة والذي يعود إىل ارتفاع التسرب من مرحلة لبيان األبناء وهذا حيتاج إىل حبث 

راء مسح خاص لفئة محلة االبتدائية فما دون وخاصة ما بني الشباب التعليم االبتدائي ولذلك ال بد من إج
و  أي رب األسرة أم الشاب أو الشابة نفسيهماالتعليم وهل يعود ذلك لرأالتسرب من لبحث أسباب 

 ٢٠٠٤و من خالل دراسة توزع امللمني حسب الفئات العمرية لعام . ألسباب تتعلق باملدرسة واملعلم
الذي يظهر حجم نسبة /٣٥/ يف كل فئة عمرية على حدة وفق اجلدول التايل مللمنيفئة اكن بيان حجم مي

  .امللمني يف كل فئة عمرية ونسبتها موع امللمني وجمموع السكان يف كل فئة عمرية على حدة
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  ٢٠٠٤كل فئة لعام عدد ونسبة امللمني بالقراءة والكتابة حسب الفئات العمرية ونسبهم من جمموع السكان ل/ ٣٥/جدول رقم 
  
الفئة 

العمرية 
  اموع  +٦٥ ٦٤- ٦٠  ٥٩- ٥٥  ٥٤- ٥٠  ٤٩- ٤٥  ٤٤- ٤٠  ٣٩- ٣٥  ٣٤- ٣٠  ٢٩- ٢٥  ٢٤- ٢٠  ١٩- ١٥

 ٣٣٣٣٩٤٩ ١٦١١٨٩ ٨٨٥٧٣ ١٠٩٨٩٥ ١٥٨٣٨١ ١٨٩,٢٠٩ ٢٥٥٢٢٤ ٣١٢٩٩٧ ٣٧٧٨١٦ ٤٨٨٢٦١ ٥٢٨٥٥٧ ٦٦١٠٦٥  العدد
  ١٠٠  ٤,٩  ٢,٧  ٣,٣  ٤,٧  ٥,٧  ٧,٧  ٩,٤  ١١,٣  ١٤,٦  ١٥,٩  ١٩,٨  ةنسبال

من 
جمموع 
السكان 

١٥ 
سنة 

 فأكثر 

٣١,٦  ٢٨,٢  ٣٠,٨  ٣١,٤  ٣١,٤  ٣٠,٧  ٣١,٥  ٣١,٧  ٣٢,٩  ٣٤,٩  ٢٩,٠  ٣٢,٢  
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من جمموع السكان لكل الفئات العمرية % ٣٠أن نسبة امللمني تزيد عن /٣٥/من اجلدول رقم يالحظ 
% ٥٠ أكثر من  سنة حيث يشكلون٢٩-١٥لكن القسم األكرب من هذه الفئة التعليمية هو بني الشباب 

من جمموع السكان من فئة امللم لذلك فإن دراسة هذه الفئة له أمهية نظراً الرتفاع نسبتها وخاصة ما بني 
  .األبناء كما رأينا سابقاً ولكافة الفئات التعليمية لآلباء

لألبنـاء  أما عن العالقة بني الواقع التعليمي لآلباء من محلة االبتدائية فما دون مع احلالة التعليمية                
 واليت تتـأثر بنـسبة       وذلك نتيجة تأثريها   حسب احملافظات فتظهر أن العالقة تتفاوت بني حمافظة وأخرى        

اآلباء من محلة االبتدائية يف كل حمافظة باإلضافة إىل تأثري العوامل االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                 
ا بني احلالة التعليمية لآلباء واحلالة التعليميـة         م حنداروبالتايل فأن هذه العالقة تتفاوت مما جيعل معامل اال        

 ٠,٢٦١لألبناء تتفاوت بني حمافظة وأخرى وبالتايل جيعل هذه العالقة على املستوى إمجايل سورية ضعيفة               
لكن هذه العالقة ترتفع يف احملافظات الشمالية والشمالية الشرقية وتنخفض يف احملافظات الغربية اجلنوبيـة               

  .ودمشق
 من لآلباءيظهر التفاوت يف نسب األبناء حسب احلالة التعليمية وذلك    / ٣٦/ التايل رقم    واجلدول

  .محلة االبتدائية فما دون 
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التوزيع النسيب للحالة التعليمية لألبناء والذين أيائهم من محلة االبتدائية فما دون حسب احملافظات 
  ٢٠٠٤لعام 

                                                                       %/                 ٣٦/جدول رقم 
احلالةالتعليمية 
 لألبناء

  احملافظة

جامعي  معهد ثانوية اعدادية ابتدائية  ملم  أمي
وما 
  فوق

غري 
 مبني

 اموع

  ١٠٠  ٠,٦  ٣,٩  ٣,٤ ١٣,٣  ١٨,٨  ١٨,٢ ٤٠,٤  ١,٤  دمشق
  ١٠٠  ٠,٢  ٠,٨  ١,١  ٤,٥  ١٠,٣  ١٦,٢ ٥٨,٩  ٨,٠  حلب
ريف 
  دمشق

١٠٠  ٠,٣  ١,٣  ٢,٠  ٨,٣  ١٨,٠  ٢٠,٠ ٤٨,٢  ١,٩  

  ١٠٠  ٠,١  ١,٨  ٢,٧ ١٠,٢  ١٧,٩  ١٥,٣ ٤٨,٩  ٣,١  محص
  ١٠٠  ٠,٤  ١,٣  ٢,٤  ٩,٢  ١٦,٠  ١٨,٦ ٤٧,٨  ٤,٣  محاه

  ١٠٠  ٠,٣  ٣,٩  ٤,٥ ١٩,١  ٢١,٧  ١٨,٥ ٣٠,١  ١,٩  الالذقية
  ١٠٠  ٠,٤  ٠,٨  ١,٥  ٥,٨  ١٢,٦  ٢٥,٤ ٤٨,٨  ٤,٧  ادلب

  ١٠٠  ٠,١  ٠,٧  ٢,٠  ٥,٩  ١١,٥  ١٨,٧ ٤٦,٩ ١٤,٢  احلسكة
  ١٠٠  ١,٦  ٠,٦ ٢,٠٦  ٤,٢  ٨,٩  ٩,٣ ٥٨,٩ ١٤,٥  دير الزور
  ١٠٠  ٠,١  ٣,١  ٥,٢ ١٧,٥  ٢٢,٧  ١١,٧ ٣٧,٨  ١,٩  طرطوس
  ١٠٠  ٠,٨  ٠,٥  ١,٤  ٤,١  ٨,٦  ١٦,٥ ٥٢,٩ ١٥,٢  الرقة
  ١٠٠  ٠,١  ١,٢  ٢,٣  ٨,٥  ١٦,٧  ١٩,١ ٤٩,١  ٣,٠  درعا

  ١٠٠  ٠,٤  ٢,٢  ٥,٢ ١٥,٧  ٢٢,٠  ٢٥,٢ ٢٧,٧  ١,٦  السويداء
  ١٠٠  ٠,٤  ٠,٨  ٢,٧  ٩,٠  ١٥,٥  ٢٥,٩ ٤٣,٧  ٢,٠  القنيطرة
  ١٠٠  ٠,٣  ١,٥  ٢,٣  ٨,٥  ١٤,٨  ١٧,٧ ٤٨,٩  ٦,٠  اموع
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  ة العوامل االقتصادية واالجتماعيةية بني متوسط سنوات الدراسة وجمموعحنداردراسة العالقة اال٢-٤
ل احملددة ملتوسط سنوات الدراسة يف سورية       إن الغرض من هذه الدراسة هو حتليل واختبار العوام        

 هنا مطبق على قطاع عرضي يتألف من        ) التحليل السكوين   ( والنموذج املقدم     . على مستوى احملافظات  
   /. ٣٧/ وهي احملافظات السورية كما يف اجلدول رقم ةأربع عشرة مشاهد

  /٣٧/ اجلدول رقم 
 اإلحصاءات املستخدمة يف النموذج 

 احملافظات

متوسط 
سنوات 
 الدراسة

Y 

 حتضر
% 
١ X

نسبة 
املساكن 
املضاءة 

بالكهرباء 
% 
٢ X 

نسبة السكان 
الذين تتوافر هلم 
إمكانية الوصول 
بشكل دائم إىل 

مصدر مياه حمسنة 
% 
٣ X 

نسبة التسرب 
من التعليم 

%األساسي   
٤ X 

 ٥ ٩٨,٦ ١٠٠٩٩,٤ ٧,٠ دمشق
 ٢٤ ٨٠,٥ 63.4٩٨,٣ ٤,٢ حلب

دمشق.ر  ٥,٩ 64.2٦ ٩١,٩ ٩٨,٧ 
 ٤ ٨٩,٤ 53.4٩٨,٥ ٥,٨ محص
 ٧,٥ ٩٠,٤ 37.1٩٨,٨ ٥,٥ محاة
 ٠ ٨٨,٥ 51.1٩٩,٣ ٧,٢ الذقية
 ٩ ٨٥,٨ 28.3٩٨,٣ ٤,٩ ادلب
 ١٥ ٦٣,٧ 35.4٩٦,٧ ٤,١ احلسكة
 ١٠ ٨٥,٧ 43.3٩٧ ٣,٩ دير الزور
 ٠ ٩٠,٤ 28.4٩٩,٤ ٦,٨ طرطوس
 ١٨ ٨٨,٥ 37.5٩٧,٨ ٣,٧ رقة
 ٤,٥ ٩٨ 45.9٩٩ ٥,٦ درعا
 ٠,٥ ٩٦,١ 30.7٩٩,٢ ٦,٩ سويداء
 ٥ ٩٧,٩ ٩٩,٣ ٠ ٥,٣ قنيطرة
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 نتائج التعداد   -  كل البيانات باستثناء متوسط سنوات الدراسة من املكتب املركزي لإلحصاء             : املصدر –
  .أما متوسط سنوات الدراسة فحسب من قبل الباحث.  ٢٠٠٤العام للسكان لعام 

  
  

  :نوات الدراسة يرتبط يفترض النموذج أن متوسط س

)( نسبة السكان الذين تتوافر هلم إمكانية الوصول بشكل دائم إىل مصدر مياه حمسنةمع  اجيابياً - 1X .  

)(نسبة املساكن املضاءة بالكهرباء مع -  2Xوهذا عامل اجيايب ،.  

)( اجيابياً مع معدل التحضر- 3Xًأيضا .  

)( نسبة التسرب من التعليم األساسي  - 4Xوهذا عامل سليب.  
، X1(كمتغري تابع، وأدخلت املتغريات السابقة       ) Y(وقد أدخل متوسط سنوات الدراسة 

٢X ، ٣X، ٤X ( ا عامل مهم يف حتديد متوسط سنوات الدراسةكمتغريات مستقلة أل .  
شارة إىل أن اختيار املتغريات التفسريية السابقة يف النموذج مل يكن مقتصراً على والبد من اإل

معدل اخلصوبة، معدل النشاط االقتصادي املنقح، ( املتغريات املذكورة سابقاً، فاملتغريات األخرى مثل 
 أدخلت يف إحدى)  نسبة السكان الذين يعيشون بدخل حتت خط الفقر متوسط عدد أفراد األسرة، 

  .املراحل، ولكنها عادت وحذفت من اجلدول املرفق بسبب ضعف قوا التفسريية
 من أجل تقدير املعامالت يف املعادلة فحصلنا على   SPSS 15.0وقد قمنا باستخدام برنامج  

  : النتائج احلاسوبية املبينة يف اجلداول التالية
  

  حندارمعامالت اال -
-     

   Correlations 
 
    Y X1 X2 X3 X4 

Pearson 
Correlation 1 .570 .838 .240 -.845 

Sig. (2-
tailed)  .033 .000 .409 .000 Y 

N 14 14 14 14 14 
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Pearson 
Correlation .570 1 .792 .076 -.588 

Sig. (2-
tailed) .033  .001 .795 .027 X1 

N 14 14 14 14 14 
Pearson 

Correlation .838 .792 1 .080 -.656 

Sig. (2-
tailed) .000 .001  .786 .011 X2 

N 14 14 14 14 14 
Pearson 

Correlation .240 .076 .080 1 .105 

Sig. (2-
tailed) .409 .795 .786  .722 X3 

N 14 14 14 14 14 
Pearson 

Correlation -.845 -.588 -.656 .105 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .027 .011 .722  X4 

N 14 14 14 14 14 
     SPSS 15.0 حسب من قبل الباحث باالعتماد على الربنامج اإلحصائي -
  

  :وY)( بني متوسط سنوات الدراسة حندار على أن قيمة معامل االحندارتدل مصفوفة معامالت اال
   ه حمسنةنسبة السكان الذين تتوافر هلم إمكانية الوصول بشكل دائم إىل مصدر ميا -

)( 1X مبعىن أنه كلما ازدادت نسبة املساكن اليت تتوفر فيها .  وهو طردي ومقبول٥٧% قد بلغ
إمكانية الوصول إىل مصادر مياه حمسنة وصاحلة للشرب مبقدار وحدة واحدة، أدى ذلك إىل ارتفاع 

دن واملناطق يف سورية وبشكل خاص واملالحظ أن أغلب امل.  سنة٠,٠٥متوسط سنوات الدراسة مبقدار
يف الريف تعاين من نقص املياه احملسنة، أو انقطاعها لساعات طويلة وهذا الوضع سيساهم بدورة بشكل 
غري مباشر يف ختفيض متوسط عدد سنوات الدراسة ملا ختلقه هذه املشكلة من متاعب نفسية لدى أفراد 

س هذا الوضع على إمكانية االستمرار يف التحصيل األسرة، وخاصة الطالب منهم، وبالتايل قد ينعك
  .  العلمي
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 Y)( بني متوسط عدد سنوات الدراسة حندار كما يشري النموذج إىل أن قيمة معامل اال-  
)(نسبة املساكن املضاءة بالكهرباءو 2X وهذا يدل على أن كلما.  وهو طردي وقوي٨٤%  قد بلغ 

توفر للمسكن إضاءة جيدة مبقدار وحدة واحدة سيؤدي ذلك إىل زيادة متوسط عدد سنوات الدراسة 
وهذا دليل على أن توفري شبكة الكهرباء  ودون انقطاع له أثر اجيايب مهم على .  سنة٠,٩٦مبقدار 

  .متوسط سنوات الدراسة

)(معدل التحضر  - 3X وتفسري ذلك أنه كلما ازداد . عيف وهو طردي وض٢٤% قد بلغ
ونالحظ .  سنة٠,٠١٥معدل التحضر مبقدار وحدة واحدة، ازداد متوسط عدد سنوات الدراسة مبقدار 

أن تأثري هذا املتغري مبفرده مع الدالة غري معنوي وضعيف وهذا يشري على أن البيئة احلضرية ال تؤثر بصورة 
فأغلب أبناء الريف اجتهوا يف السنوات األخرية إىل . واضحة وكبرية يف متوسط عدد سنوات الدراسة

التعليم واالستمرار به، رغبة منهم يف حتسني مستواهم العلمي واالجتماعي من جهة، ونظراَ لضآلة 
  .الدخول يف القطاع الزراعي، وتشتت احليازات الزراعية من جهة أخرى

)( نسبة التسرب من التعليم األساسي -   4X ويستخلص .  وهو عكسي وقوي٨٥% قد بلغ
من النموذج املرفق أنه كلما ارتفعت نسبة التسرب من التعليم األساسي مبقدار وحدة واحدة أدى إىل 

وقد خيف تأثري هذا العامل مستقبالً نظراً ملد فترة .  سنة٠,١١اخنفاض متوسط سنوات الدراسة إىل 
  .بعد أن كانت يف اية التعليم االبتدائي.  )١(ليم األساسيالتعليم اإللزامي إىل اية مرحلة التع

  
  . بني املتغريات املستقلة ضعيف لذلك مت إبقاؤهم ضمن املعادلةحنداركما نالحظ أن اال  

),,,( وY)( املتعدد بني حنداروقمنا حبساب معامل اال   4321 XXXX   فبلغت قيمته  %
  .كما هو مبني يف اجلدول أدناه قوي جداً ٩٨
  

Model Summary

.988a .976 .965 .22566
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2a. 
  

                                                 
 . الصادر عن السيد رئيس الجمهورية٢٠٠٢ / ٤ / ٧ تاريخ/  ٣٢ /رقم القانون  -   )١(
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    SPSS 15.0حسب من قبل الباحث باالعتماد على الربنامج اإلحصائي  -
   

 معادلة التقدير تكون على الشكل نوبدراسة معادلة االحندار كما هو مبني يف اجلدول التايل فإ
  :التايل

)012.0()003.0()129.0()12.0()071.12(
110.0015.0967.015.0030.85 4321 XXXXy −−+−−=

  

  ٩٩% لة باحتمال قدره مقبو ) ٤X، ٣X، ٢X، ١X(إن ثوابت املتغريات 
  

 Coefficients(a) 
 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts 

t Sig. 
Model 

B Std. 
Error Beta B Std. Error 

(Constan
t) 

-
85.03

0 

12.07
1  -

7.044.000 

X1 -.051 .012 -.380 -
4.411.002 

X2 .967 .129 .696 7.505.000 
X3 .015 .003 .280 5.258.001 

1 

X4 -.110 .012 -.642 -
9.011.000 

a  Dependent Variable: Y 
 
     SPSS 15.0 حسب من قبل الباحث باالعتماد على الربنامج اإلحصائي -
  

  



 36

. ٩٩% وبدراسة حتليل التباين هلذا النموذج تبني أن منوذج التقدير مقبول باحتمال قدره     
مبعىن أن املتغريات املستقلة  ). ١٨,٤٣٩( ، والتباين املفسر  )١٨,٨٧٩( وأن التباين الكلي 

),,,( 4321 XXXX من تغريات املتغري التابع ٩٨%  تفسر )(Yالباقية تعود ملتغريات ٢%  و 
  .أخرى مل يتم إدراجها يف النموذج

  
 

 ANOVA(b) 
 

Mo
del  

Sum 
of 

Square
s 

df Mean 
Square F Sig. 

Regress
ion 18.4394 4.610 90.521.000(a

) 
Residua

l .458 9 .051   1 

Total 18.89713    
a  Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 

b  Dependent Variable: Y 
     SPSS 15.0 حسب من قبل الباحث باالعتماد على الربنامج اإلحصائي -
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  وصيات النتائج والت
 أوالً النتائج

عام % ١٩ إىل حوايل ١٩٩٤عام %  ٢٧,٤  حوايل منةعلى الرغم من اخنفاض نسبة األمي -  ١  
سنة فأكثر ١٥ أال أن مل حيدث تبدل كبري يف التركيب التعليمي للسكان السوريني من العمر ٢٠٠٤

. عت لتحسني  هذا التركيبة اليت وضعلى الرغم من اإلنفاق الكبري على التعليم والسياسات التعليمي
 سنة فأكثر واخنفضت ١٥من جمموع السكان % ٦٨,٩فال تزال نسبة محلة االبتدائية فما دون تشكل

 على الرغم من ارتفاع ٢٠٠٤- ١٩٩٤ خالل الفترة ٦٨,٩إىل ٧٠,٤من % ١,٥فقط بأقل من 
ف نسمة على  أل٧٢٨٠ إىل ١٩٩٤ ألف نسمة عام ٥,٣٧٨عدد السكان يف هذه الفئة التعليمية من 

  .وهو أعلى من معدل منو السكان خالل نفس الفترة % ٣,١ مبعدل منو بلغ ٢٠٠٤
إن التركيب العمري لألميني يظهر اخنفاض عددي ونسيب يف الفئات الشابة وارتفاع بسيط يف  - ٢

-سنة أال أن االخنفاض الكلي يف األعداد املطلقة لألميني مل يتجاوز ٤٥الفئات العمرية فما فوق 
 سنوياً% ٠,٥
 يف التركيبة التعليمية للسكان لصاحل اإلناث وقد فجوة النوع االجتماعيلقد كان اخنفاض  - ٣

فما فوق كان تطور هذه التركيبة اجيابيا لصاحل اإلناث يف كافة املراحل التعليمية وما فوق االبتدائية 
يف اخنفاض الفجوة بني يف حني كان التطور يف التركيبة سلبيا لذكور يف هذه املراحل مما ساعد 

ومما سبق نستنتج أن التحسن يف  الذكور واإلناث حىت وصلت يف مرحلة املعهد لصاحل اإلناث
 .إىل التحسن يف التركيبة التعليمية لإلناثمنه التركيبة التعليمية للسكان  يعود بالقسم األعظم 

بني لنـا  أن نـسب محلـة         حيث ت . عدم االستمرار يف التحصيل العلمي حنو الشهادات العليا        - ٤
فحملة الشهادة االبتدائية لدى إمجايل الـسكان       . الشهادات العليا تتناقص مع ازدياد سنوات الدراسة      

 واسـتمرت يف اخنفاضـها إىل        حلملة الشهادة اإلعدادية   ١٤,٢ % واخنفضت إىل    ١٨,٤ % بلغت  
  ملة املؤهل الفين واىل  حل٤,١%    لدى محلة الشهادة الثانوية، وتابعت اخنفاضها لتصل إىل %٩
  .حلملة الشهادة اجلامعية فما فوق %  ٤
 علـى   ١٩٩٤تناقص نسبة محلة مؤهل التعليم الفين يف سورية، فقد بلغت هذه النسبة يف عام                - ٥

كما إا اخنفضت  . ٢٠٠٤ عام   ٤,١%  واخنفضت بشكل طفيف إىل      ٤,٤% مستوى إمجايل القطر    
ا املؤهل التعليمي يف رفد سوق العمل بشكل سريع بالعناصر الفنية           يف أغلب احملافظات، رغم أمهية هذ     

ونتوقع استمرار االخنفاض نظراً لتسرب الطـالب       . من أجل العمل واإلنتاج يف خمتلف ميادين العمل       
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 وإلمكانية متابعة الطالب الذين مل تؤهلهم عالمام إىل الدخول          لنوع من التعليم من ناحية،    من هذا ا  
  . يتابعوا دراستهم يف التعليم اجلامعي اخلاص أو التعليم املوازي أو التعليم املفتوحللجامعة، بأن 

 
إن نظام التعليم املفتوح يهدد فعلياً الدراسة يف املعاهد املتوسطة وسيكون منافساً قوياً للمعاهد،               - ٦

التعليم املفتـوح   (ميةهلهم عالمام للتسجيل يف اجلامعات احلكو     إلمكانية متابعة الطالب الذين مل تؤ     
 . باملعاهد املتوسطة ويبتعدوا عن االلتحاق) واملوازي

لسكان حسب احملافظات حيث  ترتفع األمية يف لإن هناك تفاوت ملحوظ بني التركيبة التعليمية  -٧
 أال أن االخنفاض ملحوظ لألمية يف مجيع احملافظات أال أنه ال .بعض احملافظات وتنخفض يف بعضها

  .سبة مرتفعة من محلة االبتدائية فما دون رغم أا تتفاوت بني حمافظة وأخرى تزال هناك ن
 تبني لنا عند دراسة ترتيب احملافظات حسب احلالة التعليمية أن هناك تبايناً يف املستوى التعليمـي         -٨

وهنـاك  . فهناك احملافظات املتقدمة تعليمياً وهي مدينة دمشق، الالذقيـة، طرطـوس        . بني احملافظات 
  .احملافظات املتخلفة تعليمياً وهي دير الزور، الرقة، احلسكة

 عالقة بني الوضع التعليمي لألب والوضع التعليمي لألبناء حيث تنخفض نسبة األمية بني هناك -٩
 نسبة محلة الثانوية فما فوق بني األبناء مع تاألبناء مع ارتفاع املستوى التعليمي لألب كما ارتفع

 وعلى الرغم أن هذه العالقة تعليمي لألب وخاصة لآلباء من محلة الثانوية فما فوقارتفاع املستوى ال
 .ضعيفة إال أا تتفوت بشكل ملحوظ بني احملافظات نتيجة العوامل االجتماعية والثقافية

  
  :التوصيات
 ميكننـا   ،٢٠٠٤ – ١٩٩٤التعليم يف سورية وتطوره بني عامي        والتحليل لواقع  هذا العرض    بعد

ليكون أكثر فاعلية، ويساهم بدوره يف التنميـة        و التعليم   تطويرل مفيدة   نعتربهاعض املقترحات اليت    وضع ب 
  :االقتصادية

تنظيم محلة تشارك ا كافةا ملنظمـات        و  العمل على تنشيط برامج حمو األمية يف حمافظات القطر كافة          -
فارتفـاع عـدد    . هذا املرض اخلطري   على   احلد من  اإلناث الريفيات، من أجل      ، وال سيما بني   احلكومية  

األميني بني السكان جيعل هؤالء األميني أقل قدرة على اإلسهام يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية،               
  .وحيول دون مشاركتهم يف صنع التنمية
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 ضرورة التركيز على التعليم املهين والتقين وتشجيعه وربطه حباجات سوق العمل لرفع نسبة الـسكان                -
من محلة هذه الفئات التعليمية مبا يتوافق وحاجات سوق العمل لرفع نسبة السكان من محلة هذه الفئات                 

  .التعليمية مبا يتوافق وحاجات سوق العمل
 العمل على ضرورة التطبيق الصارم واحلازم لقانون إلزامية التعليم حىت اية مرحلة التعليم األساسـي،                -

ء التالميذ املتسربني، وذلك من أجل خفض معدالت اإلهدار والتـسرب  وفرض عقوبات مادية على أوليا    
  . ويقتضي حتقيق هذا املطلب تعاون مجيع اجلهات احلكومية واألهلية والتنسيق فيما بينها. يف تلك املرحلة

 ضرورة العمل على تقنني قبول الطالب يف التعليم املفتوح، وأن ال يقبل أي طالب بغض النظـر عـن                    -
وأن تكون عالمات القبول يف هذا النوع من التعليم أقل بنسبة بـسيطة             . جاته يف الثانوية العامة   جمموع در 

وهذا سيجعل الطالب يتوجهون إىل املعاهد املتوسطة نظـراً         . من عالمات القبول يف اجلامعات احلكومية     
  .للنقص الكبري يف محلة هذا املؤهل التعليمي

أة وبشكل خاص العمل على تغيري املواقف والعادات التقليدية اليت  ضرورة التركيز على تطوير وضع املر-
 الفرص املتكافئة لتعليم املرأة وتوفري الفرص املمكنة إجياد وذلك من خالل .تقدمهاتقف عائقاً يف طريق 
 وخلق الظروف املالئمة لذلك حىت تتمكن من أن تسهم بشكل فعال يف العمل،لزيادة مشاركتها يف 

  املراجع املستخدمة يف البحث. .ة االقتصادية واالجتماعيةمسرية التنمي

الطبعة اخلامسة، منـشورات جامعـة دمـشق،    .  اقتصاديات التعليم– ٢٠٠٠ رمحة أنطون حبيب،    -١
  .دمشق
 التقرير الوطين ألهداف التنميـة لأللفيـة يف         – ٢٠٠٥ رئاسة جملس الوزراء وهيئة ختطيط الدولة،        -٢

  . ٢٠٠٥أيلول . ةاجلمهورية العربية السوري

  .١٩٩٤ نتائج التعداد العام للسكان لعام – املكتب املركزي لإلحصاء -٣

  .جملدات احملافظات. ١٩٩٤ نتائج التعداد العام للسكان لعام – املكتب املركزي لإلحصاء -٤

  ٢٠٠٤ النتائج األولية للتعداد العام للمساكن والسكان لعام -٥
٦- UNDP, 2005 - Human Development Report. New York.         
٧- UNDP, ٢٠٠٤ - Human Development Report. New York.         
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٥/ اجلدول رقم   
   )٢٠٠٤ - ١٩٩١  (نسبة األمية يف احملافظات حسب اجلنس ومكان اإلقامة يف عامي

١٩٩٤نسبة األمية  ٢٠٠٤نسبة األمية    

 ريف حضر ريف حضر

 البيان

إناثذكورإناث ذكور
جمموع

 إناث ذكور إناثذكور
 جمموع

 7.1 - - 9.8 10.74.5 - - 15.8 6.0 دمشق
 23.3 43.9 22.3 28.170.535.813.522.5 38.2 17.6 حلب

 9.8 17.9 7.8 10.9 12.733.119.65.6 23.3 10.3ريف دمشق
 13.4 24.5 9.1 14.8 13.041.021.56.9 25.1 9.3 محص
 16.8 30.6 12.0 13.2 15.948.225.96.0 21.4 8.9 محاة
الذقيةال  9.2 20.7 12.035.819.46.7 13.4 8.4 23.9 13.0 

 ٢٠,٤ 33.3 12.9 19.7 17.954.0٢٣,٣9.5 32.3 13.3 ادلب
 35.7 55.7 28.2 32.571.144.917.133.9 45.4 18.8 احلسكة
 34.1 57.2 31.6 32.579.245.015.130.0 29.3 10.3 دير الزور
 12.8 21.5 7.7 11.8 32.718.55.6 9.7 17.5 6.2 طرطوس

رقةال  21.1 50.5 34.878.347.718.136.1 31.1 57.5 37.2 
 14.9 24.1 9.1 18.8 12.438.224.77.3 33.7 12.2 درعا

سويداءال  6.5 21.8 9.6 31.419.33.9 12.6 6.1 19.7 11.5 
قنيطرةال  - - 14.440.127.5- - 9.2 23.7 16.3 

 18.9 35.1 16.0 17.8 19.752.527.79.3 28.0 11.8 جمموع
 و  ١٩٩٤ نتائج التعداد العام للسكان لعـامي        -األرقام املطلقة من املكتب املركزي لإلحصاء       : املصدر –

  . وحسبت النسب من قبل الباحث٢٠٠٤
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/ ٦/   اجلدول رقم   
  ٢٠٠٤ – ١٩٩٤أدىن نسبة لألمية حسب احملافظات واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
 األمية

 اجلنساحملافظة
 مكان
 اإلقامة

 نسبة
 األمية

٦,٠% حضر ذكور دمشق  3.9%  حضر ذكورالسويداء 
 9.8%  حضر إناث دمشق١٥,٨% حضر إناث دمشق

سويداءال ٩,٦%  ريف ذكور   6.1%  ريف ذكورالسويداء 
١٧,٩%  ريف إناثدمشق. ر٣١,٤%  ريف إناث السويداء  

   /.٥/  اجلدول رقم :املصدر -
 

  /٧/   اجلدول رقم 
  ٢٠٠٤ – ١٩٩٤أعلى نسبة لألمية حسب احملافظات واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
 األمية

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
 األمية

١٨,١% حضر ذكور الرقة٢١,١% حضر ذكور الرقة  
٣٦,١% حضر إناث الرقة٥٠,٥% حضر إناث الرقة  
٣١,٦%  ريف ذكور دير الزور٣٤,٨%  ريف ذكور الرقة  

٥٧,٢%  ريف إناث الرقة٧٩,٢%  ريف إناث دير الزور  

  /.٥/ ول رقم  اجلد:املصدر -
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  /٨/ اجلدول رقم 
٢٠٠٤  - ١٩٩٤نسبة امللمني  يف احملافظات حسب اجلنس ومكان اإلقامة يف عامي   

١٩٩٤نسبة اإلملام  ٢٠٠٤نسبة اإلملام    

 ريف حضر ريف حضر

 البيان

إناثذكورإناث ذكور

جمموع

 إناثذكور إناثذكور

 جمموع

 27.7 - - 16.027.228.2 - -16.6 15.4 دمشق
 42.0 36.9 45.6 22.337.116.525.943.541.3 28.3 حلب

 32.0 29.5 30.0 22.523.821.122.733.333.0 23.2ريف دمشق
 32.7 31.0 34.2 21.335.225.626.333.831.6 24.6 محص
 30.6 27.7 32.2 23.628.518.623.932.131.3 25.0 محاة
الذقيةال  15.9 13.816.910.614.321.318.0 19.3 14.7 18.4 

 28.5 26.0 28.1 21.632.622.3٢٦,٥33.130.4 26.4 ادلب
 24.5 18.9 26.6 16.627.012.420.130.724.2 25.2 احلسكة
 37.3 31.1 43.5 19.734.112.722.439.834.8 22.5 دير الزور
 26.7 25.3 32.3 15.818.912.416.122.619.3 18.5 طرطوس

رقةال  22.9 14.128.610.419.034.429.1 33.8 24.7 30.3 
 26.3 24.6 25.6 16.318.815.817.528.427.0 19.6 درعا

سويداءال  14.7 14.017.513.915.212.312.7 17.3 16.5 15.5 
قنيطرةال  - - 18.317.017.6- - 25.0 24.8 24.9 

 31.6 27.2 32.6 19.528.116.821.733.932.0 22.5 جمموع
 -١٩٩٤ نتائج التعداد العام للسكان لعـامي        -األرقام املطلقة من املكتب املركزي لإلحصاء       : املصدر –

  . وحسبت النسب من قبل الباحث٢٠٠٤
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  /٩/   اجلدول رقم 
٢٠٠٤ – ١٩٩٤أدىن نسبة للملمني حسب احملافظات واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي   

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
 للملمني

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
 للملمني

 12.3% حضر ذكور السويداء١٤,٧% حضر ذكور السويداء
 12.7% حضر إناث السويداء١٣,٨% حضر إناث الالذقية
 17.3%  ريف ذكور السويداء١٦,٩%  ريف ذكور الالذقية
ثإنا طرطوس  14.7%  ريف إناث الالذقية١٢,٤%  ريف 

   /.٨/  اجلدول رقم : املصدر-
 
 

  /١٠/   اجلدول رقم 
  * )٢٠٠٤ – ١٩٩٤أعلى نسبة للملمني حسب احملافظات واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
 للملمني

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
نيللملم  

 43.5% حضر ذكور حلب٢٨,٣% حضر ذكور حلب
 41.3% حضر إناث حلب٢٣,٦% حضر إناث محاة
 45.6%  ريف ذكور حلب٣٧,١%  ريف ذكور محص
 36.9%  ريف إناث حلب٢٥,٦%  ريف إناث محص

   /.٨/  اجلدول رقم :املصدر -
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  /١١/ اجلدول رقم 
فظات نسبة حاملي الشهادة االبتدائية حسب احملا  

٢٠٠٤  - ١٩٩٤واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي   

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 ريف حضر ريف حضر

 البيان

إناثذكورإناث ذكور

جمموع

 إناث ذكور إناثذكور

 جمموع

 18.9 - - 26.920.816.9 - -24.8 28.9 دمشق
 15.1 13.0 16.4 18.416.414.1 18.219.69.6 23.1 حلب
ريف 
 دمشق

30.6 24.633.727.029.122.118.5 30.0 25.5 32.0 

 16.7 17.1 20.1 18.314.811.917.316.613.6 22.9 محص
 20.0 18.4 21.6 21.021.916.820.721.118.7 25.1 محاة
الذقيةال  22.8 17.426.820.422.017.813.0 23.4 16.9 17.8 

 27.3 28.4 29.4 21.121.315.5٢٠,٠25.321.6 27.2 ادلب
 18.6 16.7 24.7 14.222.511.617.317.412.8 21.5 احلسكة
 8.6 5.5 9.6 13.411.58.0 15.817.45.5 20.4دير الزور
 11.1 9.3 12.2 16.925.220.621.914.010.2 20.7 طرطوس

رقةال  23.2 17.821.19.1 17.417.313.4 19.6 12.2 15.8 
 25.5 26.9 28.8 22.831.328.027.723.921.1 26.1 درعا

 27.7 25.4 32.0 24.532.629.029.428.822.4 27.5سويداءال
قنيطرةال  - - 33.029.331.1- - 28.4 27.8 28.1 

 18.4 17.8 21.8 20.423.516.321.418.915.5 25.3 جمموع
ائج التعداد العـام للـسكان لعـامي         نت -األرقام املطلقة من املكتب املركزي لإلحصاء       :املصدر –

  . وحسبت النسب من قبل الباحث٢٠٠٤ -١٩٩٤
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  /١٢/ اجلدول رقم 

 أدىن نسبة حلاملي الشهادة االبتدائية حسب احملافظات 
٢٠٠٤  - ١٩٩٤واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي   

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 االبتدائية

نساجل احملافظة  
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 االبتدائية

 11.5% حضر ذكور دير الزور٢٠,٧% حضر ذكور دير الزور
 8.0% حضر إناث دير الزور١٤,٢% حضر إناث احلسكة
 9.6%  ريف ذكور دير الزور١٤,٨%  ريف ذكور محص
٥,٥%  ريف إناث دير الزور  5.5%  ريف إناث دير الزور 

   /.١١/ ل رقم  اجلدو:املصدر  -
 

  /١٣/ اجلدول رقم 
 أعلى نسبة حلاملي الشهادة االبتدائية حسب احملافظات 

  ٢٠٠٤  - ١٩٩٤واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 االبتدائية

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 االبتدائية

دمشق. ر  28.8% حضر ذكور السويداء٣٠,٦% ضرح ذكور 
 22.4% حضر إناث السويداء٢٤,٦% حضر إناث دمشق

دمشق. ر  32.0% ريف ذكور السويداء٣٣,٧%  ريف ذكور 
 28.4%  ريف إناث ادلب٢٩,٣%  ريف إناث القنيطرة

   /.١١/  اجلدول رقم :املصدر -
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-   
  /١٤/ اجلدول رقم 

هادة االبتدائية نسبة األميني وامللمني ومحلة الش  
  ٢٠٠٤- ١٩٩٤حسب احملافظات ومكان اإلقامة واجلنس يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 ريف حضر ريف حضر

 البيان

إناثذكورإناث ذكور

جمموع

 إناثذكور إناثذكور

 جمموع

 53.7 - - 53.652.555.0 - -57.2 50.2 دمشق
 80.4 93.8 84.4 78.784.996.680.173.478.0 69.1 حلب

 64.7 72.9 67.8 70.470.381.271.461.162.4 64.1ريف دمشق
 62.8 72.6 63.4 64.763.078.465.257.460.0 56.7 محص
 67.4 76.7 65.8 65.966.383.670.559.263.2 58.9 محاة
 49.2 55.5 51.1 51.955.766.855.745.944.3 47.9 الالذقية
 76.1 87.7 70.4 75.071.791.778.867.971.7 66.9 ادلب
 78.9 91.3 79.6 76.182.095.182.465.370.8 65.5 احلسكة
 80.0 93.8 84.7 64.884.097.480.866.372.8 53.2 دير الزور
 50.6 56.1 52.2 50.253.865.756.542.241.3 45.3 طرطوس
 83.3 94.3 84.6 82.484.597.884.169.978.6 67.3 الرقة
 83.3 75.7 63.5 72.862.582.169.959.666.9 57.8 درعا
 54.8 61.5 55.4 60.359.774.363.845.047.7 48.7 السويداء
 69.3 76.3 62.6 - -65.886.476.2 - - القنيطرة
 68.9 80.1 70.5 67.971.285.670.٤62.065.3 59.6 جمموع
 نتائج التعداد العـام للـسكان لعـامي         -قة من املكتب املركزي لإلحصاء      األرقام املطل :املصدر –

  . وحسبت النسب من قبل الباحث٢٠٠٤ و ١٩٩٤
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  /١٥/ اجلدول رقم 
 أدىن نسبة لألميني وامللمني وحاملي الشهادة االبتدائية يف احملافظات 

  ٢٠٠٤  - ١٩٩٤حسب اجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

نساجل احملافظة  
 مكان
اإلقامة

 نسبة
 األميني وامللمني 
وحاملي الشهادة 
 االبتدائية

 اجلنس احملافظة
 مكان
 اإلقامة

 نسبة
 األميني وامللمني 
وحاملي الشهادة 
 االبتدائية

٤٥,٣%حضر ذكور طرطوس  42.2%  حضر ذكور طرطوس 
٥٠,٢%حضر إناث طرطوس الذقيةال   44.3%  حضر إناث 
٥٣,٨% ريف ذكور طرطوس الذقيةال   51.1%  ريف ذكور 
٦٥,٧% ريف إناث طرطوس الذقيةال   55.5%  ريف إناث 

   /.١٤/ اجلدول رقم : املصدر 
  /١٦/ اجلدول رقم 

 أعلى نسبة لألميني وامللمني وحاملي الشهادة االبتدائية يف احملافظات 
  ٢٠٠٤  - ١٩٩٤حسب اجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنساحملافظة
 مكان
 اإلقامة

 نسبة
 األميني وامللمني 
وحاملي الشهادة 
 االبتدائية

 اجلنس احملافظة
 مكان
 اإلقامة

 نسبة
  األميني وامللمني
وحاملي الشهادة 
 االبتدائية

٦٩,١% حضر ذكور حلب  73.4% حضر ذكور حلب 
٨٢,٤% حضر إناث الرقة  78.6%  حضر إناث الرقة 
٨٤,٩% ريف ذكور حلب رذكودير الزور  ٨٤,٧%  ريف   
٩٧,٨%  ريف إناث الرقة  94.3%  ريف إناث الرقة 

   /.١٤/ اجلدول رقم :املصدر -
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/١٧/ اجلدول رقم   
 -١٩٩٤نسبة حاملي الشهادة اإلعدادية يف احملافظات حسب اجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤  

١٩٩٤نسبة حاملو الشهادة اإلعدادية  ٢٠٠٤دية نسبة حاملو الشهادة اإلعدا   

 ريف حضر ريف حضر

 البيان

إناثذكور إناث ذكور

جمموع

 إناث ذكور إناثذكور

 جمموع

 18.7 - - 19.719.018.4 - - 18.9 20.4 دمشق
 9.5 4.1 8.3 11.910.6 9.5 2.2 7.7 10.6 13.7 حلب

 17.8 15.3 17.0 15.411.314.918.618.8 15.8 17.2ريف دمشق
 17.1 15.2 18.0 17.912.716.618.017.1 16.8 18.7 محص
 14.8 12.5 16.4 16.410.114.315.614.9 14.8 17.2 محاة
الذقيةال  19.8 19.4 21.318.019.718.118.2 21.3 19.9 19.4 

 11.6 7.0 14.8 ١٠,٤13.612.6 13.94.9 11.7 14.4 ادلب
 9.9 5.2 10.0 14.313.1 8.0 2.9 7.8 11.7 14.3 احلسكة
 7.8 2.7 6.9 12.410.2 8.7 1.8 8.5 15.0 18.1 دير الزور
 20.2 19.6 20.5 21.018.720.220.521.1 20.8 20.9 طرطوس

رقةال  15.7 10.1 7.1 1.7 8.1 12.29.9 7.3 3.1 7.6 
 16.5 14.2 18.3 18.711.315.517.316.3 14.4 18.5 درعا

سويداءال  21.0 17.6 18.914.817.420.019.5 20.6 18.2 19.5 
قنيطرةال  - - 15.98.2 12.0- - 16.2 12.2 14.2 

 14.0 10.4 14.2 13.715.815.0 14.08.4 15.0 17.2 جمموع
  - ١٩٩٤ نتائج التعداد العام للسكان لعـامي  -األرقام املطلقة من املكتب املركزي لإلحصاء       : املصدر –

 . وحسبت النسب من قبل الباحث٢٠٠٤
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  /١٨/ اجلدول رقم 
 أدىن نسبة حلاملي الشهادة اإلعدادية حسب احملافظات 

٢٠٠٤  - ١٩٩٤ واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي   

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 اإلعدادية

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 اإلعدادية

١١,٩% حضر ذكور حلب١٣,٧% حضر ذكور حلب  
 9.9% حضر إناث الرقة١٠,١% حضر إناث الرقة
٧,١%  ريف ذكور الرقة  7.3%  ريف ذكور دير الزور 
١,٧%  ريف إناث الرقة  3.1%  ريف إناث دير الزور 

   /.١٧/  اجلدول رقم :املصدر -
 

  /١٩/ اجلدول رقم 
 أعلى نسبة حلاملي الشهادة اإلعدادية حسب احملافظات 

٢٠٠٤  - ١٩٩٤ن اإلقامة يف عامي واجلنس ومكا  

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 اإلعدادية

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 اإلعدادية

 20.5% حضر ذكور طرطوس٢١,٠% حضر ذكور السويداء
 21.1% حضر إناث طرطوس٢٠,٨% حضر إناث طرطوس
 20.6%  ريف ذكور السويداء٢١,٣ % ريف ذكور الالذقية
١٩,٩%  ريف إناث الالذقية١٨,٧%  ريف إناث طرطوس  

   /.١٧/  اجلدول رقم :املصدر -
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  /٢٠/ اجلدول رقم 
 حاملو الشهادة الثانوية ونسبتهم يف احملافظات حسب اجلنس ومكان اإلقامة 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 ريف حضر ريف حضر

 البيان

إناثورذكإناث ذكور

جمموع

 إناثذكور إناثذكور

 جمموع

 14.3 - - ١٤,٢14.014.5 - -13.3 15.0 دمشق
 5.1 1.1 3.9 5.9 7.1 5.2 0.6 3.8 5.4 8.5 حلب

 9.8 7.1 8.8 10.711.0 7.3 4.2 7.8 7.7 9.5ريف دمشق
 10.7 7.3 10.5 ٨,٦12.311.9 5.0 9.1 9.2 10.7 محص
 9.4 6.5 10.3 11.510.3 ٧,٢ 3.5 8.5 8.4 10.3 محاة
الذقيةال  16.1 14.911.89.0 ١٢,٩18.918.8 17.1 14.9 17.4 

 6.2 2.7 8.0 7.1 8.7 ٤,٩ 1.6 6.7 5.7 7.9 ادلب
 6.0 2.3 5.9 10.18.4 ٤,٣ 0.9 4.6 5.6 9.0 احلسكة
 4.6 0.7 3.4 6.4 8.8 ٤,٨ 0.4 3.8 8.4 12.8 دير الزور
 15.8 14.0 15.2 ١٠,٦18.618.7 13.611.07.2 15.5 طرطوس

رقةال  7.8 3.4 3.7 0.2 ٣,٥ 8.4 5.1 4.2 0.9 4.3 
 9.3 6.1 10.2 11.99.2 ٧,٣ 3.5 9.2 6.0 11.7 درعا

سويداءال  13.7 8.9 9.8 4.8 ٨,٣ 17.616.6 13.4 11.8 14.0 
قنيطرةال  - - 8.5 3.6 ٦,٠ - - 11.8 6.8 9.4 

 9.0 5.5 8.6 11.010.2 7.6 3.1 7.2 8.7 11.2 جمموع
 – ١٩٩٤ نتائج التعداد العام للسكان لعامي       -األرقام املطلقة من املكتب املركزي لإلحصاء       : املصدر –

  . وحسبت النسب من قبل الباحث٢٠٠٤
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  /٢١/ اجلدول رقم 
  حسب احملافظات الثانويةأدىن نسبة حلاملي الشهادة 

  ٢٠٠٤  - ١٩٩٤و اجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 الثانوية

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 الثانوية

٧,٨% حضر ذكور الرقة ٧,١% حضر ذكور حلب   
٣,٤% حضر إناث الرقة ٥,١% حضر إناث الرقة   
٣,٧%  ريف ذكور الرقة ٣,٤%  ريف ذكور دير الزور   
٠,٢%  ريف إناث الرقة ٠,٧%  ريف إناث دير الزور   

   /.٢٠/  اجلدول رقم :املصدر  -
 

  /٢٢/اجلدول رقم 
  حسب احملافظات الثانويةأعلى نسبة حلاملي الشهادة 

  ٢٠٠٤  - ١٩٩٤واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
الشهادة 
 الثانوية

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

سبةن  
الشهادة 
 الثانوية

١٦,١%حضر ذكور الالذقية  18.9%حضر ذكور الالذقية 
١٤,٩%حضر إناث الالذقية  18.8%حضر إناث الالذقية 
 17.1% ريف ذكور الالذقية١١,٨%  ريف ذكور الالذقية
٩,٠%  ريف إناث الالذقية  14.9% ريف إناث الالذقية 

   /.٢٠/  اجلدول رقم :املصدر -
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  /٢٣/ م اجلدول رق
 نسبة حاملي شهادة معهد متوسط حسب احملافظات

٢٠٠٤ - ١٩٩٤واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي   

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 ريف حضر ريف حضر

 البيان

إناثذكورإناث ذكور

جمموع

 إناث ذكور إناثذكور

 جمموع

 4.6 - - 5.2 4.1 5.0 - - 5.2 4.8 دمشق
 2.3 0.5 1.8 3.1 2.7 2.8 0.4 2.6 3.4 3.7 حلب

 3.6 2.9 2.8 4.5 3.5 3.2 2.2 3.1 4.1 3.6ريف دمشق
 5.0 3.6 4.4 6.8 5.55.0 3.0 5.7 6.6 6.4 محص
 4.7 2.8 4.1 7.7 6.2 5.3 2.3 5.6 8.4 7.2 محاة
الذقيةال  7.0 9.1 6.6 5.2 7.0 6.4 10.3 5.6 6.5 7.2 

 3.5 1.6 3.9 6.0 4.8 ٤,٠ 1.4 5.0 6.1 6.2 ادلب
 3.5 1.0 3.1 6.2 5.7 3.8 0.9 4.3 5.6 6.4 احلسكة
 3.8 0.3 2.1 7.1 6.5 4.2 0.3 2.8 9.8 10.0 دير الزور
 7.9 7.9 6.8 11.6 6.7 7.9 6.8 10.68.1 8.1 طرطوس

رقةال  5.1 3.4 3.8 0.3 3.0 4.7 4.6 2.1 0.4 2.6 
 4.4 3.0 4.2 5.7 ٤,٦5.0 2.7 5.5 5.4 5.5 درعا

سويداءال  7.1 10.57.4 5.3 ٧,٠ 7.9 11.5 6.3 6.5 7.4 
قنيطرةال  0 0 6.0 1.4 ٣,٦ - - 5.4 3.3 4.3 

 4.1 2.6 3.6 5.5 4.3 4.4 2.2 4.7 5.5 5.2 جمموع
  -١٩٩٤ نتائج التعداد العام للسكان لعـامي        -األرقام املطلقة من املكتب املركزي لإلحصاء       : املصدر –

  . وحسبت النسب من قبل الباحث٢٠٠٤
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  /٢٤ / اجلدول رقم
 أدىن نسبة حلاملي شهادة معهد متوسط حسب احملافظات 

  ٢٠٠٤  - ١٩٩٤ واجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
شهادة 
معهد 
 متوسط

 اجلنس احملافظة
 مكان
 اإلقامة

 نسبة
شهادة معهد 
 متوسط

دمشق.ر ٣,٦%حضر ذكور   2.7% حضر ذكور حلب 
٣,٤%حضر إناث  الرقة-حلب   3.1% حضر إناث حلب 

٢,٦% ريف ذكور حلب  1.8% ريف ذكور حلب 
٠,٣% ريف إناث الرقة-دير الزور   0.3% ريف إناث دير الزور 

   /.٢٣/  اجلدول رقم :املصدر  -
  /٢٥/ اجلدول رقم 

 أعلى نسبة حلاملي شهادة معهد متوسط حسب احملافظات 
  ٢٠٠٤  - ١٩٩٤عامي واجلنس ومكان اإلقامة يف 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

 نسبة
شهادة 
معهد 
 متوسط

 اجلنس احملافظة
 مكان
 اإلقامة

 نسبة
شهادة معهد 
 متوسط

١٠,١%حضر ذكور دير الزور سويداءال   7.9% حضر ذكور 
١٠,٦%حضر إناث طرطوس  11.6% حضر إناث طرطوس 
٨,١% ريف ذكور طرطوس  6.8% ريف ذكور طرطوس 
٦,٨% ريف إناث طرطوس  7.9% ريف إناث طرطوس 

   /.٢٣/  اجلدول رقم :املصدر -
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  / ٢٦/ اجلدول رقم 
 نسبة جامعة فأكثر حسب احملافظات

  ٢٠٠٤ – ١٩٩٤ ومكان اإلقامة واجلنس يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 ريف حضر ريف حضر

 البيان

إناثذكورإناث ذكور

جمموع

ناثإ ذكور إناثذكور  

 جمموع

 8.7 - - 10.36.9 7.6 - - 5.4 9.6 دمشق
 2.8 0.6 1.7 2.5 4.8 2.4 0.1 1.1 1.9 4.9 حلب

 4.1 1.8 3.7 3.3 6.1 3.1 1.2 3.4 2.1 5.7ريف دمشق
 4.4 1.3 3.6 4.3 7.4 4.0 1.0 4.2 2.6 7.6 محص
 3.7 1.5 3.4 3.9 7.5 2.8 0.5 3.2 2.5 6.3 محاة
الذقيةال  9.1 4.7 4.5 1.0 4.8 10.78.4 4.8 3.2 6.8 

 2.6 1.0 2.9 2.6 5.0 1.9 0.4 2.6 1.5 4.7 ادلب
 1.7 0.3 1.4 1.4 4.6 1.5 0.2 1.4 1.0 4.7 احلسكة
 3.7 2.6 2.9 3.5 6.0 1.6 0.1 0.9 2.0 5.9 دير الزور
 5.5 2.4 5.4 11.97.3 4.8 1.5 6.1 4.8 10.1 طرطوس

رقةال  4.1 0.6 0.9 0.1 1.3 4.8 1.9 1.9 1.3 2.3 
 3.2 0.9 3.9 1.9 6.1 2.8 0.4 4.1 1.4 6.5 درعا

سويداءال  9.6 2.6 4.2 0.7 3.4 9.5 4.7 4.4 2.0 4.4 
قنيطرةال  - - 3.9 0.4 2.1 - - 4.1 1.4 2.8 

 4.0 1.4 3.1 4.0 6.9 3.4 0.6 2.9 2.9 6.8 جمموع
لتعداد العام للـسكان لعـام       نتائج ا  -األرقام املطلقة من املكتب املركزي لإلحصاء       : املصدر –
  . وحسبت النسب من قبل الباحث٢٠٠٤
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  /٢٧/ اجلدول رقم 
 أدىن نسبة حلملة اإلجازة اجلامعية فما فوق يف احملافظات 

  ٢٠٠٤  - ١٩٩٤حسب اجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

نسبة محلة 
اإلجازة 

اجلامعية فما 
 فوق

فظةاحملا  اجلنس 
 مكان
 اإلقامة

نسبة محلة 
اإلجازة 

اجلامعية فما 
 فوق

٤,١%حضر ذكور الرقة ٤,٦%  حضر ذكور احلسكة   
١,٠%حضر إناث احلسكة  1.4%  حضر إناث احلسكة 
٠,٩% ريف ذكور الرقة  1.4%  ريف ذكور احلسكة 

٠,١% ريف إناث  الرقة-حلب   0.3%  ريف إناث احلسكة 

   /.٢٦/ قم  اجلدول ر:املصدر -
  /٢٨/ اجلدول رقم 

 أعلى نسبة حلملة اإلجازة اجلامعية فما فوق يف احملافظات 
  ٢٠٠٤  - ١٩٩٤حسب اجلنس ومكان اإلقامة يف عامي 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 اجلنس احملافظة
 مكان
اإلقامة

نسبة محلة 
اإلجازة 

اجلامعية فما 
 فوق

 اجلنس احملافظة
 مكان
 اإلقامة

نسبة محلة 
اإلجازة 
ة فما اجلامعي
 فوق

١١,٩%  حضر ذكور طرطوس١٠,١% حضر ذكور طرطوس  
٥,٤% حضر إناث دمشق  7.3%  حضر إناث طرطوس 
٦,١%  ريف ذكور طرطوس  5.4%  ريف ذكور طرطوس 
١,٥%  ريف إناث طرطوس  3.2%  ريف إناث الالذقية 

   /.٢٦/ اجلدول رقم :  املصدر-
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  /٢٩/ اجلدول رقم 
          ٢٠٠٤ يف عام فحضر وري) ذكور وإناث ( ة يف حمافظة طرطوسمتوسط عدد سنوات الدراس

       

رحض  ريف 
عدد السكان يف كل 
 مستوى تعليمي

عدد سنوات الدراسة 
 لكل مرحلة

عدد السكان يف كل 
 مستوى تعليمي

عدد سنوات الدراسة 
 لكل مرحلة

املستوى       
سنوات  التعليمي

 الدراسة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0 0 37067 14018 0 0 8165 4061 0 األمية-

 193227 239271 64409 6288679757 72309 20962 24103 3 ملمة-

 105726 141816 17621 4861223636 65736 8102 10956 6 ابتدائية-

13158913192 14658 14621 9 إعدادية-
2 37453 34438 337077 309942 

15572415274 12729 12977 12وية عامة ثان-
8 27283 24159 327396 289908 

11053 65730 7895 4695 14 معهد-
0 12192 13662 170688 191268 

 74088 173124 4116 149688889929618 4944 8316 ١٨ جامعية فأكثر-

جمموع عدد سنوات 
 الدراسة

  64077659569
0   138937

2 1164159 

لسكان جمموع ا  سنة 15
 فأكثر

79729 77455   203957 195472 

متوسط عدد سنوات 
 الدراسة

8.0 7.7   6.8 6.0 

  .٢٠٠٤حسبت من قبل الباحث باالعتماد على نتائج التعداد العام للسكان لعام :  املصدر–
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  /٣٠/ اجلدول رقم 
 متوسط سنوات الدراسة حسب احملافظات واجلنس ومكان اإلقامة 

٢٠٠٤ 

تاحملافظا ريف حضر  

 إناث ذكور إناث ذكور

 جمموع

 ٧,٠ - - 6.8 7.3 دمشق
 ٤,٢ 2.7 3.9 4.4 5.1 حلب

 ٥,٩ 5.0 5.8 5.9 6.3 ريف دمشق
 ٥,٨ 4.7 5.9 6.0 6.5 محص
 ٥,٥ 4.3 5.7 5.9 6.6 محاة
الذقيةال  7.7 7.5 7.1 6.2 ٧,٢ 

 ٤,٩ 3.7 5.5 5.1 5.8 ادلب
 ٤,١ 2.6 4.3 4.5 5.6 احلسكة
 ٣,٩ 2.3 3.6 4.6 5.5 دير الزور
 ٦,٨ 6.0 6.8 7.7 8.0 طرطوس

رقةال  5.3 4.0 3.8 2.3 ٣,٧ 
 ٥,٦ 4.7 6.0 5.3 6.4 درعا

سويداءال  8.2 7.5 7.0 6.0 ٦,٩ 
قنيطرةال  - - 6.2 4.8 ٥,٣ 

 ٥,٣ 3.9 5.2 5.5 6.2 جمموع
.٢٠٠٤ العام للسكان لعام حسبت من قبل الباحث باالعتماد على نتائج التعداد:  املصدر–*)   
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  /٣١/ اجلدول رقم 
  ٢٠٠٤ سنوات فأكثر عام١٥ترتيب احملافظات حسب متوسط عدد سنوات الدراسة للسكان 

 ريف حضر
 احملافظات

 إناث ذكور إناث ذكور
 جمموع

 ٢ - - ٣ ٤ دمشق
 ١١ ٨ ١١ ١٠ ١٣ حلب

 ٥ ٣ ٧ ٥ ٨ ريف دمشق
 ٦ ٥ ٦ ٤ ٦ محص
 ٨ ٦ ٨ ٥ ٥ محاة
الذقيةال  ١ ١ ١ ٢ ٣ 

 ١٠ ٧ ٩ ٧ ٩ ادلب
 ١٢ ٩ ١٠ ٩ ١٠ احلسكة
 ١٣ ١٠ ١٢ ٨ ١١ دير الزور
 ٤ ٢ ٣ ١ ٢ طرطوس

رقةال  ١٤ ١٠ ١٠ ١١ ١٢ 
 ٧ ٥ ٥ ٦ ٧ درعا

سويداءال  ٣ ٢ ٢ ٢ ١ 
قنيطرةال  - - ٩ ٤ ٤ 

   /.٣٠/ حسبت من قبل الباحث باالعتماد على بيانات اجلدول رقم :  املصدر–


