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  ملخص تنفيذي
  

 على تطور حجم ونسب السكان احلاصلني على شهادات جامعية ومعـدل منـوهم      دف هذه الدراسة إىل التعرف      
وتركيبهم حسب النوع االجتماعي وتوزعهم اجلغرايف ، ورصد التغريات الطارئة على خصائص املشتغلني ومعدالت البطالـة                

كمـا  . ليها يف سوق العمل     بني محلة الشهادات اجلامعية من خمتلف االختصاصات وحتليل العالقة بني العرض منها والطلب ع             
دف إىل التعرف على تطور عدد طالب اجلامعات احلكومية واملتخرجني منها ومعدالت منوهم وتركيبهم حـسب النـوع                  
االجتماعي واالختصاصات ومعدالت القيد اإلمجايل وعلى تطور موازنة التعليم العايل ونسبتها من إمجايل املوازنة املخصـصة                

 و  ١٩٩٤ة العامة للدولة ، وتأثري بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية على التعليم اجلامعي بـني عـامي                 للتعليم ومن املوازن  
٢٠٠٥.   

 ، ونتـائج حبـث دخـل        ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤اعتمدت الدراسة على البيانات اليت وفرا نتائج تعداد السكان لعامي             
 ٢٠٠٦ – ١٩٩٤نته اموعات اإلحصائية لألعـوام       ، وفصل التعليم والثقافة الذي تضم      ١٩٩٧ / ١٩٩٦ونفقات األسرة   

  .ومل تتعرض للجامعات اخلاصة بسبب غياب املعلومات املتكاملة واملنشورة عنها . والصادرة عن املكتب املركزي لإلحصاء 
  :وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها 

لة الشهادات اجلامعية مبعدل منـو سـنوي بلـغ          شهد قطاع التعليم اجلامعي توسعاً أفقياً كبرياً ، حيث ازداد مج           •
 .  وفاق بكثري معدل النمو السكاين لنفس الفترة٢٠٠٤ و ١٩٩٤بني عامي % ) ٤,٤(
ال تزال التركيبة التعليمية للسكان وبالتايل للمشتغلني منهم ضعيفة ، حيث مل تتجاوز نـسبة محلـة الـشهادات                    •

من جمموع املـشتغلني عـام   % ) ٦,٨( سنة فأكثر ، و ١٥هم من السكان الذين تبلغ أعمار % ) ٣,٥(اجلامعية  
٢٠٠٤.  

ازدادت نسبة اإلناث احلاصالت على شهادات جامعية بني جمموع السكان احلاصلني على هذه الـشهادات مـن               •
  .٢٠٠٤ و ١٩٩٤بني عامي % ) ٣٢( إىل % ) ٢٥(
 سـنة فـأكثر يف ألي مـن    ١٥ن من جمموع السكا% ) ١,٦(ال تتجاوز نسبة احلاصلني على شهادات جامعية    •

من محلة الشهادات اجلامعية يف املناطق احلضرية اليت تتميـز بتنـوع   % ) ٧٥(ويتركز  . حمافظات املنطقة الشرقية    
 .أنشطتها االقتصادية واالجتماعية واتساع حاجاا إىل مهارات تعليمية عالية 

ه على العمل ويقلل من احتمال تعرضه للبطالة        أكدت الدراسة أن ارتفاع املستوى التعليمي يزيد من فرص حصول          •
 مقابـل   ٢٠٠٣بني أفراد قوة العمل من محلة الشهادات اجلامعية عـام           %) ٦(، حيث مل يتجاوز معدل البطالة       

ويعترب اخنفاض هذا املعدل بني خرجيي كليات الطب وطب األسنان          . على مستوى جمموع قوة العمل      %) ١٠,٨(
 قرينة على زيادة الطلب على هذه االختصاصات يف سوق العمل ، بينما يعترب ارتفاعـه                واهلندسة املدنية والصيدلة  

بني خرجيي كلية التربية وكليات اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون اجلميلة والشريعة قرينة على ضعف الطلب على                
 .ات سوق العمل هذه االختصاصات ، ومؤشراً على اختالل العالقة بني خمرجات التعليم اجلامعي وحاج

 وجتاوز معـدل النمـو      ٢٠٠٥ و   ١٩٩٤بني عامي   %) ٣,٢(ازداد عدد طالب اجلامعات مبعدل منو سنوي بلغ          •
خالل نفس الفترة ، نتيجة ارتفاع مستوى اخلصوبة يف املاضي وتدفق أعداد متزايدة من              %) ٢,٦(السكاين البالغ   

 .يلهم التعليمي الناجحني يف الثانوية العامة حنو اجلامعات ملتابعة حتص



 ٣

عـام  %) ٤٨,٧(اقتربت نسبة اإلناث من جمموع طالب اجلامعات من حدود التكافؤ مع الذكور حيث بلغـت                •
٢٠٠٥.  

 مـن  ١٩٩٤عام %) ٤٥( و ٢٠٠٠عام %) ٣١(تراوحت نسبة االلتحاق بالسنة األوىل من التعليم اجلامعي بني         •
جوة كثرياً بني اجلنسني واقتربت نسبيت اإلناث والذكور        جمموع الناجحني يف فروع الشهادة الثانوية ، وضاقت الف        

 .يف هذا اال من حدود التكافؤ 
 بكليات العلوم اإلنسانية ، يليها وبفـرق        ٢٠٠٥من الطالب املستجدين يف اجلامعات عام       %) ٧٠(التحق حوايل    •

موع طالب اجلامعات واملتخرجني    وجاء توزيع جم  . كبري كليات العلوم اهلندسية مث العلوم األساسية فالعلوم الطبية          
منها على خمتلف أنواع العلوم متطابقاً مع هذا الترتيب ، وبقيت الفجوة لصاحل الذكور يف مجيع االختصاصات ،                  
ما عدا العلوم اإلنسانية حيث بدأت الفجوة بني اجلنسني تتسع تدرجيياً لصاحل اإلناث وجتاوزت حـدود التعـادل       

ستدعي التضخم املفرط يف عدد الطالب امللتحقني يف العلوم اإلنسانية التساؤل حـول    وي . ١٩٩٨اعتباراً من عام    
 .مدى انسجام ذلك مع حاجات سوق العمل 

بـني عـامي    %) ١٣,١(إىل  %) ٦,٩(ال يزال معدل القيد اإلمجايل متدنياً يف التعليم اجلامعي رغم ارتفاعه من              •
  .٢٠٠٥ و ١٩٩٤

 ، فإن نسبتها ال تتجـاوز       ٢٠٠٥ و   ١٩٩٤أكثر من ثالث مرات بني عامي       رغم تضاعف موازنة التعليم العايل       •
  .٢٠٠٥من املوازنة العامة للدولة عام %) ٣,٤(من موازنة مجيع مراحل التعليم الرمسي و %) ٢١,٤(

  :وانطالقاً من هذه النتائج أوصت الدراسة بالتوصيات واملقترحات التالية 
فراد قوة العمل ، باجتاه رفع نسب محلة الـشهادات اجلامعيـة بـني              حتسني التركيبة التعليمية للسكان وأل     •

من خالل التوسع يف استيعاب اجلامعات للنـاجحني يف         . السكان بشكل عام وقوة العمل بشكل خاص        
 .الثانوية العامة ، مما يؤدي إىل ارتفاع معدالت القيد اإلمجايل يف التعليم اجلامعي 

االختصاصات ، باجتاه خفض التضخم املفرط للطالب يف العلـوم          تعديل تركيبة طالب اجلامعات حسب       •
اإلنسانية لصاحل العلوم األساسية واهلندسية والطبية ، من خالل مراعاة توزيع املقبولني يف اجلامعات بشكل               

 .متوازن نسبياً بني خمتلف االختصاصات 
االختصاصات حباجـات التنميـة     تعزيز ربط القبول يف التعليم اجلامعي وتوزيع الطالب املقبولني حسب            •

 .وسوق العمل 
االستمرار يف زيادة خمصصات التعليم العايل ، ورفع نسبتها من جمموع موازنة التعليم عموماً ومن املوازنـة             •

 .العامة للدولة ، مما يؤدي إىل التوسع يف نشر شبكة التعليم اجلامعي واالرتقاء مبستوى جودته 
ومناهجه وتركيزها على اجلوانب العملية والتطبيقية ، مبا يؤدي إىل رفـع            تطوير وحتديث التعليم اجلامعي      •

  .مستوى مهارات اخلرجيني وحتسني قدرام 
      

  



 ٤

  احملتوياتجدول 
  

  رقم الصفحة  
  ٦  املقدمة
  ٧  : هدف الدراسة ، مصادر بياناا ، التعاريف اإلجرائية املستخدمة -أوالً 
  ٧    هدف الدراسة١-١
  ٧  سات السابقة  الدرا٢-١
  ٧    مصادر البيانات٣-١
  ٨    التعاريف واملصطلحات اإلجرائية املستخدمة٤-١
  ٨    اال الزمين للدراسة٥-١

  ٩  : تطور رصيد السكان من محلة الشهادة اجلامعية -ثانياً 
  ٩    عدد ونسب السكان احلاصلني على شهادات جامعية ومعدالت منوهم١-٢
  ١١  حلاصلني على شهادات جامعية حسب النوع االجتماعي  تركيب السكان ا٢-٢
  ١٢   تطور حجم السكان من محلة الشهادات اجلامعية حسب االختصاصات ٣-٢
  ١٣   تركيب السكان احلاصلني على شهادات جامعية حسب احلالة الزواجية٤-٢
  ١٤    التوزيع اجلغرايف للسكان احلاصلني على شهادات جامعية٥-٢
  ١٧   االقتصادية للمشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية  اخلصائص٦-٢
، والعالقة بني العرض من  االختصاصات والطلب   مستوى البطالة بني محلة الشهادات اجلامعة٧-٢

  عليها 
٢٥  

  ٢٩  : تطور التعليم اجلامعي –ثالثاً 
  ٢٩   تطور عدد الطالب ومعدالت منوهم١-٣
  ٣٢  امعي من الناجحني يف الشهادة الثانوية معدالت االلتحاق بالتعليم اجل٢-٣
  ٣٣   يف التعليم اجلامعياإلمجايلمعدالت القيد  ٣-٣
  ٣٥   تطور عدد كليات اجلامعات احلكومية وتركيب طالا حسب االختصاصات٤-٣
  ٣٧   تركيب طالب اجلامعات حسب االختصاصات الرئيسية ٥-٣
  ٤٠  ختصاصات والنوع االجتماعي تطور عدد خرجيي اجلامعات وتركيبهم حسب اال٦-٣
  ٤٣   تطور عدد أعضاء اجلهاز التعليمي٧-٣
  ٤٥   تطور اإلنفاق على التعليم العايل٨-٣
  ٤٦   نوعية خمرجات عملية التعليم اجلامعي٩-٣

  ٤٨   تأثري بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية على التعليم اجلامعي–رابعاً 
  ٤٩   أهم النتائج والتوصيات–خامساً 

    
 



 ٥

  قدمةامل
  

 ال غىن عنها للفرد واتمع ، فهو يشكل إحدى الركـائز األساسـية              يعد التعليم حاجة إنسانية وضرورة اقتصادية       
للتنمية البشرية ، وأداة هامة لتمكني الناس وبناء شخصيتهم ، وتنمية قدرام العقلية والفكرية ، وإكسام املعارف واملهارات                  

فالتعليم يؤدي إىل توسيع خيارات     . عية ، وإعدادهم لدخول سوق العمل وحتسني ظروفهم احلياتية واملعيشية           االدراكية واإلبدا 
األفراد ، وزيادة اندماجهم يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وتلبية حاجاا املتغرية واملتجددة من القوى العاملة بكافة                  

  .هنية ، ورفع كفاءا اإلنتاجية مستوياا واختصاصاا التعليمة وامل
ويعترب تطوير وحتديث النظام التعليمي مبستوياته املختلفة وربطه حباجات سوق العمل شرطاً الزماً لنجـاح عمليـة                   

التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وتوفري متطلباا من املهارات واالختصاصات ذات الكفاءة العالية ، والقضاء علـى ظـاهرة                  
  .لة البطا

ويشغل التعليم اجلامعي قمة اهلرم التعليمي ، وهو يوفر األطر العليا من القوى العاملة االختصاصية والفنية يف خمتلـف           
جماالت العمل ، وخاصة الكوادر القيادية الرئيسية القادرة على ممارسة املهن واألعمال الرفيعة  اليت حتتاج إىل درجة عالية مـن                     

  .عمقة واملستويات التعليمية املتقدمة املعارف واملهارات امل
تركيزاً كبرياً على عملية التنمية البشرية ، وهدفت         ) ٢٠١٠-٢٠٠٦( ركزت اخلطة اخلمسية العاشرة للتنمية      وقد    

 عملية البحث العلمي وتطوير مراكزه ، مبا يكفل تـوفري قـوى         اجلامعي وتطويره وحتديثه ، وتفعيل     إىل التوسع يف نشر التعليم    
  .لة مؤهلة وذات كفاءة علمية وفنية عالية تتطابق مع متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل عام

       . ٢٠٠٥ و ١٩٩٤وتتناول هذه الدراسة بالعرض والتحليل تطور واقع التعليم اجلامعي يف سوريا بني عامي   



 ٦

  هدف الدراسة ، مصادر بياناا ، التعاريف اإلجرائية املستخدمة –أوالً 
  

  :  هدف الدراسة ١-١
  :دف هذه الدراسة إىل التعرف على 

 النـوع االجتمـاعي   تطور حجم ونسب السكان احلاصلني على شهادات جامعية ، وتركيبـهم حـسب               •
 .واحملافظات ومكان اإلقامة 

التغريات الطارئة على تركيب املشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية حسب تصنيف النشاط االقتصادي             رصد   •
 . واحلالة العملية وقطاع العمل واحلالة الزواجية واملهين

 .مستوى البطالة بني محلة الشهادات اجلامعية والعالقة بني العرض من االختصاصات والطلب عليها  •
         واالختـصاصات  النـوع االجتمـاعي   حجم طالب اجلامعات ومعدالت منوهم ، وتركيبهم حسب         تطور   •

مجايل يف التعليم اجلامعي ، ومتوسط نصيب عضو اهليئـة التعليميـة مـن              ، ومعدالت القيد اإل   ) الكليات  ( 
 .الطالب 

 واالختصاصات  النوع االجتماعي تطور حجم املتخرجني من اجلامعات ومعدالت منوهم ، وتركيبهم حسب            •
 ) .الكليات ( 

 .نة العامة للدولة ومن املوازتها من املوازنة العامة املخصصة للتعليم ، بتطور موازنة التعليم العايل ونس •
  .تأثري بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية على املستوى التعليمي  •

  :  الدراسات السابقة ٢-١
 معهد  – ١٩٧٦دراسة النمو السكاين وتكلفة خدمة التعليم يف سوريا ، قام بإعدادها معد هذه الدراسة عام                 •

 .التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية بدمشق 
 قام بإعدادها فريق من خرباء املنظمـات الدوليـة          ٢٠٠٠ختطيط التعليم اجلامعي يف سوريا حىت عام        دراسة   •

  .١٩٧٩تذة اجلامعات عام بالتعاون مع عدد من أسا
دراسة تطور معدالت النمو السكاين وأثرها على احتياجات التعليم يف سوريا ، قام بإعدادها مروان مـسكة                  •

 .حصاء وصندوق األمم املتحدة للسكان  املكتب املركزي لإل-١٩٨٨عام 
إضافة إىل دراسات وأوراق عمل أخرى قدمت خالل ندوات وورشات العمل واملؤمترات املتخصصة من قبل العديد                

  . من أساتذة اجلامعات واملختصني حول قضايا التعليم بشكل عام ومنها التعليم اجلامعي يف إطار تنمية املوارد البشرية 
  :بيانات   مصادر ال٣-١

  املكتب املركزي لإلحصاء– ١٩٩٤نتائج تعداد السكان لعام  •
  املكتب املركزي لإلحصاء-٢٠٠٤نتائج تعداد السكان لعام  •
  املكتب املركزي لإلحصاء – ١٩٩٧ / ١٩٩٦نتائج حبث دخل ونفقات األسرة عام  •
  املكتب املركزي لإلحصاء  / ٢٠٠٦ – ١٩٩٥فصل التعليم والثقافة لألعوام / اموعات اإلحصائية السنوية  •

  
  
   :  التعاريف واملصطلحات اإلجرائية املستخدمة ٤-١



 ٧

يقصد به عدد األفراد احلاصلني على شهادات جامعية بغـض           : السكان من محلة الشهادات اجلامعية    رصيد   •
 .النظر عن سنوات خترجهم 

  .والرمسيةت السورية هو الفرد ذكراً كان أو أنثى املسجل يف إحدى كليات اجلامعا: الطالب  •
يعرب عن النسبة املئوية موع عدد الطالب املسجلني يف اجلامعات بصرف النظر عـن              : معدل القيد اإلمجايل     •

  سنة ٢٢-١٨السن من جمموع عدد السكان يف الفئة العمرية 
 .تعرب عن الفرق بني نسبة اإلناث ونسبة الذكور : الفجوة بني اجلنسني  •
 هي حاصل قسمة نسبة اإلناث إىل نسبة الذكور : جلنسني  التكافؤ بني انسبة •
هو حاصل قسمة جمموع عدد الطالب إىل جمموع عـدد          :  من الطالب    التعليميةمتوسط نصيب عضو اهليئة      •

 أعضاء اهليئة التعليمية 
ألـف  ) ٢٠(يشمل مراكز احملافظات ومراكز املناطق اإلدارية وكل جتمع سكاين يبلغ عدد سكانه             : احلضر   •

 سمة فأكثر ن
 يشمل باقي التجمعات السكانية من نواح وقرى ومزارع: الريف  •

  :  اال الزمين للدراسة ٥-١
 ، حيث مت حتليل واقـع التعلـيم اجلـامعي           ٢٠٠٥ و   ١٩٩٤حدد اال الزمين للدراسة بالفترة الواقعة بني عامي           

 ،  ١٩٩٧ / ١٩٩٦خريين وحبث دخل ونفقات األسـرة لعـام         باالعتماد على البيانات اليت وفرا نتائج كل من التعدادين األ         
  واإلحصاءات اجلارية املنشورة يف اموعات اإلحصائية السنوية الصادرة عن املكتب املركـزي لإلحـصاء خـالل الفتـرة                  

   .املذكورة 



 ٨

   تطور رصيد السكان من محلة الشهادات اجلامعية –ثانياً 
  

األسرية بيانات هامة عن التركيب التعليمي للسكان ، ويتناول هذا القسم من            توفر نتائج تعدادات السكان واملسوح      
واحلالة الزواجية  النوع االجتماعي   الدراسة تطور عدد ونسب السكان احلاصلني على شهادات جامعية ، وتركيبهم من حيث              

كمـا   . ١٩٩٧ألسرة عام  وحبث دخل ونفقات ا٢٠٠٤ و ١٩٩٤واحملافظات ومكان اإلقامة من خالل نتائج كل من عامي        
يتناول تطور عدد ونسب املشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية ، وتركيبهم من حيث النشاط االقتصادي واملهـن واحلالـة                   

  .العملية وقطاع العمل 
  :  عدد ونسب السكان احلاصلني على شهادات جامعية ومعدالت منوهم ١-٢

 ١٩٩٧ألف نسمة عـام  ) ٣٢١( إىل ١٩٩٤ألف نسمة عام ) ٢٤٩ (ازداد عدد محلة الشهادات اجلامعية من حوايل      
 ، ١٩٩٧ و   ١٩٩٤ألف نسمة سنوياً بني عامي      ) ٢,٤( ، أي بزيادة بلغت يف املتوسط        ٢٠٠٤ألف نسمة عام    ) ٣٨٤(مث إىل   

   .٢٠٠٤ و ١٩٩٧ف نسمة سنوياً بني عامي الآ) ٩(و 
جلامعي ، فإن التركيبة التعليمية للسكان وبالتـايل لقـوة          الرغم من التوسع األفقي الذي شهده قطاع التعليم ا        وعلى    

من جمموع السكان الذين تبلغ أعمـارهم       %) ٣,٣(العمل ال تزال ضعيفة ، حيث مل تتجاوز نسبة محلة الشهادات اجلامعية             
   .٢٠٠٤عام %) ٣,٥( و ١٩٩٧عام %) ٣,٧( ، مقابل ١٩٩٤ سنة فأكثر عام ١٥

 ، وهو معـدل     ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤بني عامي   %) ٤,٤(ن احلاصلني على شهادات جامعية      وقد بلغ معدل النمو السنوي للسكا     
  .خالل نفس الفترة %) ٢,٦٦(نقطة مئوية عن معدل النمو السكاين البالغ ) ١,٦٥(مرتفع يزيد مبقدار 

   .سنة) ١٦(وبفرض ثبات هذا املعدل فإن من املتوقع أن يتضاعف عدد محلة الشهادات اجلامعية يف غضون حوايل   
  )٢/١(جدول رقم 

   ٢٠٠٤ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٤لألعوام )  سنة فأكثر ١٥(التعليمي للسكان التركيب 
  )العدد باأللوف(
٢٠٠٤  ١٩٩٧  ١٩٩٤  

  أعلى مستوى تعليمي
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 ١٨,٧  ٢٠٢٦ ٢٠,٤ ١٧٧٤ ٢٧,٤ ٢٠٩٣  أمي
 ٣١,٥  ٣٤١٤ ١٣,١ ١١٣٦ ٢١,٦ ١٦٥٢  ملم بالقراءة والكتابة

 ١٨,٣  ١٩٨٦ ٣٣,٥ ٢٩١٠ ٢١,٤ ١٦٣٣  يابتدائ
 ١٤,١  ١٥٣١ ١٥,٣ ١٣٢٧ ١٣,٩ ١٠٥٨  إعدادي
  ٩,١  ٩٨٤  ٩,٢  ٧٩٦ ١٠,٠  ٧٦٦  ثانوي

  ٤,١  ٤٥٠  ٤,٨  ٤٢١  ٢,٢  ١٦٩  معهد متوسط
  ٣,٥  ٣٨٤  ٣,٧  ٣٢١  ٣,٣  ٢٤٩  جامعي فأكثر
  ٠,٧  ٧٠  -  -  ٠,٢  ١٣  غري مبني
  ١٠٠  ١٠٨٤٥  ١٠٠ ٨٦٨٥  ١٠٠ ٧٦٣٣  اموع

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي -١:    املصدر   
   املكتب املركزي لإلحصاء  –١٩٩٧ / ١٩٩٦ نتائج حبث دخل ونفقات األسرة لعام -٢      



 ٩

ويعطي التركيب التعليمي للسكان حسب النوع االجتماعي صورة عامة عن توزيع مهارات القوى العاملة لكل من                
إىل الفروق يف مستوى التحصيل التعليمي بني اجلنسني على أا دليـل            هود املبذولة يف إعدادها ، وينظر       الذكور واإلناث واجل  

   قدرة املرأة على مواكبة الرجل يف الوصول إىل املستويات التعليمية املتقدمة وإمكانية إشـغال الوظـائف االختـصاصية                  على  
  .العليا 

  وتقلـص    ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤اصالت على شهادات جامعية بني عـامي         نسبة اإلناث احل   نوتشري البيانات إىل حتس   
  .الفجوة قليالً بني اجلنسني يف هذا الشأن ، وإن بقيت هذه النسبة بعيدة عن حدود التكافؤ 

  )٢/٢(جدول رقم 
  احلاصلني على)  سنة فأكثر ١٥(تطور نسب السكان من الذكور واإلناث 

   (%)٢٠٠٤ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٤شهادات جامعية لألعوام 
  نسبة التكافؤ  الفجوة  إناث  ذكور  السنوات
٠,٣٥  ٣,١-  ١,٧  ٤,٨  ١٩٩٤  
٠,٤٠  ٣,٢ -  ٢,١  ٥,٣  ١٩٩٧  
٠,٤٩  ٢,٤-  ٢,٣  ٤,٧  ٢٠٠٤  

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي -١:      املصدر    
  كتب املركزي لإلحصاء   امل–١٩٩٧ / ١٩٩٦ نتائج حبث دخل ونفقات األسرة لعام -٢         
    

ة على إقبال املرأة على التعلـيم ، وتغـري مواقـف            نويعترب حتسن نسبة اإلناث احلاصالت على شهادات جامعية قري        
  .وعادات اتمع من قضية تعليمها 

  )٢/١(شكل رقم 
  احلاصلني على شهادات جامعية لألعوام)  سنة فأكثر١٥(نسبة الذكور واإلناث 

٢٠٠٤ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٤(%)   
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 ١٠

  :تركيب السكان احلاصلني على شهادات جامعية حسب النوع االجتماعي  ٢-٢
على الرغم من ارتفاع نسبة اإلناث احلاصالت على الشهادات اجلامعية من جمموع عدد السكان احلاصلني على هذه                 

برياً يف هذا الشأن ، وال زالت هذه النسبة تقل عن نصف             بقي التفاوت بني اجلنسني ك     ٢٠٠٤ ،   ١٩٩٤الشهادات بني عامي    
  . مستواها عند الذكور 

  
  )٢/٣(جدول رقم 

  النوع االجتماعيتطور التركيب النسيب للسكان من محلة الشهادات اجلامعية حسب 
  ٢٠٠٤ و ١٩٩٧ و ١٩٩٤لألعوام 

  نسبة التكافؤ  الفجوة  اموع  إناث  ذكور  السنوات
٠,٣٤  ٤٩,٢-  ١٠٠  ٢٥,٤  ٧٤,٦  ١٩٩٤  
٠,٣٩  ٤٤ -  ١٠٠  ٢٨,٠  ٧٢,٠  ١٩٩٧  
٠,٤٧  ٣٦,٢-  ١٠٠  ٣١,٩  ٦٨,١  ٢٠٠٤  

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي -١:  املصدر         
   املكتب املركزي لإلحصاء  –١٩٩٧ / ١٩٩٦ نتائج حبث دخل ونفقات األسرة لعام -٢               

  
  )٢/٢(شكل رقم 

  تطور التركيب النسيب للسكان من محلة الشهادات اجلامعية حسب النوع االجتماعي 
٢٠٠٤ ، ١٩٩٧ ، ١٩٩٤  
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 ١١

  : تطور حجم السكان من حلة الشهادات اجلامعية حسب االختصاصات ٣-٢
 ١٩٩٤ختصاصات بني عامي  طرأت تغريات ملحوظة على حجم السكان احلاصلني على شهادات جامعية حسب اال             

 ، نتجت عن سياسات القبول اليت تقوم على أساس نظام املفاضلة والقدرة االستيعابية ، اليت تـتحكم مبعـدالت                    ٢٠٠٤و  
اجلامعية من الناجحني يف الشهادة الثانوية دون مراعاة رغبـات الطـالب ، وأدت إىل ضـعف                 االلتحاق يف أغلب الكليات     

 فيمـا   ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤، وتتلخص أبرز هذه التغريات اليت أمكن حتديد اجتاهاا بني عامي            تركيبتهم حسب االختصاصات    
  :يلي 

ازداد عدد السكان احلاصلني على شهادات جامعية من كليات الطب وطب األسـنان والـصيدلة بنـسبة                  •
بني العـامني   %) ٨,٨(، ومن كليات االقتصاد بنسبة      %) ١٠,٥(، ومن كليات احلقوق بنسبة      %) ٥,٩(

 املذكورين 
اخنفض عدد السكان احلاصلني على شهادات جامعية من كليات العلوم على اخـتالف أقـسامها بنـسبة                  •

، ومن كليـات الزراعـة      %) ٢٨,٥(، ومن كليات اهلندسة على اختالف اختصاصاا بنسبة         %) ١١,٤(
 احلاصلني على   كما اخنفض عدد السكان   %) . ١٠,٧(، ومن كلية الفنون اجلميلة بنسبة       %) ١٣,٣(بنسبة  

 بني العامني املذكورين%) ٣٣(شهادات جامعية من كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية بنسبة 
 أن نسبة كبرية منـهم      ٢٠٠٤من جهة ثانية ، يوضح التركيب النسيب للسكان احلاصلني على شهادات جامعية عام              

لة شهادة احلقوق يف املرتبة الثانية من حيث احلجـم          حيملون شهادات يف اآلداب والعلوم اإلنسانية ، يليهم مح        %) ٢٠(بلغت  
، فالطب يف املرتبة    %) ٦,٥(، مث العلوم يف املرتبة الرابعة بنسبة        %) ٧(يف املرتبة الثالثة بنسبة     ، واالقتصاد   %) ١٠,٥(بنسبة  

، %) ٤,٣(رتبة السابعة بنسبة    ، والزراعة يف امل   %) ٥,٤(، واهلندسة املدنية يف املرتبة السادسة بنسبة        %) ٦,٢(اخلامسة بنسبة   
، %) ٣,٢(، وهندسة امليكانيك يف املرتبة التاسـعة بنـسبة          %) ٣,٤(وهندسة الكهرباء واإللكترون يف املرتبة الثامنة بنسبة        

حيث تـشكل   ويتفاوت هذا الترتيب على مستوى كل من الذكور واإلناث ،           %) . ٢,٤(والصيدلة يف املرتبة العاشرة بنسبة      
من جمموع اإلناث احلاصالت    %) ٣٤(صالت على شهادات يف اآلداب والعلوم اإلنسانية على اختالف أقسامها           اإلناث احلا 

، فاالقتصاد باملرتبـة الثالثـة بنـسبة        %) ٨,١(على شهادات جامعية ، يليهن محلة الشهادات يف العلوم باملرتبة الثانية بنسبة             
من جمموع الذكور احلاصلني على     %) ١٣,٣(اب والعلوم اإلنسانية    بينما يشكل الذكور من محلة شهادات يف اآلد       %) . ٧(

  %) .٧,٢(، فالطب باملرتبة الثالثة بنسبة %) ١٢,٧(شهادات جامعية ، يليهم محلة شهادة احلقوق باملرتبة الثانية بنسبة 



 ١٢

  )٢/٤(جدول رقم 
   ٢٠٠٤التركيب النسيب للسكان احلاصلني على شهادات جامعية حسب االختصاصات عام 

  اموع  إناث  ذكور  االختصاصات
  ٦,٣  ٤,٤  ٧,٢  الطب
  ٢,٤  ٣,٤  ٢,٠  الصيدلة

  ٢,١  ١,٧  ٢,٢  طب األسنان
  ٦,٥  ٨,١  ٥,٧  العلوم

  ١,٦  ١,٥  ١,٦  هندسة العمارة
  ٥,٤  ٣,٨  ٦,١  هندسة مدنية

  ٣,٤  ١,٩  ٤,١  هندسة كهرباء وإلكترون
  ٣,٢  ١,٤  ٤,١  هندسة ميكانيك

  ٠,٤  ٠,٤  ٠,٤  هندسة كيميائية وبترولية
  ٠,٥  ٠,٤  ٠,٦  هندسة معلوماتية

  ٤,٣  ٣,٢  ٤,٨  الزراعة
  ٠,٧  ٠,٨  ٠,٦  الفنون اجلميلة

  ٢٠,٠  ٣٤,٠  ١٣,٣  اآلداب والعلوم اإلنسانية
  ١٠,٥  ٦,٠  ١٢,٧  احلقوق
  ٧,٠  ٧,٠  ٧,٠  االقتصاد
  ٢,٣  ٢,٧  ٢,١  الشريعة
  ١,٧  ٢,٩  ١,٢  التربية

  ٠,٩  ٠,٣  ١,٢  الطب البيطري
  ٠,٥  ٠,٣  ٠,٦  ةالعلوم السياسي

  ٢٠,٣  ١٥,٨  ٢٢,٥  اختصاص غري موصف
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اموع

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤نتائج تعداد السكان لعام : املصدر 
  

  :  تركيب السكان احلاصلني على شهادات جامعية حسب احلالة الزواجية ٤-٢
 سنة فأكثر ، مع مثيلتـها عنـد         ١٥ تبلغ أعمارهم    تشري البيانات إىل تشابه صورة التركيب الزواجي للسكان الذين        

كما تشري إىل حدوث تغريات ملحوظة يف هذا         . ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤السكان احلاصلني على شهادات جامعية يف كل من عامي          
 منهم  الشأن بني العامني املذكورين ، متثلت بارتفاع نسبة العزوبية بني جمموع السكان واخنفاضها بني محلة الشهادات اجلامعية                

  .، وعكس ذلك بالنسبة للمتزوجني 



 ١٣

وإذا كان ارتفاع نسبة العزوبية بني جمموع السكان يعود إىل عدة أسباب من أمهها ارتفاع أسعار وأجور املـساكن                   
 بني األفراد احلاصلني على شهادات جامعية يعـود إىل أن مـستواهم             ارتفاع نسبة املتزوجني  ومستوى املهور والبطالة ، فإن      

  .ي يتيح هلم خيارات أوسع للحصول على فرص العمل املتاحة وعلى دخل أعلى مقارنة بباقي الفئات التعليمية التعليم
   )٢/٥( جدول رقم 

  ) سنة فأكثر١٥(تطور التركيب الزواجي للسكان ومحلة الشهادات اجلامعية 
  ٢٠٠٤ و ١٩٩٤بني عامي 
٢٠٠٤  ١٩٩٤  

  احلالة الزواجية
  السكان

محلة الشهادات 
  معيةاجلا

  السكان
محلة الشهادات 

  اجلامعية
  ٢٧,٠  ٣٩,٣  ٣١,٥  ٣٧,٤  مل يتزوج أبداً
  ٧١,٦  ٥٧,٧  ٦٧,٣  ٥٩,٣  متزوج
  ٠,٦  ٠,٤  ٠,٧  ٠,٥  مطلق
  ٠,٧  ٢,٢  ٠,٥  ٢,٨  أرمل
  ٠,١  ٠,٣  -  -  غري مبني
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اموع

  حصاء املكتب املركزي لإل– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي : املصدر 
  
  :  التوزيع اجلغرايف للسكان احلاصلني على شهادات جامعية ٥-٢

مل يطرأ تغري كبري على أغلب نسب احلاصلني على شهادات جامعية من جمموع سكان احملافظـات الـذين تبلـغ                      
لنسبية عدا   ، مما أدى إىل ثبات ترتيب هذه احملافظات من حيث األمهية ا            ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤ سنة فأكثر بني عامي      ١٥أعمارهم  

حمافظات محاه واحلسكة ودير الزور ودرعا ، حيث تبدل ترتيب حمافظة محاه من السابع إىل الثامن ، وحمافظة احلـسكة مـن                      
الثالث عشر إىل الثاين عشر ، وحمافظة دير الزور من الثاين عشر إىل الثالث عشر ، ودرعا من الثامن إىل السابع بـني العـامني       

حيث جاءت حمافظة دمشق بالترتيب األول ، يليها الالذقية بالترتيـب  . احملافظات فحافظت على ترتيبها أما باقي  . املذكورين  
الثاين ، وطرطوس بالترتيب الثالث ، ومحص بالترتيب الرابع ، والسويداء بالترتيب اخلامس ، وريف دمشق بالترتيب السادس ،                   

  . وادلب بالترتيب األحد عشر ، والرقة بالترتيب الرابع عشر وحلب بالترتيب التاسع ، والقنيطرة بالترتيب العاشر ،
من ذلك أن احملافظات الشرقية شغلت املراتب األخرية بني احملافظات من حيث نسب السكان احلاصلني فيهـا     يتضح     

  .على شهادات جامعية ، األمر الذي ساهم يف تدين مستوى التنمية البشرية فيها مقارنة بباقي احملافظات 



 ١٤

  )٢/٦(جدول رقم 
  احلاصلني على شهادات جامعية حسب احملافظات يف عامي)  سنة فأكثر١٥(نسب السكان 

   (%)٢٠٠٤ و ١١٩٤
  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  احملافظات
  ٨,١  ٧,١  دمشق
  ٢,٤  ٢,٣  حلب

  ٣,٨  ٣,٠  ريف دمشق
  ٤,١  ٣,٩  محص
  ٢,٩  ٢,٧  محاه
  ٦,٤  ٤,٨  الالذقية
  ٢,٠  ١,٨  ادلب
  ١,٦  ١,٤  احلسكة
  ١,٥  ١,٥  دير الزور
  ٥,٣  ٤,٦  طرطوس
  ١,٢  ١,٢  الرقة
  ٣,١  ٢,٦  درعا
  ٣,٩  ٣,٣  السويداء
  ٢,٢  ٢,٠  القنيطرة
  ٣,٥  ٣,٣  اموع

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي : املصدر 
  

فقط هـي دمـشق وريفهـا       من محلة الشهادات اجلامعية يف أربع حمافظات        %) ٦٠(من جهة ثانية ، يتركز حوايل         
من محلة هذه الـشهادات يف      %) ٢٣(من السكان ، كما يتركز حوايل       %) ٥٢( على ما نسبته     تستحوذوحلب ومحص اليت    

مـن  %) ١٦,٥( و ١٩٩٣من الـسكان عـام    %) ١٩,٢( على   ذثالث حمافظات هي محاه وطرطوس والالذقية اليت تستحو       
على احملافظات األخرى اليت تضم حـوايل  %) ١٧(ادات اجلامعية ونسبتهم  ، بينما يتوزع باقي محلة الشه٢٠٠٤السكان عام   

   .٢٠٠٤من السكان عام %) ٣١,٥( و ١٩٩٣من السكان عام %) ٢٩(
 أن  وتوضح هذه النسب عدم تناسب التوزيع اجلغرايف حلملة الشهادات اجلامعية مع التوزيع اجلغرايف للسكان ، ويبدو                 

  .ايف غري املتكافئ للفعاليات االقتصادية واالجتماعية اليت توفر الكثري من فرص العمل سبب ذلك يعود إىل التوزيع اجلغر



 ١٥

  )٢/٧(جدول رقم 
  التوزيع النسيب للسكان من محلة الشهادات اجلامعية حسب احملافظات لعامي

   ٢٠٠٤ و ١٩٩٣
  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  احملافظات
  ٢١,٥  ٢٥,٢  دمشق
  ١٤,٤  ١٤,٧  حلب

  ١٣,٩  ١٠,٩  ريف دمشق
  ١٠,٢  ١٠,٨  محص
  ٦,٣  ٦,٦  محاه
  ١٠,٣  ٩,٢  الالذقية
  ٣,٧  ٣,٥  ادلب
  ٣,١  ٣,١  احلسكة
  ٢,١  ٢,١  دير الزور
  ٦,٩  ٦,٩  طرطوس
  ١,٤  ١,٣  الرقة
  ٣,٨  ٣,٣  درعا
  ٢,٢  ٢,٢  السويداء
  ٠,٢  ٠,٢  القنيطرة
  ١٠٠  ١٠٠  اموع

  حصاء املكتب املركزي لإل– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي : املصدر 
  

ويف هذا السياق ، أوضحت البيانات وجود تركز الشديد حلملة الشهادات اجلامعية يف املناطق احلضرية ، اليت تتميز                    
مقارنة باملناطق الريفية   . واتساع حاجاا إىل مهارات تعليمية متقدمة       بتنوع األنشطة االقتصادية واالجتماعية اليت متارس فيها ،         

 الزراعي الذي يعتمد غالباً على العمال العاديني ، مما جيعل فرص العمل فيـه حمـدودة أمـام محلـة                     اليت يغلب عليها النشاط   
  .الشهادات اجلامعية من االختصاصات املختلفة 

            ١٩٩٤وقد أدى ذلك إىل ارتفاع نسبة محلة هذه الشهادات يف احلـضر ، واخنفاضـها يف الريـف بـني عـامي                         
   .٢٠٠٤و 



 ١٦

  )٢/٣(شكل رقم 
  التوزيع النسيب للسكان من محلة الشهادات اجلامعية حسب مكان اإلقامة يف عامي

  ٢٠٠٤ و ١٩٩٤
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  :  اخلصائص االقتصادية للمشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية ٦-٢

  : تركيب املشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية حسب النشاط االقتصادي ١-٦-٢
 إىل  ١٩٩٤آالف مـشتغل عـام      ) ٢٠٦(ع عدد املشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية من حـوايل           ارتف    

ألف مشتغل سـنوياً ، أي مبعـدل منـو سـنوي بلـغ            ) ٨,٩( ، بزيادة بلغت يف املتوسط       ٢٠٠٤ألف مشتغل عام    ) ٢٩٥(
  .بني العامني املذكورين %) ٣,٦٦(

  %)٦,٨( ، مقابل ١٩٩٤عدد املشتغلني عام من جمموع %) ٦,٣(ويشكل محلة الشهادات اجلامعية   
وتعتـرب   . توى هذه النسبة يف أغلب احملافظات     سبينما شوهدت تبدالت ملحوظة على م     .  أي دون تغيري يذكر      ٢٠٠٤ عام  

  .للسكان بشكل عام  هذه النسب منخفضة ، وهي تعكس ضعف البنية التعليمية



 ١٧

  )٢/٨(جدول رقم 
  ادات اجلامعية من جمموع عدد املشتغلني حسب احملافظاتنسب املشتغلني احلاصلني على الشه

   (%)٢٠٠٤ و ١٩٩٤لعامي 
  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  احملافظات
  ١٣,٧  ١٢,٦  دمشق
  ٤,٣  ٤,٢  حلب

  ٧,٢  ٥,٨  ريف دمشق
  ٨,١  ٨,٠  محص
  ٥,٧  ٥,١  محاه
  ١١,٧  ٨,٨  الالذقية
  ٤,٣  ٣,٧  ادلب
  ٣,٨  ٣,٢  احلسكة
  ٣,٣  ٣,٣  دير الزور
  ١٠,٥  ٩,٣  طرطوس
  ٢,٧  ٢,٧  ةالرق
  ٦,٧  ٦,٢  درعا
  ٨,٢  ٧,٤  السويداء
  ٥,١  ٥,٣  القنيطرة
  ٦,٨  ٦,٣  اموع

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي : املصدر 
  

 يف  ٢٠٠٤عام  %) ٦١,٢( ، مقابل    ١٩٩٤من املشتغلني احلاصلني على شهادات جامعية عام        %) ٦٢,١(ويتركز    
الباقي على احملافظات األخرى بنـسب      فقط هي دمشق وريف دمشق ومحص وطرطوس والالذقية ، ويتوزع           مخس حمافظات   

  .متفاوتة 
من جهة ثانية ، حدثت بعض التغريات على تركيب املشتغلني من محلة الـشهادات اجلامعيـة حـسب النـشاط                      

 ، كان من أبرزها ارتفـاع       ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤ االقتصادي ، سواء على املستوى اإلمجايل أو على مستوى احملافظات بني عامي           
%) ٧٦,٢( إىل   ١٩٩٤عـام   %) ٧١(نسبة العاملني يف قطاع اخلدمات االجتماعية واجلماعية كالتعليم والصحة وغريها من            

 ٢٠٠٤عـام  %) ١,١( و ١٩٩٤عام %) ١,٦( ، بينما توزع الباقي على األنشطة األخرى بنسب تراوحت بني         ٢٠٠٤عام  
  . يف قطاع املال والتأمني والعقارات ٢٠٠٤عام %) ٩,٣( و ١٩٩٤عام %) ١٠,١(حلراج والصيد ، و يف قطاع الزراعة وا



 ١٨

  )٢/٩(جدول رقم 
  التركيب النسيب للمشتغلني احلاصلني على شهادات جامعية حسب النشاط االقتصادي

   ٢٠٠٤ و ١٩٩٤لعامي 
  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  النشاط االقتصادي

  ١,١  ١,٦  الزراعة واحلراج والصيد
  ٣,٢  ٥,٦  لصناعةا

  ١,٩  ٣,٤  البناء والتشييد
  ٦,٤  ٦,٣  الفنادق واملطاعم
  ١,٣  ١,٨  النقل واملواصالت

  ٩,٣  ١٠,١  املال والتأمني والعقارات
  ٧٦,٢  ٧١,٠  اخلدمات
  ٠,٦  ٠,٢  غري مبني
  ١٠٠  ١٠٠  اموع

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي : املصدر 
  

(  تركيب املشتغلني احلاصلني على شهادات جامعية حسب القطاعات االقتـصادية الرئيـسية أو املوسـعة                 ضحووي  
 ،  ٢٠٠١ و   ١٩٩٤، ارتفاع نسب املشتغلني يف قطاع اخلدمات بدرجات متفاوتة بني عامي            )  ، اخلدمات    ةالزراعة ، الصناع  

عدا حمافظيت          دير الزور والقنيطرة اللتني اخنفضت فيهمـا                  على املستوى اإلمجايل أو على مستوى مجيع احملافظات         سواء  
  .قطاع الزراعة يف حمافظة دير الزور ، وقطاعي الزراعة والصناعة يف حمافظة القنيطرة هذه النسبة لصاحل 



 ١٩

  )٢/١٠(جدول رقم 
  التركيب النسيب للمشتغلني احلاصلني على شهادات جامعية حسب احملافظات والقطاعات

  ٢٠٠٤ و ١٩٩٤صادية الرئيسية لعامي االقت
٢٠٠٤  ١٩٩٤  

  احملافظات
 جمموع خدمات  صناعة  زراعة جمموع خدمات صناعة زراعة

 ١٠٠  ٩١,٣  ٨,١  ٠,٦ ١٠٠  ٩٢,٦  ٧,١ ٠,٣  دمشق
 ١٠٠  ٨٩,٦  ٩,٤  ١,٠ ١٠٠  ٩٤,٣  ٥,٠ ٠,٧  حلب

 ١٠٠  ٩٣,٠  ٥,٩  ١,١ ١٠٠  ٩٥,٤  ٤,١ ٠,٥  ريف دمشق
 ١٠٠  ٨٧,٨ ١٠,٧  ١,٥ ١٠٠  ٩٤,٩  ٤,٣ ٠,٨  محص
 ١٠٠  ٨٧,١ ١٠,١  ٢,٨ ١٠٠  ٩١,٠  ٦,٨ ٢,٢  محاه
 ١٠٠  ٨٥,٤ ١١,٥  ٣,١ ١٠٠  ٩٦,٣  ٢,٩ ٠,٨  الالذقية
 ١٠٠  ٩١,٤  ٥,٣  ٣,٣ ١٠٠  ٩٤,٦  ٣,٤ ٢,٠  ادلب
 ١٠٠  ٨٠,٠ ١٦,١  ٣,٩ ١٠٠  ٩٤,٥  ٣,٧ ١,٨  احلسكة
 ١٠٠  ٨٥,١ ١٢,٧  ٢,٢ ١٠٠  ٨٣,٩ ١٢,٣ ٣,٨  دير الزور
 ١٠٠  ٨٩,٠  ٨,٥  ٢,٥ ١٠٠  ٩٣,٦  ٤,٧ ١,٧  طرطوس
 ١٠٠  ٨١,٣ ١٦,٩  ١,٨ ١٠٠  ٨٣,٨  ٨,٢ ٨,٠  الرقة
 ١٠٠  ٩٤,٢  ٥,٢  ٠,٦ ١٠٠  ٩٤,٧  ٣,٩ ١,٤  درعا
 ١٠٠  ٩٤,١  ٣,٤  ٢,٥ ١٠٠  ٩٥,٣  ٣,٤ ١,٣  السويداء
 ١٠٠  ١٠٠  -  - ١٠٠  ٩٥,٧  ٢,٨ ١,٥  القنيطرة
  ١٠٠  ٨٩,٤  ٩,٠  ١,٦ ١٠٠  ٩٣,٨  ٥,١ ١,١  اموع

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي : املصدر 
  

واجلدير بالذكر أن قطاع الزراعة يشمل نشاط الزراعة والغابات والصيد ، بينما يضم قطاع الصناعة نشاط التعدين                       
شمل باقي  أما قطاع اخلدمات في   . واستغالل احملاجر ، والصناعات التحويلية ، والكهرباء والغاز واملياه ، ونشاط البناء والتشييد              

  .األنشطة 
  : التركيب املهين للمشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية ٢-٦-٢

يشكل املشتغلون من محلة الشهادات اجلامعية والذين ميارسون األعمال املهنية والفنية نسبة كبرية من جمموع عـدد                   
يليهـا   . ٢٠٠٤عـام  %) ٤٠,٩(  وازدادت إىل١٩٩٤عام %) ٣٥,٧(املشتغلني يف تلك العمال ، حيث بلغت هذه النسبة          

األعمال اإلدارية والكتابية يف املرتبة الثانية ، حيث يشكل املشتغلون من محلة الشهادات اجلامعية والذين ميارسون هذه األعمال                  
ومن الطبيعي أن يتركز    . من جمموع املشتغلني يف األعمال املذكورة        وذلك   ٢٠٠٤عام  %) ١٥,١( و   ١٩٩٤عام  %) ١٥,٨(

لشهادات اجلامعية يف األعمال املهنية والفنية واألعمال اإلدارية ، وهي أعمال تتطلب ممارستها مستويات تعليمية وكوادر                محلة ا 
  .اختصاصية عالية املهارة 



 ٢٠

  )٢/٤(شكل رقم 
  ب محلة الشهادات اجلامعية من جمموع عدد املشتغلني حسب املهن يف عاميسن

   (%)٢٠٠٤ و ١٩٩٤
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أعمال إدارية وآتابية
مهنيون وفنيون
عمال الخدمات والبيع
مهن الزراعة
مهن االنتاج

  
 تالحظ أي تبدالت تذكر على صورة التركيب املهين للمشتغلني احلاصلني على شهادات جامعية              من جهة ثانية ، مل      
منهم يف األعمال املهنية والفنية يليها األعمال اإلدارية اليت يشتغل          %) ٦٧(حيث يشتغل حوايل     . ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤بني عامي   

وال توجـد   . لى املهن األخرى بنسب ضئيلة      ويتوزع الباقي ع   . ٢٠٠٤عام  %) ٢٢,٤( مقابل   ١٩٩٤عام  %) ٢٤,٢(فيها  
  .فروق كبرية بني هذه النسب على مستوى احملافظات 

  )٢/١١(جدول رقم 
  ٢٠٠٤ و ١٩٩٤التركيب املهين للمشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية لعامي 

  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  املهن
  ٢٢,٤  ٢٤,٢  أعمال إدارية وكتابية
  ٦٧,٥  ٦٧,٣  مهنيون وفنيون

  ٥,٥  ٤,٧  ت والبيعأعمال اخلدما
  ٠,٨  ١,٢  مهن الزراعة

  ٣,٣  ٢,٥  اإلنتاجمهن 
  ٠,٥  ٠,١  غري مبني
  ١٠٠  ١٠٠  اموع

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي : املصدر 
  
  
  



 ٢١

  :  تركيب املشتغلني احلاصلني على شهادات جامعية حسب احلالة العملية ٣-٦-٢
مـن جممـوع عـدد      %) ٥,٢( من محلة الشهادات اجلامعية الذين يعملون بصفة أصحاب عمل           يشكل املشتغلون   

تغلون من محلة الشهادات اجلامعية الـذين       شبينما يشكل امل   . ٢٠٠٤عام  %) ٨,٢( مقابل   ١٩٩٤املشتغلني ذه الصفة عام     
 العاملني حلـسام ، كمـا        من جمموع عدد املشتغلني    ٢٠٠٤عام  %) ٤,٣( مقابل   ١٩٩٤عام  %) ٣,٦(يعملون حلسام   

 من جمموع عدد املشتغلني     ٢٠٠٤عام  %) ٨,٧( و   ١٩٩٤عام  %) ٨,٣(يشكل املشتغلون بأجر من محلة الشهادات اجلامعية        
  .من جمموع عدد املشتغلني بأجر %) ٠,٨(أما العاملون دون أجر من محلة الشهادات اجلامعية فال تزيد نسبتهم على . بأجر 

ن تركيب املشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية حسب احلالة العملية مل تطرأ عليـه أي تغـريات            وتوضح البيانات أ    
 ، حيث يعمل أغلب هؤالء املشتغلني بأجر ، يليهم العاملون حلسام باملرتبة الثانية مـن                ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤جوهرية بني عامي    

  .سبة العاملني منهم دون أجر فال تكاد تذكر حيث احلجم النسيب ، مث أصحاب األعمال باملرتبة الثالثة ، أما ن
  )٢/٥(شكل رقم 

  التركيب النسيب للمشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية حسب احلالة العملية
   (%)٢٠٠٤ و ١٩٩٤لعامي 
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حـسب  من جهة ثانية ، أظهرت البيانات وجود فروق جوهرية يف تركيب املشتغلني من محلة الشهادات اجلامعيـة                  
يف %) ٣( ، حيث تراوحت نسبة أصحاب األعمال بـني          ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤على مستوى احملافظات بني عامي      لعملية  احلالة ا 

يف %) ١,٥(يف حمافظـة القنيطـرة و       %) ١,٩( ، كما تراوحت بني      ١٩٩٤يف حمافظة حلب عام     %) ١٣(حمافظة درعا و    
يف حمافظة حلب   %) ١٧( يف حمافظة القنيطرة و      %)٢( بينما تراوحت نسبة العاملني حلسام بني         .٢٠٠٤حمافظة دمشق عام    

أما العاملون بأجر فتراوحـت      . ٢٠٠٤يف حمافظة حلب عام     %) ١٨,٩(يف حمافظة القنيطرة و     %) ٦,٤( ، وبني    ١٩٩٤عام  
يف حمافظـة حلـب و      %) ٦٩,٩( ، وبني    ١٩٩٤يف حمافظة القنيطرة عام     %) ٩٨(يف حمافظة حلب و     %) ٦٩(نسبتهم بني   

   .٢٠٠٤ظة القنيطرة  عام يف حماف%) ٩٠(



 ٢٢

وتوضح النسب السابقة أن أصحاب األعمال والعاملني حلسام من املشتغلني الذين حيملون شهادات جامعية هـم                  
  .أكثر انتشاراً يف حمافظيت دمشق وحلب ، بسبب التركز الكبري للفعاليات االقتصادية يف هاتني احملافظتني 

  )٢/١٢(جدول رقم 
  شتغلني من محلة الشهادات اجلامعية حسب احملافظات واحلالة العمليةالتركيب النسيب للم

  ٢٠٠٤ و ١٩٩٤لعامي 
٢٠٠٤  ١٩٩٤  

صاحب   احملافظات
  عمل

يعمل 
حلسا
  به

يعمل 
  بأجر

يعمل 
بدون 
  أجر

 جمموع
صاحب 
  عمل

يعمل 
 حلسابه

يعمل 
  بأجر

يعمل 
بدون 
  أجر

 جمموع

 ١٠٠ ١٫٩  ٧١,٧ ١٥,٩ ١٠,٥  ١٠٠  ١,٠  ٧٦,٠ ١٢,١ ١٠,٩  دمشق
 ١٠٠ ١٫٤  ٦٩,٩ ١٨,٩  ٩,٨ ١٠٠ ١٫٠  ٦٩,٠ ١٧,٠ ١٣,٠  حلب

 ١٠٠ ١٫٥  ٨٢,٧ ١١,٨  ٤,٠ ١٠٠ ٠٫٣  ٨٠,١ ١٣,٧  ٥,٩  ريف دمشق
 ١٠٠ ١٫١  ٨١,١ ١٣,٢  ٤,٦ ١٠٠ ٠٫٥  ٨٣,٥ ١٠,٢  ٥,٨  محص
 ١٠٠ ١٫٩  ٧٩,٣ ١٣,٨  ٥,٠ ١٠٠ ٠٫٨  ٨٣,٠ ١٢,٦  ٣,٦  محاه
 ١٠٠ ١٫٢  ٨٦,٩  ٧,٩  ٤,٠ ١٠٠ ٠٫٨  ٨٥,٧  ٩,٨  ٣,٧  الالذقية
 ١٠٠ ٢٫٤  ٧٧,٦ ١٥,٠  ٥,٠ ١٠٠ ٠٫٨  ٧٩,٢ ١٥,٤  ٤,٦  ادلب
 ١٠٠ ١٫٧  ٧٤,٩ ١٦,٤  ٧,٠ ١٠٠ ١٫٢  ٧٦,٧ ١٦,٨  ٥,٣  احلسكة
 ١٠٠ ٣٫٠  ٨١,١ ١٠,٧  ٥,٢ ١٠٠ ٠٫٣  ٨١,١ ١٠,٣  ٨,٤  دير الزور
 ١٠٠ ١٫٠  ٨٥,٩  ٩,٨  ٣,٣ ١٠٠ ٠٫٧  ٨٤,٢ ١٢,٠  ٣,١  طرطوس
 ١٠٠ ٢٫٠  ٧٥,٠ ١٤,٥  ٨,٥ ١٠٠ ٠٫٣  ٧٦,٣ ١٢,٦ ١٠,٨  الرقة
 ١٠٠ ١٫٢  ٨٤,٩ ١٠,٩  ٣,٠ ١٠٠ ٠٫٣  ٨٦,٨  ٩,٩  ٣,٠  درعا
 ١٠٠ ١٫٦  ٨٢,٣ ١٢,١  ٤,٠ ١٠٠ ٠٫٢  ٨٣,١  ٩,٨  ٦,٩  السويداء
 ١٠٠ ١٫٧  ٩٠,٠  ٦,٤  ١,٩ ١٠٠ -  ٩٨,٠  ٢,٠  -  القنيطرة
  ١٠٠  ١,٥  ٧٨,٤ ١٣,٧  ٦,٤  ١٠٠  ٠,٧  ٧٩,١ ١٢,٧  ٧,٥  اموع

  املكتب املركزي لإلحصاء – ٢٠٠٤ و ١٩٩٤ نتائج تعداد السكان لعامي : املصدر 
  :  تركيب املشتغلني احلاصلني على شهادات جامعية حسب قطاع العمل ٤-٦-٢

من إمجـايل عـدد     %) ١٣,٢(احلاصلني على شهادات جامعية ممن يعملون يف القطاع احلكومي          يشكل املشتغلون     
غلون محلة الشهادات اجلامعية الـذين       ، كما يشكل املشت    ٢٠٠٤عام  %) ١٥,٨( مقابل   ١٩٩٤املشتغلني يف هذا القطاع عام      

أما  . ٢٠٠٤عام  %) ٣,٦( مقابل   ١٩٩٤من إمجايل عدد املشتغلني يف هذا القطاع عام         %) ٢,٦(يعملون يف القطاع اخلاص     
مـن  %) ١,٦(ممن يعملون يف القطاعني التعاوين واملشترك فال تتجاوز نسبتهم          نسبة املشتغلني احلاصلني على شهادات جامعية       

   .٢٠٠٤عام %) ١,٦( مقابل ١٩٩٤ عدد املشتغلني يف القطاع املذكور عام إمجايل



 ٢٣

  )٢/٦(شكل رقم 
  نسب محلة الشهادات اجلامعية من جمموع عدد املشتغلني حسب قطاع العمل

   (%)٢٠٠٤ و ١٩٩٤عامي 
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حسب القطاع بني   من جهة ثانية ، مل تطرأ سوى تغريات طفيفة على تركيب املشتغلني من محلة الشهادات اجلامعية                   

يف القطاع احلكومي واكبها ازديـاد حمـدود يف نـسبة            ، حيث تراجعت قليالً نسبة املشتغلني منهم         ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤عامي  
  .وذلك نتيجة تراجع معدالت التشغيل يف القطاع احلكومي خالل السنوات األخرية بشكل عام . يف القطاع اخلاص املشتغلني 

  )٢/١٣(جدول رقم 
   ٢٠٠٤ و ١٩٩٤لني احلاصلني على شهادات جامعية حسب القطاع لعامي تركيب املشتغ

  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  القطاع
  ٧١,٣  ٧٣,٣  حكومي
  ٢٦,٩  ٢٦,٠  خاص

  ٠,٧  ٠,٤  تعاوين ومشترك
  ١,٠  -  عائلي وأهلي
  ٠,١  ٠,٣  غري مبني
  ١٠٠  ١٠٠  اموع

  صاء املكتب املركزي لإلح– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤نتائج تعداد السكان لعامي :  املصدر 



 ٢٤

أما على مستوى احملافظات ، فقد لوحظ وجود تباينات متفاوتة يف حدا من حيث تركيب املشتغلني احلاصلني على                    
يف %) ٦٢,٤( ، حيث تراوحت نسبة هؤالء املشتغلني يف القطاع احلكومي بني            ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤مؤهالت جامعية بني عامي     

 ٢٠٠٤عام  ) %٨٩,٢( و   ١٩٩٤عام  %) ٩٨( وبني   ٢٠٠٤م  يف حمافظة دمشق عا   %) ٥٥,٣( و   ١٩٩٤حمافظة حلب عام    
  .يف حمافظة القنيطرة 

 يف حمافظـة القنيطـرة ،       ٢٠٠٤عام  %) ٩,٨( و   ١٩٩٤عام  %) ٢(بينما تراوحت نسبنهم يف القطاع اخلاص بني          
  . يف حمافظة حلب ٢٠٠٤عام %) ٣٤,٥( و ١٩٩٤عام %) ٣٧,١(وبني 

  )٢/١٤(جدول رقم 
  ة الشهادات اجلامعية حسب القطاع لعاميتركيب املشتغلني من محل

  ٢٠٠٤ و ١٩٩٤
٢٠٠٤  ١٩٩٤  

  احملافظات
 جمموع غري ذلك  خاص حكومي جمموع غري ذلك خاص حكومي

 ١٠٠  ٢,٢ ٤٢,٥ ٥٥,٣ ١٠٠  ١,٣ ٣٣,٣  ٦٥,٤  دمشق
 ١٠٠  ٢,١ ٣٤,٥ ٦٣,٤ ١٠٠  ٠,٥ ٣٧,١  ٦٢,٤  حلب

 ١٠٠  ١,١ ٢٤,٢ ٧٤,٧ ١٠٠  ٠,٦ ٢٥,٢  ٧٤,٢  ريف دمشق
 ١٠٠  ١,٣ ٢١,٠ ٧٧,٧ ١٠٠  ٠,٣ ١٩,٤  ٨٠,٣  محص
 ١٠٠  ٢,٢ ٢٢,٦ ٧٥,٢ ١٠٠  ٠,٤ ١٩,٢  ٨٠,٤  محاه
 ١٠٠  ١,١ ١٥,٤ ٨٣,٥ ١٠٠  ٠,٤ ١٦,٧  ٨٢,٩  الالذقية
 ١٠٠  ٣,٢ ٢٣,٥ ٧٣,٣ ١٠٠  ٠,٧ ٢٤,٢  ٧٥,١  ادلب
 ١٠٠  ٢,٤ ٢٤,٦ ٧٣,٠ ١٠٠  ٠,٧ ٢٦,٨  ٧٢,٥  احلسكة
 ١٠٠  ٢,٦ ١٩,٣ ٧٨,١ ١٠٠  ٠,٣ ٢٢,١  ٧٧,٦  دير الزور

 ١٠٠  ١,٥ ١٥,٠ ٨٣,٥ ١٠٠  ٠,٤ ١٨,٢  ٨١,٤  رطوسط
 ١٠٠  ٣,١ ٢٤,٤ ٧٢,٥ ١٠٠  ٠,٣ ٢٦,٣  ٧٣,٤  الرقة
 ١٠٠  ١,٥ ١٩,١ ٧٩,٤ ١٠٠  ٠,٦ ١٦,٤  ٨٣,٠  درعا
 ١٠٠  ١,١ ٢٠,٠ ٧٨,٩ ١٠٠  ٠,٣ ٢٠,٣  ٧٩,٤  السويداء
 ١٠٠  ١,٠  ٩,٨ ٨٩,٢ ١٠٠  -  ٢,٠  ٩٨,٠  القنيطرة
  ١٠٠  ١,٨ ٢٦,٩ ٧١,٣ ١٠٠  ٠,٧ ٢٦,٠  ٧٣,٣  اموع

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤ و ١٩٩٤نتائج تعداد السكان لعامي :  املصدر 
  :والعالقة بني العرض من االختصاصات والطلب عليها  مستوى البطالة بني محلة الشهادات اجلامعية ٧-٢

حتمال تعرضـه   أكدت البيانات أن ارتفاع املستوى التعليمي للفرد يزيد من فرص حصوله على العمل ، وحيد من ا                  
عـام  %) ٦( و   ٢٠٠٢عـام   %) ٦,٢(حيث بلغ معدل البطالة بني محلة الشهادات اجلامعية من أفراد قوة العمـل              . للبطالة  
يف %) ١٠,٨(و  %) ١١,٧(والبالغ على التـوايل      ، ويقل هذا املعدل بكثري عن مثيله على مستوى جمموع قوة العمل              ٢٠٠٣

  .العامني املذكورين 
  



 ٢٥

  )٢/١٥(جدول رقم 
  النوع االجتماعيمعدل البطالة بني محلة الشهادات اجلامعية وبني جمموع قوة العمل حسب 

   (%)٢٠٠٣ و ٢٠٠٢لعامي 
معدل البطالة بني محلة 
  الشهادات اجلامعية

معدل البطالة بني جمموع قوة 
  السنة  العمل

 جمموع  إناث  ذكور جمموع  إناث  ذكور
١١,٧ ٢٤,١  ٨,٣  ٦,٢ ١٣,٥  ٣,٨  ٢٠٠٢ 
١٠,٨ ٢١,٨  ٨,١  ٦,٠ ١٤,٧  ٣,٤  ٠٠٠٣ 

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢نتائج حبث قوة العمل لعامي :  املصدر 
  

 أن معدل البطالة بلغ أدىن مستوى له        ١٩٩٤أما على مستوى االختصاصات ، فأوضحت نتائج تعداد السكان عام             
 ، مث اهلندسة املدنية باملرتبة الثالثة  فالصيدلة باملرتبـة الرابعـة ،              بني خرجيي كليات الطب ، يليها طب األسنان باملرتبة الثانية         

والزراعة باملرتبة اخلامسة ، وهندسة العمارة باملرتبة السادسة ، وهندسة امليكانيك باملرتبة السابعة ، والطب البيطري باملرتبـة                  
سوق العمل ، كما أن شـدة الطلـب علـى هـذه             مما يعين أن هذه االختصاصات تتباين مطلوبة بكثرة نسبياً يف           . الثامنة  

  .االختصاصات تتباين بني الذكور واإلناث 
بينما بلغ معدل البطالة أعلى مستوى له بني خرجيي كلية هندسة املعلوماتية ، يليها كلية التربية باملرتبـة الثانيـة ، مث      

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باملرتبة الثالثة ، فكلية الفنون اجلميلة باملرتبة الرابعة ، وكلية االقتصاد وكلية الـشريعة باملرتبـة                    
  .مما يعين أن شدة الطلب على هذه االختصاصات تتباين بني الذكور واإلناث . وق باملرتبة السادسة اخلامسة ، واحلق

ومن الطبيعي أن يؤدي عدم املواءمة بني خمرجات العملية التعليمية وحاجات سوق العمل من حيث االختـصاصات                   
  .والكفاءة إىل تفشي ظاهرة البطالة يف اتمع 



 ٢٦

  )٢/١٦(جدول رقم 
  ت البطالة بني محلة الشهادات اجلامعية حسب االختصاصات والنوع االجتماعي معدال

   (%)٢٠٠٤عام 
  اموع  إناث  ذكور  االختصاصات
  ٢,٤  ٢,٠  ٢,٥  الطب
  ٣,١  ٢,٤  ٣,٦  الصيدلة

  ٢,٦  ٣,١  ٢,٥  طب األسنان
  ٥,٦  ٧,٣  ٤,٧  العلوم

  ٣,٣  ٤,١  ٣,١  هندسة العمارة
  ٢,٨  ٣,٦  ٢,٦  هندسة مدنية

  ٤,٥  ٥,١  ٣,٢  رباء وإلكترونهندسة كه
  ٣,٤  ٤,٤  ٣,٣  هندسة ميكانيك

  ٤,٣  ٧,٩  ٣,٦  هندسة كيميائية وبترولية
  ١٠,١  ١٢,٢  ٩,٦  هندسة معلوماتية

  ٣,١  ٥,١  ٢,٥  الزراعة
  ٨,٠  ١١,٣  ٦,٧  الفنون اجلميلة

  ٨,٣  ١٢,٠  ٤,٩  اآلداب والعلوم اإلنسانية
  ٦,١  ١٠,٢  ٥,٤  احلقوق
  ٧,١  ١١,٤  ٥,٨  االقتصاد

  ٧,١  ١٠,٤  ٥,٩  لشريعةا
  ٩,٧  ١٤,٥  ٥,٢  التربية

  ٣,٨  ٦,١  ٣,٦  الطب البيطري
  ٤,٢  ١٢,٤  ٢,٨  العلوم السياسية
  ٥,٥  ٨,٧  ٤,٢  اموع

   املكتب املركزي لإلحصاء– ٢٠٠٤نتائج تعداد السكان لعام : املصدر 
  

ة قياساً مبستواها بني جمموع أفراد قوة       وعلى الرغم من االخنفاض النسيب ملعدالت البطالة بني محلة الشهادات اجلامعي            
العمل ، فإن بطالة هؤالء تعترب قرينة قوية على اختالل العالقة بدرجات متفاوتة بني عرض قوة العمل من محلة االختصاصات                     

لفعالة لتحقيق  اجلامعية املختلفة والطلب عليها يف سوق العمل ، وعلى أن عملية ختطيط القوى العاملة ال تزال تفتقر إىل اآللية ا                   
التوافق والتنسيق بني حجم وكفاءة خمرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل من االختصاصات والكفاءات اجلامعيـة                

  .املختلفة 
اختالل العالقة بني العرض والطلب يف سوق العمل وبالتايل تفشي ظاهرة البطالة على حالـة االسـتقرار                 وينعكس    

 وخاصة لألفراد من ذوي االختصاصات اجلامعية الذين قضوا سنوات كثرية على مقاعد الدراسـة               االجتماعي واالقتصادي ،  



 ٢٧

كما تعد البطالة هدراً للطاقات اإلنتاجية  وسبباً هلجرة اخلربات والكفاءات العاليـة             . دف احلصول على فرص عمل مناسبة       
  .إىل خارج البالد 

من منشآت االقتصاد الوطين صغرية احلجم يقل       %) ٦٦( أن   ٢٠٠٥ة لعام   وقد أوضحت نتائج مسح الطلب على القوى العامل       
فقط من جمموع عدد املشتغلني ، كما أن        %) ١٣,٣(عمال وال تستحوز سوى ما نسبته       ) ١٠(عدد العاملني يف كل منها عن       

املنشآت يف  من  %) ٧٠(من جمموع املشتغلني تعمل بشكل مومسي ، وأن حوايل          %) ٩,٨(من هذه املنشآت تضم     %) ٧,٢(
  .الصناعات التحويلية تعمل وردية واحدة فقط 

 من جهة أخرى ، مل يطرأ أي تغيري جوهري على عدد العاملني يف املنشآت خالل السنة السابقة للمسح املـذكور ،                      
منها %) ١٩,٧(من جمموع عدد العاملني فيها ، بينما وظفت         %) ٦,٢(من هذه املنشآت ما نسبته      %) ٢١,١(حيث فقدت   

وكانت نسب ترك العمل تتناقص كلما كرب حجم املنشأة ، يف حـني كانـت               . من جمموع العاملني فيها     %) ٦,٣(ا نسبته   م
  .نسب توظيف العمال تزداد كلما كرب حجم املنشأة 

وال شك أن االقتصاد السوري الذي يتصف بسيطرة القطاعات التقليدية اليت يرتكز قسم كبري منها على نـشاطات                    
زراعة اليت يغلب على نسبة هامة منها الطابع اليدوي ، والصناعات اخلفيفة واملشروعات الصغرية الـيت ال تـستخدم                   منطية كال 

التكنولوجيا املتطورة إال على نطاق حمدود ، يعيق من إمكانية تغري الطلب النسيب يف سوق العمل على العمالة املاهرة واملتعلمة                    
عدد املنـشآت الـيت   من جمموع %) ١٤,٥(وعلى الرغم من أن . ات على املدى القريب تعليماً عالياً يف كثري من االختصاص  

 أفادت بأا ختطط لتوظيف عمالة جديدة خالل السنة القادمة تـؤدي إىل             ٢٠٠٥مشلها مسح الطلب على القوى العاملة عام        
منها خالل السنة القادمة ، وأتـن     من املنشآت ختطط لصرف عمال      %) ٧,٤(، فإن   %) ٧,١(زيادة عدد العاملني فيها بنسبة      

    .منها أكدت أن لديها عمالة فائضة %) ٤,٧(
وأخرياً ساهم تراجع معدالت التشغيل يف القطاع احلكومي خالل السنوات القليلة املاضية يف تكريس اختالل العالقة                  

وظيف مجيع اخلرجيني باجلمع بني أكثر من       بني العرض والطلب من االختصاصات اجلامعية ، إضافة إىل إاء احلكومة التزامها بت            
مـن  %) ١١,٣(عمل يف آن واحد ملواجهة تآكل األجور بسبب ارتفاع األسعار وتكاليف املعيشة ، حيث بلغت هذه النسبة                  

من محلة الشهادات اجلامعية يف     %) ٩( ، مقابل حوايل     ٢٠٠٢جمموع عدد العاملني بأجر حسب نتائج حبث القوة العاملة عام           
  .لعام نفس ا



 ٢٨

   تطور التعليم اجلامعي–ثالثاً 
  

 ، وحقق إجنازات ملموسة يف      ٢٠٠٥-١٩٩٤شهد قطاع التعليم اجلامعي يف سوريا توسعاً كمياً كبرياً خالل الفترة              
هذا اال متثلت يف حتسني معدالت االستيعاب لألعداد املتزايدة من الطالب يف هذه املرحلة التعليمية بسبب ارتفـاع معـدل                    

 وختريج القدرات واملهارات العالية يف خمتلف االختصاصات التعليمية ، لتلبية حاجات عملية التنمية وسـوق                نمو السكاين ،  ال
جامعات تـضم   ) ٥( إىل   ١٩٩٤كلية عام   ) ٤٥(جامعات تضم   ) ٤(ازداد عدد اجلامعات احلكومية من       حيث   .العمل منها   

   .٢٠٠٥كلية عام ) ٦٦(
لعنوان الدراسة ، فإننا سنقتصر يف هذا القسم على حتليل أوضاع التعليم اجلامعي احلكـومي ،              ونظراً لالتساع الكبري      

نظراً لعدم توفر بيانات متكاملة عن اجلامعات اخلاصة وفروعها واختصاصاا العلمية ، واليت افتتحت منذ مطلع العقد احلـايل                   
اضطرارهم لرمسية من متابعة تعليمهم اجلامعي فيها ، بدالً من          وحىت اآلن ، وسهلت للطالب الذين مل متكنهم سياسات القبول ا          

  .إىل االلتحاق باجلامعات العربية ااورة أو األجنبية 
   :  تطور عدد الطالب ومعدالت منوهم ١-٣

ألف طالـب عـام     ) ٢٣٤( إىل   ١٩٩٤أالف طالب عام    ) ١٦٥(من حوايل   احلكومية  ازداد عدد طالب اجلامعات       
  .٢٠٠٥ و ١٩٩٤بني عـامي  %) ٣,٢(ألف طالب يف املتوسط سنوياً ، ومعدل منو سنوي بلغ ) ٦,٣(ر  ، أي مبقدا  ٢٠٠٥

  .عاماً ) ٢٢(وبفرض ثبات هذا املعدل فإن من املتوقع أن يتضاعف عدد طالب هذه اجلامعات يف غضون 
%) ٢,٦(لذي بلـغ    لطالب اجلامعات بكثري مستوى معدل النمو السنوي للسكان ا        وقد فاق معدل النمو السنوي        

خالل نفس الفترة ، نتيجة ارتفاع مستوى اخلصوبة خالل فترة السبعينات والثمانينات من القرن املاضي ، ووصـول أعـداد                    
كبرية من املواليد إىل سن التعليم ، وبالتايل تدفق نسب متزايدة من الناجحني منهم يف امتحانات شهادة التعليم الثانوي صوب                    

  .صيلهم التعليمي اجلامعات ملتابعة حت
وتشري البيانات إىل حدوث تغريات هامة وإجيابية على تركيب طالب اجلامعات حسب النوع االجتماعي ، متثلـت                   

 ، مقابل اخنفـاض نـسبة       ٢٠٠٥عام  %) ٤٨,٧( إىل   ١٩٩٤عام  %) ٣٨,٨(بارتفاع نسبة اإلناث من جمموع الطالب من        
املذكورين ، مما أدى إىل احنسار الفجوة وتقلصها كثرياً بني اجلنـسني ،             بني العامني   %) ٥١,٣( إىل  %) ٦١,٢(الذكور من   

  .وبالتايل اقتراب نسبة اإلناث والذكور يف هذا املستوى التعليمي من حدود التكافؤ التام 
ت تعيـق   ويأيت هذا اإلقبال املتزايد للمرأة على التعليم اجلامعي ، نتيجة تراجع املواقف والعادات االجتماعية اليت كان                 

استكمال تعليم الفتيات وحتبذ زواجهن يف سن مبكرة ، وستنعكس آثاره بشكل إجيايب على توسيع فرص متكينها ودجمهـا يف                    
  .عملية التنمية ، وعلى تعزيز مكانتها وحتسني نوعية حياا وحياة األسرة وأوضاع اتمع 



 ٢٩

  )٣/١(جدول رقم 
   االجتماعي للفترة تطور عدد طالب اجلامعات وتركيبهم حسب النوع

٢٠٠٥ / ٢٠٠٤- ١٩٩٤ / ١٩٩٣   
  اموع

  إناث  ذكور  السنوات
%  

العدد 
  )باأللوف(

 نسبة التكافؤ  الفجوة

٠,٦٣  ٢٢,٤ -  ١٦٥  ١٠٠  ٣٨,٨  ٦١,٢  ١٩٩٣/١٩٩٤  
٠,٦٤  ٢١,٨ -  ١٦١  ١٠٠  ٣٩,١  ٦٠,٩  ١٩٩٤/١٩٩٥  
٠,٦٦  ٢٠,٦ -  ١٦١  ١٠٠  ٣٩,٧  ٦٠,٣  ١٩٩٥/١٩٩٦  
٠,٧٣  ١٥,٤ -  ١٥١  ١٠٠  ٤٢,٣  ٥٧,٧  ١٩٩٦/١٩٩٧  
٠,٧٤  ١٥,٢ -  ١٣٦  ١٠٠  ٤٢,٤  ٥٧,٦  ١٩٩٧/١٩٩٨  
٠,٧٧  ١٣,٠ -  ١٥١  ١٠٠  ٤٣,٧  ٥٦,٣  ١٩٩٨/١٩٩٩  
٠,٧٧  ١٣,٠ -  ١٥٥  ١٠٠  ٤٣,٥  ٥٦,٥  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
٠,٨٢  ١٠,٠ -  ١٧٣  ١٠٠  ٤٥,٠  ٥٥,٠  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٠,٨٦  ٧,٨ -  ١٩١  ١٠٠  ٤٦,١  ٥٣,٩  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٠,٨٩  ٦,٠ -  ٢٠٢  ١٠٠  ٤٧,٠  ٥٣,٠  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٠,٩٠  ٥,٤ -  ٢١٨  ١٠٠  ٤٧,٣  ٥٢,٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٠,٩٥  ٢,٦ -  ٢٣٤  ١٠٠  ٤٨,٧  ٥١,٣  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
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 ٣٠

  :جمموعة من احلقائق لعل من أمهها ) ٣/١(الشكل وضح ي
 ، وبدأ هذا العدد يزداد تدرجيياً منـذ عـام           ١٩٩٨-١٩٩٤اخنفض عدد طالب اجلامعات خالل الفترة        •

  وحىت اآلن ١٩٩٩
 ، األمـر    ٢٠٠٣-١٩٩٤وى منو عدد السكان خالل الفترة         بقي منو عدد طالب اجلامعات أقل من مست        •

 تراجع معدالت القيد يف مرحلة التعليم اجلامعي خالل الفترة املذكورة الذي ال بد وأن ينتج عنه 
 ، األمر الذي ال بد وأن يكون        ١٩٩٨ و   ١٩٩٧عدد أعضاء اهليئة التعليمي يف اجلامعات يف عامي         تراجع   •

 قد أدى إىل اخنفاض متوسط نصيب عضو اهليئة التدريسية الواحد من الطالب
 و عدد طالب اجلامعات وباقي املتغريات املدروسة اختالل التناسبات بشكل عام بني من •

  :  معدالت االلتحاق بالتعليم اجلامعي من الناجحني يف الشهادة الثانوية ٢-٣
ازداد استيعاب اجلامعات من الطالب الناجحني يف الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي واألديب ، رافقه توسع مستمر يف                   

 التعليم اجلامعي وتوفري فرص وصوله إىل أكرب عدد ممكن من الطالب ، وتلبية حاجة عملية                وذلك دف نشر  . بناء اجلامعات   
  .التنمية وسوق العمل من األطر اجلامعية االختصاصية والفنية يف خمتلف ااالت 

ن حـوايل   وقد ارتفع عدد الطالب امللتحقني باجلامعات من الناجحني يف الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي واألديب م                
 ، وبلغ املتوسط السنوي لعدد الطالب املـستجدين يف  ٢٠٠٥ألف طالب عام ) ٤٩,٦( إىل ١٩٩٤ عام  ألف طالب ) ٢٦,٣(

  .ألف طالب بني العامني املذكورين ) ٣٥,٦(اجلامعات الرمسية 



 ٣١

  )٣/٢(جدول رقم 
  ماعيالنوع االجتتطور معدل االلتحاق بالسنة األوىل من التعليم اجلامعي الرمسي حسب 

   (%)٢٠٠٥-١٩٩٤للسنوات 
  (%)معدل االلتحاق   الناجحون يف الشهادة الثانوية  املستجدون يف اجلامعات

 السنوات
 جمموع  إناث ذكور  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور

٤٤,٥ ٣٧,٦ ٥١,٠ ٥٩١٢٦ ٢٨٦٣٢ ٣٠٤٩٤ ٢٦٣٢٧ ١٠٧٧٩ ١٥٥٤٨  ١٩٩٤ 

٤٣,٨ ٣٨,٩ ٤٨,٣ ٥٩٢٨٣ ٢٨٣٢٢ ٣٠٩٦١ ٢٥٩٧٣ ١١٠٢٩ ١٤٩٤٤  ١٩٩٥ 

٤٢,٠ ٣٨,٢ ٤٥,٥ ٦٢٥٠١ ٢٩٨٦٠ ٣٢٦٤١ ٢٦٢٥٣ ١١٣٩٢ ١٤٨٦١  ١٩٩٦ 

٣٨,٣ ٣٤,٠ ٤٢,٤ ٧٠٨٥٥ ٣٤٥٥٠ ٣٦٣٠٥ ٢٧١٤١ ١١٧٥٩ ١٥٣٨٢  ١٩٩٧ 

٤٣,٦ ٤٠,٥ ٤٦,٨ ٧٠٩٦٠ ٣٥٥٠٥ ٣٥٤٥٥ ٣٠٩٥٨ ١٤٣٧٩ ١٦٥٧٩  ١٩٩٨ 

٤٢,٢ ٣٩,٩ ٤٤,٤ ٧١٠٤٠ ٣٤٥٩٢ ٣٦٤٤٨ ٢٩٩٨٤ ١٣٨١٩ ١٦١٦٥  ١٩٩٩ 

٣٠,٧ ٢٦,٤ ٣٥,٢ ٩٦٨٦٢ ٤٩٦٦٤ ٤٧١٩٨ ٢٩٧٥٣ ١٣١٢٨ ١٦٦٢٥  ٢٠٠٠ 

٤٠,٦ ٣٦,٣ ٤٥,٧ ١٠٥٦٥٤ ٥٦٣٩٤ ٤٩٢٦٠ ٤٢٩٣٧ ٢٠٤٤٩ ٢٢٤٨٨  ٢٠٠١ 

٣٨,٠ ٣٥,٩ ٤٠,٣ ١١٤٨٠١ ٥٩٩٨٥ ٥٤٨١٦ ٤٣٥٩٧ ٢١٥٠٩ ٢٢٠٨٨  ٢٠٠٢ 

٣٢,١ ٢٩,٩ ٣٤,٨ ١٣٢٨٠٤ ٧١٢٨٨ ٦١٥١٦ ٤٢٦٨٣ ٢١٢٩٠ ٢١٣٩٣  ٢٠٠٣ 

٣٦,٤ ٣٤,٨ ٣٨,٣ ١٣٤٥٦٠ ٧٠٩٤٥ ٦٣٦١٥ ٤٩٠٣٣ ٢٤٦٧٣ ٢٤٣٦٠  ٢٠٠٤ 

٣٥,٤ ٣٤,٣ ٣٦,٧ ١٤٠٢٤٩ ٧٤٧٨٧ ٦٥٤٦٢ ٤٩٦١٧ ٢٥٦١٨ ٢٣٩٩٩  ٢٠٠٥ 
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وح أن معدل االلتحاق باجلامعات من الطالب الناجحني يف الشهادة الثانوية العامة ترا      ) ٣/٢(ويستخلص من اجلدول    
 و  ٢٠٠٠عـام   %) ٢٦,٤( ، بينما تراوح عند اإلناث بني        ١٩٩٤عام  %) ٥١( و   ٢٠٠٣عام  %) ٣٤,٨(عند الذكور بني    

علـوم طبيـة و     %) ٥,٥: ( بالنسب التالية    ٢٠٠٥ وتوزع الطالب املستجدين يف اجلامعات عام         .١٩٩٨عام  %) ٤٠,٥(
نسانية ، وكانت نسبة اإلناث امللتحقات بـالعلوم        علوم إ %) ٧٠,٢(علوم هندسية و    %) ١٤,٥(علوم أساسية و    %) ٩,٨(

  .  اإلنسانية أعلى بكثري عن مستواها عند الذكور ، وعكس ذلك يف العلوم األخرى 
 :معدالت القيد اإلمجايل يف التعليم اجلامعي  ٣-٣



 ٣٢

الفئـة العمريـة   يشري معدل القيد يف التعليم اجلامعي إىل النسبة املئوية لطالب اجلامعات من جمموع عدد السكان يف              ٤-٣
 املعدل مـا     سنة ، ورغم ارتفاع عدد طالب اجلامعات وخاصة منذ مطلع العقد احلايل وحىت اآلن  فإن هذا                 ٢٣-١٨

 ، وكان عند الذكور أعلى من مستواه        ٢٠٠٥عام  %) ١٣,١( و   ٢٠٠٠عام  %) ٦,٩(يزال متدنياً حيث تراوح بني      
على مستوى  %) ٢٠(اً إلحصاءات منظمة اليونسكو حوايل      بينما بلغ طبق   . ٢٠٠٥-١٩٩٤عند اإلناث خالل الفترة     

يف األردن ، و    %) ٣٩(يف مـصر ، و      %) ١٥(على املـستوى اإلقليمـي ، و        %) ٢١( ، مقابل    ٢٠٠٥العامل عام   
ويعود اخنفاض معدل القيد اإلمجايل يف التعليم اجلامعي إىل عـدة           . يف اململكة املتحدة    %) ٦٠(يف فرنس ، و     %) ٥٦(

من أمهها سياسة القبول يف اجلامعات اليت تقوم على نظام املفاضلة ، وارتفاع معدل اخلصوبة خالل فتـريت                  أسباب لعل   
السبعينات والثمانينات من القرن املاضي ، والذي أدى إىل وصول أعداد كبرية من مواليد هاتني الفتـرتني إىل سـن                    

  ) . سنة٢٣-١٨(التعليم اجلامعي 
يل يف التعليم اجلامعي اقترب يف سورية من درجة التكافؤ بني اجلنسني ، فإن هذا املعدل                وإذا كان معدل القيد اإلمجا      

 ، ويف األردن بني     ٢٠٠٥عند الذكور عام    %) ٢٠(عند اإلناث و    %) ١٠(تراوح يف مصر طبقاً لإلحصاءات اليونسكو بني        
ة يف بعض الدول الصناعية ، حيث تراوح يف         بينما جتاوز بكثري حدود التكافؤ لصاحل املرأ      . على الترتيب   %) ٤٠(و  %) ٣٨(

  .على الترتيب %) ٧٠(و %) ٥٠(عند اإلناث ويف بريطانيا بني %) ٦٤(عند الذكور و %) ٤٩(فرنسا بني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٣

  )٣/٣(جدول رقم 
  (%) ٢٠٠٥-١٩٩٤ لألعوام النوع االجتماعيتطور معدالت القيد اإلمجايل يف التعليم اجلامعي حسب 

  (%) القيد اإلمجايل لمعد )باأللوف( سنة ٢٣-١٨عدد السكان   )لوفباأل(عدد الطالب 
 السنوات

 جمموع  إناث ذكور  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور

٩,٦  ٧,٦ ١١,٦  ١٧١٢  ٨٤٤  ٨٦٨  ١٦٥  ٦٤  ١٠١  ١٩٩٤  

٩,١  ٧,٢ ١٠,٩  ١٧٧٨  ٨٧٥  ٩٠٣  ١٦١  ٦٣  ٩٨  ١٩٩٥  

٨,٨  ٧,١ ١٠,٥  ١٨٢٦  ٨٩٩  ٩٢٧  ١٦١  ٦٤  ٩٧  ١٩٩٦  

٨,١  ٦,٩  ٩,١  ١٨٧٥  ٩٢٣  ٩٥٢  ١٥١  ٦٤  ٨٧  ١٩٩٧  

٧,١  ٦,١  ٨,٠  ١٩٢٦  ٩٤٨  ٩٧٨  ١٣٦  ٥٨  ٧٨  ١٩٩٨  

٧,٦  ٦,٨  ٨,٥  ١٩٧٨  ٩٧٣  ١٠٠٥  ١٥١  ٦٦  ٨٥  ١٩٩٩  

٦,٩  ٦,١  ٧,٨  ٢٢٣٢  ١١٠١  ١١٣١  ١٥٥  ٦٧  ٨٨  ٢٠٠٠  

٧,٥  ٦,٩  ٨,٢  ٢٢٩٢  ١١٢٧  ١١٦٥  ١٧٣  ٧٨  ٩٥  ٢٠٠١  

٨,٣  ٧,٨  ٨,٨  ٢٣٠٩  ١١٣٤  ١١٧٥  ١٩١  ٨٨  ١٠٣  ٢٠٠٢  

٨,٧  ٨,٣  ٩,٠  ٢٣٢٧  ١١٤٢  ١١٨٥  ٢٠٢  ٩٥  ١٠٧  ٢٠٠٣  

*١٠,٤  ٩,٧ ١١,٠  ٢٣٧٧  ١١٦٧  ١٢١٠  ٢٤٦  ١١٣  ١٣٣ ٢٠٠٤ 

*١٣,١ ١٢,٣ ١٣,٩  ٢٤٢٢  ١١٨٩  ١٢٣٣  ٣١٨  ١٤٦  ١٧٢ ٢٠٠٥ 

  .يشمل عدد طالب التعليم املوازي واملفتوح ، وال يشمل الدراسات العليا واجلامعات اخلاصة * 
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 ٣٤

  
  : تطور عدد كليات اجلامعات احلكومية وتركيب طالهبا حسب االختصاصات ٤-٣

 مـن   ٢٠٠٥ و   ١٩٩٤حدثت تطورات إلجيابية يف عدد الكليات اجلامعية وطالا حسب االختصاصات بني عامي               
  :أمهها 

 اتجامع) ٥(جامعات إىل ) ٤(ازداد عدد اجلامعات احلكومية من  •
ازداد عدد كليات الطب البشري والصيدلة والعلوم والزراعة واآلداب والعلوم اإلنسانية والشريعة مبقـدار               •

) ٦(كلية واحدة لكلك منها ، بينما ازداد عدد كليات التربية مبا فيها التربية املوسيقية والرياضية مبقـدار                  
 كليات 

، واحلقوق بنـسبة    %) ٢٤(ة املدنية مبقدار    ، واهلندس %) ٤,٩(اخنفض عدد طالب كليات الطب مبقدار        •
 %) ٤١,٧(، وطب األسنان بنسبة %) ٢٦,٢(

ازداد عدد طالب باقي الكليات بنسب متفاوتة بلغت أعلى مستوى هلا يف كليات التربية ، يليها كليـات                   •
الكيميائيـة والبتروليـة   اآلداب والعلوم اإلنسانية باملرتبة الثانية ، مث الشريعة باملرتبة الثالثة ، وكلية اهلندسة             

باملرتبة الرابعة ، والزراعة باملرتبة اخلامسة ، والفنون اجلميلة باملرتبة السادسة ، فاالقتصاد باملرتبة السابعة ،                
والعلوم باملرتبة الثامنة ، والصيدلة باملرتبة التاسعة ، والطب البيطري باملرتبة العاشرة ، مث هندسة العمـارة                 

 .هندسة الكهرباء واإللكترون وهندسة امليكانيك ف
 ٢٠٠٥من جمموع عدد طالب اجلامعـات عـام   %) ٣٨(تستأثر كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية بنسبة   •

  ، كما تتفاوت هذه النسبة بدرجات متفاوتة بني اختصاص وآخر ١٩٩٤عام %) ٢٩(مقابل حوايل 



 ٣٥

  )٣/٤(جدول 
   لطالا حسب االختصاصات التفصيلية تطور عدد كليات اجلامعات احلكومية والتركيب النسيب

   ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٠ ، ١٩٩٤خالل األعوام 
   

٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٤  
عدد   الكليات

 الكليات
الطالب 

%  
عدد 
 الكليات

الطالب 
%  

عدد 
  الكليات

الطالب 
%  

  ٣,٤  ٤  ٥,٨  ٤  ٥,١  ٣  الطب
  ١,٤  ٤  ٢,٠  ٤  ١,٦  ٣  الصيدلة

  ١,٢  ٤  ٢,٤  ٤  ٢,٨  ٤  طب األسنان
  ٠,١  ١  ٠,١  ١  _  _  التمريض
  ٨,١  ٥  ٩,١  ٤  ٨,٧  ٤  العلوم

  ١,١  ٤  ١,٨  ٤  ١,٤  ٤  هندسة عمارة
  ٢,٧  ٤  ٤,٥  ٤  ٤,٩  ٤  هندسة مدنية

  ٣,٦  ٤  ٤,٦  ٤  ٥,٠  هندسة كهرباء وإلكترون
  هندسة ميكانيك

١ (٤(  
٣,٣  ٤  ٣,٩  ٤  ٤,٢  

  ٠,٧  ١  ١,١  ١  ٠,٦  ١  هندسة كيميائية وبترولية
  ١,٤  ٤ _ _ _  _  هندسة معلوماتية

  ٠,٢  ٢ _ _ _  _  قنيةهندسة ت
  ٣,٤  ٥  ٣,٦  ٥  ٣,٢  ٤  الزراعة

  ٠,٨  ١  ١,٠  ١  ٠,٩  ١  الطب البيطري
  ٠,٤  ١  ٠,٧  ١  ٠,٤  ١  الفنون اجلميلة

  ٣٨,٠  ٥ ٢٩,٤  ٤ ٢٩,١  ٤  اآلداب والعلوم اإلنسانية
  ٩,٧  ٢ ١٤,٤  ٢ ١٨,٧  ٢  احلقوق
  ٨,٥  ٣  ٧,٣  ٣  ٨,٦  ٣  االقتصاد
  ٣,٧  ٢  ٤,٣  ٢  ٣,٢  ١  الشريعة
  ٨,٠  ٧  ٤,٠  ٤  ١,٦  ١  التربية

 _ _ _  _  ٠,٠  ١  املعهد العايل للتنمية اإلدارية
  ١٠٠  ٦٦  ١٠٠  ٥٦  ١٠٠  ٤٥  اموع

  )ميكانيك + كهرباء وإلكترون (كلية مشتركة ) ٢(منهم ) ١(  



 ٣٦

  : تركيب طالب اجلامعات حسب االختصاصات الرئيسية ٥-٣
لرئيسية والنوع االجتماعي خـالل     حدثت تغريات ملحوظة على تركيب طالب اجلامعات حسب االختصاصات ا           

 ، متثلت باخنفاض نسب طالب العلوم الطبية والعلوم اهلندسية لصاحل العلوم اإلنسانية ، وكـان هـذا                  ٢٠٠٥-١٩٩٤الفترة  
تغريات حمـدودة علـى     أما يف العلوم األساسية ، فلم تطرأ سوى         . االخنفاض أكثر حدة عند اإلناث عن مستواه عند الذكور          

امللتحقني فيها على املستوى اإلمجايل ، ومع ذلك كانت هذه التغريات أكثر وضوحاً على مـستوى اإلنـاث ،   نسب الطالب   
   .٢٠٠٥ و ١٩٩٤نقطة مئوية بني عامي ) ٢,٥(حيث اخنفضت نسب امللتحقات منهن بالعلوم األساسية مبقدار 

  )٣/٥(جدول رقم 
   ٢٠٠٥ – ١٩٩٤نوع االجتماعي تطور تركيب طالب اجلامعات حسب االختصاصات الرئيسية وال

  اموع  إنسانيةعلوم   علوم هندسية  علوم أساسية  علوم طبية
 السنوات

 جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦١,١ ٦٩,٨ ٥٥,٦ ١٩,٩ ١٣,٠ ٢٤,٣ ٨,٦ ٩,٢ ٨,٢ ١٠,٤ ٨,٠ ١١,٩ ١٩٩٤ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦١,١ ٦٩,٣ ٥٥,٩ ١٩,٤ ١٣,١ ٢٣,٥ ٨,٤ ٩,٢ ٧,٨ ١١,١ ٨,٤ ١٢,٨ ١٩٩٥ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٧,٦ ٦٧,٦ ٥٠,٨ ٢١,٦ ١٣,٨ ٢٦,٧ ٩,٠ ٩,٦ ٨,٧ ١١,٨ ٨,٧ ١٣,٨ ١٩٩٦ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٨,٠ ٦٨,٥ ٥٠,١ ٢٠,٩ ١٣,٩ ٢٦,٠ ٩,٠ ٩,١ ٩,٠ ١٢,٢ ٨,٤ ١٤,٩ ١٩٩٧ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٦,٩ ٦٨,٥ ٤٨,٥ ٢١,٨ ١٤,٥ ٢٧,١ ٨,٠ ٧,٦ ٨,٣ ١٣,٣ ٩,٤ ١٦,١ ١٩٩٨ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٨,٣ ٦٩,٤ ٤٩,٧ ٢٠,٧ ١٤,٤ ٢٥,٦ ٨,٦ ٧,٨ ٩,٢ ١٢,٤ ٨,٤ ١٥,٥ ١٩٩٩ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٩,٤ ٧٠,٢ ٥١,٠ ٢٠,١ ١٤,٠ ٢٤,٨ ٩,١ ٨,١ ٩,٩ ١١,٤ ٧,٧ ١٤,٣ ٢٠٠٠ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦١,٤ ٧١,٥ ٥٣,١ ١٩,٣ ١٣,٤ ٢٤,١ ٩,٣ ٨,٣ ١٠,١ ١٠,٠ ٦,٨ ١٢,٧ ٢٠٠١ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦٣,٩ ٧٣,٦ ٥٥,٦ ١٨,٠ ١٢,٨ ٢٢,٦ ٨,٧ ٧,٢ ٩,٩ ٩,٤ ٦,٤ ١١,٩ ٢٠٠٢ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦٥,٦ ٧٤,٨ ٥٧,٣ ١٧,٥ ١٢,٠ ٢٢,٥ ٨,٥ ٧,٣ ٩,٦ ٨,٤ ٥,٩ ١٠,٦ ٢٠٠٣ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦٧,٠ ٧٥,٨ ٥٩,٣ ١٧,٣ ١١,٦ ٢٢,٣ ٧,٩ ٦,٩ ٨,٧ ٧,٨ ٥,٧ ٩,٧ ٢٠٠٤ 

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٦٨,٣ ٧٧,٣ ٥٩,٩ ١٦,٧ ١٠,٩ ٢٢,٢ ٨,١ ٦,٧ ٩,٣ ٦,٩ ٥,١ ٨,٦ ٢٠٠٥ 

  :مالحظة 
  الطب ، الصيدلة ، طب األسنان ، الطب البيطري:  تضم العلوم الطبية -١
  كليات العلوم جبميع أقسامها :  تضم العلوم األساسية -  



 ٣٧

مليكانيـك    اهلندسـة   هندسة العمارة ، اهلندسة املدنية ، هندسة الكهرباء واإللكترون ، هندسة ا:  تضم العلوم اهلندسية    -  
  .الكيميائية والبترولية ، اهلندسة املعلوماتية ، اهلندسة التقنية ، الزراعة ، الفنون اجلميلة 

  اآلداب ، احلقوق ، االقتصاد ، الشريعة ، التربية:  اإلنسانية  تضم العلوم-   
   ال تشمل البيانات طالب الدراسات العليا واجلامعات اخلاصة -٢

  املكتب املركزي لإلحصاء / ٢٠٠٦ – ١٩٩٥موعة اإلحصائية السنوية لألعوام ا: املصدر 
أن هناك تضخماً مفرطاً يف عدد الطالب امللتحقني يف العلوم اإلنسانية ، حيث وصلت نسبة               ) ٣/٥(يوضح اجلدول   
ثري عند اإلنـاث عـن    ، وكانت هذه النسبة أعلى بك ٢٠٠٥من جمموع عدد الطالب عام      %) ٦٨(امللتحقني فيها إىل حوايل     

  .مستواها عند الذكور ، مما يعين أن هذه التركيبة ال تستند إىل احتياجات سوق العمل 
من جهة ثانية ، أوضحت البيانات أن نسب اإلناث من جمموع عدد الطالب بقيت بدرجات متفاوتـة أقـل مـن                       

أمـا يف   . ٢٠٠٥-١٩٩٤وم اهلندسية خالل السنوات والعلوم األساسية والعل  مستواها عند الذكور ، يف كل من العلوم الطبية          
 ،  ١٩٩٦-١٩٩٤العلوم اإلنسانية فإن نسب اإلناث من جمموع عدد الطالب كانت أقل من الـذكور خـالل الـسنوات                   

    ، مث ازدادت بعد ذلك تدرجيياً وجتاوزت بـشكل ملحـوظ مـستواها عنـد                ١٩٩٧ووصلت إىل حدود التكافؤ تقريباً عام       
  .الذكور 

 ، ويف   ١٩٩٦ بلغت الفجوة بني اجلنسني أعلى حد هلا لصاحل الذكور يف العلوم الطبية والعلوم اهلندسـية عـام                   لقد  
   . ٢٠٠٥ ، ولصاحل اإلناث يف العلوم اإلنسانية عام ٢٠٠٢العلوم األساسية عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨

   :النوع االجتماعي وتركيبهم حسب االختصاصات وتطور عدد خرجيي اجلامعات  ٦-٣
 ٢٠٠٥-١٩٩٤طالباً خالل الفترة    ) ١٧١٩٢(بلغ املتوسط السنوي لعدد الطالب املتخرجني من اجلامعات السورية            

 من الذكور املتخرجني مـن      ١٠٠إناث ، مما يعين أن نسبة اإلناث املتخرجات لكل          %) ٤٣,٣(ذكور و   %) ٥٦,٧(، منهم   
  .يف املتوسط خالل السنوات املذكورة %) ٧٦,٤(ت ال تزال بعيدة بشكل عام عن حدود التكافؤ حيث بلغت هذه اجلامعا

  )٣/٧(جدول رقم 
  تطور عدد خرجيي اجلامعات وتركيبهم حسب النوع االجتماعي خالل السنوات

٢٠٠٥-١٩٩٤   
  اموع

  إناث  ذكور  السنوات
  %  العدد

 نسبة التكافؤ  الفجوة

٠,٦٢  ٢٣,٨ -  ١٠٠  ١٤٠٠٧  ٣٨,١  ٦١,٩  ١٩٩٤  
٠,٦٩  ١٨,٦ -  ١٠٠  ١٥٨٢٨  ٤٠,٧  ٥٩,٣  ١٩٩٥  
٠,٦٨  ١٩ -  ١٠٠  ١٥٥٥١  ٤٠,٥  ٥٩,٥  ١٩٩٦  
٠,٦٤  ٢٢ -  ١٠٠  ١٤٢٨٠  ٣٩,٠  ٦١,٠  ١٩٩٧  
٠,٧١  ١٧,٢ -  ١٠٠  ١٧٠٧٩  ٤١,٤  ٥٨,٦  ١٩٩٨  
٠,٧٤  ١٥,٢ -  ١٠٠  ١٧٠٠٩  ٤٢,٤  ٥٧,٦  ١٩٩٩  
٠,٦٨  ١٨,٨ -  ١٠٠  ١٦٦٣٥  ٤٠,٦  ٥٩,٤  ٢٠٠٠  
٠,٧٥  ١٤,٢ -  ١٠٠  ١٦٧٥٥  ٤٢,٩  ٥٧,١  ٢٠٠١  
٠,٨٠  ١١,٢ -  ١٠٠  ١٧٤٦٢  ٤٤,٤  ٥٥,٦  ٢٠٠٢  
٠,٩٨  ١ -  ١٠٠  ١٩٦١٧  ٤٩,٥  ٥٠,٥  ٢٠٠٣  
٠,٨٧  ٧ -  ١٠٠  ١٩٢٩٠  ٤٦,٥  ٥٣,٥  ٢٠٠٤  
٠,٩٤  ٣,٢ -  ١٠٠  ٢٢٧٩٦  ٤٨,٤  ٥١,٦  ٢٠٠٥  

  البيانات ال تشمل الدراسات العليا والتعليم املوازي واملفتوح واخلاص: مالحظة 
  املكتب املركزي لإلحصاء / ٢٠٠٦-١٩٩٥اموعة اإلحصائية السنوية لألعوام : صدر امل

  
من جهة ثانية ، يتفاوت عدد الطالب املتخرجني من اجلامعات بني اختصاص وآخر وبني عام وآخر ، حيث بلـغ                      

 ، منـهم    ٢٠٠٥-١٩٩٤لفترة  طالباً خالل ا   ) ٣١٢٣( املتوسط السنوي لعدد الطالب املتخرجني من كليات العلوم الطبية          
%) ٥٣,٧(طالباً ، منهم    ) ١٣٢٥(كما بلغ هذا املتوسط يف كليات العلوم األساسية         . إناث  %) ٤٣,٢(ذكور و   %) ٥٦,٨(

إنـاث ،   %) ٣١,٦(ذكـور و    %) ٦٨,٤(طالباً ، منهم    ) ٤٢٦٩(إناث ، ويف كليات العلوم اهلندسية       %) ٤٦,٣(ذكور و   
%) ٥١,٨(طالباً ، وازدادت نسبة اإلناث يف هذا النوع من العلـوم إىل             ) ٨٩٩٦(نسانية إىل   بينما ارتفع يف كليات العلوم اإل     

أي أن متوسط عدد اخلرجيني يف العلوم اإلنسانية فقـط يفـوق جممـوع    . عند الذكور  %) ٤٨,٢(وجتاوزت مستواها البالغ    
   .٢٠٠٥-١٩٩٤متوسطات أعداد اخلرجيني يف العلوم األخرى خالل السنوات 



 ٣٩

  )٣/٨(ل رقم جدو
  التركيب النسيب لعدد الطالب املتخرجني من اجلامعات حسب االختصاصات

٢٠٠٥-١٩٩٤   

 العلوم الطبية  السنوات
العلوم 
  األساسية

العلوم 
  اهلندسية

العلوم 
  اإلنسانية

  اموع

١٠٠  ٤٣,٨  ٢٧,٦  ٩,٤  ١٩,٢  ١٩٩٤  
١٠٠  ٤٩,١  ٢٦,٤  ٨,٨  ١٥,٧  ١٩٩٥  
١٠٠  ٤٨,٤  ٢٧,٣  ٨,٠  ١٦,٣  ١٩٩٦  
١٠٠  ٤٦,٥  ٢٨,٦  ٧,٤  ١٧,٥  ١٩٩٧  
١٠٠  ٥٥,٢  ٢٢,٩  ٨,٠  ١٣,٩  ١٩٩٨  
١٠٠  ٥٥,٣  ٢٢,٩  ٧,٢  ١٤,٦  ١٩٩٩  
١٠٠  ٤٨,٦  ٢٦,٨  ٧,٤  ١٧,٢  ٢٠٠٠  
١٠٠  ٥٢,٨  ٢٤,٤  ٧,٥  ١٥,٣  ٢٠٠١  
١٠٠  ٥١,٠  ٢٥,٦  ٨,٥  ١٤,٩  ٢٠٠٢  
١٠٠  ٥٦,٨  ٢٢,٠  ٧,٥  ١٣,٧  ٢٠٠٣  
١٠٠  ٥٥,٨  ٢٤,٣  ٦,٧  ١٣,٢  ٢٠٠٤  
١٠٠  ٥٨,٢  ٢٢,٢  ٦,٨  ١٢,٨  ٢٠٠٥  

  البيانات ال تشمل الدراسات العليا والتعليم املوازي واملفتوح واخلاص: مالحظة 
  املكتب املركزي لإلحصاء / ٢٠٠٦-١٩٩٥اموعة اإلحصائية السنوية لألعوام : املصدر 

  
يع ة بني خرجيي اجلامعات من اجلنسني بقيت بدرجات متفاوتة لصاحل الذكور يف مج            ووقد أوضحت البيانات أن الفج      

 ٢٠٠٢ يف العلوم األساسية ، واألعوام       ١٩٩٨ و   ١٩٩٦ و   ١٩٩٥السنوات ويف كافة أنواع االختصاصات ، ما عدا األعوام          
  . يف العلوم اإلنسانية حيث أصبحت الفجوة بني خرجيي اجلامعات من اجلنسني لصاحل اإلناث ٢٠٠٥ –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠

  :تطور عدد أعضاء اجلهاز التعليمي  ٧-٣
 ، ٢٠٠٥عضواً عـام    ) ٨٨٧٠( إىل   ١٩٩٤عضواً عام   ) ٣٧٢٣(عدد أعضاء اهليئة التعليمية يف اجلامعات من        ارتفع    

  بني العامني املذكورين%) ١١,٥(أي بزيادة سنوية بلغت يف املتوسط 
%) ٧٣,٦( إىل   ١٩٩٤عام  %) ٨٢,٤(وعلى الرغم من تراجع نسبة الذكور من جمموع أعضاء اهليئة التعليمية من               

خالل نفس الفترة ، فإن الفجوة بـني        %) ٢٦,٤(إىل  %) ١٧,٦( ، لصاحل اإلناث ، الاليت ارتفعت نسبتهن من          ٢٠٠٤عام  
  .اجلنسني ال تزال واسعة يف هذا الشأن وبعيدة عن حدود التكافؤ 

 ، ٢٠٠٥ و ١٩٩٤وقد أدى تزايد عدد أعضاء اهليئة التعليمية مبعدل فاق معدل النمو السنوي للطالب بني عـامي          
) ٣٦( إىل   ١٩٩٤طالباً عام   ) ٤٤(إىل اخنفاض جوهري يف متوسط نصيب عضو اهليئة التعليمية الواحد من الطالب من حوايل               

  . أن يكون قد انعكس بشكل إجيايب على مستوى جودة خمرجات العملية التعليمية بد األمر الذي ال  ،٢٠٠٥طالباً عام 
هليئة التعليمية حسب الكليات مع حجم الطالب فيها ، فعلى سبيل املثال            وتظهر البيانات عدم تناسب توزيع أعضاء ا        

فقط من عدد الطـالب  %) ١٧( بينما تستوعب ٢٠٠٥من هؤالء األعضاء عام    %) ٣٧(تضم كليات العلوم اهلندسية حوايل      
 من حجـم طـالب      %)٧٧(من أعضاء اهليئة التعليمية يف حني تستوعب        %) ٢٨(فيها ، كما تضم كليات العلوم اإلنسانية        

فقط من إمجـايل    %) ٧(من جمموع عدد اجلهاز التعليمي بينما تستوعب        %) ٢١(اجلامعات ، أما كليات العلوم الطبية فتضم        
من أعضاء اهليئة التعليمية بينما تستوعب نصف هذه النسبة         %) ١٤(وأخرياً فإن كليات العلوم األساسية تضم       . عدد الطالب   

عي أن ينتج عن ذلك حدوث تباينات واسعة يف متوسط نصيب عضو اهليئة التعليمية من الطالب                ومن الطبي . من عدد الطالب    
  .بني هذه الكليات 



 ٤١

  ٢٠٠٥-١٩٩٤النوع االجتماعي لألعوام حسب تطور أعضاء اهليئة التعليمية يف اجلامعات      )٣/١٠(جدول رقم 
  اموع

  إناث  ذكور  السنوات
  عدد  %

 نسبة التكافؤ  الفجوة

٠,٢١  ٦٤,٨ -  ٣٧٢٣  ١٠٠  ١٧,٦  ٨٢,٤  ١٩٩٤  
٠,٢٣  ٦٢,٢ -  ٤٨٠٦  ١٠٠  ١٨,٩  ٨١,١  ١٩٩٥  
٠,٢٢  ٦٤,٤ -  ٥٧٣٦  ١٠٠  ١٧,٨  ٨٢,٢  ١٩٩٦  
٠,٢٣  ٦٢,٢ -  ٥٦٧١  ١٠٠  ١٨,٩  ٨١,١  ١٩٩٧  
٠,١٩  ٦٧,٤ -  ٤٣٧٨  ١٠٠  ١٦,٣  ٨٣,٧  ١٩٩٨  
٠,٣١  ٥٢,٤ -  ٦٥٦٩  ١٠٠  ٢٣,٨  ٧٦,٢  ١٩٩٩  
٠,٣٠  ٥٣,٨ -  ٦٨٢٣  ١٠٠  ٢٣,١  ٧٦,٩  ٢٠٠٠  
٠,٣٠  ٥٤,٢ -  ٦٩١٣  ١٠٠  ٢٢,٩  ٧٧,١  ٢٠٠١  
٠,٣٣   ٥٠ -  ٦٨٨٦  ١٠٠  ٢٥,٠  ٧٥,٠  ٢٠٠٢  
٠,١٨  ٦٩,٤ -  ٨٧٠٢  ١٠٠  ١٥,٣  ٨٤,٧  ٢٠٠٣  
٠,٣٥  ٤٧,٨ -  ٨٤٢١  ١٠٠  ٢٦,١  ٧٣,٩  ٢٠٠٤  
٠,٣٦  ٤٧,٢ -  ٨٨٧٠  ١٠٠  ٢٦,٤  ٧٣,٦  ٢٠٠٥  

رس ، مدرس يف وزارة التعليم العايل ، معيد ، عضو أستاذ ، أستاذ مساعد ، مد: تضم اهليئة التعليمية الفئات التالية : مالحظة 
  هيئة فنية وخمربية ، احملاضرون واالختصاصيون 

  املكتب املركزي لإلحصاء / ٢٠٠٦-١٩٩٥اموعة اإلحصائية السنوية لألعوام : املصدر 
  ٢٠٠٥ – ١٩٩٤التوزيع النسيب ألعضاء اهليئة التعليمية حسب نوع االختصاص      )٣/١١(دول رقم ج

  اموع علوم إنسانية علوم هندسية علوم أساسية  علوم طبية  سنواتال

١٠٠  ١٨,٦  ٤٠,٢  ٢٠,٥  ٢٠,٧  ١٩٩٤  
١٠٠  ١٨,٦  ٤٠,٣  ١٩,٨  ٢١,٣  ١٩٩٥  
١٠٠  ٢٢,٣  ٣٩,٩  ١٨,٣  ١٩,٤  ١٩٩٦  
١٠٠  ٢٣,١  ٣٩,٧  ١٧,٤  ١٩,٨  ١٩٩٧  
١٠٠  ٢٠,٠  ٤٠,٨  ٢٢,٠  ١٧,٢  ١٩٩٨  
١٠٠  ٢٢,١  ٣٩,٠  ١٨,٥  ٢٠,٤  ١٩٩٩  
١٠٠  ٢١,٣  ٤٠,٥  ١٧,١  ٢١,١  ٢٠٠٠  
١٠٠  ٢٤,٩  ٣٧,٥  ١٦,٥  ٢١,١  ٢٠٠١  
١٠٠  ٢٥,١  ٣٨,١  ١٦,٢  ٢٠,٦  ٢٠٠٢  
١٠٠  ٢٤,٨  ٤١,٩  ١٣,٨  ١٩,٥  ٢٠٠٣  
١٠٠  ٢٧,٩  ٣٦,٦  ١٤,١  ٢١,٤  ٢٠٠٤  
١٠٠  ٢٧,٩  ٣٦,٦  ١٤,١  ٢١,٤  ٢٠٠٥  

  املكتب املركزي لإلحصاء / ٢٠٠٦-١٩٩٥اموعة اإلحصائية السنوية لألعوام : املصدر 



 ٤٢

  :نفاق على التعليم العايل  تطور اإل٨-٣
يعد اإلنفاق على التعليم عموماً والتعليم اجلامعي خصوصاً استثماراً منتجاً يف رأس املال البشري ، يظهر مـردوده يف           

 العمل من الكوادر االختصاصية     ة ، تليب حاجات عملية التنمية وسوق      املستقبل على شكل قوى عاملة ماهرة وذات كفاءة عالي        
  .ااالت يف خمتلف 
ويشكل اإلنفاق على التعليم يف معظم البلدان أحد أكرب الضغوط على ميزانياا ، وخاصة تلك اليت تتبـع سياسـة                      

دميوقراطية التعليم وتعميمه وجمانيته ، كما يف سورية اليت اعتربت التعليم الرمسي وظيفة أساسية من وظائف الدولة تتوىل متويله                   
نتيجة ذلك الكثري من األعباء املالية الستيعاب األعداد املتزايدة من الطـالب يف خمتلـف املراحـل                 واإلنفاق عليه ، وتتحمل     

  .التعليمية بسبب ارتفاع معدل النمو السكاين 
س عـام   .مليون ل ) ١٥٩٢٥( إىل   ١٩٩٤س عام   .مليون ل ) ٣٨٨٧(فقد ازدادت موازنة التعليم العايل من حوايل          
وقد أدت هذه الزيارات إىل التوسع يف نـشر التعلـيم           . ث مرات بني العامني املذكورين       ، أي تضاعفت أكثر من ثال      ٢٠٠٥

 إىل  ١٩٩٤ألف طالب عام    ) ١٦٥(كلية و   ) ٤٥(جامعات تضم   ) ٤(اجلامعي بني السكان ، حيث ارتفع عدد اجلامعات من          
   .٢٠٠٥ألف طالب عام ) ٢٣٤(كلية و ) ٦٦(جامعات تضم ) ٥(

 الكبري يف موازنة التعليم العايل ، فإن نسبتها من موازنة التعليم الرمسـي جبميـع مراحلـه                  وعلى الرغم من االزدياد     
 لصاحل التعليم دون العايل ، بينما ارتفعت نـسبة موازنـة            ٢٠٠٥عام  %) ٢١,٤( إىل   ١٩٩٤عام  %) ٣٦,٨(اخنفضت من   

   املذكورين بني العامني%) ٣,٤(إىل %) ٢,٧(التعليم العايل من املوازنة العامة للدولة من 
  )٣/١٢(جدول رقم 

  تطور موازنة التعليم العايل ونسبتها من موازنة التعليم ومن املوازنة العامة للدولة 
   ٢٠٠٥- ١٩٩٤خالل السنوات 

  موازنة التعليم العايل
  السنوات

  الرقم القياسي  )س.ل(مليون 

نسبة موازنة التعليم العايل 
من موازنة التعليم عموماً 

(%)  

نسبة موازنة التعليم العايل 
  (%)زنة العامة من املوا

٢,٧  ٣٦,٨  ١٠٠  ٣٨٨٦,٩  ١٩٩٤  
٣,٠  ٣٨,٠  ١٢٥  ٤٨٧٤,٤  ١٩٩٥  
٣,١  ٣٩,٣  ١٤٨  ٥٧٥٠,٥  ١٩٩٦  
٣,٠  ٤٠,٥  ١٦١  ٦٢٦٠,١  ١٩٩٧  
٢,٨  ٣٩,٩  ١٧٢  ٦٧٠١,٤  ١٩٩٨  
٢,٨  ٤٠,٠  ١٨١  ٧٠٣٩,٢  ١٩٩٩  
٣,٩  ٣٩,١  ١٨٨  ٧٣١٠,٩  ٢٠٠٠  
٢,٧  ١٩,٩  ٢٢٦  ٨٧٩٣,٠  ٢٠٠١  
٣,١  ٢١,٠  ٢٨٩  ١١٢٤٤,٧  ٢٠٠٢  
٣,٧  ٢٢,٣  ٣٩٩  ١٥٥٢٨,١  ٢٠٠٣  
٣,٧  ٢٤,٨  ٤٣٥  ١٦٨٩١,٣  ٢٠٠٤  
٣,٤  ٢١,٤  ٤١٠  ١٥٩٢٥,٥  ٢٠٠٥  



 ٤٣

   ٢٠٠١موازنة التعليم دون العايل موازنيت التربية واإلدارة احمللية بدءاً من عام تضم : مالحظة 
  كزي لإلحصاءاملكتب املر / ٢٠٠٦ لعاماموعة اإلحصائية السنوية : املصدر 

  
واجلدير باملالحظة أن نسبة موازنة التعليم العايل من موازنة التعليم جبميع مراحله يف سورية تتفق مـع مـستوياا يف                 

 يف كل من    ٢٠٠٥عام  %) ٢١(العديد من البلدان العربية والبلدان الصناعية ، حيث بلغت طبقاً إلحصاءات اليونسكو حوايل              
  .رنسا األردن ومصر وبريطانيا وف

  :  نوعية خمرجات عملية التعليم اجلامعي ٩-٣
ترتبط فعالية كفاءة خمرجات التعليم بشكل عام والتعليم اجلامعي بشكل خاص مبـدى االنتفـاع مـن الكفـاءات           

 واملهارات اليت يضمنها هذا التعليم يف سوق العمل ، وعلى درجة استجابة تلك املخرجات التعليمية ملتطلبات سوق العمـل ،                   
وتتوقف هذه االستجابة على نوعية املعارف واملهارات اليت اكتـسبها اخلـريج يف كـل               . ومدى الءمتها لتلك االحتياجات     

  .اختصاص من االختصاصات ، ومدى مالءمتها لتلك السوق 
ق ويعاين التعليم اجلامعي العديد من املشكالت أدت إىل ظهور فجوات بني مستوى كفاءة العملية التعليميـة وسـو                   

  :العمل لعل من أمهها 
  التجهيزات واآلالت واملخابر وأجهزة احلاسب واملكتباتادمقنقص أو ت •
الرتيف املستمر للكادر التدريسي املتميز جبودته ونوعية كفاءته من خالل االستيداع والندب واإلعارة إىل               •

اهليئة التدريسية ، بينما    من جمموع أعضاء    %) ٣٠(اجلامعات العربية األخرى ، ويقدر هذا الرتيف حبوايل         
 .من هؤالء األعضاء يف األقسام %) ١٠(جتيز القوانني إعارة أكثر من 

من الطالب املوفدين إلكمال دراسام العليا يف اخلارج حيث يـستقرون يف            %) ٢٠(عدم عودة حوايل     •
 .بالد اإليفاد 

ف العملية التدريـسية مـل      ضعف البحث العلمي وتدين نسبة االنفاق عليه ، والذي ساهم فيه استرتا            •
ساعة أسـبوعياً   ) ١٦(طاطات ومبادرات األستاذ اجلامعي املتفرغ البحثية ، حيث بلغ نصيب التدريس            

 .ساعة لألستاذ ) ١٤(ساعة للمدرس املساعد ، و ) ١٥(للمدرس ، و 
وعـدم  . بيقـي   بطء عملية تطوير املناهج الدراسية ، واستمرار الفجوة فيها بني اجلانبني النظـري والتط              •

 .مواكبتها حلاجات سوق العمل املتغرية واملتسارعة 
وقد أدى كل ذلك إىل حدوث حالة من عدم االنسجام والتوافق بني املؤهالت واخلربات املكتسبة خلرجيـي بعـض                   

 وبني قـدم    االختصاصات مع تلك اليت حيتاجها سوق العمل ، بفعل التباين بني ما تعلمه هذا اخلريج وبني متطلبات السوق ،                  
األجهزة واآلالت اليت تدرب عليها يف عدد من االختصاصات وبني التطور املتسارع هلذه األجهزة واآلالت يف سوق العمـل                   

مما ينعكس على إنتاجيته ويضعف موقفه التنافسي يف تلك السوق ، ويعرضه خلطر البطالـة               . وبني اجلانبني النظري والعملي     
 ، أو العمل يف غـري اختـصاصه         ٢٠٠٤عام  %) ١٠(إىل حوايل   االختصاصات اجلامعية   حيث وصل معدل البطالة يف بعض       

حسب نتائج حبث   %) ٣٥(حيث بلغت نسبة اخلرجيني من اجلامعات العاملني يف جماالت تتوافق مع ختصصام الفعلية حوايل               
   .٢٠٠٢القوة العاملة لعام 



 ٤٤

من القائمني علـى منـشآت      %) ٤٧( أن حوايل    ٢٠٠٥وقد أوضحت نتائج حبث الطلب على القوى العاملة عام            
االقتصاد الوطين غري موافقني بدرجات متفاوتة على مقولة أن النظام التعليمي يف البالد يزود اخلرجيني باملهارات واملعرفة الالزمة                  

  .للعمل يف املنشأة 
 األكثر نفعاً هلـا تـشغيل أي        من املنشآت العاملة يف اإلنتاج ترى أن      %) ٢٢(كما بينت نتائج البحث املذكور أن         

من القائمني على إدارة هذه املنشآت أن اخلريج اجلامعي األكثـر  %) ٥٢(بينما يرى   . شخص بغض النظر عن حالته التعليمية       
         نفعاً للمنشأة إذا رغبت بتشغيل عامل جديد ز  



 ٤٥

  عي تأثري بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية على التعليم اجلام–رابعاً 
  

( للتعرف على مدى تأثري بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية كمتغريات مستقلة ، على املستوى التعليمي لألبناء                  
فإنـه مت   . أو على مستوى التحاق الطالب باجلامعات كمـتغري تـابع           )  سنة فأكثر    ٢٣غري املتزوجني الذين تبلغ أعمارهم      

 عالقة خطية بني قيم املتغري التابع وقيم كل من املتغريات املستقلة األخـرى ،               استخدام معامل ارتباط بريسون ، بفرض وجود      
  : حيث جاءت النتائج كما يف اجلدول التايل 

  )١-٤(جدول رقم 
  معامالت االرتباط بني املستوى التعليمي لألبناء وبعض املتغريات االقتصادية واالجتماعية  

  املتغريات املستقلة  املتغري التابع
ل ارتباط معام* 

  بريسون
  ٠,٤٢٩   املستوى التعليمي لرب األسرة-١
  ٠,١٧٨ -   حجم األسرة-٢
  ٠,٠٨٩ -   مكان إقامة األسرة يف الريف-٣
  ٠,٠٣١ -   عدم ملكية األسرة للمسكن -٤

  املستوى التعليمي لألبناء

  ٠,٠٢١   ممارسة رب األسرة للعمل-٥
  ٠,٨٩١  العايل حجم موازنة التعليم -١  عدد طالب اجلامعات

  ٠,٧٨٩   حجم السكان-٢  
  ٠,٨١١   عدد أعضاء اهليئة التعليمية-٣  

  ٠,٠١مستوى املعنوية *   
  

وقد تبني من خالل تطبيق االرتباط املتعدد بني عدد طالب اجلامعات كمتغري تابع وحجم كل من موازنـة التعلـيم                  
وجود عالقة طردية قوية بني عدد طالب اجلامعـات وموازنـة           العايل وأعضاء اهليئة التعليمية والسكان كمتغريات مستقلة ،         

، حيث استبعد النموذج املطبق يف هذا الشأن كل من متغريي السكان             ) ٠,٨٩١ ( Beta ايل وبلغ معامل االرتباط   التعليم الع 
   .وعدد أعضاء اهليئة التعليمية 

رتفاع املستوى التعليمي لرب األسـرة وممارسـته        يتضح مما سبق أن املستوى التعليمي لألبناء يتأثر بشكل إجيايب با            
  .للعمل ، بينما يتأثر بشكل عكسي مع ارتفاع حجم األسرة ، وإقامة األسرة يف الريف ، وعدم ملكيتها للمسكن 

ومن جهة ثانية ، ينعكس تنامي حجم موازنة التعليم العايل ، وارتفاع حجم السكان ، وازدياد عدد أعضاء اهليئـة                      
بشكل إلجيايب على ازدياد عدد طالب اجلامعات ، مما يؤدي إىل التوسع يف نشر التعليم اجلامعي ، وحتـسني البنيـة                     التعليمية  

  . التعليمية للسكان عموماً 
  
  

  
  



 ٤٦

   أهم النتائج والتوصيات–خامساً 
  
  :  أهم النتائج اليت كشفت عنها الدراسة ١-٥

ازداد عدد السكان من محلة الشهادات اجلامعية مبقدار        ث  حي قطاع التعليم اجلامعي توسعاً أفقياً كبرياً        شهد •
 وجتاوز معدل منوهم السنوي البـالغ       ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤ألف نسمة يف املتوسط سنوياً بني عامي        ) ١٣,٥(
 .بني العامني املذكورين %) ٢,٦٦(بكثري معدل النمو السنوي إلمجايل السكان البالغ %) ٤,٤(

ن وبالتايل للمشتغلني ضعيفة ، حيث مل تتجاوز نسبة محلـة الـشهادات             ال تزال التركيبة التعليمية للسكا     •
من جمموع عدد   %) ٦,٨( سنة فأكثر ، و      ١٥من جمموع السكان الذين تبلغ أعمارهم       %) ٣,٥(اجلامعية  

  .٢٠٠٤املشتغلني عام 
 نسبة اإلناث احلاصالت على شهادات جامعية من جمموع عدد السكان احلاصلني علـى هـذه                ارتفعت •

 ، ومع ذلك ال تزال الفجـوة يف         ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤بني عامي   %) ٣٢(إىل  %) ٢٥(شهادات من حوايل    ال
 .هذا الشأن واسعة بني اجلنسني وبعيدة عن حدود التعادل 

بلغت نسب السكان واملشتغلني احلاصلني على شهادات جامعية أدىن مستوى هلا يف حمافظـات املنطقـة                 •
 املتكافئ للفعاليات االقتصادية واالجتماعية إىل عدم تناسب التوزيـع          الشرقية ، وأدى التوزيع اجلغرايف غري     

مـن الـسكان و     %) ٦٠ (اجلغرايف حلملة الشهادات اجلامعية مع التوزيع اجلغرايف للسكان ، حيث يتركز          
 يف أربع حمافظات فقط هي دمـشق وريفهـا          ٢٠٠٤من املشتغلني محلة الشهادات اجلامعية عام       %) ٥٥(

 .من عدد السكان %) ٥٢( تستحوذ على وحلب ومحص اليت
 ، بـسبب تنـوع   ٢٠٠٤من السكان محلة الشهادات اجلامعية يف املناطق احلضرية عـام       %) ٧٥(يتركز   •

 .مي حاجتها إىل مهارات تعليمية عالية قتصادية واالجتماعية فيها ، وتنااألنشطة اال
%) ٦٨( ، وحوايل    ٢٠٠٤دمات عام   من املشتغلني محلة الشهادات اجلامعية يف نشاط اخل       %) ٧٦(يعمل   •

 .يف القطاع احلكومي %) ٧١(بأجر ، و %) ٧٨(يف األعمال املهنية والفنية ، و 
 عن مثيله على مستوى جممـوع       ٢٠٠٣عام  %) ٦(يقل معدل البطالة بني محلة الشهادات اجلامعية البالغ          •

فرص حـصوله   من   للفرد يزيد    ، ويعين ذلك أن ارتفاع املستوى التعليمي      %) ١٠,٨( قوة العمل والبالغ    
 .على العمل ويقلل من احتمال تعرضه للبطالة 

،  ٢٠٠٥ و   ١٩٩٤ألف طالب يف املتوسط سنوياً بني عامي            ) ٦,٣(عدد طالب اجلامعات مبقدار     ازداد   •
بـني  %) ٢,٦(معدل النمو السكاين والبالغ     %) ٣,٢(وجتاوز معدل النمو السنوي هلؤالء الطالب والبالغ        

بسبب ارتفاع مستوى اخلصوبة خالل فتريت السبعينات والثمانينات من القرن املاضي           . املذكورين  العامني  
، ووصول أعداد كبرية من مواليد تلك احلقبة إىل سن التعليم اجلامعي ، مما أدى إىل تدفق نسب متزايـدة                    

 .من الناجحني يف الشهادة الثانوية صوب اجلامعات ملتابعة حتصيلهم التعليمي 
عـام  %) ٤٨,٧( إىل   ١٩٩٤عـام   %) ٣٨,٨(اإلناث من جمموع طالب اجلامعات مـن        تفعت نسبة   ار •

 ، مما أدى إىل تقلص الفجوة كثرياً بني اجلنسني واقتراب نسبيت الذكور واإلناث من حدود التكافؤ                 ٢٠٠٥
 .التام 



 ٤٧

ألـف  ) ٣٥,٦( ويـة   بلغ متوسط عدد الطالب املقبولني باجلامعات الرمسية من الناجحني يف الشهادة الثان            •
ة األوىل من التعليم اجلامعي بني      ن ، وتراوح معدل االلتحاق بالس     ٢٠٠٥ و   ١٩٩٤طالب سنوياً بني عامي     

وتقلصت .  من جمموع الناجحني يف الشهادة الثانوية        ١٩٩٤عام  %) ٤٥( وحوايل   ٢٠٠٠عام  %) ٣١(
 واإلناث تدرجيياً من حدود التكافؤ      الفجوة بني اجلنسني بشكل كبري يف هذا اال واقتربت نسبيت الذكور          

. 
%) ١٥(، مقابل    بالعلوم اإلنسانية    ٢٠٠٥من الطالب املستجدين باجلامعات عام      %) ٧٠(التحق حوايل    •

وكانـت نـسبة اإلنـاث      . بالعلوم الطبيـة    %) ٥(بالعلوم األساسية ، و     %) ١٠(بالعلوم اهلندسية ، و     
 .ستواها عند الذكور ، وعكس ذلك بالعلوم األخرى امللتحقات بالعلوم اإلنسانية أعلى بكثري عن م

بـني  %) ١٣,١(إىل  %) ٦,٩(ال يزال معدل القيد اإلمجايل متدنياً يف التعليم اجلامعي رغم ارتفاعه مـن               •
 .ويزيد عند الذكور عن مستواه عند اإلناث  . ٢٠٠٥ و ١٩٩٤عامي 

 ،  ١٩٩٤عام  %) ٦١( مقابل   ٢٠٠٥ من طالب اجلامعات يف العلوم اإلنسانية عام      %) ٦٨(يتركز حوايل    •
يليها العلوم اهلندسية يف املرتبة الثانية ، مث العلوم األساسية يف املرتبة الثالثة ، فالعلوم الطبية يف املرتبة الرابعة                   

 ، ما عـدا     ٢٠٠٥ – ١٩٩٤ الفجوة لصاحل الذكور يف مجيع االختصاصات ويف مجيع السنوات           توبقي. 
 الفجوة بني اجلنسني تتسع لصاحل اإلناث وجتاوزت حدود التعادل اعتباراً من            العلوم اإلنسانية حيث بدأت   

  .١٩٩٨عام 
بـني عـامي   %) ٤٨(إىل حـوايل  %) ٣٨(نسبة اإلناث من جمموع عدد خرجيي اجلامعات من         ازدادت   •

 . مما يعين تقلص الفجوة كثرياً بني اجلنسني يف هذا الشأن ٢٠٠٥ و ١٩٩٤
 ، مقابـل    ٢٠٠٥من جمموع عدد املتخرجني عام      %) ٥٨(لوم اإلنسانية   من كليات الع  يشكل اخلرجيون    •

 ، وفاقت نسبة اإلناث املتخرجات من هذه الكليات مستواها عند الذكور مبقـدار              ١٩٩٤عام  %) ٤٤(
  .٢٠٠٥نقطة مئوية عام ) ١٢(

سبتها  ، ومع ذلك فإن ن     ٢٠٠٥ و   ١٩٩٤ثر من ثالث مرات بني عامي       كالتعليم العايل أ  تضاعفت موازنة    •
من املوازنة العامة   %) ٣,٤(  و    ٢٠٠٥من موازنة التعليم الرمسي جبميع مراحله عام        %) ٢١,٤(ال تتجاوز   

 .للدولة 
            :  التوصيات ٢-٥

حتسني التركيبة التعليمية للسكان وألفراد قوة العمل ، باجتاه رفع نسب محلة الـشهادات اجلامعيـة بـني                   •
من خالل التوسع يف استيعاب اجلامعات للنـاجحني يف         . بشكل خاص   السكان بشكل عام وقوة العمل      

 .الثانوية العامة ، مما يؤدي إىل ارتفاع معدالت القيد اإلمجايل يف التعليم اجلامعي 
طالب اجلامعات حسب االختصاصات ، باجتاه خفض التضخم املفرط للطالب يف العلـوم             تعديل تركيبة    •

 واهلندسية والطبية ، من خالل مراعاة توزيع املقبولني يف اجلامعات بشكل            اإلنسانية لصاحل العلوم األساسية   
 .متوازن نسبياً بني خمتلف االختصاصات 

تعزيز ربط القبول يف التعليم اجلامعي وتوزيع الطالب املقبولني حسب االختصاصات حباجـات التنميـة                •
 .وسوق العمل 



 ٤٨

 نسبتها من جمموع موازنة التعليم عموماً ومن املوازنـة     االستمرار يف زيادة خمصصات التعليم العايل ، ورفع        •
 .العامة للدولة ، مما يؤدي إىل التوسع يف نشر شبكة التعليم اجلامعي واالرتقاء مبستوى جودته 

تطوير وحتديث التعليم اجلامعي ومناهجه وتركيزها على اجلوانب العملية والتطبيقية ، مبا يؤدي إىل رفـع                 •
  .ني وحتسني قدرام مستوى مهارات اخلرجي

  
  


