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سلسلة قضايا التنمية البشرية يف سورية

سلســلة دوريــة تصــدر بشــكل فصلــي عــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات (مــداد) ،تتنــاول
قضايــا ومشــكالت التنميــة البشــرية المختلفــة مثــل التعليــم والفقــر وســبل العيــش واألمــن
الغذائــي والحمايــة االجتماعيــة ،إلــى جانــب قضايــا التشــغيل وســوق العمــل والصحــة والفئــات
الهشــة ،والتمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي للنســاء والشــباب ،فضــاً عــن قضايــا
الســكان والديمغرافيــا وهجــرة العقــول ومنــاخ االســتثمار والنمــو االقتصــادي المســتدام والتــوازن
التنمــوي والتنميــة المحليــة ....إلــخ.
تهدف السلسلة إلى:

 تســليط الضــوء علــى قضايــا التنميــة البشــرية وتنــاول مفرداتهــا ومؤشــراتها بشــكل معمــقفــي ســورية.
 تحليل وتقييم أثر السياسات المتبعة على مؤشرات وقضايا التنمية البشرية. اقتراح توصيات سياساتية لتحسين مناخ العمل التنموي. تحفيز العمل والمشاركة المجتمعية في قضايا التنمية البشرية. إنتــاج معرفــة علميــة بخبــرات وطنيــة متخصصــة لتلبيــة الحاجــة المتناميــة للمعطيــاتوالمعلومــات المتصلــة بســورية.
 إقامــة منصــات حــوار وحلقــات نقــاش حــول أولويــات التنميــة البشــرية ومســارات تطورهــاالمســتقبلية.
يســاهم فــي تحريــر وإعــداد السلســلة نخبــة مــن أهــم خبــراء وباحثــي التنميــة البشــرية فــي
سو ر ية .
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ملخص تنفيذي
تقــف ســورية عــى أعتــاب مرحلــة جديــدة مغايــرة عــن تلــك التــي ســادت قبــل عــام ،2011
فمفــرزات األزمــة التــي طالــت كافــة مفــردات التنميــة الســورية تحتــاج بدايـ ًة وقبــل تخطيــط املســتقبل
إىل وقفــة تأمليــة ،تتخــذ مــن االعــراف بقصــور بعــض سياســات التنميــة املختلفــة قبــل األزمــة أوىل
خطواتهــا ،إلج ـراء تقييــم حقيقــي لحالــة وسياســات التنميــة الوطنيــة لالنطــاق منــه نحــو مســتقبل
أفضــل ،إن املتتبــع لسياســات الــوزارات املختلفــة طــوال األزمــة يقــف عنــد اســتنتاج هــام مفــاده أن
أعــال وسياســات التنميــة املســتقبلية تســر وفــق منهــج منطــي ،وكأن املطلــوب هــو الرجــوع مبفــردات
التنميــة الســورية (ومنهــا التعليــم وسياســاته عــر القطاعيــة املختلفــة) إىل مــا كانــت عليــه قبــل األزمــة،
بشــكلٍ يوحــي أن مســارات التنميــة تلــك كانــت املثاليــة واألفضــل بالنســبة لالقتصــاد واملجتمــع الســوري.
إ َّن البنــاء عــى مــؤرشات مــا قبــل األزمــة ،والتــي تعــر عــن الحالــة الســوية لالقتصــاد واملجتمــع
الســوريني أكــر أهميــة وإفــادة مــن مــؤرشات األزمــة التــي تأثَّــر قسـ ٌم كبـ ٌر منهــا باملامرســات والســلوك
اللذيــن ظهـرا يف األزمــة وكانــا نتيجــة مبــارشة ملفــرزات مســرة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ملرحلــة
مــا قبــل األزمــة ،ومــن هــذا املنظــور فــإن هــذا التقريــر يعتمــد هــذه املقاربــة يف حكمــه عــى األدوار
االقتصاديــة واالجتامعيــة للتعليــم.
انتهــج القطــاع التعليمــي مــع بدايــة األلفيــة الجديــدة نهــج التطويــر الكمــي مــن حيــث تحقيــق
ـي ،وقــد
انتشــار الخدمــات واملرافــق التعليميــة وزيــادة أعــداد الطــاب والــكادر التعليمــي والتدريـ ّ
حققــت هــذه السياســة تطــورا ً ها ّم ـاً دللــت عليــه معــدالت االلتحــاق بالتعليــم يف كافــة مراحلــه ،كــا
تحســنت مقومــات التعليــم مــن بنــى تحتيــة كاملــدارس والجامعــات التــي توســعت شــاقولياً وأفقي ـاً،
ومــوارد برشيــة أدت إىل تحســن مــؤرشات الكفــاءة الداخليــة للنظــام التعليمــي .كــا بُذلــت جهــود
لتطويــر الجانــب النوعــي فعدلــت املناهــج ،وتحســنت وســائل التعليــم ،إال أن هــذه الجهــود مل تكــن
كافيــة إلخفــاء أوجــه قصــور عديــدة طفــت عــى الســطح قبــل األزمــة ،وجــاءت األزمــة لتعمــق بعضهــا،
وتكشــف أوجــه قصــور أخــرى مل تعــرف ســابقاً ،وأهمهــا:
والنوعــي ،إذ مل يرتافــق ارتفــاع معــدالت االلتحــاق بالتعليــم
الكمــي
 ضعــف التــوازن بــن التطويــرّ
ّ
وتحســن مراميــه الكميــة بقــدر كاف مــن التحســن يف الجانــب النوعــي للتعليــم مــع مالحظــة غيــاب
منهجيــات تقييــم تأثــر وجــدوى املناهــج املعدلــة ،ومــدى ترافــق تعديلهــا بــأدوات تنفيذهــا :الوســائل
ـي.
ونوعيــة الــكادر التعليمــي والتدريـ ّ
 إن رفــع معــدالت االلتحــاق بالتعليــم وبنــاء أهدافــه مــن منظــور تعليمــي بحــت ،بعيــدا ً عــن املواءمــةمــع قــدرة االقتصــاد واملجتمــع عــى اســتيعاب مخرجــات التعليــم حــول الــروح التعليميــة ،تحـ ّوال إىل
مســبب مــن مســببات البطالــة مــع مالحظــة أ ّن الرتكيبــة الهيكليــة لالقتصــاد الســوري متتــاز بتقليديــة
مفرطــة مــن حيــث تــوزع املشــتغلني حســب الحالــة التعليميــة ،كــا تعــاين املحافظــات املتطــورة تعليميـاً

1

“

إن املتتبع
لسياسات
الوزارات
املختلفة طوال
األزمة يقف
عند استنتاج
هام أن األعمال
وسياسات
التنمية
املستقبلية تسير
وفق منهج نمطي
وكأن املطلوب هو
الرجوع بمفردات
التنمية السورية
إلى ما كانت عليه
قبل األزمة

”
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مــن معــدالت بطالــة مرتفعــة يف صفــوف املتعلمــن ،ويشــر تــوزع املتعطلــن الجامعيــن إىل
وجــود متعطلــن مــن كافــة فــروع التعليــم.
 تســر جهــات التعليــم العــايل يف تحديــد هدفهــا املتعلــق بسياســات القبــول وتحديــد معــدالتااللتحــاق بالتعليــم العــايل بصــورة غــر معروفــة الهــدف ،والبــد هنــا مــن الوقــوف عنــد تســاؤل
تحمــل اإلجابــة عليــه أهميــة قصــوى يف رســم أهــداف التعليــم :مــا هــو معــدل االلتحــاق
بالتعليــم العــايل املناســب واملتوافــق مــع درجــة تطــور االقتصــاد الســوري (املكــون املعــريف يف
املنتجــات الســورية)؟
 مثَّــة اختــال كبــر يف تركيبــة وتــوزع الطــاب بــن فــروع التعليــم الجامعــي يعــود إىل سياســاتتوزيــع الطــاب يف مرحلــة مــا بعــد التعليــم األســايس بــن فــروع العلمــي واألديب واملهنــي
الصناعــي والتجــاري وغريهــا .يــؤدي هــذا الخلــل إىل خلــل أكــر يف ســوق العمــل مــن حيــث
توازنــات املــوارد البرشيــة املطلوبــة يف كل قطــاع مــن قطاعات التنميــة االقتصاديــة واالجتامعية.
 أفــرزت سياســات التعليــم تفاوتــاً يف جغرافيــة املتعلمــن ،إذ ع َّمــق الفائــض والعجــز بــناملحافظــات الســورية مســتوى التفــاوت التنمــوي بــن هــذه املحافظــات.
 نجــح التعليــم بصــورة جيــدة يف تحقيــق أهــداف اجتامعيــة تتعلــق بالتأثــر يف املحــدداتالصحيــة ومحــددات الخصوبــة والفقــر.
ـادي،
 قابــل نجاحــات التعليــم يف تكويــن الســلوك االجتامعــي قصــور كبــر يف تأثــره االقتصـ ّفالتأثــر االقتصــادي للتعليــم مــا يــزال بســيطاً إذ أ َّن إنتاجيــة العامــل يف حدودهــا الدنيــا
(متوســط أجــر العامــل يف العــام أكــر مــن إنتاجيتــه الســنوية) ،كــا أن العائــد عــى التعليــم
محبــط وغــر مشــجع عــى متابعــة التعليــم بصــورة جوهريــة.
 مــن الناحيــة النظريــة :زيــادة املســتوى التعليمــي تعنــي احتامليــة أكــر للحصــول عــى فرصــةعمــل ،إال أن مــؤرشات املطابقــة يف ســوق العمــل تشــر إىل عكــس ذلــك ،إذ يقابــل ارتفــاع
املســتوى التعليمــي احتـ ٌ
ـال أكــر للتعطــل ،وإذا مــا أخذنــا بالحســبان أن نســبة ال يســتهان
بهــا مــن الخريجــن الجامعيــن يعملــون بأعــال ال تتناســب مــع مســتوى تحصيلهــم التعليمــي
ميكــن حينهــا تصــور حجــم املشــكلة.
 نظــم الرواتــب واألجــور غــر محفــزة عــى التعليــم ،وتشــكل أحــد أهــم أســباب هجــرةالكفــاءات مــن جهــة ،أو انضوائهــا تحــت أعــال أكــر ربحيــة كالتجــارة والصناعــة ،أو البحــث
عــن عمــل إضــايف.

“

إن رفع معدالت
االلتحاق
بالتعليم وبناء
أهدافه من
منظور تعليمي
ً
بحت بعيدا عن
املواءمة مع
قدرة االقتصاد
واملجتمع على
استيعاب
مخرجات التعليم
حول الصروح
التعليمية ّ
تحوال
إلى مسبب من
مسببات البطالة

”
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إنَّ التعامــل مــع هــذه املشــكالت يحتــاج إىل إعــادة النظــر يف جانــب كبــر مــن
سياســات التعليــم الســائدة ،ورمبــا يُ َعــدُّ رضوريّ ـاً الرتكيــز عــى:
 تغيــر سياســات القبــول ليــس الجامعــي فقــط؛ بــل مــا قبــل الجامعــي وتــوزعالطــاب بــن فــروع التعليــم الثانــوي مــن منظــور العالقــة بــن مخرجــات التعليــم
بأنواعهــا املختلفــة والتــي تخضــع لتوازنــات قــوة العمــل املطلوبــة لــكل قطــاع.
 رضورة إعــداد منــوذج لقــوة العمــل املطلوبــة طيلــة مراحــل إعــادة اإلعــار ،وهنــاال بــد مــن إثــارة التســاؤل اآليت :هــل تعــرف وزارتــا العمــل والتعليــم العــايل حجــم
قــوة العمــل املطلوبــة لــكل قطــاع؟ إذ ،متثيـاً ال حـرا ً ،ســيتع ّرض قطــاع اإلنشــاءات
يف املســتقبل القريــب إىل ضغــوط كبــرة؛ تتعلّــق مبــدى كفايــة عــدد املهندســن مــن
أجــل تلبيــة حاجــة هــذا القطــاع نفســه يف املرحلــة القادمــة.
 يجــب العمــل عــى إصــاح نظــام الرواتــب واألجــور بشــكل يجعلــه ُمح ِّفـزا ً عــىزيــادة التحصيــل العلمــي وتعزيــز الكفــاءة ،ويزيــد العائــد عــى التعليــم واملهــارات.
ـي ال يقــوم عــى
 ينبغــي إنشــاء هيئــة ملراقبــة جــودة التعليــم مــن منظــو ٍر خارجـ ٍتقييــم املناهــج واألهــداف التعليميــة فقــط؛ بــل الحكــم عــى جــودة التعليــم مــن
منظــور تأثــره الخارجــي أيضـاً.
 إنشاء مرصد ملراقبة الخريجني من حيث مساراتهم يف سوق العمل. احتســاب صحيــح ملــؤرشات التعليــم ،إذ يُحتســب عــد ٌد مــن مــؤرشات التعليــمبصــورة تعكــس التطــور ،وتخفــي يف طياتهــا مشــكالت كبــرة ،ومنهــا :منهجيــة
احتســاب معــدل االلتحــاق بالتعليــم الثانــوي الــذي يؤخــذ كنســبة مــن الناجحــن يف
التعليــم األســايس بــدل الفئــة العمريــة ،ومعــدل التــرب الــذي يُفــرض أن يحســب
بتتبــع فــوج تعليمــي.
 رضورة تبنــي سياســة وطنيــة للهجــرة تحــدد املوقــف العــام مــن الهجــرة (توســعيأو انكاميش).
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مقدمة
يشــكل التعليــم حجــر األســاس يف التنميــة البرشيــة التــي نظــر إليهــا عــامل االقتصــاد
والفيلســوف الهنــدي أمارتيــا صــن عــى أنهــا توســيع الخيــارات والحريــات أمــام النــاس،
كــا يقــوم التعليــم بــدور رئيــس يف بنــاء قــوة عمــل منتجــة ،ويــؤدي مهمــة أساســية
يف تربيــة األجيــال عــى املواطنــة والحقــوق والواجبــات ،وتطويــر العقــل النقــدي الــذي
يســاعد يف عمليــة البنــاء والتطويــر والتغيــر املجتمعــي والنهــوض باإلنتــاج واإلنتاجيــة.
ويُ َع ـ ُّد ُمس ـلّامً بــه أن التعليــم هــو القاعــدة األساســية لتحقيــق التقــدم االقتصــادي
واالجتامعــي ،واالرتقــاء بــأداء املجتمــع حــن يتــم اســتخدام املــوارد بالشــكل األمثــل،
عــن طريــق ربــط التعليــم بعمليــة التحــول وبإقـرار حــق التعليــم للجميــع ،وقــد تـ َّم
تبنــي هــذا املنظــور أيضـاً يف أهــداف األلفيــة التــي توافــق عليهــا املجتمــع الــدويل عــام
 ،2000ضمــن منظومــة األمــم املتحــدة ،وانقضــت ســنواتها عــام  ،2015لتحــل محلهــا
أهــداف التنميــة املســتدامة التــي تناولــت التعليــم مــن منظــور شــمويل يركــز عــى
ترابطاتــه مــع األهــداف االقتصاديــة واالجتامعيــة والحفــاظ عــى االســتدامة البيئيــة.
ومــن هنــا ،يشــكل التعليــم أحــد أهــم أبعــاد التنميــة املســتدامة مبكوناتهــا
املختلفــة ،رغــم طغيــان النظــرة التقليديــة القامئــة عــى حســبانه جــزءا ً مــن التنميــة
االجتامعيــة ضمــن التقســيامت النمطيــة ملكونــات و ُح ـ َزم أبعــاد التنميــة ،وهــذا مــا
يرســخ فكــرة النظــر إليــه عــى أنــه عــبء عــى التنميــة ،رغــم أ َّن دروس التنميــة
وتجاربهــا عــر الــدول كافــة تثبــت أن اســتدامة التنميــة ال تقــوم عــى املــوارد الطبيعيــة
وحتــى قطاعــي الصناعــة والزراعــة؛ بــل باتــت نظريــات التنميــة الحديثــة تقيــس مــدى
تطــور االقتصــادات واملجتمعــات بنســبة املكــون املعــريف والتكنولوجــي فيهــا.
*
أُجريــت أبحــاث ودراســات كثــرة عــى القطــاع التعليمــي يف ســورية إال أن
الطابــع العــام لهــذه األبحــاث والدراســات اتســم بالنظــرة التقليديــة لقيــاس نجاحــات
القطــاع والحكــم عــى نجاعــة سياســاته وتقييــم كفــاءة مؤسســاته ،حيــث أغفلــت
هــذه الدراســات وتناســت أن التعليــم بحــد ذاتــه ،يف اإلطــار الــكيل للتنميــة ،ليــس
هدفــاً؛ بــل وســيلة لتحقيــق أهــداف ليســت اقتصاديّــة واجتامع ّيــة فحســب؛ بــل
تتعــدى ذلــك لتطــال قضايــا التكويــن املعــريف والتوعــوي وثقافــات العيــش والتنميــة
واملواطنــة والعمــل.

*

املقصــود هنــا دراســات وتقييــم واقــع التعليــم التــي أعــدت مــن الجهــات املعنيــة كــوزارات
التعليــم العــايل والرتبيــة وهيئــة البحــث العلمــي وغريهــا.
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يُ َع ـ ُّد التعلّــم للعيــش مــع اآلخريــن مــن أهــم املهــارات التــي ينبغــي إدراجهــا
وتعزيزهــا ضمــن املناهــج املدرســية بهــدف تنميــة القــدرة عــى احـرام اآلخــر وفهمــه،
وتحقيــق مرشوعــات مشــركة معــه واالســتعداد لتســوية الخالفــات يف ظــل احــرام
التعدديــة الثقافيــة والتفاهــم والســام.
أمــا بالنســبة إىل تطويــر الــذات وتعزيــز مفاهيــم املواطنة واالنتــاء ،فيكونان بوســاطة
“تعلّــم لتكــون” ،ويهــدف ذلــك إىل تطويــر الشــخصية بشــكل أفضــل ،وتعزيــز املهارات
الحياتيــة لضــان موضوعيــة الحكــم عــى األمــور ،وتنميــة طاقــات الفــرد ،وتحســن
ـس الجــايل ،والقــدرات البدنيــة ،والقــدرات عــى التواصــل االجتامعــي.
الذاكــرة ،والحـ ّ
لذلــك تتطلــب معالجــة أزمــة التعليــم إعــادة تحديــد الهــدف مــن وراء املنظومــة
التعليميــة ،لتعكــس املهــارات واملعــارف والقيــم التــي مــن شــأنها تعزيــز التفكــر
النقــدي ،لذلــك فــإن األطفــال بحاجــة اىل التعلــم بطــرق فاعلــة وتعاونيــة وذاتيــة
التوجيــه ،لــي يتمكنــوا مــن املســاهمة يف بنــاء مجتمعاتهــم وتطويرهــا مســتقبالً.
يتطلــب التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة إحــداث تغييــرات جذريــة
فــي منهجيتــه لتشــمل التأكيــد علــى الحــق فــي التعليــم وضمــان تحقيــق
العدالــة االجتماعيــة ،وتوفيــر التعليــم النوعــي والتدريــب علــى المهــارات
الالزمــة الســتمرارية التعلــم مــدى الحيــاة.
تؤكــد هــذه املــؤرشات كافــ ًة ،والتــي يدعمهــا الحــس العــام والتفكــر التأمــي
االســتنباطي ،أن النظــام التعليمــي ينبغــي أن يوفــر التعليــم للجميــع (كتعليمنــا مثـاً)،
وال يشــكو مــن نقــص انتشــار الخدمــة أو بنيتهــا األساســية ،مثلــا تشــكو منــه كثــر من
دول العــامل ،كــا أنــه ميلــك املقومــات املاديــة وامليزانيــات التشــغيلية األساســية؛ بــل
واملــوارد املمكنــة للتطويــر والتحســن ،فــإن مثــل هــذا النظــام ال يفصلــه عــن تحصيــل
مثــل هــذه املــؤرشات املميــزة ،التــي تجعــل منــه رافـ ًدا ها ّمـاً لالقتصــاد الوطنــي ســوى
عوامــل ثالثــة:
األول :تحســن إدارة وتخطيــط القطــاع مــن منظــور مختلــف عــن الســائد حاليــاً،
والــذي يُرســخ منطيــة التعامــل مــع التعليــم كقضيــة معزولــة عــن بقيــة قضايــا التنميــة؛
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“

يشكل التعليم
حجراألساس في
التنمية البشرية
كما يقوم بدور
رئيس في بناء قوة
عمل منتجة ،ويؤدي
مهمة أساسية في
تربية األجيال على
املواطنة والحقوق
والواجبات وتطوير
العقل النقدي

”

“

تتطلب معالجة
أزمة التعليم إعادة
تحديد الهدف
من وراء املنظومة
التعليمية ،لتعكس
املهارات واملعارف
والقيم التي من
شأنها تعزيزالتفكير
النقدي

”
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“

الذهاب باملناهج
بشكل متطور أكثر
من قدرة االقتصاد
على االستفادة
واالستيعاب يعد
ً
هدرا للموارد
والطاقات ،وتخلف
هذه املناهج عن
درجة تطور االقتصاد
واملجتمع يعزز نمطية
االقتصاد

“

”

عندما نقول بيئة
توظيف التعليم فهذا
ال يعني مجرد إحداث
وظائف وإنما تهيئة
البيئة القانونية
والتكنولوجية
واالجتماعية
واالقتصادية ملهن
جديدة غيرتلك
التقليدية.

”

والثــاين :هــو تحســن الجــودة النوعيــة للمناهــج والتدريــس وروافدهــا
املختلفــة ،وال يكــون ذلــك إال بتعديــل السياســات واألنظمــة لتنطلــق بتصميــم
واالجتامعــي،
وتطويــر املناهــج واألدوات والطرائــق مــن املحيــط االقتصــادي
ّ
وليــس االســتقاء مــن تجــارب ودروس اآلخريــن فقــط والتــي غالبـاً ال ترتافــق مبــدى تطــور
املجتمــع واالقتصــاد ،فالذهــاب باملناهــج بشــكل متطــور أكــر مــن قــدرة االقتصــاد عــى
االســتفادة واالســتيعاب يعــد هــدرا ً للمــوارد والطاقــات ،كــا أن تخلــف هــذه املناهــج
والطرائــق عــن درجــة تطــور االقتصــاد واملجتمــع يعــزز منطيــة االقتصــاد ويحبــط القيــم
املضافــة املمكنــة التوليــد .علــاً أ َّن اإلنفــاق (ســواء أكان ذلــك يف ك ّمــه ،أم يف توزيعــه
املتــوازن بــن االنتشــار الكمــي والرتكــز النوعــي) يكــون مــن ضمــن السياســات يف هــذا
الســياق؛
أمــا العامــل الثالــث :فهــو بيئــة توظيــف التعليــم أو االســتفادة مــن املخرجــات والتــي
يســترشف لهــا أن تكــون هــي محــرك التنميــة التنافســية ليــس عــى املســتوى الوطنــي؛
بــل اإلقليمــي والعاملــي مســتقبالً .وعندمــا نقــول بيئــة فهــذا ال يعنــي مجــرد إحــداث
وظائــف ،فلــن يكــون هــذا دور الحكومــات املتعاقبــة عــى مســرة التنميــة يف ســورية ،وإمنــا
تهيئــة البيئــة القانونيــة والتكنولوجيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ملهــن جديــدة غــر تلــك
التقليديــة ،ولــي تتمكــن الحكومــات مــن ذلــك ،وهــي مل تفلــح بعــد يف البيئــة التقليديــة
*
مــن ناحيــة إحــداث خــروق نوعيــة يف تغيــر مســارات التعليــم التقليديــة  ،فمــن املنطقــي
أن تبــادر فــورا ً بتهيئــة ذاتهــا يف البيئــة التقليديــة الحاليــة والتــي تتحمــل تبعــات التغيــر.
ويف تقديرنــا فــإن هــذا العامــل عــر قطاعــي بــن عــدة وزارات يف بيئتنــا اإلداريــة املركزيــة،
مــا يجعــل تشــخيصه معقــدا ً جــدا ً ،لذلــك يُ َعـ ُّد رضوريّـاً أن يتصــدى لــه كيــان واحــد كأحــد
املجالــس العليــا يركــز عــى تحريــر القوانــن والنظــم مــن تبعيــة التداخــات والتقاطعــات
التــي فرضهــا الرتاكــم التاريخــي لتنــازع أدوار التعليــم والتنميــة ،ويعيــد صياغــة هــذه البيئــة
بعيــدا ً عــن املبــادرات املشــتتة غــر معروفــة املصــر والنتائــج بشــكل مســبق.

* مــن يعــرف حاليـاً مســارات الخريجــن يف التوظيــف والرتقيــة ويبنــي تغذيــة راجعــة
للجامعــات والــروح التعليميــة لتطويــر السياســات واملناهــج والحكــم عــى جدواهــا
ومال َءمتهــا واألدوات والطرائــق التعليمية؟
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الفصل األول :التحليل النمطي للتعليم

سو رية
سو رية
رية
سو
سو رية

التعليم يف سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف

اعتــادت دراســات التعليــم وأبحاثــه علــى تناولــه مــن منظــور نمطــي يركــز علــى مؤشــرات التعليــم المختلفــة،
ومــن ثـ َّـم الحكــم علــى النجاحــات مــن منظــور تطــور المؤشــرات الكميــة والنوعيــة للتعليــم ،ورغــم أهميــة
ّ
تحليــل وتحســين هــذه المؤشــرات ،فــأن التركيــز عليهــا يســير بقطــاع التعليــم نحــو اتجاهــات خاطئــة تحولــه مــن
كونــه أداة لصنــع المعرفــة والتنميــة والتثقيــف إلــى هــدف بحـ ّـد ذاتــه .وهــذه القضيــة ذات النظــرة األحاديــة
هــي قضيــة كليــة وعامــة ،وليســت مســؤولية المؤسســات التعليميــة فحســب ،لذلــك فالنظــر للتعليــم علــى أنــه
قطــاع كغيــره مــن القطاعــات األخــرى كالزراعــة والصناعــة ،مــع غيــاب النظــرة الشــمولية ألدواره كقضيــة عبــر
قطاعيةُ ،ي ُّ
عد أحد أهم أسباب العزلة التي يعيشها التعليم عن فضاءات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

واقع التعليم :تحليل املؤشرات الكمية والنوعية والسياسات املتبعة
أوال :الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي
ً

يقوم تحليل كفاءة النظام التعليمي الداخلية عىل محددين اثنني ،هام:
 األول :محــد ٌد كمــي يركــز عــى مــؤرشات التعليــم املرتبطــة بأعــداد الطــاب واملدرســن واملعلمــن والبنــىالتحتيــة.
ـي ويقــوم عــى تحليــل نوعيــة املتعلمــن ،ويف ظــل ضعــف القــدرة عــى قيــاس الجانــب
 والثــاين :محــدد نوعـ ّالنوعــي بســبب فقــدان مقاييــس التقييــم للنــوع ،ميكــن مقاربــة نوعيــة املتعلمــن بنتائــج االختبــارات ونوعيــة
الربامــج واملقــررات الدراســية وكفــاءة الهيئــة التدريســية وكثافــة الطــاب وتوافــر املرافــق وجاهزيتهــا.
 .1الكفاءة الداخلية الكمية
فقــد القطــاع التعليمــي يف ظــل األزمــة بعــض املكتســبات املاديــة وغــر املاديــة التــي تراكمــت عــر عقــود ،فقــد
تعــرض القطــاع إىل شــتى أنــواع الــرر ،مثــل تخريــب وتدمــر عــدد مــن املــدارس ،واألرضار البرشيــة املتمثلــة
بخطــف أو قتــل مدرســن أو عاملــن يف قطــاع الرتبيــة ،ورسقــة بعــض مســتلزمات العمليــة الرتبويــة والتعليميــة
مــن املــدارس ،وتعــر أو توقــف العمليــة الرتبويــة والحيــاة الطبيعيــة يف بعــض املحافظــات نظـرا ً لتعــرض األهــايل
والعاملــن يف املــدارس لإلرهــاب ومنــع الطــاب مــن الذهــاب إىل املــدارس ،ورسقــة وســائل النقــل املتنوعــة الخاصــة
مبديريــات الرتبيــة ،والعبــث بــاألدوات والوســائل التعليميــة والرتفيهيــة للطــاب ،ورسقــة أمــوال مخصصــة لرواتــب
العاملــن.
انخفــض عــدد املــدارس يف عــام  2016بنســبة ( )29%عــا كان عليــه عــام  ،2010كــا انخفــض عــدد الطــاب
بنســبة ( ،)23%وانخفضــت أعــداد الهيئــة التعليميــة بنســبة ( )12%عــا كانــت عليــه يف العــام  .*2010ويعــود
ســبب هــذا االنخفــاض إىل التأثــر الكبــر لألزمــة الســورية يف العمليــة التعليميــة التــي أدت إىل خــروج بعــض
املــدارس عــن الخدمــة؛ ذلــك نتيجــة تعرضهــا للــرر أو تحولهــا إىل مركــز إيــواء أو وجودهــا يف مناطــق يصعــب
الوصــول إليهــا .كــا دفعــت ببعــض الطــاب والهيئــة التعليميــة إىل تــرك العمليــة التعليميــة نتيجــة النــزوح إىل
املناطــق اآلمنــة التــي تــرف عليهــا الحكومــة ،أو نتيجــة الظــروف األمنيــة واالقتصاديــة الصعبــة .وكان هــذا التأثــر
متقارب ـاً عــى الذكــور واإلنــاث ،إذ إ َّن نســبة اإلنــاث مــن إجــايل عــدد الطــاب بقيــت متقاربــة طــوال ســنوات
األزمــة .فقــد تراوحــت النســبة بــن ( )48%و ( )49%بــن عامــي  2010و .2016أمــا عــدد مــدارس التعليــم الرشعــي
فقــد ارتفــع مــن  136مدرســة عــام  2010إىل  179مدرســة عــام  ،2016ويعــزى هــذا االرتفــاع بقســم كبــر منــه إىل
توجــه الطــاب الذيــن ال يحققــون معايــر القبــول يف التعليــم الثانــوي العــام إىل هــذا النــوع مــن التعليــم ،وتجــدر
اإلشــارة إىل خــروج قســم كبــر منهــا عــن الخدمــة نتيجــة الســتهدافها بالتدمــر والتخريــب مــن قبــل الجامعــات
* تم حساب النسب بنا ًء عىل البيانات الرسمية ألعداد املدارس واملعلمني ،وزارة الرتبية.

“

ارتفع عدد
مدارس التعليم
الشرعي أثناء
األزمة السورية
من  136مدرسة
عام  2010إلى
 179مدرسة عام
2016

”

سلســلة قضايــا التنميــة البشــرية العدد الثالث  -آب/أغســطس 2018

التكفرييــة ،تحديــدا ً يف محافظــات حلــب وحمــص ودرعــا والرقــة
وديــر الــزور وإدلــب والقنيطــرة.
فتبــن إحصــاءات أعــداد
أمــا يف مرحلــة التعليــم الجامعــي ّ
الطــاب يف املرحلــة الجامعيــة األوىل والدراســات العليــا أ َّن هنــاك
تزايــدا ً مســتمرا ً لهــذه األعــداد بنســبة ( )11%بــن عامــي 2010
و ،2016كنتيجــة للتوســع األفقــي يف نــر الجامعــات واملعاهــد
مــن جهــة ،وميــل الطــاب الذكــور للتســجيل فيهــا بغيــة الحصــول
عــى وثائــق التأجيــل مــن
الخدمــة اإللزاميــة مــن
جهــة أخــرى .كام شــهدت
أعــداد أعضــاء الهيئــة
التعليميــة (التدريســية
تناقصــاً
والفنيــة)
حــادا ً طــوال ســنوات
األزمــة ،إذ انخفضــت
بنســبه( *)20.2%طيلــة
املــ ّدة نفســها؛ وذلــك
نتيجـ ًة لهجــرة عــدد كبــر
مــن أعضــاء هــذه الهيئــة
ذاتهــا.
ازداد عدد الجامعات
يف ســنوات مــا قبــل األزمــة ،واســتمر بالتزايــد وقتئـ ٍـذ ،إذ ارتفــع
عــدد الجامعــات الخاصــة مــن ( )13جامعــة عــام  2008إىل ()18
جامعــة عــام  ،2011ووصــل عــام  2016إىل ( )20جامعــة ،بينــا
اســتقر عــدد الجامعــات الحكوميــة عنــد حــدود ( )6جامعــات
بــن عامــي  2008و 2011وارتفــع إىل ( )8جامعــات عــام .2016
ويشــر هــذا األمــر مــن جانــب الكفــاءة الكميــة إىل تحســن يف
البنيــة التحتيــة مــن حيــث الكــم ،ولكــن يتوقــع أن يكــون لــه
ـلبي عــى الكفــاءة النوعيــة مــن جانــب آخــر ،إذ يُعـ ّد
انعـ ٌ
ـكاس سـ ٌّ
ازديــاد عــدد الجامعــات وازديــاد عــدد الطــاب مــع تناقــص عــدد
املدرســن مــن العوامــل التــي ســتقودنا حت ـاً إىل ارتفــاع مــؤرش
عــدد الطــاب إىل عضــو الهيئــة التعليميــة كــا ســرى الحق ـاً.
أمــا نســبة التســجيل يف مرحلــة ريــاض األطفــال فقــد
انخفضــت مــن  12%عــام  2010إىل  8%عــام  ،2016أي بنســبة
 33%نتيجــة األزمــة املوجــودة ،والتــي ترتــب عليهــا عــدم اســتقرار
األرس باإلضافــة إىل تغــر ســلم األولويــات لــأرسة الســورية ،إذ
أثــر الوضــع االقتصــادي املتــدين لــأرسة بإعطــاء األولويــة للغــذاء
والســكن .إضافــة إىل كــون التعليــم مبرحلــة الطفولــة املبكــرة
يعتمــد يف أغلبــه عــى القطــاع الخــاص ،حيــث ال تغطــي الريــاض

الرســمية ســوى  14%مــن إجــايل األطفــال يف الريــاض.
ارتفــع معــدل االلتحــاق الصــايف بالتعليــم األســايس مــن 92%
عــام  2005ليتجــاوز  97%عــام  ،2010ووصــل يف بعــض املحافظات
كطرطــوس والســويداء والالذقيــة إىل حــدود تجــاوزت  99.5%بينام
انخفــض يف محافظــات أخــرى كديــر الــزور والرقــة وحلــب ودرعــا
إىل أقــل مــن  ،80%متأثــرا ً مبعــدالت الفقــر املرتفعــة وطبيعــة
النشــاط االقتصــادي يف هــذه املحافظــات مــن جهــة ،وبضعــف

مقومــات التعليــم فيهــا (البنــى التحتيــة واملــوارد البرشيــة )......من
جهــة أخــرى .كــا انخفضــت نســبة التســجيل الصــايف يف مرحلــة
التعليــم األســايس طــوال ســنوات الحــرب ،واســتقرت عنــد حــدود
 75%عــام  ،2016وقــد شــهدت نســبة التســجيل أدىن قيمــة لهــا يف
عــام  2013عنــد حــدود  ،61%أمــا مــر ُّد هــذا االنخفــاض فيعــود
إىل عــدم تســجيل التالميــذ وترسبهــم الناجــم عــن تنقــل األرس إىل
املناطــق اآلمنــة ،باإلضافــة إىل األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي
تعيشــها بعــض األرس ،مــا يدفــع األطفــال إىل العمــل ،ناهيــك عــن
خــروج بعــض املــدارس عــن الخدمــة واســتخدامها كمراكــز إيــواء
أو وجودهــا يف أماكــن ســاخنة يصعــب الوصــول إليهــا.
أمــا فيــا يتعلــق مبعــدل التــرب مــن التعليــم األســايس،
فقــد انخفــض مــن  3.8%عــام  2005إىل  3.6%عــام  ،2010عــى
املســتوى االجــايل وارتفــع يف بعــض املحافظــات إىل حــدود 6.6%
كريــف دمشــق .ثــم ارتفعــت نســبة التــرب مــن التعليم األســايس
بشــكل حــاد بــن عامــي  2010و 2016مــن  3.6%إىل  .27%وقــد
شــهدت نســبة التــرب أعــى قيمــة لهــا يف عــام  ،2013حينــا
ارتفعــت إىل حــدود  30%ويعــود ذلــك إىل مفاعيــل الحــرب التــي
أدت إىل نــزوح العديــد مــن التالميــذ وترسبهــم مــن التعليــم ،كــا
لعبــت إمكاني ـ ُة الوصــول إىل املــدارس يف املناطــق غــر املســتقرة

* تم حساب النسبة بنا ًء عىل بيانات أعداد الهيئة التعليمية بني عامي  2010و ،2016وزارة التعليم العايل.
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التعليم يف سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف
دورا ً كبـرا ً يف ارتفــاع املــؤرش ،إضافـ ًة إىل اإلمكانــات املاليــة لــأرس والتــي الواحــد للمــواد األساســية مــن األول إىل الثامــن واملــواد هــي( :اللغــة
تــررت بســبب فقــدان العمــل وأثــرت بشــكل مبــارش يف قــدرة األرس العربيــة -الرياضيــات -العلــوم العامــة -اللغــة اإلنكليزيــة) وقــد تــم
عــى املحافظــة عــى بقــاء أبنائهــا يف املــدارس.
تأليــف هــذه املناهــج وطنيـاً ،وفــق أربعــة مســتويات ،بحيــث يضـ ُّم كل
بذلــت وزارة الرتبيــة جهــوداً كبــرة لضــان اســتمرار العمليــة مســتوى صفــن دراســيني ،ودعمــت منظمــة اليونيســيف طباعــة النســخ
التعليميــة حتــى يف املــدارس التــي تقــع ضمــن مناطــق ســيطرة لـــ  /200000/مســتفيد ،وبــدأ تطبيــق هــذا التعليــم يف الفصــل الــدرايس
املجموعــات املســلحة ،إذ واظبــت بطــرق مختلفــة عــى إيصــال رواتــب الثــاين مــن العــام الــدرايس  ،2016 2015-وخضــع املتعلمــون يف نهايــة
املعلمــن ،كــا عملــت عــى اتخــاذ منهجيــات وإجـراءات كان لهــا تأثــر دراســتهم المتحــان نظامــي حــدد نجاحهــم أو رســوبهم يف صفوفهــم.
تحســن مــؤرشات التعليــم بــن عامــي  2013و ،2016ومنهــا - :دورات املكملــن :انطلقــت يف صيــف 2016م بالتعاون بــن وزارة الرتبية
كبــر يف ّ
 التعلّــم الــذايت :هــو أوراق عمــل جــرىومنظمــة اليونســكو لطــاب الجمهوريــة
تصميمهــا ،بتحويــل مفــردات املناهــج انخفــض معــدل التســرب مــن العربيــة الســورية الذيــن رســبوا يف بعــض
النظاميــة إىل أنشــطة تعلّــم ذايت يقــوم
املــواد ألســباب ذاتيــة ،ناجمــة عــن التنقــل
ـام
ـ
ع
3.8%
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ـي،
ـ
س
األسا�
ـم
ـ
ي
التعل
بهــا املتعلّــم دون وجــود معلّــم أو كتــاب
والنــزوح وعــدم االســتقرار والقلــق ،إذ
مــدريس ،إذ تقــود هــذه األوراق املتعلّــم  2005إلــى  3.6%عــام  ،2010علــى اســتفاد أكــر مــن ســتني ألــف متعلــم مــن
خطــوة خطــوة مــن أجــل تحقيــق أهــداف املســتوى االجمالــي وارتفــع فــي بعــض هــذه الــدورات التــي امتــدت لشــهرين يف
التعلّــم واكتســاب املهــارات املطلوبــة ،املحافظــات إلــى حــدود  6.6%كريــف عــام 2016م بعــد أن ت ـ ّم إعــداد املعلمــن
وقــد تعاونــت وزارة الرتبيــة مــع منظمتــي
واملدرســن يف دورات خاصــة للتعليــم
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س
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ـبة
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تف
وا
ـق.
ـ
ش
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ر
اليونيســيف واألونــروا لتطويــر أوراق
املكثــف ،وخضــع املتعلمــون الختباريــن،
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التعلــم الــذايت للمــواد األساســية (عــريب،
واســتفاد أكــر مــن مثانــن باملئــة منهــم مــن
إنكليــزي ،علــوم ،رياضيــات) للصفــوف عامــي  2010و 2016مــن  3.6%إلــى هــذه الفرصــة الرائعــة يف تعديــل نتائجهــم
مــن األول إىل التاســع ،وتــ ّم إعــداد دليــل  .27%وقــد شــهدت نســبة التســرب الدراســية املؤجلــة ،ونجاحهــم إىل الصــف
اسرتشــادي لتطبيــق مــواد التعلّــم الــذايت
األعــى.
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ـ
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يتضمــن كل مــا يحتاجــه املتعلّــم أو
 التعليــم التعويــي ودروس األنديــةارتفعــت إلــى حــدود 30%
الشــخص الراشــد الــذي ســيقوم مبســاعدته
املدرســية :يســتهدف املتعلمــن الذيــن
عــى اســتخدام هــذه األوراق ،وقــد تــم
فقــدوا مــددا ً دراســية تـراوح بني الشــهرين
تجريبهــا يف محافظتــي حــاة وحلــب
إىل فصــل درايس بســبب الظــروف الراهنــة،
عــام 2015م ،ثــم توســعت لتشــمل محافظــات :إدلــب ودرعــا وريــف إذ يلتحــق هــؤالء املتعلمــون بــدورات تقويــة يف املــدارس خــارج أوقــات
دمشــق إضافــة إىل حــاه وحلــب عــام 2016م ،ويجــري حالي ـاً توزيــع الــدوام الرســمي ،لتعويــض الــدروس التــي فاتتهــم ،وقــد اســتفاد مــن
هــذه األوراق بالتعــاون مــع الهــال األحمــر العــريب الســوري .كــا التعليــم التعويــي أكــر مــن ( )300000تلميــذ يف جميــع املحافظــات
يطبــق التعلــم الــذايت يف األماكــن التــي يصعــب الوصــول إليهــا حيــث ال الســورية يف عــام  ،2015وأكــر مــن  250000تلميــذ يف عــام 2016م.
توجــد مــدارس ،وقــد دعمــت اليونيســف طباعــة هــذه املناهــج الخاصــة
عــاىن التعليــم الثانــوي يف الســنوات الخمــس التــي ســبقت األزمــة مــن
بالتعلــم الــذايت.
مشــكلة انعكســت عــى مؤرشاتــه ،إذ بقيــت نســبة امللتحقــن دون تغــر
 التعليــم املكثــف (منهــاج الفئــة ب) :يســتهدف هــذا النــوع مــن بحــدود  ،34%كــا أ َّن هنــاك مشــكلة أخــرى متثلــت يف ارتفــاع نســبالتعليــم األطفــال املترسبــن مــن التعليــم لســنة دراســية أو أكــر أو التــرب مــن التعليــم املهنــي إىل العــام رغــم تبنــي اس ـراتيجية تطويــر
الذيــن مل يســبق لهــم االلتحــاق باملــدارس ،أي مــا زالــوا أميــن؛ ذلــك التعليــم املهنــي والتقنــي* إذ انخفضــت نســبة طالبــه مــن ( )40%إىل
مــن عمــر مثــاين ســنوات إىل خمســة عــرة ســنة ،ويطبــق هــذا التعليــم ( )21%مــن إجــايل طــاب املرحلــة .كــا ارتفعــت نســبة املســتجدين
تحــت إرشاف وزارة الرتبيــة يف املناطــق اآلمنــة ويف املــدارس الحكوميــة ،يف التعليــم الثانــوي العــام واملهنــي مــن الناجحــن يف شــهادة التعليــم
إذ يتــم تدريــس املتعلمــن صفــن دراســيني طيلــة العــام الــدرايس األســايس بشــكل طفيــف مــن  76%عــام  2005إىل  77%عــام . **2010
* تم تطوير االسرتاتيجية ضمن مرشوع تعاون بني هيئة التخطيط والتعاون الدويل ومبنحة من الحكومة األملانية بني عامي  200و ،2007وبعد انتهاء املرشوع بقيت
االسرتاتيجية دون تنفيذ.

** تم الحساب بناء عىل أعداد الطالب من وزارة الرتبية بني عامي  2005و.2010

سلســلة قضايــا التنميــة البشــرية العدد الثالث  -آب/أغســطس 2018

أمــا يف التعليــم العــايل فقــد ارتفعــت املعـ ّدالت مــن
 17%عــام  2005لتصــل إىل  29%عــام  ،2010وأتــت
هــذه النتيجــة متأثــرة بتبنــي اسـراتيجية االســتيعاب
الجامعــي والتوســع األفقــي للجامعــات ،وزيــادة
عــدد الكليــات مــن  63كليــة عــام  2005إىل 124
كليــة عــام  .2010بينــا كانــت نســبة االلتحــاق يف
الخــاص تشــكل فقــط مــا نســبته
التعليــم العــايل
ّ
 1%مــن الفئــة العمريــة  23-18ســنة .أمــا طــوال
ســنوات األزمــة فقــد شــهدت أعــداد طــاب التعليــم
العــايل ارتفاعــاً بنســبة  27%بــن عامــي 2011
و( 2016مــن 532221إىل  675632طالبــاً) رغــم
انخفــاض عــدد طــاب التعليــم الخــاص (مــن26989
إىل  23169طالبــاً) يف املــ ّدة نفســها*.
وقــد تأثــر هــذا االرتفــاع يف جــزء كبــر منــه بارتفــاع
أعــداد طــاب الدراســات العليــا (تضاعــف العــدد
تقريبــاً) وارتفــاع أعــداد طــاب التعليــم املفتــوح،
وكان اإلقبــال عــى التســجيل بالتعليــم العــايل
للحصــول عــى وثيقــة التأجيــل مــن الخدمــة
اإللزاميــة أحــد العوامــل املؤثــرة يف هــذا االرتفــاع.

 .2الكفاءة الداخلية النوعية

تعتمــد هــذه الكفــاءة عــى نوعيــة الطالــب الــذي
يخرجــه النظــام التعليمــي ،وتقــاس نوعيــة الطالــب
بنتائــج االختبــارات ونوعيــة الربامــج واملقــررات
الدراســية وكفــاءة الهيئــة التدريســية وكثافــة الطــاب
وتوافــر املرافــق وجاهزيتهــا.
انتهــج القطــاع التعليمــي طــوال الســنوات الخمــس
التــي ســبقت الحــرب اســراتيجية توفــر اإلطــار
الكمــي لتطويــر وتوســيع مقومــات التعليــم لتحســن
الكفــاءة الداخليــة املتمثلــة يف خفــض متوســط عــدد
الطــاب يف الشــعبة ولــدى املعلــم ،وأمثــرت الجهــود
يف مجــال التعليــم األســايس عــن خفــض النســب مــن
 26تلميــذا ً للمعلــم إىل  21تلميــذا ً للمعلــم بــن عامي
 2005و ،2010بينــا حافظــت كثافــة الشــعبة عــى
معــدل  27تلميــذا ً يف الشــعبة طيلــة املـ ّدة نفســها .إال

كــا أنّــه رغــم أهميــة سياســة االســتيعاب الجامعــي
وتأثريهــا يف رفــع نســبة الســكان الحاصلــن عــى
التعليــم الجامعــي التــي ال تتعــدى حــدود  5%مــن
الســكان ،فــا زالــت سياســات القبــول بدائيــة تنطلق
مــن قــدرة الجامعــات والكليــات عــى االســتيعاب،
وبقيــت بعيــدة كل البعــد عــن املعايــر الصحيحــة
للربــط مــع احتياجــات االقتصــاد واملجتمع الســوري.
وهنــا ال بـ ّد مــن طــرح تســاؤل مــروع عــن كيفيــة
تحديــد نســبة االلتحــاق بالتعليــم الجامعــي كأحــد
أهــم أهــداف القطــاع التعليمــي؟ وهــل يتــم أخــذ
قــدرة االقتصاد الســوري عىل االســتيعاب بالحســبان؟
(يجيــب عــدد املتعطلــن الجامعيــن وتوزعهــم وفقـاً
لالختصاصــات عــى جــزء مــن هــذا التســاؤل ،كــا
أن نســبة املشــتغلني يف القطــاع الخــاص مــن حملــة
الشــهادات الجامعيــة والتــي مل تتعــ َّد حــدود 7%
مــن إجــا ّيل مشــتغليه يف أحســن األحــوال تجيــب
عــن جــزء آخــر مــن التســاؤل ذاتــه).

أن التحســن كان طفيف ـاً يف مجــال التعليــم الثانــوي
العــام الــذي حافــظ تقريبـاً عــى ال ّنســب نفســها بــن
عامــي  2005و ،2010بينــا تحســن يف مجــال التعليــم
الثانــوي املهنــي مــن  32تلميــذا ً يف الشــعبة و 7تالميــذ
للمعلــم عــام  2005إىل  28تلميــذا ً يف الشــعبة و5
تالميــذ للمعلــم عــام  ،2010ويعــزى الســبب األســاس
لهــذا االنخفــاض إىل ارتفــاع معــدالت التــرب مــن
التعليــم املهنــي التــي تجــاوزت حــدود  33%عــام
.12010
انعكــس فقــدان جــزء مــن مقومــات التعليــم
املرتبطــة بالبنــى التحتيــة واملــوارد البرشيــة بشــكل
مبــارش عــى مــؤرشات الكفــاءة الداخليــة للتعليــم ،إذ
ارتفــع متوســط عــدد التالميــذ يف الشــعبة الصفيــة يف
مرحلــة التعليــم األســايس إىل  31تلميــذا ً يف الشــعبة

شهدت أعداد طالب
ً
التعليم العالي ارتفاعا
بنسبة  27%بين
عامي  2011و2016
(من 532221إلى 675632
ً
طالبا) رغم انخفاض عدد
طالب التعليم الخاص
(من 26989إلى 23169
ً
طالبا) في ّ
املدة نفسها

انخفض متوسط عدد
التالميذ لكل (معلم  +إداري)
ً
تلميذا ّ
لكل معلم في
من 17
ً
عام 2010م إلى  15تلميذا
لكل معلم في عام 2016م.
نتيجة انخفاض أعداد
الطالب بنسب أكبرمن
انخفاض أعداد املعلمين

* يصعب حساب معدل االلتحاق لعدم توافر أعداد السكان يف فئة التعليم العايل.

 1بيانات ومؤرشات وزارة الرتبية.
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التعليم يف سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف

عــام 2016؛ ذلــك عــى املســتوى اإلجــا ّيل ،وتتفــاوت هــذه النســبة
بشــكل حــاد بــن املحافظــات حيــث تصــل يف بعضهــا إىل  60وحتــى 70
تلميــذا ً يف الشــعبة الواحــدة .بينــا انخفــض متوســط عــدد التالميــذ لــكل
لــكل معلــم يف عــام 2010م إىل 15
(معلــم  +إداري) مــن  17تلميــذا ً ّ
تحســناً يف املــؤرش؛
تلميــذا ً لــكل معلــم يف عــام 2016م ،وهــذا ال يعكــس ُّ
بــل يعــود إىل انخفــاض أعــداد الطــاب بنســب أكــر مــن انخفــاض أعــداد
املعلمــن.
أمــا يف مرحلــة التعليــم الثانــوي العــام واملهنــي فقــد انخفــض متوســط
عــدد الطــاب يف الشــعبة الصفيــة إىل حــدود  30طالبــاً يف الشــعبة
للتعليــم العــام و ( )27طالبـاً يف الشــعبة للتعليــم املهنــي بــن عــام 2010
وعــام  ،2016لكننــا نجــد باملقارنــة عــى مســتوى املحافظــات ارتفاعــاً
يف متوســط الطــاب يف الشــعبة الصفيــة يف مرحلــة التعليــم الثانــوي؛
وذلــك نتيجــة الظــروف األمنيــة التــي حالــت دون اســتثامر املــدارس
وخــروج بعضهــا عــن الخدمــة ،عــى ســبيل املثــال :كان متوســط الطــاب
يف محافظــة حلــب  33طالب ـاً يف الشــعبة يف عــام 2010م ،بينــا ارتفــع
إىل  37طالبـاً يف الشــعبة يف عــام  2016أي بنســبة ارتفــاع  .12%أو نتيجــة
هجــرة الطــاب واألهــايل إىل املناطــق اآلمنــة ،عــى ســبيل املثــال :كان
متوســط الطــاب يف محافظــة الالذقيــة  24طالبـاً يف الشــعبة عــام 2010
وارتفــع إىل  30طالبــاً يف الشــعبة عــام  2016أي بنســبة ارتفــاع .25%
بينــا حافــظ متوســط عــدد الطــاب لــكل (مــدرس  +إداري) يف مرحلــة
التعليــم الثانــوي العــام واملهنــي عــى معدلــه بــن عامــي  2010و2016
حيــث بلــغ  8طــاب لــكل مــدرس للتعليــم العــام و 5طــاب لــكل مــدرس
للتعليــم املهنــي بســبب تســاوي نســب تناقــص أعــداد الطــاب وأعــداد
املدرســن تقريب ـاً.

وتبــرز فــي مرحلــة التعليــم الجامعــي والعالــي
أهميــة مؤشــر متوســط عــدد الطــاب لـ ّ
ـكل عضــو
مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة للحكــم علــى الكفــاءة
الداخليــة للتعليــم العالــي ّمــن أجــل أن نضمــن
َّ
أن األســاتذة الجامعييــن يوزعــون أوقاتهــم بيــن
التدريــس وتقديــم االستشــارات واإلرشــاد للطلبــة
والبحــث العلمــي ،وأنهــم قــادرون علــى توفيــر
تعليــم ذي نوعيــة عاليــة.
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مــع الحفــاظ عــى نســبة أســتاذ/طالب بحيــث تكــون بحــدود  40/1يف
األقســام األدبيــة و 20/1يف األقســام العلميــة .وعموم ـاً ،تشــر البيانــات
املتوافــرة عــى املســتوى اإلجــايل إىل أ َّن هــذا املــؤرش قــد شــهد تراجعـاً
قبــل األزمــة وتع ّمــق هــذا الرتاجــع طيلــة م ّدتهــا.
بذلــت جهــود كبــرة يف ســبيل تطويــر املناهــج الرتبويــة ومازالــت
بحاجــة إىل االســتمرار واملتابعــة لتعزيــز قدرتهــا عــى االســتجابة ملتطلبات
التنميــة وحاجــات املتعلمــن وتنميــة قدراتهــم ،كــا تــرز الحاجــة إىل
زيــادة مســاحة الجوانــب التطبيقيــة واألنشــطة ومســتلزمات تنفيذهــا
ســواء داخــل املــدارس واملعاهــد والجامعــات أو خارجهــا ،والســيام يف
املرحلتــن الثانويــة والجامعيــة ،وتظهــر الحاجــة أيض ـاً لتعزيــز التعلــم
الــذايت والتعلــم التعــاوين والتعلــم االستكشــايف بســبب الكثافــة العاليــة
للطــاب يف الشــعب والصفــوف ،تحديــدا ً يف ظــل الحــرب ،باإلضافــة إىل
رضورة االســتمرار يف تطويــر أســاليب التقويــم واالمتحانــات ،وبرامــج
التأهيــل والتدريــب املســتمر للــكادر التعليمــي والتدريــي.
ينبغــي التنويــه أخ ـرا ً إىل أن الحــرب عــى ســورية مل تقتــر عــى
الجوانــب العســكرية والسياســية واالقتصاديــة؛ بــل تعدتهــا لتصبــح حربـاً
عــى مناهــج التعليــم ،األمــر الــذي توضحــه األمثلــة اآلتيــة:
 أدخلــت مــا تســمى “الحكومــة املؤقتــة ،يف مناطــق ســيطرتها ،تعديــاتعــى املناهــج التعليميــة الصــادرة عــن وزارة الرتبيــة الســورية ،تركــزت
عــا أســمته “الثــورة
يف مــادة “الرتبيــة الوطنيــة” فأدخلــت دروســاً ّ
الســورية” ،وقصصــاً عــن قتــى يف صفــوف املعارضــة ،وأطلقــت عــى
الدولــة الســوريّة تســمية “العــدو” ،وجــرى فــرض هــذه املناهــج املع ّدلــة
يف املناطــق الخاضعــة للمعارضــة ويف مــدارس الالجئــن الســوريني يف
تركيــا.
 أمــا يف مناطــق ســيطرة مــا يســمى “داعــش” فيبــدو املشــهد أكــرخطــورة ،بعــد أن أغلــق التنظيــم املــدارس واســتبدلها مبراكــز دعويــة
تعــزز الفهــم الخاطــئ لل ِّديــن ،وتــروج لثقافــة العنــف وتكفــر النــاس،
وحــ ّول األبنيــة املدرســية إىل ســجون ومراكــز لتخزيــن األســلحة.
 أمــا يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة مــا يســمى “اإلدارة الذاتيــة الكردية”فقــد اعتُمــد منهجــا تعليــم :أحدهــا باللغــة العربيــة ،واآلخــر باللغــة
الكرديــة؛ خــال الصفــوف األربعــة األوىل مــن مرحلــة التعليــم األســايس.

سلســلة قضايــا التنميــة البشــرية العدد الثالث  -آب/أغســطس 2018

ً
ثانيا :كفاءة كلفة التعليم
يقصــد بكلفــة التعليــم أن تكــون كلفـ ّـة
التلميــذ بأدنــى قــدر شــريطة أن ال تؤثــر
في نوعية التعليم وتختلف كلفة التلميذ
من مرحلة ألخرى حسب نوعية المعلمين
والمبانــي وتجهيزاتهــا .وترتبــط بشــكل
مباشــر بارتفــاع كلفــة مدخــات العلميـ ًـة
التعليميــة وانخفــاض مخرجاتهــا ،تحديــدا
الهــدر التعليمــي الــذي يســببه الرســوب:
يــؤدي الرســوب إىل مضاعفــة كلفــة تعليــم الطالــب
الراســب ومــن ثــم زيــادة الكلفــة العامــة .وقــد تضاعفــت
كلفــة الطالــب يف التعليــم األســايس والثانــوي مــن (17500
ل.س إىل  34700ل.س للتعليــم األســايس ومــن  26150ل.س
إىل  52700ل.س للتعليــم الثانــوي العــام)؛ أمــا التعليــم
املهنــي الــذي يحتــاج إىل كلــف أعــى ،فقــد ارتفعــت كلفــة
الطالــب مــن  74800إىل  ،118800ويعــزى هــذا االرتفــاع
يف كلــف التعليــم إىل ارتفــاع رواتــب وأجــور املعلمــن مــن
جهــة ،وإىل معــدالت التضخــم التــي طالــت كافــة وســائل
التعليــم وأدواتــه مــن جهــة أخــرى.
تقــوم وزارة الرتبيــة مبتابعــة اإلنفــاق عــى التعليــم
مــن كافــة الجهــات ،بــدءا ً منهــا ومــن الجهــات التابعــة لهــا،
وانتهــا ًء بــوزارة اإلدارة املحليــة ،لحســاب إجــايل اإلنفــاق
عــى التعليــم و كلفــة الطالــب ،وقــد دفعــت األزمــة القامئة
الحكومــة لخفــض اإلنفــاق العــام عــى التعليــم ،مــا يضيــف
مزيــدا ً مــن التعقيــدات عــى الوضــع التعليمــي ،إذ إن هــذا
التخفيــض يف اإلنفــاق ســيحد مــن قــدرة وزارة الرتبيــة عــى
التدخــل بحلــول عالجيــة مثــل إصــاح املــدارس املتــررة،
وإدخــال مناهــج خاصــة للتالميــذ باملناطــق الســاخنة
ملعالجــة التأث ـرات النفســية واالجتامعيــة لــدى األطفــال،
وتجــدر اإلشــارة إىل انخفــاض اإلنفــاق العــام عــى التعليــم
إىل  11.05%مــن املوازنــة العامــة للدولــة بعــد أن وصــل إىل
 14.97%عــام .2010
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أوال :األهداف االقتصادية
ً
تعبــر هــذه األهــداف عــن المــردود المــادي للتعليــم علــى المســتويين الكلــي والجزئــي ،فعلــى المســتوى
ّ
أهميــة فــي قيــاس نجاعــة التعليــم وقيمــه
الكلــي تعـ ُّـد مخرجــات التعليــم وإنتاجيــة العامــل العنصريــن األكثــر
المضافــة.

 .1مخرجات التعليم
يلعــب التعليــم دورا ً محوريــاً يف تحســن الخصائــص
النوعيــة للســكان وقــوة العمــل ،كــا تطــرح العالقــة بــن
ٍ
مشــكالت عديــد ًة ليــس
التعليــم وســوق قــوة العمــل
مــن حيــث مــدى التطابــق العــددي بــن العــرض والطلــب
فقــط ،بــل يف مــدى التطابــق النوعــي أيض ـاً .ويف التــوازن
الــذي يتــم يف الســوق بــن العــرض والطلــب ،وفهــم
طبيعــة املؤث ّـرات التــي تســاعد يف هــذا التــوازن كالتعليــم
وسياســات األجــور ومــدى تحفيزهــا عــى التعلــم (العائــد
عــى التعليــم) ،وتأثــر اختــال التــوازن يف البطالــة أو
عجــز عــرض قــوة العمــل.
تتضــح جدليــة العالقــة بــن التعليــم وســوق قــوة
العمــل يف حالــة التنميــة الســورية ،فهــل ســوق العمــل
مطالبــة باســتيعاب التعليــم كــاً ونوعــاً (أي مــا يطلــق
عليــه فــرض الواقــع) ،كــا هــو الحــال يف ســورية؟ ،أم أن
ســوق قــوة العمــل (بغــض النظــر عــن مســتوى تطورهــا
اإلنتاجــي والتقنــي) ،يجــب أن تكــون املنطلــق ألي
تخطيــط مســتقبيل للتعليــم (ربــط التعليــم باحتياجــات
ســوق قــوة العمــل)؟ ،والســيام أن األمــر األخــر بقــي
مقولــ ًة نظريــ ًة طــوال الســنوات املاضيــة ،لعــدم وجــود
تحديـ ٍـد مســبقٍ الحتياجــات ســوق قــوة العمــل ،وتوقعــات
تطورهــا املســتقبيل الكمــي والنوعــي؟
تغيــب عــن القطــاع التعليمــي سياســات منطقيــة
وفــق منهجيــات ســليمة للقبــول الجامعــي معتمــدة
عــى منــاذج العاملــة التــي تحــدد وملراحــل مســتقبلية
احتياجــات الســوق املحليــة (ويف الحالــة الســورية التــي
متتــاز مبعــدالت منــو عاليــة للســكان ال بــ ّد مــن دراســة
احتياجــات الســوق اإلقليميــة مــن العاملــة ،كــا حــدث
يف تجــارب دوليــة عديــدة أهمهــا التجربــة الهنديــة يف
التعليــم) ،ويف غيــاب هــذه النــاذج التــي تعــد مســؤولية
مبــارشة لــوزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل تــم إرهــاق
الكليــات -تحديــدا ً النظريــة منهــا -واملعاهــد ،منهــا
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بأعــداد كبــر تفــوق قدرتهــا وتؤثــر يف نواحــي النــوع فيهــا.
أدى ارتفــاع معــدالت االلتحــاق بالتعليــم إىل تحســن
كبــر يف الرتكيــب التعليمــي لقــوة العمــل طــوال ســنوات
مــا قبــل األزمــة ،فقــد ارتفعــت نســبة قــوة العمــل
جامعيــة التأهيــل مــن ( )7%إىل ( )8.9%بــن عامــي
 2001و 2011ومل يكــن هــذا التحســن الــذي بلــغ نحــو
( )2نقطــة مئويــة مكافئــاً الرتفــاع معــدالت االلتحــاق
بالتعليــم الجامعــي التــي شــهدت قفــزة كبــرة يف املــدة
نفســها بارتفاعهــا بأكــر مــن ( )10نقــاط مئويــة كنتيجــة
الفتتــاح عــدد مــن الجامعــات الخاصــة وصــل عددهــا إىل
 15جامعــة ،والتوســع بالجامعــات الحكوميــة وفروعهــا يف
عــدد مــن املحافظــات ،وهــو مــا يشــر بشــكل أو بآخــر إىل
معــدالت هجــرة مرتفعــة للســكان جامعيــي التأهيــل مــن
جهــة ،وعــدم تحفيــز ســوق عمــل هــذه الفئــة لالنضــواء
ضمــن قــوة العمــل ،ســواء املشــتغلة ،أم املتعطلــة.
كــا ارتفعــت نســبة قــوة العمــل املتوســطة التعليــم
مــن ( )6.5%إىل ( )11.4%بــن عامــي  2001و،2011
كنتيجــة الزديــاد عــدد املعاهــد املتوســطة وارتفاعــاً
معــدالت االلتحــاق بهــا ،كــا شــهدت نســبة قــوة العمــل
الحاصلــة عــى شــهادات التعليــم الثانــوي بأنواعهــا
املختلفــة ارتفــاع مــن ( )7.9%إىل ( )12%يف املـ ّدة نفســها،
ونجــم هــذا التحســن عــن ارتفــاع معــدالت االلتحــاق
بالتعليــم الثانــوي ،تحديــدا ً النســوي والعــام منــه ،وتجــدر
اإلشــارة إىل أ َّن معــدالت االلتحــاق بالتعليــم املهنــي
والتقنــي شــهدت ثباتــاً نســبيّاً يف املــ ّدة نفســها.
كانــت هــذه االرتفاعــات عــى حســاب انخفــاض نســبة
قــوة العمــل الحاصلــة عــى تعليــم إعــدادي أو أقــل.
وبالتــايل فــإن صــدور القانــون  32لعــام  2002والخــاص
برفــع إلزاميــة التعليــم حتــى نهايــة املرحلــة اإلعداديــة
أدى إىل تحســن جيــد متثــل يف انحســار قــوة العمــل
متدنيــة التعليــم.

“

تغيب عن
القطاع التعليمي
سياسات منطقية
وفق منهجيات
سليمة للقبول
الجامعي معتمدة
على نماذج
العمالة التي تحدد
احتياجات السوق
املحلية

”

سلســلة قضايــا التنميــة البشــرية العدد الثالث  -آب/أغســطس 2018
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مل تكــن الرتكيبــة التعليميــة للمشــتغلني بعيــدة أو مختلفــة
كثـرا ً عــن الرتكيبــة التعليميــة لقــوة العمــل ،وهــذا يـ ُّ
ـدل عــى
اســتمرار الطابــع التقليــدي منخفــض التقنيــة والقيــم املضافــة
لالقتصــاد ،ومــن هنــا يتضــح ضعــف تحفيــز الســوق للتحصيــل
العمــي واملهــاري ،ويعــود ذلــك إىل عاملــن ،اثنــن هــا:
األول :ضعــف مســتوى تطــور بنــى اإلنتــاج يف االقتصــاد
الوطنــي ،واســتمرارية هيمنــة البنــى التقليديــة فيهــا ،إذ
ميثّــل انســجام عــرض قــوة العمــل مــع البنــى التقليديــة
ركــودا ً تعليميـاً وثقافيـاً ،وعليــه فليــس النظــام التعليمــي هــو
املطالــب بتوفيــق مخرجاتــه مــع الطلــب يف ســوق العمــل؛ بــل
املطلــوب مــن السياســات االقتصاديــة تحفيــز القطــاع الخــاص
لتطويــر بنــاه اإلنتاجيــة وهياكلــه التنظيميــة ،الكتســاب
قــدرات إنتاجيــة وتنافســية أكــر.
الثــاين :مواكبــة التطــور الحاصــل عــى مســتوى الثــورة العلمية
والتقنيــة العامليــة ،وتطويــر الفــروع التعليميــة واملناهــج مبــا

يتناســب مــع التقــدم املتحقــق عــى صعيــد اإلنتــاج واإلدارة.
إ َّن تطــور الرتكيبــة التعليم ّيــة للمشــتغلني يتشــابه مــع
تطــور البنيــة التعليميــة لقــوة العمــل ،إذ انخفضــت نســبة
املشــتغلني مــن حملــة التعاليــم اإلعــدادي مــن مــا دون
(  )78.8%إىل ( )67.5%بــن عامــي  2001و ،2011يف حــن
ارتفعــت نســبة املشــتغلني مــن حملــة التعليــم العــايل مــن
( )6.2%إىل ( )10.3%يف امل ـ ّدة نفســها .كــا ارتفعــت نســبة
حملــة الثانويــة مــن ( )8.1%إىل ( ، )10.9%وحملــة املعاهــد
املتوســطة مــن ( )6.9%إىل ( .)11.3%وقــد لعــب هــذا
الرتكيــب دورا ً يف عــدم التوافــق بــن فــرص العمــل والعــرض
مــن قــوة العمــل ،كــا لعــب دورا ً يف ارتفــاع نســبة العاملــن
يف القطــاع غــر املنظــم الــذي ترتفــع فيــه حملــة الشــهادات
التعليميــة دون اإلعداديــة؛ وذلــك العتــاده عــى العاملــة
ضعيفــة التأهيــل ومنخفضــة األجــر والبعيــدة عــن رشوط
العمــل الالئــق.
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أمــا الرتكيبــة التعليميّــة للمتعطلــن فتشــر إىل
ارتفــاع نســبة املتعطلــن مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة
مــن ( )2.5%عــام  2001إىل ( )9.4%عــام  2011نتيجــة
غيــاب عمليــة تحديــد االحتياجــات املســتقبلية مــن
املــوارد البرشيــة جامعيــة التعليــم ،وقــد أفــرزت سياســة
االســتيعاب املعمــول بهــا اختــاالت ،يف ســوق قــوة العمــل
لجهــة عــدم التطابــق الكمــي والنوعــي بــن مخرجــات
التعليــم الجامعــي واحتياجــات ســوق قــوة العمــل ،وهــذا
مــا يظهــر بوضــو ٍح بوســاطة تحليــل البيانــات الخاصــة
بالرتكيبــة التعليميــة للعاطلــن عــن العمــل مــن خريجــي
الجامعــات ،إذ يالحــظ وجــود معــدالت بطال ـ ٍة مرتفع ـ ٍة
مــن بعــض االختصاصــات ،كخريجــي اختصاصــات العلــوم
اإلنســانية مبــا يف ذلــك الحقــوق والرتبيــة واالقتصــاد.

كــا ارتفعــت نســبة املتعطلــن مــن حملــة شــهادات
املعاهــد املتوســطة مــن ( )4.1%إىل ( .)10.8كــا شــهدت
نســبة املتعطلــن مــن حملــة الشــهادة الثانويــة بفروعهــا
املختلفــة ارتفاعــاً قابلــه انخفــاض يف نســبة املتعطلــن
ذوي التعليــم املتــدين مــن ( )78.8%إىل ( )67.5%يف املـ ّدة
نفســها ،تشــر هــذه التغــرات إىل خلــل كاريث األســباب
والنتائــج عــى قطاعــي التعليــم والتشــغيل ،فتنظيــم
الســوق وتحفيــزه عــى طلــب العلــم يس ـران باتجاهــات
معاكســة متامـاً للتحضــر الكمــي والنوعــي لالســتفادة مــن
فرصــة انفتــاح النافــذة الدميوغرافيــة املأمولــة.

املصدر :بيانات مسوح سوق العمل ،املكتب املركزي لإلحصاء
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عدد من االستراتيجيات
هذا ،ورغم تبني ٍ
الهامة لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم
واحتياجــات ســوق العمــل الكميــة والنوعيــة،
حيــث تــم التركيــز علــى تطويــر المناهــج وتأهيــل
القائمين على العملية التعليمية ،ووضع نظام
لتقويــم األداء ،وزيــادة االهتمــام بالمعلوماتيــة
واللغــات ،وزيــادة نســب القبــول باالختصاصــات
ـود
الضروريــة لســوق العمــل ،فــإن هــذه الجهـ ً
لــم تفلــح حتــى اآلن ،فاألعــداد المقبولــة ســنويا
فــي كافــة االختصاصــات تنطلــق مــن منطلــق
شــبه وحيــد يتمثــل فــي الطاقــة االســتيعابية
للكليــات والمعاهــد،
ويف الســنوات األخــرة وبهــدف تحســن نوعيــة التعليــم بــدأ
أخــذ مــؤرشات الكفــاءة الداخليــة للنظــام التعليمــي بالحســبان
ــن متعلقــن مبتوســط عــدد
واملعتمــدة عــى مؤرشيــن َأس ِاس ْ
الطــاب للمــدرس والقاعــة الصفيــة يف مرحلــة التعليــم الثانــوي،
ومتوســط املســاحة املرتيــة للطالــب ومتوســط عــدد الطــاب
لألســتاذ الجامعــي يف مرحلــة التعليــم العــايل ،وكانــت نتائــج أو
مخرجــات هــذه السياســة ســلبي ًة عــى ســوق العمــل ،إذ متثلــت
هــي:
صعــد،
عــدة
عــى
 معــدالت بطالــة مرتفعــة لبعــض االختصاصــات ومعدومــة أوشــبه معدومــة يف اختصاصــات أخــرى.
 الهــدر التعليمــي الــذي يتجــى يف أن نســبة غــر قليلــة مــناملتعلمــن ميارســون أعــاالً هامشــية ال تتناســب مــع مســتوى
تحصيلهــم العلمــي.
 اختــال جغــرايف مــن حيــث مواكبــة متطلبــات التنميــة مــناملــوارد البرشيــة عــى مســتويات أدىن مــن املســتوى الوطنــي
(الفائــض والعجــز).
 تشــوه العالقــة بــن احتياجــات التنميــة مــن املــوارد البرشيــةباختصاصاتهــا املختلفــة (العالقــة بــن الخريــج الجامعــي ومــا
يقابلــه مــن خريجــي املعاهــد الفنيــة ،والعاملــة املاهــرة)

ويف ضــوء غيــاب عمليــة تحديــد االحتياجــات املســتقبلية مــن
املــوارد البرشيــة جامعيــة التعليــم ،أفــرزت سياســة االســتيعاب
املعمــول بهــا اختــاالت يف ســوق العمــل لجهــة عــدم التطابــق
الكمــي بــن مخرجــات التعليــم الجامعــي واحتياجــات ســوق
العمــل ،وهــذا مــا يظهــر بوضــوح عــر تحليــل البيانــات الخاصــة
بالرتكيبــة التعليميــة للعاطلــن عــن العمل مــن خ ِّريجــي الجامعات،
إذ ت ُالحــظ معــدالت بطالــة مرتفعــة مــن بعــض االختصاصــات
كخ ِّريجــي العلــوم اإلنســانية والحقــوق والرتبيــة واالقتصــاد.
ويُالحــظ أيضـاً مــن تحليــل تطــور تركيبــة العاطلــن عــن العمــل
مــن االختصاصــات الجامعيــة انخفــاض نســبة العاطلــن عــن العمل
مــن حملــة شــهادة الطــب البــري مــن ( )4.8%إىل ( )2.6%مــن
إجــايل العاطلــن الجامعيــن ،بــن عامــي  2005و .2010ويالحــظ
يف ســياق متصــل انخفــاض نســب حملــة شــهادات الصيدلــة وطــب
األســنان والتمريــض والطــب البيطــري وهندســة العــارة وهندســة
الكهربــاء والهندســة امليكانيكيــة ،والكيميائيــة واإللكــرون ،قابــل
هــذا االنخفــاض ارتفــا ٌع يف نســبة العاطلــن عــن العمــل مــن حملــة
شــهادات كليــات العلــوم اإلنســانية والحقــوق والتجــارة ،وغريهــا.
يُ َعـ ُّد الهــدر التعليمــي مظهـرا ً مــن مظاهــر تشـ ّوه العالقــة بــن
التعليــم وســوق العمــل مــن جهــة ،وشــكالً مــن أشــكال انخفــاض
الكفــاءة الخارجيــة للنظــام التعليمــي مــن جهــة أخــرى ،رغــم
تراجــع نســبة خ ِّريجــي الجامعــات الذيــن يعملــون بأعــال مكتبيــة
وكتابيــة وخدمــات بيــع وتســويق وخدمــات شــخصية وغريهــا
مــن األعــال التــي ال تتناســب مــع مســتوى تحصيلهــم العلمــي
مــن ( )29.4%إىل ( )10.9%بــن عامــي  1998و ،2008فــأن هــذه
النســبة مــا تـزال مرتفعــة وتشــكل تحديـاً مــن تحديــات املواءمــة
بــن مخرجــات النظــام التعليمــي واحتياجــات ســوق العمــل ،تظهــر
نتائجهــا الســلبية بشــكل مــزدوج ،يتضــح أوالً يف حرمــان قطاعــات
االقتصــاد الوطنــي مــن إمكاناتهــم املكتســبة طــوال أوقــات
تعليمهــم ،وثاني ـاً يف هــدر نفقــات تعليمهــم.
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التعليم يف سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف
رغــم تبنــي عــد ٍد مــن االسـراتيجيات الهامــة لتحقيــق املواءمــة
بــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل الكميــة
والنوعيــة ،حيــث تــم الرتكيــز عــى تطويــر املناهــج وتأهيــل
القامئــن عــى العمليــة التعليميــة ،ووضــع نظــام لتقويــم األداء،
وزيــادة االهتــام باملعلوماتيــة واللغــات ،وزيــادة نســب القبــول
باالختصاصــات الرضوريــة لســوق العمــل ،فــأن هــذه الجهــود مل
تفلــح حتــى اآلن ،فقــد كانــت األعــداد املقبولــة ســنوياً يف كافــة
االختصاصــات تنطلــق مــن منطلــق شــبه وحيــد يتمثــل يف الطاقــة
االســتيعابية للكليــات واملعاهــد،
وتتضــح الفجــوة الجغرافيــة يف مجــال االســتفادة مــن مخرجــات
التعليــم يف االقتصــاد واملجتمــع الســوري ،عــر تحليــل املــؤرشات
املختلفــة ،وميكــن عــى ســبيل املثــال ال الحــر تنــاول عــدد منهــا،
ففــي املجــال الصحــي يظهــر جليـاً اختــاف متوســط عدد الســكان
للطبيــب بــن املحافظــات الســورية ،فمــن املالحــظ تجــاوز بعــض
املحافظــات للمعايــر العامليــة يف هــذا املجــال ،كــا يف محافظــات
القنيطــرة ودمشــق والالذقيــة وطرطــوس ،حيــث بلغــت هــذه
النســبة يف العــام  )114( ،22004و ( )362و( )426و( )419نســمة
للطبيــب عــى التــوايل ،بينــا ترتفــع هــذه النســبة إىل ()1553
و ( )1162و ( )1101و( )1021نســمة للطبيــب يف محافظــات

الحســكة وإدلــب وديــر الــزور والرقــة عــى التــوايل ،وشــهدت
محافظــات معيّنــة تحســناً واضحـاً يف العــام  ،32010إذ انخفضــت
إىل ( )287نســمة للطبيــب يف محافظــة دمشــق ،واىل ()1059
يف محافظــة الحســكة .بينــا شــهدت محافظــات أخــرى تراجع ـاً
يف هــذا املــؤرش ،ففــي محافظــة القنيطــرة ارتفعــت النســبة إىل
( )194نســمة للطبيــب ،ويف محافظــة ديــر الــزور ارتفعــت لتصــل
إىل ( .)1227كــا تشــر البيانــات املتعلقــة مبتوســط عــدد الســكان
لــكل صيــديل إىل فجــوة جغرافيــة كبــرة بــن املحافظــات الســورية،
حيــث تبلــغ هــذه النســبة يف عــام  2010يف محافظــة القنيطــرة
( )321نســمة لــكل صيــديل ويف محافظــة دمشــق ( )601بينــا
ترتفــع يف محافظــات الرقــة والحســكة و إدلــب وديــر الــزور إىل
( )2033و( )2010و( )1988و( )1859عــى التــوايل .ويشــر هــذا
التفــاوت إىل ضعــف العالقــة بــن مخرجــات التعليــم الصحــي
واحتياجــات املجتمــع الســوري مــن املــوارد البرشيــة الصحيــة
املطلوبــة عــى املســتويات الجغرافيــة املختلفــة ،مــا يشــكل
ســبباً مــن أســباب الهجــرة الداخليــة بــن املحافظــات مــن جهــة،
وداخــل املحافظــة الواحــدة مــن ريفهــا إىل حرضهــا لعــدم العدالــة
يف تــوزع الخدمــات الصحيــة مــن جهــة أخــرى.

 2املصدر :املجموعة اإلحصائية لعام  ،2005الجدول  ،12-2املكتب املركزي لإلحصاء ،دمشق.
 3املصدر :املجموعة اإلحصائية لعام  ،2010الجدول  ،12-2املكتب املركزي لإلحصاء ،دمشق.
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تفتقــر قطاعــات االقتصــاد الوطنــي إىل معايــر تحــدد الرتكيبــة
املطلوبــة للعالقــة بــن االختصاصــات التعليميــة املختلفــة والتــي
ت ُ َعــ ُّد محــددا ً مــن محــددات القبــول يف النظــام التعليمــي مــن
جهــة ،ومحــددا ً مــن محــددات املســار املهنــي مــن جهــة أخــرى،
ـي ،أل َّن القبــول يف
وال تقتــر هــذه املحــددات عــى التعليــم الجامعـ ّ
التعليــم الجامعــي يتبــع بشــكل أو بآخــر لسياســات تــوزع الطــاب
يف مرحلــة التعليــم الثانــوي بــن الفــروع املختلفــة (املهنــي ،األديب،
العلمــي) .وحتــى تاريخــه ،مل يتــم العمــل ضمــن أي قطــاع مــن
القطاعــات االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى تحديــد العــدد املطلــوب
مــن املعاهــد الفنيــة املقابــل لحملــة الشــهادة الجامعيــة ،كــا
مل يتــم مــن جه ـ ٍة أخــرى تحديــد العــدد املطلــوب مــن العاملــة
املاهــرة ملقابلــة حملــة الشــهادة الجامعيــة وحملــة شــهادة
املعاهــد الفنيــة ،فعــى ســبيل املثــال ،يتطلــب تخطيــط املــوارد
البرشيــة املطلوبــة للقطــاع الصحــي أن يكــون لــكل طبيــب صحــة
عامــة مــن ( )3إىل ( )4ممرضــات ،وأن يكــون لــكل طبيــب مــن
مخــري وأشــعة وغريهــا ،إال
فنــي-
( )3إىل (َّ )5
ّ
عــال بتخصــص ّ
أن البيانــات يف ســورية تشــر إىل أن متوســط عــدد املمرضــات
للطبيــب يف العــام  2005بلغــت ( )1ممرضــة للطبيــب ،وارتفعــت
عــام  2010إىل ( )1.1ممرضــة للطبيــب.4
بينــا بلغــت نســبة املســاعدين الفنيــن للطبيــب يف عــام  2004مــا
نســبته ( )0.5مســاعد فنــي للطبيب ،وارتفعت عــام  2010إىل ()0.8
مســاعد فنــي للطبيــب .وبالتــايل ميكــن القــول :ت ُ َعـ ُّد هــذه النســب
املطلوبــة لــكل قطــاع مــن القطاعــات االقتصاديــة واالجتامعيــة
محــددا ً مــن محــددات سياســات أي قبــول ليــس عــى املســتوى
الجامعــي فقــط؛ بــل تحــدد هــذه العالقــات سياســات القبــول يف
التعليــم الثانــوي بســبب تــوزع الطــاب بــن فروعــه املختلفــة
(مهنــي وفنــي ،علمــي ،أديب) .ويتطلــب ربــط التعليــم باحتياجــات
ســوق العمــل معرفــة مســبقة عــن االحتياجــات املســتقبلية مــن
املــوارد البرشيــة لــكل قطــاع مــن قطاعــات االقتصــاد واملجتمــع
الســوري ،يف ضــوء حجــم االســتثامرات ومعــدالت النمــو املتوقعــة
لــكل قطــاع مــن القطاعــات ،وربطهــا باألهــداف املخططــة لــكل
قطــاع مــن هــذه القطاعــات.

ومــن الثغـرات يف النظــام التعليمــي أيضـاً نســبة الفقــد املرتفعة
يف التعليــم املهنــي ،إذ إن نســبة الفاقــد يف الصــف األول الثانــوي
املهنــي تصــل إىل ( ،)45.9٪فقــد كان عــدد الطــاب املس ـ ّجلني يف
الصــف األول الثانــوي املهنــي هــو ( )46897مــن أصــل ()79737
طالب ـاً مقبــوالً يف هــذا الصــف مــن الناجحــن يف شــهادة التعليــم
األســايس ،مــا يعنــي أن هنــاك فاقــدا ً مبــارشا ً قــدره ( )32858طالبـاً
مل يقومــوا بالتســجيل أساسـاً ،وتشــكل نســبة ( )41.2٪مــن إجــايل
رب املبكــر
عــدد الطــاب املقبولــن ،هــذا باإلضافــة إىل نســب التـ ّ
الــذي يتمثــل يف الــدوام الجــزيئ أو بعــدم االلتحــاق بعــد التســجيل
الرســمي والــذي يصــل إىل ( )3809طــاب مســجلني مل يلتحقــوا أو
ترسبــوا ،وباإلجــال يكــون عــدد غــر امللتحقــن فعلي ـاً عــر عــدم
التســجيل أصــاً أو عــدم االلتحــاق والتــرب بعــد التســجيل
( )36667طالب ـاً أي مــا نســبته (.*)45.9٪
هــذا ،ويف ظــل الحــرب التــي شــارفت ســنتها الســابعة عــى
االنتهــاء ال تتوافــر بيانــات موثقــة عــن التغـرات التــي طــرأت عــى
الرتكيبــة التعليميــة لقــوة العمــل ومك ِّونيهــا املشــتغلني واملتعطّلــن،
إذ ال يتوافــر عــن موجــات الهجــرة التــي متــت طــوال هــذه امل ـ ّدة
الحــد األدىن مــن إحصــاءات الخصائــص النوعيــة للمهاجريــن .إال
أنــه ،ويف ضــوء تدهــور مــؤرشات التعليــم التــي ميكــن أن يخترصهــا
االنخفــاض الكبــر يف أعــداد الطــاب وارتفــاع معــدالت التــرب
مــن التعليــم ،ميكــن التنبــؤ بظهــور انعكاســات هــذه النتائــج عــى
مســتقبل قــوة العمــل ونوعيتهــا ومســتوى تعليمهــا يف الســنوات
القادمــة.
ومــن جهــة أخــرى ،تتوافــر بيانــات محــ ّددة عــن الرتكيبــة
التعليميــة للعاملــن يف القطــاع العــام ،إذ تشــر إىل انخفــاض نســبة
املشــتغلني مــن حملــة شــهادة التعليــم االبتــدايئ ومــا دون مــن
 38.2%عــام  2011إىل  31.2%علــاً أنَّــه قابــل هــذا االنخفــاض
ارتفــاع يف نســب حملــة شــهادات التعليــم األســايس والثانــوي
والعــايل مــن  16%إىل  19.6%و مــن  22.1%إىل  24.3%ومــن
 23.4%إىل  24.9%عــى التــوايل.

 4املصدر بيانات املجموعات اإلحصائية لألعوام 2005 ،و 2006و .2010املكتب املركزي لإلحصاء ،دمشق.
* تم احتساب النسب بنا ًء عىل البيانات الرسمية لوزارة الرتبية.

20

التعليم يف سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف

 .2إنتاجية العامل
ارتفعــت إنتاجيــة العامــل مــن ( )246467ليــرة ســورية عــام  2005إلــى ( )295725ليــرة ســورية عــام
 2010وارتفعــت بشــكل طفيــف طــوال ســنوات األزمــة لتصــل عــام  2016إلــى ( )299133ليــرة ســورية،
ً
ويعــزى الســبب الرئيــس لهــذا االرتفــاع كنتيجــة النخفــاض أعــداد المشــتغلين بصــورة أكبــر قليــا مــن انخفــاض
قيمــة الناتــج المحلــي االجمالــي بســعر الســوق ،حيــث انخفــض عــدد المشــتغلين ب ـ ( 2.36مــرة) بينمــا انخفضــت
قيمــة الناتــج ب ـ ( 2.33مــرة) بيــن عامــي  2010و .2016وليــس لتحســن مهــاري وتعليمــي للمشــتغلين،
وهذا ما يدل عىل مظهرين سلبيني ،هام:
حــاد فيــه ،وانخفــاض مســتوى كفــاءة رأس املــال البــري غــر القــادر
ـوري ،فارتفــاع نســبة عــى اإلبــداع ،وضعــف اســتغالل الكفــاءات منــه عــى النحــو األمثــل
األول :اســتمرار اإلنتاجيــة املنخفضــة للعامــل السـ ّ
املشــتغلني مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة مل يقابلــه تحســن مامثــل يف وهجرتهــا ،وانخفــاض مســتوى التعليــم النوعــي والتدريــب ،وضعــف
اإلنتاجيــة.
أنشــطة البحــث والتطويــر ،وانخفــاض مســتوى العوامــل املؤسســية
والثــاين :اســتمرار وجــود الرتهــل التشــغييل أو البطالــة املقنعــة ،تحديــدا ً واملــوارد الطبيعيــة (األرض -املنــاخ) .وميكــن االســتدالل عــى ذلــك بفضــل
يف القطــاع العــام.
ميكــن أيضـاً دراســة العالقــة بــن مســتوى التقــدم التقنــي
والنمــو الســكاين ومنــو متوســط دخــل الفــرد يف ســورية،
بوســاطة دراســة العالقــة بــن معــدل منــو مجمــل إنتاجيــة
عوامــل اإلنتــاج كبديــل ملســتوى التطــور يف االقتصــاد
الســوري؛ ذلــك أن هــذا املــؤرش يعطــي صــور ًة عــن مســتوى
التطــور التقنــي ومســتوى أداء املؤسســات ،باإلضافــة إىل
مســتوى تطــور رأس املــال البــري.
لقــد شــكلت العوامــل الكميــة ،رأس املــال والعمــل،
املصــدر الرئيــس للنمــو االقتصــادي بني عامــي  2011و.2015
وحــدث تحســن ملحــوظ ،وإن كان غــر كاف ،يف مســاهمة
العوامــل النوعيــة (مجمــل إنتاجيــة العوامــل) التــي تشــكل
مصــدر االســتدامة يف النمــو االقتصــادي؛ وذلــك يف النصــف
الثــاين مــن العقــد األول مــن األلفيــة  .2010-2006أمــا يف
( ،)2015-2010فكانــت مســاهمة كل مــن العوامــل الكميــة واملاديــة العالقــة القويــة التــي يظهرهــا التحليــل اإلحصــايئ بــن معــدل منــو مجمل
ســلبية نتيجــة االنخفــاض الكبــر يف معــدل النمــو ،واملحافظــة عــى قيــم إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج ومعــدل منــو ناتــج القطــاع الزراعــي الــذي
ســالبة طــوال كامــل املــدة ،وكانــت املســاهمة الســلبية الكــرى للعوامــل يرتبــط إىل حــد بعيــد بالعامــل املناخــي .وإضافــة إىل العوامــل املذكــورة
النوعيــة ()86.60كوســطي مــدة بــن عامــي  2010و ،2015و( )13.40آنفـاً ،يشــار إىل التأثــر الكبــر لعوامــل االســتقرار يف توفــر منــاخ يســاعد
للعوامــل املاديــة .ويالحــظ هنــا انخفــاض مســاهمة العوامــل املاديــة يف عــى جــذب االســتثامرات ،إذ أدى عــدم االســتقرار إىل طــرد االســتثامرات.
تراجــع معــدل النمــو طــوال األزمــة.
وال بــد مــن اإلشــارة أخـرا ً إىل أن قــوة وتطبيــق القانــون وحاميــة حقــوق
ويُفــر انخفــاض مســاهمة العوامــل النوعيــة قبــل األزمــة وتســببها امللكيــة عوامـ ُـل تؤثــر تأث ـرا ً كب ـرا ً يف منــو إنتاجيــة عوامــل اإلنتــاج .وال
برتاجــع معــدل النمــو بعــد األزمــة بعــدد مــن العوامــل التــي يــأيت عــى يخفــى غيــاب مثــل هــذه الوقائــع يف معظــم املناطــق التــي ســيطرت
رأســها انخفــاض املســتوى التكنولوجــي الــذي أدت األزمــة إىل تراجــع عليهــا العصابــات املســلحة.
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 .3العائد عىل التعليم
قــد يكــون التعليــم اســتهالكاً يف بعــض جوانبــه للفــرد
واملجتمــع؛ لكــن يف الجانــب األكــر أهميــة اســتثام ٌر
واجتامعــي يعطــي مثــاره عــى أمــد طويــل،
فــردي
ٌّ
ٌّ
ويعــوض مــا أنفــق الفــرد أو املجتمــع ،وقــد عالجــت
مختلــف النظريــات موضــوع صلــة التعليــم بالتنميــة
أو صلــة التعليــم بالكســب ،بــدءا ً مــن نظريــة رأس
املــال البــري والتطوي ـرات العديــدة عليهــا إىل نظريــة
أقســام ســوق العمــل .وعنــارص هــذا االســتثامر :تكلفتــه
وعوائــده.
تحــول الطلــب عــى التعليــم مــن مطلــب اجتامعــي
يتعلــق بالنظــرة املجتمعيــة للمتعلمــن إىل مطلــب
اقتصــادي تتحــدد فحــواه بدرجــة الكســب التــي يحققها
للفــرد واألرسة واملجتمــع ،ويصعــب حــر الفوائــد
التــي يحققهــا التعليــم يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة وحتــى الدميوغرافيــة ،ويتعلــق هــذا
املوضــوع بالرتابطــات املتشــعبة للمســتوى التعليمــي
لألفــراد وتأثــره يف محــددات التنميــة االقتصاديــة
املتمثلــة بالدرجــة األوىل باإلنتاجيــة ،والحفــاظ
عــى املــوارد ،وتأثريهــا يف عوامــل دميوغرافيــة هامــة
كمعــدالت الخصوبــة ،والهجــرة وتوقــع الحيــاة ،والتأثــر
ـي الــذي ميكــن ذكــر بعــض أوجهه كاملســتويات
االجتامعـ ّ
الصحيــة ،وتغــر طــرق التفكــر ومســتويات الرفــاه

االجتامعــي ،وتغــر الســلوك االســتهاليك ،والتامســك
واالجتامعــي ومعــدالت االنحــراف املختلفــة .وكل
هــذه املواضيــع مثبتــة بوســاطة معامــات االرتبــاط
بــن املســتوى التعليمــي ومــؤرشات هــذه املواضيــع .إال
أن مــا ميكــن تناولــه يف هــذا التقريــر دور العائــد عــى
التعليــم يف ســوق العمــل مــن حيــث تأثــره يف الطلــب
عــى التعليــم لتحســن نوعيــة قــوة العمــل ،ويُ َعـ ُّد هــذا
التحســن ُمحـ ّددا ً أساسـاً مــن محــددات االســتفادة مــن
فرصــة انفتــاح النافــذة الدميوغرافيــة التــي تــم االتفــاق
عــى أن انفتاحهــا يُشــك ُّل عامــاً دميوغرافيــاً يتعلــق
بالرتكيبــة الهيكليــة والعمريــة للســكان؛ أمــا االســتفادة
مــن فرصتهــا فتتعلــق مبحــددات اقتصاديــة واجتامعيــة،
وجههــا األســاس هــو ســوق العمــل.
11
تُ َعــ ُّد منهجيــة دالــة الكســب املينرسيــة األكــر
شــهر ًة يف قيــاس عوائــد التعليــم لصالحيــة اســتخدامها يف
املقارنــات الزمنيــة ضمــن الدولــة الواحــدة مــن جهــة،
وبــن عــدد مــن الــدول مــن جهــة أخــرى ،وتقــوم هــذه
النظريــة عــى اســتخدام رأس املــال البــري يف تفســر
انحـراف العوائــد التــي ترتبــط بشــكل مبــارش مــع طــول
املــدة التدريبيــة بــن الوظائــف املختلفــة ،وتحســن
الخــرة واإلنتاجيــة ضمــن الوظيفــة الواحــدة.

تغيب بصورة كبيرة حسابات العائد على التعليم! وتعود آخر دراسة متخصصة في هذا الحساب لعام
 2008والتــي تمــت بوســاطة فريــق العمــل الوطنــي لبرنامــج ( ،)MILESالــذي تــم بالتعــاون مــع خبــراء البنــك
الدولــي ،وتوصلــت إلــى عــدد مــن النتائــج الهامــة المتعلقــة بمــدى تشــجيع سياســات ســوق العمــل المرتبطــة
بالرواتــب واألجــور علــى التحصيــل العلمــي المتمثــل باالنتقــال مــن مرحلــة تعليميــة إلــى أخــرى ،إلــى نتائــج
ُ
يمكــن أن تعـ ّـد هامــة فــي هــذا المجــال*؛

5 Jacob Mince, Schooling, Experience, and Earnings, National Bureau of Economic & Research; distributed by Columbia University Press, 1974.

* وهي آخر دراسة متخصصة بقضية العائد عىل التعليم.
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ورغــم مــرور عــرة أعــوام عــى إعــداد الدراســة ،إال أنه
ميكــن تبنــي نتائجهــا والبنــاء عليهــا حالي ـاً ،ألنــه مل تجــر
أي إصالحــات عــى نظــام الرواتــب واألجــور مــن منظــور
تحســن العائــد عــى التعليــم ،إذ أ َّن كل مــا تــم طــوال
الســنوات العــر املنرصمــة هــو زيــادات عــى الرواتــب
واألجــور مل تــرا ِع الحالــة التعليميــة وال حتــى رواتــب
وأجــور بــدء التعيــن أو الرتفيعــات املرتافقــة بتحســن
املســتوى التعليمــي للمشــتغلني.
أمــا فيــا يتعلــق مبتوســط األجــر الشــهري للعاملــن
وفــق القطــاع واملســتوى التعليمــي فتشــر النتائــج إىل
أن متوســط األجــر الشــهري للعاملــن يف القطــاع العــام

أعــى منهــا يف القطــاع الخــاص املنظــم وغــر املنظــم
يف جميــع املراحــل عــدا مرحلــة التعليــم الجامعــي ،إذ
تشــر البيانــات إىل أن متوســط األجــر الشــهري للعاملــن
الجامعيــن يزيــد ( )50%عــن متوســط األجــر الشــهري
للعاملــن مــن حملــة شــهادة التعليــم األســايس فــا دون،
يف مقابــل ارتفــاع هــذه النســبة يف القطــاع الخــاص إىل
نحــو ( .)100%وهــذا يشــر إىل نتائــج مســتقبلية ميكــن
أن تؤثــر يف نوعيــة العاملــن يف القطــاع العــام والتــي
بــدأت تظهــر بســبب تــرب الكفــاءات ،مــن حملــة
شــهادة التعليــم الجامعــي والعــايل ،مــن القطــاع العــام
إىل الخــاص.

الشكل ( :)4متوسط األجرالشهري حسب القطاع واملستوى التعليمي

أسايس

املصدر :دراسة العائد عىل التعليم ،فريق العمل الوطني لربنامج ()MILES
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وتظهــر البيانــات الفجــوة الجندريــة املتمثلــة
يف ارتفــاع متوســط األجــر الشــهري للذكــور
يف جميــع القطاعــات وكافــة املســتويات
التعليميــة ،وهــي أعمــق يف القطــاع الخــاص

منهــا يف القطــاع العــام ،وتُع ـ ّد هــذه الفجــوة
أحــد العوامــل التــي تؤثــر يف مســاهمة املــرأة
االقتصــادي كــا يوضّ ــح هــذا
يف النشــاط
ّ
التقريــر.

الشكل ( )5متوسط األجر الشهري حسب القطاع واملستوى التعليمي والجنس
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تــدل البيانــات املتعلقــة بتطــور متوســط األجــور
الشــهرية بــن عامــي  2002و 2008عــى تطــور
املحفـزات املاديــة للتعلــم يف القطــاع الخــاص بشــكل
أفضــل مــن القطــاع العــام ،إذ بلغــت نســب التغــر
يف متوســط األجــر الشــهري طــوال املــ ّدة نفســها
لــدى اإلنــاث مــن حملــة التعليــم االبتــدايئ ومــا دون
نحــو ( ،)30%وترتفــع مــع تحســن الحالــة التعليميــة
حتــى تصــل نســبة التغــر لــدى الجامعيــن اإلنــاث

إىل ( ،)102%بينــا تُعـ ّد محفـزات تغــر األجــر لــدى
الذكــور يف القطــاع الخــاص أقــل .أمــا يف مــا يتعلــق
يف القطــاع العــام فقــد شــهدت نســبة التغــر وفق ـاً
ملؤهــل التعليــم تذبذبـاً لــدى اإلنــاث والذكــور عــى
حــد ســواء ،إذ بلغــت نســبة التغــر لــدى اإلنــاث مــن
حملــة التعليــم اإلعــدادي ومــا دون نحــو ()95%
وتنخفــض هــذه النســبة لــدى اإلنــاث الجامعيــات
إىل (.)83%
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الجدول رقم ( :)6نسبة التغري يف متوسط األجر حسب القطاع والحالة التعليمية والجنس بني عامي  2002و.2008

نسبة التغيري 2008 - 2002

2008
خاص

عام

خاص

عام

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

أمي

7.842

11.036

5.005

8.258

84%

81%

32%

47%

ملم

9.185

10.441

5.438

8.735

91%

71%

19%

60%

ابتدايئ

9.046

10.340

5.955

8.963

101%

82%

28%

71%

إعدادي

10.530

11.058

6.843

10.012

99%

83%

47%

66%

ثانوي

10.754

12.239

7.081

11.236

93%

85%

55%

54%

معاهد متوسطة

13.365

14.140

9.773

12.011

110%

105%

79%

65%

جامعية فام فوق

13.418

16.492

14.341

21.038

83%

96%

102%

86%
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تشــر معــدالت العائــد عــى التعليــم الناتجــة عــن
تطبيــق منهجيــة مينــر إىل عـ ّدة نتائــج يجــب أخذهــا
بالحســبان لــدى التخطيــط لســوق العمــل ،حيــث
شــهدت معــدالت العائــد عــى التعليــم تطــورا ً ملحوظـاً
طــوال املــدة الواقعــة بــن عامــي  2002و ،2008وذلــك
ملعظــم مســتويات التحصيــل العلمــي باســتثناء حملــة

شــهادة التعليــم اإلعــدادي التــي شــهدت انخفاضـاً مــن
( )5%عــام  2002إىل ( )4.1%عــام  ،2008وكان االرتفــاع
األكــر طيلــة هــذه املــدة يف متوســط األجــر الســاعي
لحملــة شــهادة املعاهــد املتوســطة ،حيــث ارتفعــت
بنســبة ( )19.4%عــام  2008بعــد أن كانــت ()11.6%
عــام .2002

الشكل رقم ( :)7تطور معدالت العائد عىل التعليم حسب مستوى التحصيل العلمي ()2002-2006-2008
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الشكل رقم ( :)8معدالت العائد عىل التعليم يف القطاع العام حسب املستوى التعليم والجنس ()2002-2006-2008

الشكل رقم ( :)9معدالت العائد عىل التعليم يف القطاع الخاص املنظم حسب املستوى التعليم والجنس ()2002-2006-2008

الشكل رقم ( :)10معدالت العائد عىل التعليم حسب القطاع واملستوى التعليم والجنس لعام 2008
إناث
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ً
ثانيا :األهداف االجتماعية
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ـ
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ـا
يحقــق التعليــم الجيــد أهدافـ
ً
َُ
ّ
نوعيــة ًالتعليــم وتأثيراتــه االجتماعيــة ،إذ يســهم التعليــم بشــكل كبيــر فــي خلــق الوعــي الــذي يعــد محــددا
جوهريــا مــن محــددات الصحــة بأنواعهــا المختلفــة ،مــن صحــة عامــة وإنجابيــة وغيرهــا ،كمــا يمثــل التعليــم
العامــل األهــم فــي تحديــد معــدالت الخصوبــة بســبب تأثيــره فــي تحجيــم الــزواج المبكــر والعمــر عنــد الــزواج
األول ،وال ًيقتصــر التعليــم علــى هــذا الحـ ّـد مــن التأثيــر االجتماعــي والديموغرافــي فحســب؛ بــل يتجــاوزه
ليشــكل محــددا مــن محــددات الوعــي والتكويــن الثقافــي فالتعليــم الجيــد يســهم فــي صنــع ثقافــات العيــش
واالعتــدال والعمــل والتنميــة وغيرهــا.

 .1التعليم والنمو السكاين
تؤكد الدراســات الســكانية الصلة القوية
بــن التعليــم والســلوك الدميوغـرايف ،وتشــر
الدالئــل إىل أن النتشــار التعليــم لــدى أي
فئــة ســكانية أهميــة محوريــة بالنســبة
للتحــول الدميوغـرايف يف األجــل الطويــل ،أي
التحــول مــن مســتويات الخصوبــة العاليــة
إىل مســتويات منخفضــة .كــا تتســم
العالقــة بــن الســكان والتعليــم بالتأث ُّــر
والتأثــر ،فكلــا انتــر التعليــم وأصبــح
يف متنــاول عــدد أكــر مــن أف ـراد املجتمــع
كلــا تحســنت املــؤرشات الســكانية
وتطــورت حيــاة الســكان اجتامعيــاً
واقتصاديــاً ،ومتكــن أفــراد املجتمــع مــن
املشــاركة بصــورة فاعلــة سياســياً واقتصاديـاً
وثقافيــاً .وباملقابــل عندمــا تتحســن
املــؤرشات الســكانية ،وترتاجــع معــدالت
النمــو الســكاين يصبــح مــن املمكــن توســيع
الخدمــات التعليميــة إىل أكــر عــدد مــن
أف ـراد املجتمــع وتحســن نوعيــة التعليــم،
ومــن ثـ َّم رفــع نســبة املخرجــات التعليمية.
هــذا مــن ناحيــة.
ومــن ناحيــة أخــرى كلــا ازداد
عــدد الســكان يف مجتمــع مــا ،فــإن
ذلــك يتســبب بزيــادة الســكان يف العمــر
املــدريس الــذي ســيؤدي إىل زيــادة عــدد
امللتحقــن باملــدارس ،ومــن ثــ َّم زيــادة
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يف النفقــات التعليميــة ،وينســحب ذلــك
عــى ارتفــاع الكلفــة التعليميــة وارتفــاع
معــدل عــدد الطــاب للمــدرس الواحــد
مــا يــؤدي إىل أعبــاء كميــة ونوعيــة عــى
النظــام التعليمــي ســتزداد حدتهــا إذا
أضفنــا إليهــا عامــل الهجــرة مــن الريــف إىل
الحــر ،األمــر الــذي ســيؤدي إىل مشــكالت
تربويــة تنعكــس عــى الحيــاة االقتصاديــة
واالجتامعيــة.
وليــس مث ّــة جــدوى مــن الحديــث
عــن عالقــة الســكان والتعليــم إذا مل تتــم
يف إطــار التنميــة الشــاملة للمجتمــع ال
ســيام يف الــدول الناميــة ومنهــا ســورية.
باملقابــل ،هنالــك تأثــر معاكــس للتعليــم
عــى الســكان يف إطــار التنميــة الشــاملة ،إذ
أظهــرت العديــد مــن املســوح والدراســات
امليدانيــة أن التعليــم يؤثــر يف حركــة
الســكان جـ ّراء تأثريهــا عــى مكونــات النمو
الســكاين املتمثلــة يف الخصوبــة والوفيــات
والهجــرة ،إذ ميكــن تصنيــف تأثــر التعليــم
يف الســكان عــى النحــو اآليت :التعليــم
يعمــل مســتقالً عــن املتغــرات األخــرى
ولــه تأثــر مبــارش يف الخصوبــة مثــل تأثــره
يف (القيــد ،املنهــج ،محتــوى التعليــم ،القيــم
واملعتقــدات التــي تحــدد حجــم األرسة).

“

كان النتشارالتعليم
لدى أي فئة سكانية
أهمية محورية بالنسبة
للتحول الديموغرافي في
األجل الطويل ،أي التحول
من مستويات الخصوبة
العالية إلى مستويات
منخفضة

”

“

ال جدوى من الحديث
عن عالقة السكان والتعليم
إذا لم تتم في إطارالتنمية
الشاملة للمجتمع ال سيما في
الدول النامية ومنها سورية.

”

سلســلة قضايــا التنميــة البشــرية العدد الثالث  -آب/أغســطس 2018

أ .التعليم والزواج
يلعــب التعليــم دورا ً كبـرا ً يف تحديــد العمــر عنــد
الــزواج األول ،خاصــة عنــد اإلنــاث فالتــرب مــن
التعليــم ال يــرك خيــارا ً عنــد األهــايل ،وتحديــدا ً يف
املجتمعــات التــي يتــدىن فيهــا مســتوى الوعــي ،ســوى
تزويــج بناتهــن.
يشــر تركيــب الســكان  15ســنة فأكــر حســب
الحالــة الزواجيــة إىل ارتفــاع نســبة العزوبيــة مــن
()34.6%عــام  2004إىل ( )35.4%عــام  ،2009ويعــود
هــذا االرتفــاع ألســباب اقتصاديــة واجتامعيــة عديدة،
منهــا ارتفــاع تكاليــف الــزواج وأجــور وأســعار
املســاكن وارتفــاع معــدل البطالــة بــن الشــباب ،وال
يخفــى دور التعليــم والوعــي كأحــد العوامــل املؤثــرة
يف هــذا املجــال .كــا نجــد أ َّن هــذه النســبة أعــى
عنــد الذكــور عــن مســتواها عنــد اإلنــاث .وأدى ذلــك
إىل ارتفــاع متوســط العمــر عنــد الــزواج األول بشــكل
تدريجــي مــن ( )27.1ســنة للرجــال و ()23.1ســنة
للنســاء عــام  1994إىل ( )29.4ســنة للرجــال و ()25.6
ســنة للنســاء طــوال عامــي  ،2009-2004و يــزداد
هــذا املتوســط بشــكل طــردي مــع ارتفــاع املســتوى
ـي ،ســواء أكان ذلــك عنــد الرجــال ،أم النســاء.
التعليمـ ّ
ومــع غيــاب املســوح املتخصصــة التــي تتيــح
حســاب نســبة العزوبيــة بــن الســكان فإنــه ميكــن
االســتناد إىل عــدد واقعــات الــزواج ملعرفــة التغــر
يف ســلوك الــزواج عنــد الســكان .بلــغ عــدد
حــاالت الــزواج ( )145721حالــة يف عــام ،2011
وانخفــض العــدد عــام  2015إىل ( )115492حالــة
وإىل ( )108717عــام  2016وهــو مــا ين ِبــئ بارتفــاع
معــدالت العزوبيــة بــن الســكان ،ومــن ث ـ َّم ارتفــاع
العمــر عنــد الــزواج األول إىل ( )31.8ســنة للذكــور
و( )26.3ســنة لإلنــاث يف عــام .2016
هــذا ،وملعرفــة تأثــر التعليــم يف ســن الــزواج ميكــن
اللجــوء إىل معــدالت الــزواج املبكــر بــن املحافظــات
الســورية ومســتوى التعليــم فيهــا كأحــد الســبل التــي
يتــم انتهاجهــا يف هــذا املجال .إذ تشــر بيانات املســح
الصحــي األرسي لعــام  2009إىل أن نســبة زواج اإلناث
املتزوجــات زواجــاً مبكــرا ً دون ســن خمــس عــرة
ســنة بلغــت يف ســورية  11%وترتفــع هذه النســبة يف
املحافظــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة تــرب اإلنــاث

مــن التعليــم ،تحديــدا ً التعليــم الثانوي بصــورة كبرية،
حيــث شــهدت محافظــات درعــا والرقــة وديــر الــزور
وحلــب أعــى نســب الــزواج املبكــر (بحــدود )14%
وهــي املحافظــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة تــرب
اإلنــاث مــن التعليــم ،وتراوحــت معــدالت االلتحــاق
بالتعليــم الثانــوي لإلنــاث يف هــذه املحافظــات
لإلنــاث ( 17-15ســنة) بــن ( 46%يف محافظــة درعــا
و 40%يف محافظــة حلــب ويف محافظــة الرقــة )46%
مقابــل معــدل التحــاق بلــغ  33%عــى املســتوى
الوطنــي .إن العمــل عــى تخفيــض نســب الــوالدات
بــن املراهقــات لــن يكــون بالــرورة عــر الرعايــة
الطبيــة املبــارشة ونســب اإلرشاف الطبــي املؤهــل
واملــدرب ،بــل ميكــن القــول :إن والدات أقــل بــن
املراهقــات يعنــي أوالً نســب زواج أقــل عنــد هــذه
الفئــة (املراهقــات) وبحســبان أن الــوالدات يف
ســورية بــن املراهقــات وغريهــن يف معظمهــا أو
كلهــا تقريبــا تتــم بشــكل رشعــي عــر الــزواج ،فــإن
تخفيــض تلــك النســبة ســيكون مرهونـاً بارتفــاع ســن
الــزواج واالبتعــاد عــن الــزواج املبكــر؛ وذلــك متصــل
بطبيعــة الحــال بتعليــم املــرأة وقدرتهــا عــى تجــاوز
مرحلــة التــرب الــدرايس ونــزع أســبابه.
تعقــدت حســابات تأثــر التعليم يف الــزواج املبكر
والعمــر حــن الــزواج األول يف ظــل األزمــة ،فتداخلــت
مجموعــة العوامــل االقتصاديــة واالجتامعيــة املؤثــرة
يف قـرار الــزواج بــن ضغــوط املســتوى املعــايش وقـرار
الهجــرة والتــرب مــن التعليــم الــذي ارتفــع بشــكل
كاريث طــوال ســنوات األزمــة لدرجــة تصعــب معهــا
معرفــة درجــة تأثــر كل مــن هــذه العوامــل ،إال انــه
مــن الطبيعــي ارتفــاع نســب الــزواج املبكــر بســبب
ارتفــاع التــرب مــن التعليــم ،تحديــدا ً مــع ترافقــه
بزيــادة الضغــط عــى مــوارد األرسة االقتصاديــة،
وقصورهــا عــن تلبيــة متطلبــات العيــش.
تــزداد املأســاة بالنســبة لإلنــاث الالجئــات يف دول
الجــوار ،إذ تشــر اإلحصــاءات الرســمية األردنيــة أن
نســبة الفتيــات اللــوايت تزوجــن زواجـاً مبكرا ً ســجلت
عــام  )12%( 2012مــن إجــايل واقعــات الــزواج
للســوريات ،وارتفعــت هــذه النســبة عــام  2013إىل
( )25%وإىل ( )35.4%عــام .2016

“

تشيربيانات
املسح الصحي األسري
لعام  2009إلى أن
نسبة زواج اإلناث
ً
املتزوجات زواجا
ً
مبكرا دون سن خمس
عشرة سنة بلغت في
سورية 11%

”

“

شهدت محافظات
درعا والرقة وديرالزور
وحلب أعلى نسب الزواج
املبكر(بحدود  )14%وهي
املحافظات التي ترتفع
فيها نسبة تسرب اإلناث
من التعليم

”
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التعليم يف سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف

ب .التعليم والخصوبة

ً
ً
ترتبــط معــدالت الخصوبــة ارتباطــا وثيقــا بالمســتوى التعليمــي لإلنــاث ،إذ تشــير بيانــات المســح
الصحــي األســري أن معــدل خصوبــة النســاء األميــات أكثــر مــن ضعــف ونصــف معــدل خصوبــة النســاء
الحاصــات علــى شــهادة التعليــم األساســي وأكثــر ( )2.3مــن ضعــف خصوبــة النســاء اللواتــي حصلــن
علــى شــهادة التعليــم الثانــوي أو الجامعــي.
الشكل رقم ( :)11معدالت الخصوبة الكلية (للمرأة الواحدة) حسب الحالة التعليمية لعام 2009

املصدر  :املسح الصحي األرسي  / 2009املكتب املركزي لإلحصاء.

ويعــزى هــذا التفــاوت إىل تأثــر التعليــم يف رفــع
ســن الــزواج الــذي تــم تناولــه ســابقاً ،وهــو املحــدد
األول مــن محــددات الخصوبــة ،ويتعلــق املحــدد
الثــاين بعــدد مــرات تكــرار الحمــول أثنــاء الــزواج،
وتشــر البيانــات يف ســورية إىل االرتبــاط الوثيــق
لهذيــن املحدديــن مــع كل مــن:
 املســتوى التعليمــي :تحديــدا ً لإلنــاث إذ تشــرالبيانــات إىل أن معــدل الخصوبــة للمــرأة األميــة
يســاوي ضعــف هــذا املعــدل لــدى املــرأة املتعلمــة
تعلي ـاً ثانوي ـاً ،ويف الفئــات العمريــة األنثويــة األوىل
( 24-15ســنة) يرتفــع أربعــة أضعــاف ونصفــاً.
 مشــاركة املــرأة يف النشــاط االقتصــادي :تحديــدا ً يفمــا يتعلــق بالحالــة العمليــة للمــرأة يف القطاعــات
االقتصاديــة خــارج القطــاع الزراعــي.

 مســتوى الوعــي املجتمعــي :ســجلت معــدالتاســتخدام وســائل تنظيــم األرسة تفاوتــاً بــن
املحافظــات الســورية بشــكل يرتبــط ارتباطـاً كبـرا ً مع
املســتوى التعليمــي يف هــذه املحافظــات ،إذ ســجلت
محافظــات ديــر الــزور ودرعــا والرقــة وحلــب أدىن
معــدالت اســتخدام ،وهــي املحافظــات التــي تعــاين
مــن معــدالت التحــاق منخفضــة لإلنــاث يف التعليــم،
تحديــدا ً الثانــوي منــه (كــا تــم ذكــره ســابقاً) بينــا
ســجلت محافظــات الالذقيــة ودمشــق والســويداء
معــدالت مرتفعــة الســتخدام وســائل تنظيــم األرسة،
وهــي محافظــات ترتفــع فيهــا معــدالت االلتحــاق
بالتعليــم وتنخفــض فيهــا معــدالت التــرب.
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الجدول رقم ( :)12الترسب من التعليم ووسائل تنظيم األرسة
معدل استخدام وسائل تنظيم
معدل ترسب اإلناث من
األرسة
التعليم من العمر  17-15سنة
دمشق
حلب
ريف دمشق
حمص
حامة
الالذقية
إدلب
الحسكة
دير الزور
طرطوس
الرقة
درعا
السويداء
القنيطرة

66.9
46.5
57.5
68.4
56.9
76.5
64.9
50.1
17.0
51.7
46.4
40.2
64.1

30.72
59.65
39.91
39.45
46.06
22.03
61.45
46.55
48.01
18.22
56.07
44.00
18.92

40.8

43.64

ارتفــع معــدل الخصوبــة الكليــة بشــكل جوهــري فــي ظــل األزمــة الســورية مــن ( 3.5مواليــد للمــرأة) عــام
 2010ليبلــغ عــام  2015نحــو ( 4.2مولــود للمــرأة) ،كمــا ارتفــع معــدل الخصوبــة الزواجيــة مــن ( 5.4مولــود
للمــرأة المتزوجــة) عــام  2010إلــى ( 6مواليــد للمــرأة المتزوجــة) عــام  .2015يعــزى هــذا االرتفــاع فــي
الخصوبتيــن الكليــة والزواجيــة إلــى ميــل األســر لإلنجــاب لتعويــض الفاقــد فــي عــدد األبنــاء الــذي خلفتــه الحــرب،
ً
وظهــور ميــول احترازيــة لألســر لتعزيــز عــدد أفــراد األســرة تحديــدا األســر التــي لديهــا مولــود أو مولوديــن،
ً
ً
إضافــة إلــى تأثيــر تســرب اإلنــاث مــن التعليــم وارتفــاع معــدالت الــزواج المبكــر التــي تــم تناولهــا ســابقا.
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يعــد الســلوك الصحــي أحــد أهــم العوامــل املحــددة
ملســتويات املراضــة والوفــاة .وينتــج هــذا الســلوك عــن
تراكــم الوعــي واملعرفــة اللذيــن يُفــرض أن يشــكل التعليــم
مبناهجــه املتنوعــة احــد أعمدتهــا .فمــن املمكــن الحيلولــة
دون الكثــر مــن الوفيــات التــي تحــدث بــا داعٍ؛ وذلــك
عــن طريــق تحســن الســلوك الصحــي أي التوقــف عــن
التدخــن ،وتنــاول األغذيــة الصحيــة ،ومامرســة النشــاط
الحــريك ،كــا أنَّــه ميكــن الســيطرة عــى (وفيــات األمهــات)
التــي ت ُعــ ّد معدالتهــا مرتفعــ ًة يف ســورية بنســبة ال تقــل
عــن ( )95%مــن األســباب التــي تتحكــم بهــا ،عــر نــر
الوعــي اإلنجــايب.
وصلــت املــؤرشات الصحيــة قبــل األزمــة إىل حــدود
حرجــة يتوقــف تحســينها بشــكل كبــر عــى خلــق الوعــي
أكــر منــه عــى توفــر املرافــق الصحيــة ،ومثَّــة أمثلــة كثــرة
تثبــت صحــة هــذا االســتنتاج ،فعــى ســبيل املثــال وصــل
متوســط عــدد الســكان يف محافظــة القنيطــرة إىل نحــو
 4500الــف نســمة للمركــز الصحــي ،ومــع ذلــك كانــت
املحافظــة األعــى يف ســورية مــن حيــث معــدل وفيــات
األطفــال واألمهــات ولــدى تقــي الســبب الرئيــس تبــن
وجــود نقــص يف املعرفــة والوعــي تجــاه قضايــا الصحــة

العامــة واإلنجابيــة بشــكل خــاص ،عــى العكــس مــن ذلــك
ســجلت محافظــة طرطــوس معــدالت وفيــات أطفــال
مشــابهة لتلــك املســجلة يف الــدول املتقدمــة ( 2باأللــف
بالنســبة لألطفــال الرضــع)؛ رغــم أن توافــر املرافــق الصحيــة
فيهــا أقــل بكثــر مــن محافظــة القنيطــرة.
لقــد أظهــرت دراســة أســباب وفيــات األطفــال لعــام
 2008أن ( )77%مــن أمهــات األطفــال املتوفــن كــن أميــات
أو أن حالتهــن التعليميــة ال تتجــاوز االبتدائيــة ،وأنــه كلــا
ارتفــع املســتوى التعليمــي لألمهــات كلــا تناقصــت نســبة
األطفــال املتوفــن يف الفئــات العمريــة الثــاث .وعليــه مثَّــة
عالقــة عكســية بــن معــدل وفيــات األطفــال ومســتويات
التعليــم .كــا أن توجــد عالقــة طرديــة بــن معــدالت وفيات
األطفــال ونســب التغطيــة باللقاحــات ،وبــن املســتوى
التعليمــي لــأم ،فكلــا ارتفعــت مســتويات التعليــم،
ارتفعــت معــدالت التغطيــة باللقاحــات ،وانخفضــت
وفيــات األطفــال ،إذ يــؤدي تعليــم األم إىل تعزيــز قدرتهــا
عــى تأمــن رعايــة أفضــل لطفلهــا ،وجعلهــا أكــر معرفــة
بشــؤون النظافــة والغــذاء واالنتفــاع مــن الخدمــات
الصحيــة املتوافــرة بشــكل أفضــل.

“

أظهرت دراسة
أسباب وفيات
األطفال لعام 2008
أن ( )77%من أمهات
األطفال املتوفين كن
أميات أو أن حالتهن
التعليمية ال تتجاوز
االبتدائية

”
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بلغــت أعــى نســبة للــوالدات عــى أيــدي
دايــات يف محافظــة الحســكة ( )16.9%يف
حــن انعدمــت نســبة الــوالدات عــى أيــدي
دايــات يف كل مــن طرطــوس والالذقيــة.
وتتمثــل الخطــورة األساســية للــوالدة يف املنــزل
يف حــاالت الحمــل عاليــة الخطــورة وعــدم
جاهزيــة وســائل الرعايــة التوليديــة اإلســعافية،
ويعــود التفــاوت يف تلــك النســب إىل املســتوى
التعليمــي للمــرأة يف كل مــن طرطــوس
والالذقيــة الــذي لعــب دورا ها ّمــاً يف انعــدام
الــوالدات عــى أيــدي دايــات إىل الصفــر ،مــا
يعــزز الفكــرة يف أن تعليــم املــرأة هــو الســبيل
إىل خفــض نســبة الوفيــات لــدى األمهــات
وليــس الربامــج الصحيــة املطبقــة التــي ســتكون
فاعليتهــا متدنيــة يف حــاالت األميــة وانخفــاض
املســتوى التعليمــي ،هــذا إىل جانــب تأمــن
وســائل تنظيــم األرسة بشــكل مجــاين يف
املناطــق الفقــرة والتــي ستشــكل ســبباً مبــارشا ً
لتحســن صحــة األم والطفــل .فتأمــن الحاجــات
الرضوريــة للمراقبــة والرعايــة بشــكل مجــاين
أو بأســعار رمزيــة ســيكون ســبباً رئيســاً
إلقبــال النســاء يف تلــك املناطــق عــى الكشــف
واملراقبــة واملتابعــة الصحيــة لهــن.

ً
وعمومــا فــإن  29.6%مــن
ً
الــوالدات ،تحديــدا فــي الريــف تمــت
فــي المنــازل .وترتفــع نســبة الــوالدة
بمســاعدة متخصصيــن مدربيــن لــدى
ً
األســر الغنيــة إلــى  98.9%قياســا
باألسر الفقيرة  ،77.6%وكلما ارتفع
مســتوى تعليــم المــرأة كلمــا ارتفعــت
احتمــاالت والدتهــا لطفلهــا علــى يــد
متخصــص مــدرب.

كــا ارتبطــت نســب املعرفــة مبــرض اإليــدز
عــى مســتوى املحافظــات الســورية باملســتوى
التعليمــي لإلنــاث يف هــذه املحافظــات
وســجلت محافظــات الســويداء والالذقيــة
وطرطــوس أعــى النســب  98.4و  95.2و93.9
عــى التــوايل ،بينــا ســجلت اخفــض نســب
املعرفــة يف محافظــات املنطقــة الشــالية
الرشقيــة ففــي الرقــة  56%ويف ديــر الــزور
 63.4%ويف حلــب .74.6%
كــا يُتوقّــع أن ميتــد تأثــر تــرب اإلنــاث
مــن التعليــم -الــذي أفرزتــه األزمــة الســورية-
إىل ســنوات مــا بعــد األزمــة عــى شــكل ســلوك
صحــي ضعيــف يؤثــر بشــكل مبــارش يف قضايــا
الصحــة ،ومــن ثـ َّم ميــارس دوره كأحــد العوامــل
الحاكمــة لتحديــد املســتويات الصحيــة؟

“

ارتبطــت نســب املعرفــة بمــرض اإليــدز
علــى مســتوى املحافظــات الســورية باملســتوى
التعليمــي لإلنــاث فــي هــذه املحافظــات وســجلت
محافظــات الســويداء والالذقيــة وطرطــوس أعلــى
النســب  98.4و  95.2و 93.9علــى التوالــي ،بينمــا
ســجلت اخفــض نســب املعرفــة فــي محافظــات
املنطقــة الشــمالية الشــرقية ففــي الرقــة  56%وفــي
ديــر الــزور  63.4%وفــي حلــب .74.6%

”
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إ َّن هجــرة الخـرات والعقــول املتميــزة ظاهــرة عاملية ،يزداد انتشــارها
يف البلــدان الناميــة وليســت مقصــورة عــى ســورية ،ســوا ٌء أكان ذلــك يف
أزمتهــا ،أم قبلهــا ،وتعــود هــذه الظاهــرة إىل انخفــاض مســتوى الدخــل
للكــوادر املؤهلــة أو عــدم توفــر فــرص العمــل املناســبة والتوظيــف غــر
املجــدي إلمكانــات وقــدرات الباحثــن والعلــاء ،يضــاف لذلــك ســعي
العاملــن املهــرة للعمــل يف البلــدان الغنيــة أو املتطــورة لرفــع مســتوى
دخلهــم.
وميثــل نزيــف الكفــاءات الســورية وهجرتهــا أحــد أهــم العوامــل
املؤثــرة يف مســتقبل االقتصــاد واملجتمــع ويف الرتكيــب الهيــكيل للســكان
والقــوى البرشيــة .وتكتســب هــذه الظاهــرة أهميــة متزايــدة يف ظــل
تزايــد أعــداد املهاجريــن ،تحديــدا ً مــن الكــوادر العلميــة املتخصصــة،
وتتمثــل أهــم التأثــرات الســلبية يف حرمــان ســورية مــن االســتفادة
مــن خ ـرات ومؤهــات هــذه الكفــاءات يف مجــال التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة.
6
وقــد بــن التقريــر الوطنــي األول لتنافســية االقتصــاد الســوري
لعــام  2007أن هجــرة األدمغــة تشــكل إحــدى نقــاط الضعــف الســلبية
الشــديدة التــي تؤثــر يف االقتصــاد الســوري.

وتكشــف اإلحصــاءات املأخــوذة مــن دراســات جامعــة الــدول العربيــة
ومنظمــة العمــل العربيــة 7ومنظمــة اليونســكو وبعــض املنظــات
الدوليــة واإلقليميــة املهتمــة بهــذه الظاهــرة عــن الحقائــق اآلتيــة:
• يسهم الوطن العريب يف ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية.
•  % 50مــن األطبــاء و 23%مــن املهندســن و 15%مــن العلــاء مــن
مجمــوع الكفــاءات العربيــة املتخرجــة يهاجــرون متوجهــن إىل أوروبــا
والواليــات املتحــدة ،وكنــدا بوجــه خــاص.
•  54%مــن الطــاب العــرب الذيــن يدرســون يف الخــارج ال يعــودون إىل
بلدانهــم.
• يشــكل األطبــاء العــرب العاملــون يف بريطانيــا نحــو  34%مــن مجمــوع
األطبــاء العاملــن فيهــا.
• ثــاث دول غربيــة غنيــة هــي الواليــات املتحــدة وكنــدا وبريطانيــا
تصطــاد  75%مــن املهاجريــن العــرب.
وتشــر اإلحصائيــات إىل أن نحــو  50%مــن املوفديــن للدراســة يف
الجامعــات الســورية ومراكــز األبحــاث واملؤسســات العامــة ال يعــودون
إىل ســورية.

6
 7مذكرة األمانة العامة حول جوهر األدمغة العربية وضع سياسة واضحة الستيعاب الكفاءات العربية و الحد من هجرتها إىل الخارج ،مجلــة الربملــان العــريب  ،السنة
التقرير الوطني األول لتنافسية االقتصاد السوري “ ، 2007مرشوع دعم الجاهزية التنافسية”  ،هيئة تخطيط الدولة ومكتب األمم املتحدة اإلمنايئ.

الثانية والعرشون  -العدد الثاين والثامنون :كانون أول/ديسمرب 2001
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كــا تشــر دراســة حــول الهجــرة مــن الــدول
العربيــة إىل البلــدان املنتميــة إىل منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة( OECD 8تضــم  29بلــدا ً
متثــل بلدانــاً أوربيــة وأمريــكا وكنــدا واملكســيك
واليابــان وتركيــا واسـراليا ونيوزيلنــدا) ،إىل أن مجمــل
املهاجريــن الســوريني فــوق ســن خمــس عــرة
ســنة يبلــغ  143940عــام  ،2000وأن  35.1%منهــم
مــن املســتوى التعليمــي الثالــث (الجامعــي ومــا
فــوق) بينــا يش ـك ُّل ذوو مســتوى التعليــم الثانــوي
ومــا فــوق الثانــوي  31.2%ويشــكل ذوو املســتوى
األول مــن التعليــم (دون الثانــوي) نســبة 33.8%
مــن املهاجريــن .ويشــكل الســوريون نســبة 0.9%
مــن مجمــل املهاجريــن يف بلــدان منظمــة .OECD
ويشــكل املهاجــرون ذوو التعليــم مــن املســتوى
الثالــث نســبة  3.7%مــن أقرانهــم يف ســورية وفــق
مــا ورد يف تلــك الدراســة ،بينــا يشــكل املهاجــرون
املغاربــة مــن املســتوى الثالــث إىل بلــدان OECD
نســبة  19.5%مــن أقرانهــم املغاربــ ِة ذوي التعليــم

مــن املســتوي الثالــث ،ويشــكل الجزائريــون
 15%والتونســيون  14%واملرصيــون  3.6%مــن
مجمــل أقرانهــم.
هــذا ،ويف قصــة الهجــرة يــرز الفصــل
األكــر إشــكاليةً ،وهــو فصــل هجــرة الكفــاءات
برشائحهــا العليــا مــن رأس املــال البــري
واملعــريف .فــا هــو خســارة صافيــة بالنســبة
لســورية يف مجــال هجــرة هــذه الكفــاءات يغــدو
ربح ـاً صافي ـاً للبلــدان املســتقبلة لهــم ،ذلــك أن
كلفــة إعــداد هــذه الكفــاءات مبــا فيهــا تلــك
التــي أمتــت تعليمهــا الثالثــي كبــرة وباهظــة
وطنيـاً .والخســارة األهــم هــي خســارة مــا ميكــن
أن ينتجــه هــؤالء مــن قيمــة مضافــة طيلــة
عمرهــم اإلنتاجــي (كلفــة الفرصــة البديلــة)،
ومــا يعكســه حضورهــم االجتامعــي مــن
تأثــر تنويــري وتنظيمــي ومعــريف عــى صعيــد
املجتمــع وهــو قيمــة كبــرة ميكــن أن تحــرض
عــى تطــور اجتامعــي وســلويك يف محيطهــا.
يف منظــور مســتقبيل سياســايت لكنــه محــاط
بكثــر مــن الغمــوض قــد يكــون ممكنــاً اســرداد
هــذه الكفــاءات عــن طريــق برامــج غــر تقليديــة،
واســرداد البلــد لجــزء مــن كلفــة إنفاقــه عليهــا ،أو
رمبــا أحيانــاً ملــا هــو أكــر منهــا.
مهــا يكــن األمــر ،فــإن هجــرة الكفــاءات
تشــكّل إحــدى خصائــص الهجــرة األكــر أهم ّيــة
يف ســورية تحديــدا ً يف ظــل األزمــة ،وقــد تعمقــت
هــذه امليــزة باشــتداد املنافســة الدوليــة عــى
اســتقطاب رأس املــال البــري املؤهــل ،واســتثنائه
مــن القيــود الشــديدة املفروضــة عــى الهجــرة أو
عــى اســتقبال املهاجريــن ،إذ تشــر الدراســات ،إىل أن
نســبة الســوريني املهاجريــن الحاصلــن عــى شــهادة
9
التعليــم الجامعــي والعــايل تتجــاوز حــدود ()35%
مــن إجــايل املهاجريــن .تحتــاج ســورية يف مرحلــة
مــا بعــد األزمــة إىل هــذه الكفــاءات التــي تك ّونــت يف
ظــل نظــام تعليمــي وتأهيــي شــبه مجــاين.

“

تشيراإلحصائيات أن
نحو  50%من املوفدين
للدراسة في الجامعات
السورية ومراكزاألبحاث
واملؤسسات العامة ال
يعودون إلى سورية.

”

“

تشيرالدراسات،
إلى أن نسبة املهاجرين
الحاصلين على شهادة
التعليم الجامعي
والعالي تتجاوز حدود
( )35%من إجمالي
املهاجرين السوريين.

”

8 Jean-Christophe Dumont , IMMIGRANTS FROM ARAB COUNTRIES TO THE OECD: FROM THE PAST TO THE FUTURE,
9
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الهجرة الخارجية السورية ،موجاتها ،عواملها ،وآثاره .ورقة خلفية مقدمة من قبل منظمة الهجرة الدولية للخطة الخمسية الحادية عرشة ،دمشق.2010 ،
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التعليم يف سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف

مهــا تعــددت األســباب واختلفــت يف الشــكل ،فــإن
املضمــون واحــد ،يؤكــد أن الهجــرة أمــر واقــع لــه نتائجــه
وتأثرياتــه التــي يجــب أن نتوقــف عندهــا مليـاً ،ففي دراســة
أعدهــا املعهــد الوطنــي لــإدارة العامــة حــول انعكاســات
هجــرة ونــزوح الكــوادر الوطنيــة عــى أداء قطاعــات
الصحــة والرتبيــة والتعليــم العــايل ،بينــت الخالصــة أنَّــه
بالنســبة للتعليــم العــايل مثــة تناقــص يف األعــداد اإلجامليــة
ألعضــاء الهيئــة التعليميــة والفنيــة ،مــع تركــز النقــص
يف أعــداد أعضــاء الهيئــة التعليميــة والفنيــة للكليــات
النظريــة ،وكانــت أكــر الجامعــات تأث ـرا ً بالنقــص اإلجــايل
هــا جامعتــا دمشــق والبعــث ،حيــث تركــز االنخفــاض
يف الكليــات النظريــة بشــكل يفــوق االنخفــاض بالكليــات
التطبيقيــة ،كــا ظهــرت مشــكلة تــوزع أعضــاء الهيئتــن
التدريســية والفنيــة يف الكليــات النظريــة ،إذ ازدادت يف
جامعتــي حلــب والفــرات ،ونقصــت يف بقيــة الجامعــات،
وقــد تركــز االنخفــاض باملجمــل عــى الذكــور يف جميــع
الدرجــات العلميــة ويف الكليــات التطبيقيــة والنظريــة ويف
كل الجامعــات ،يف حــن كان التناقــص يف أعــداد أعضــاء
الهيئتــن الفنيــة والتدريســية مــن اإلنــاث صغــرا ً مقارنــة
مــع الذكــور ،أمــا بالنســبة للمراتــب العلميــة ألعضــاء الهيئــة
التعليميــة فكانــت مرتبــة أســتاذ وأســتاذ مســاعد األكــر
تأث ـرا ً يف االنخفــاض ،تحديــدا ً يف جامعــة دمشــق والكليــات
النظريــة ،ووجــدت الدراســة عــر رصــد حركــة الكــوادر أن
جامعتــي دمشــق وحلــب هــا األكــر تــررا ً بتــرب أعضاء
الهيئــة التعليميــة حيــث شــكلت نســبة النقــص ألســباب:
«بحكــم املســتقيل ،مســتقيل ،تقاعــد ،نــدب ،إعــارة ،إجــازة
مــن دون أجــر» (حتــى عــام) ( 2016مــن اإلجــايل) 43,43
 (%يف جامعــة دمشــق) ،و (% 45,48يف جامعــة حلــب) ،أمــا
بالنســبة للمستشــفيات التعليميــة فتبــن انخفــاض يف أعــداد
األطــر مــن أطبــاء هيئــة تدريســية ،وأطبــاء متعاقديــن
وعــى املــاك ،وممرضــن تحديــدا ً يف حلــب عــى حســاب
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الزيــادة يف كل مــن الالذقيــة ودمشــق ،وتــدل النتائــج يف
مجملهــا عــى وجــود مشــكلة نقــص يف العــدد وســوء يف
التــوزع ومشــكلة يف النوعيــة واملراتــب العلميــة لكــوادر
قطــاع التعليــم العــايل.
هــذا ،وبغــض النظــر عــن نســبة املهاجريــن ودقــة
األرقــام ،فــإن النتيجــة واحــدة وهــي ضيــاع رأس املــال
البــري الســوري الــذي تحتاجــه مرحلــة إعــادة اإلعــار.

خســر القطــاع الصحــي نســبة كبيــرة مــن
كــوادره التــي كانــت أحــد أســباب نقــص
الخدمــات الطبيــة طــوال األزمــة ،إذ تشــير
تقديــرات النقابــات المعنيــة إلــى هجــرة نحــو
ثلــث األطبــاء وخمــس الصيادلــة ،هــذا التغيــر
أدى إلــى ارتفــاع متوســط عــدد الســكان
لــكل طبيــب بشــكل كبيــر فــي ســنوات
ً
الحــرب مــن ( )623مواطنــا للطبيــب عــام
ً
 2010إلــى ( )730مواطنــا للطبيــب عــام
 ،2015ويعــود هــذا التراجــع إلــى الهجــرة
الواســعة لألطبــاء خــارج ســورية والتــي
فاقــت معدالتهــا معــدل هجــرة الســكان.
مثــة تســاؤالت عديــدة تثريهــا قضيــة هجــرة الســوريني
أثنــاء األزمــة :هــل الهجــرة هــي نتــاج األزمــة أم بســبب
ثقافــة قدميــة تغــذي امليــل للهجــرة وجــدت مــن االنفــات
وانفتــاح الحــدود فرصــة للخــروج إىل العلــن؟ .هــل امتلكت
الحكومــات الســورية املتعاقبــة يوم ـاً مــا سياســة وطنيــة
للهجــرة؟
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 .4التعليم والفقر
يُع ـ ّد مســتوى التعليــم مــن أكــر العوامــل ارتباط ـاً
بظاهــرة الفقــر ،فالتعليــم يوســع الخيــارات أمــام الفرد
ويتيــح لــه إمكانيــة الحصــول عــى فــرص أكــر للعمــل
وكســب الدخــل .هــذا مــن الناحيــة النظريــة واملنطــق
املفــرض .إذ يشــتد الفقــر ويتعمــق بــن األفــراد
األميــن ،تحديــدا ً بــن أربــاب األرس منهــم ،حيــث
وصلــت نســبة الفقـراء الذيــن مل يحصلــوا ســوى عــى
التعليــم االبتــدايئ فأقــل إىل ( )81,3%مــن مجمــوع
عــدد الفق ـراء ،بينــا مل تصــل نســبة الحاصلــن عــى
تعليــم جامعــي بــن الفقــراء إىل ( )1%قبــل األزمــة
الســورية.
وتــزداد العالقــة بــن التعليــم والفقــر بصــورة أكــر
وضوحـاً بالنســبة للمســتوى التعليمــي لــرب األرسة ،إذ
تضاعفــت معــدالت الفقــر عنــد أربــاب األرس األميــن
عــن متوســط معــدالت الفقــر يف الحــر ،بينــا مل تــزد
يف الريــف ســوى مبقــدار خمــس نقــاط مئويــة عــن
املتوســط.
بلغــت نســبة أربــاب األرس مــن األميــن الفقــراء
 22.9%وممــن يقــرأ ويكتــب  13.6%ومــن حملــة
الشــهادة االبتدائيــة 44.9%عــى مســتوى القطــر،
وتصــل نســبة أربــاب األرس الفقــراء يف الريــف مــن
األميــن وممــن يقــرؤون ويكتبــون وحملــة الشــهادة
االبتدائيــة إىل  83.9%و يف الحــر إىل  ،78.4%ومقارنة
مــع غــر الفق ـراء نجــد أن هــذه النســبة قــد بلغــت
عــى مســتوى القطــر  64.9%و يف الريــف  71.5%و
يف الحــر .60%وبلغــت نســبة أربــاب األرس الفقــرة
مــن حملــة الشــهادة املتوســطة أو الجامعيــة 3.9%
مقابــل  13.2%ألربــاب األرس غــر الفقــرة؛ ذلــك عــى
مســتوى القطــر.
يالحــظ الرتافــق بــن قياســات الفقــر املرتفعــة
مــن حيــث نســبة الفقــر و فجوتــه وشــدته مــع
مســتويات التعليــم املتدنيــة لألفــراد ،وقــد تركــزت
القيــم األعــى لقياســات الفقــر لــدى األف ـراد األميــن
وممــن يقــرأ ويكتــب ،وتنخفــض قياســات الفقــر
مــع ارتفــاع املســتوى التعليمــي للفــرد ،ســواء أكان

ذلــك يف الحــر أم يف الريــف ،و يالحــظ أن قياســات
الفقــر لفئــة مــن يقــرأ ويكتــب يف الريــف هــي أعــى
مــن تلــك املتعلقــة باألميــن ،كــا تنخفــض مختلــف
قياســات الفقــر مــع ازديــاد املســتوى التعليمــي لــرب
األرسة يف الحــر وكذلــك األمــر يف الريــف ،ولكــن
هــذه القياســات أكــر انخفاض ـاً يف الحــر مــن أجــل
كافــة املســتويات التعليميــة ،و لكــن تبــدو يف الريــف
صــورة غــر واضحــة املعــامل حيــث نجــد ارتفــاع نســبة
أربــاب األرس الفقــرة وفجــوة الفقــر لــدى حملــة
املعهــد املتوســط أكــر منهــا لــدى حملــة الشــهادة
الثانويــة ،أمــا شــدة الفقــر فتظهــر أعــى لــدى مــن
ـي.
يقــرأ و يكتــب مــن األُمـ ّ
إن  38.79%مــن األف ـراد األميــن (و  48.45%مــن
األميــن الفقــراء) يعيشــون يف أرس معيشــية يعولهــا
أمــي ،و قــد تراوحــت نســب األف ـراد الفق ـراء الذيــن
يحظــون مبســتويات تعليــم أخــرى (باســتثناء التعليــم
األســايس) و يعيشــون يف أرس يتمتــع أربابهــا باملســتوى
التعليمــي نفســه بــن  7.93%لحملــة املعهــد
ّ
املتوســط و  16.43%لحملــة الشــهادة اإلعداديــة،
أمــا غــر الفق ـراء فقــد تراوحــت النســبة بــن 16.7%
لحملــة املعهــد املتوســط و  37.77%لحملــة الشــهادة
الجامعيــة.
ظهــر تبايــن واضــح بني نســب الفقراء وغــر الفقراء
مــن حيــث متاثــل املســتوى التعليمــي ألفــراد األرس
املعيشــية واملســتوى التعليمــي لــرب األرسة فنســبة
أربــاب األرس األميــن والذيــن يعيلــون أفــرادا ً أميــن
أكــر لــدى الفق ـراء منهــا لــدى غــر الفق ـراء ،وكذلــك
األمــر بالنســبة ملــن يقــرأ ويكتــب مــن أربــاب األرس،
ويعيلــون أفــرادا ً مياثلونهــم يف املســتوى التعليمــي،
وتتســاوى هــذه النســب بــن الفق ـراء وغــر الفق ـراء
لــدى حملــة الشــهادة االبتدائيــة لتصبــح الصــورة لــدى
حملــة الشــهادة اإلعداديــة وأكــر معكوســة ،حيــث
نجــد نســبة أربــاب األرس الفقــرة الذيــن يعيلــون
أفــرادا ً مياثلونهــم يف املســتوى التعليمــي أصبحــت
أعــى بالنســبة لغــر الفقــراء وهــو مــا يشــر إىل أن

“

وصلت نسبة
الفقراء الذين لم
يحصلوا سوى على
التعليم االبتدائي فأقل
( )81,3%من مجموع
عدد الفقراء ،بينما لم
تصل نسبة الحاصلين
على تعليم جامعي بين
الفقراء إلى ( )1%قبل
األزمة السورية.

”
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التعليم يف سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف

“

إن 38.79%
من األفراد
األميين
(و48.45%
من األميين
الفقراء)
يعيشون في
أسرمعيشية
يعولها أمي

”
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الفقــر يحــول دون نقــل التعليــم  ،كــا بلغــت نســبة
األفــراد الحاصلــن عــى الشــهادة اإلعداديــة وأكــر
ويعيشــون يف أرس يرأســها أمــي مــن إجــايل أربــاب األرس
األميــن  15.20%للفق ـراء و  % 22.31لغــر الفق ـراء ،يف
حــن بلغــت هــذه النســبة مــن األف ـراد الحاصلــن عــى
الشــهادة اإلعداديــة و أكــر و يعيشــون يف أرس يرأســها
مــن لديــه شــهادة معهــد متوســط مــن إجــايل أربــاب
األرس الحملــة لشــهادة املعهــد املتوســط 55.71%
للفقــراء و  % 62.02لغــر الفقــراء.
وقــد بينــت نتائــج االختبارات اإلحصائيــة وجود عالقة
معنويــة بــن مســتوى األميــة يف األرسة مــن حيــث أفـراد
األرسة أو رب األرسة و بــن كــون األرسة فقــرة ،ويالحــظ
الرتافــق بــن قياســات الفقــر املرتفعــة مــن حيــث نســبة
الفقــر وفجوتــه وشــدته مــع مســتويات التعليــم املتدنيــة
لألفـراد ،وقــد تركــزت القيــم األعــى لقياســات الفقر لدى
األفـراد األميــن وممــن يقــرأ ويكتــب ،مقابــل انخفاضهــا
مــع ارتفــاع املســتوى التعليمــي للفــرد ،ســواء أكان ذلــك
يف الحــر ،أم الريــف ،كــا تنخفــض مختلــف قياســات
الفقــر مــع ازديــاد املســتوى التعليمــي لــرب األرسة يف
الحــر وكذلــك األمــر يف الريــف ،ولكــن هــذه القياســات
أكــر انخفاضــاً يف الحــر بالنســبة لكافــة املســتويات
التعليميــة.

أمــا عــن الواقــع التعليمــي لألطفــال
الفقـراء فلــم تختلــف كثـرا ً معــدالت
القيــد باملــدارس لألطفــال الذيــن
ينتمــون للفئــة العمريــة 14 - 6
ســنة بــن األرس الفقــرة ( )88.1%و
األرس غــر الفقــرة()92.9%؛ وذلــك
عــى مســتوى القطــر ،ونجــد الصــورة
ذاتهــا ،ســواء أكان ذلــك يف الريــف ،أم
الحــر .كــا ظهــر اختــاف ضئيــل يف
معــدل القيــد باملــدارس املذكــور آنفـاً
بــن األرس التي ترأســها أنثــى()90.3%
واألرس التــي يرأســها ذكــر(،)92.5%
ولكــن يالحــظ انخفــاض معــدل القيد
يف الحــر لــدى األرس الفقــرة التــي
ترأســها أنثــى( )69.3%مقارنــة مــع
كل مــن :معــدل القيــد لــدى األرس
غــر الفقــرة يف الحــر التــي ترأســها
أنثــى( )88.7%و مــع معــدل القيــد يف
الريــف لــدى األرس الفقــرة التــي ترأســها أنثــى()95.3%
ومعــدل القيــد يف الحــر لــدى األرس الفقــرة التــي
يرأســها ذكــر( ،)87%ونجــد الصــورة ذاتهــا باعتــاد خــط
الفقــر األعــى مــع مالحظــة اختــاف النســب املئويــة
املذكــورة أعــاه.
إن معــدل القيــد باملــدارس لألطفــال الذيــن ينتمــون
للفئــة العمريــة 17-15ســنة كان منخفضــاً لــدى األرس
الفقــرة مقارنــة مــع األرس غــر الفقــرة عــى مســتوى
القطــر ويف الريــف مقارنــة مــع الحــر ،كــا ظهــر تأثــر
النــوع االجتامعــي واضحــاً يف انخفــاض معــدل القيــد
باملــدارس لــدى األرس التــي ترأســها أنثــى مقارنــة مــع
األرس التــي يرأســها ذكــر ،وكان أثــر النــوع االجتامعــي
أكــر حــدة يف الحــر عنــه يف الريــف.
يوجــد ارتفــاع يف نســبة أميــة األطفــال الذيــن
ينتمــون للفئــة العمرية  14 - 10ســنة لــدى األرس الفقرية
مقارنــة بــاألرس غــر الفقــرة ،وكانــت أكــر ارتفاعــاً يف
الحــر مقارن ـ ًة بالريــف ،كــا بــدا واضح ـاً تأثــر النــوع
االجتامعــي يف ارتفــاع نســبة أميــة األطفــال لــدى األرس
التــي ترأســها أنثــى ،ولكنــه كان أكــر حــدة يف الحــر
عنــه يف الريــف حيــث بلغــت نســبة األميــة لــدى كل
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مــن األرس الفقــرة( )45.6%و األرس غــر الفقــرة(،)26.9%
واملفاجــئ يف الصــورة ارتفــاع نســبة األميــة يف الريــف لــدى
األرس غــر الفقــرة التــي ترأســها أنثــى حيــث بلغــت ()50.9%
مقارنــة مــع هــذه النســبة لــدى األرس الفقــرة(.)29.6%
بلغــت معــدالت األميــة املتعلقــة باألف ـراد (األبنــاء) ذوي
األعــار بــن  15و 17ســنة لــدى األرس الفقــرة يف الحــر 4.3%
و هــو أدىن منــه يف الريــف حيــث بلغــت املعــدالت ذاتهــا
 5.8%يف حــن نجــد تفاقــم مشــكلة األميــة لــدى بنــات األرس
الفقــرة ،تحديــدا ً يف الحــر ليبلــغ املعــدل  8.9%يف حــن بلــغ
يف الريــف  5.8%و يف كلتــا الحالتــن ،ســواء أكان ذلــك عــى
صعيــد الحــر ،أم الريــف نجــد ارتفــاع معــدالت األميــة لــدى
هــذه الفئــة العمريــة مقارنــة مــع الفئــة العمريــة مــا بــن 10
ســنوات و  14ســنة ،مــا يشــر إىل تضــاؤل فــرص الحصــول عــى
التعليــم ،إذ يضطــر األطفــال لــرك املدرســة لدخولهــم ســوق
العمــل.
يالحــظ أن معــدالت األميــة لــدى أبنــاء األرس غــر الفقــرة،
تخــص األوالد أم البنــات مل تتجــاوز  2%ســواء
ســواء أكانــت
ّ
أكان ذلــك يف الريــف ،أم الحــر ،باســتثناء هــام وهــو نســبة
أميــة البنــات لــدى هــذه األرس يف الريــف والتــي بلغــت 5.5%
وتــكاد تقــارب نســبة أميــة الفتيــات لــدى األرس الفقــرة يف
الريــف.
ونظـرا ً لفقــدان بيانــات دخــل وإنفــاق األرس طــوال ســنوات
األزمــة وباالســتناد إىل مــا تــم إنتاجــه مــن بيانــات عــن طريــق
مســح األمــن الغــذايئ األرسي الــذي يتيــح مــؤرشات ميكــن

مقاربتهــا ملعرفــة التأثــر املتبــادل بــن التعليــم والفقــر ،فقــد
بينــت نتائــج املســح أن األرس التــي يحمــل ربهــا مســتوى
تعليميـاً عاليـاً شــهدت معــدالت أمــن غــذايئ أفضــل مــن األرس
التــي يحمــل ربهــا مســتوى تعليمي ـاً أقــل ،كــا حققــت األرس
التــي يكــون أفرادهــا عــى درجــة تعليميــة جيــدة أمنـاً غذائيـاً
أفضــل مــن األرس التــي يحمــل أفرادهــا درجــة تعليميــة أقــل،
كــا أن التنــوع الغــذايئ لــدى هــذه األرس عــا ٍل مقارنــة بــاألرس
األقــل مســتوى تعليمي ـاً.
تشــر بيانــات املســح إىل العــبء الكبــر الــذي تتحملــه
األرس التــي لديهــا أبنــاء ملتحقــن بالتعليــم ،فقــد بلغــت نســبة
األرس التــي ال يوجــد لديهــا أي تلميــذ يف مرحلــة التعليــم
األســايس واآلمنــة غذائي ـاً ( )62.8%مــن إجــايل األرس اآلمنــة
غذائيـاً ،وتنخفــض هــذه النســبة إىل حــدود ( )1.8%عنــد األرس
التــي لديهــا أكــر مــن  3تالميــذ.
يتعمــق هــذا الضغــط املعيــي باالنتقــال مــن التعليــم
األســايس إىل الثانــوي والجامعــي ،إذ تشــر البيانــات أن األرس
التــي ال يوجــد لديهــا طــاب يف مرحلتــي التعليــم الثانــوي
والجامعــي تشــكل ( )72.2%مــن إجــايل األرس اآلمنــة غذائيـاً
وتنخفــض هــذه النســبة إىل حــدود ( )0.9%عنــد األرس التــي
لديهــا أكــر مــن  3طــاب .ويعــزى الســبب الرئيــس لهــذه
النتائــج أن األرس التــي لديهــا أبنــاء يف ســن التعليــم تنفــق
جــزءا ً مــن املخصصــات املفــرض توجيههــا إىل تحســن مســتوى
الغــذاء لإلنفــاق عــى تعليــم األبنــاء.
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رابعاً :التعليم والوعي والتكوين الثقايف
يعــ ّد قيــاس تأثــر التعليــم يف التكويــن التوعــوي والثقــايف
مــن أعقــد العمليــات ،ويتضمــن اإلجابــات عــن تســاؤالت كبــرة
حــول دور التعليــم يف تكويــن وتغيــر املواقــف االجتامعيــة
والســلوك والقيــم واألهــداف التــي يحملهــا وميارســها األف ـراد يف
شــتى مناحــي الحيــاة ومفاصلهــا الرئيســة ،كالعمــل وحيــاة األرسة
والتواصــل االجتامعــي ،فالثقافــة عمليــة تراكميــة يحتــاج بناؤهــا
إىل أوقــات زمنيــة طويلــة ميــارس التعليــم دورا ً هامـاً فيهــا ،إال أنــه
ال يعــر عــن كافــة محدداتهــا؛ بــل تتداخــل يف تكوينهــا قطاعــات
كثــرة كاإلعــام واألوقــاف وغريهــا!
تــم التطــرق إىل جــزء مــن تأثــر التعليــم يف التكويــن الثقــايف
ســابقاً مــن حيــث ثقافــات الصحــة والعمــل وغريهــا.
باملقابــل توجــد مــؤرشات كثــرة ميكــن اســتخدامها ملقاربــة
تأثــر انتشــار التعليــم يف تكويــن مفــردات الثقافــة الالماديــة
املتنوعــة واملؤثــرة يف كل مفاصــل العيــش والتنميــة ،ومنهــا:
 مقاربــة املطابقــة :وتقــوم عــى مطابقــة خريطــة عدم االســتقراراألمنــي الــذي شــهدته املناطق الســورية مــع مســتويات ومؤرشات
التعليــم يف هــذه املناطــق ،فهــل ميكــن القول مثـاً :إ َّن مســتويات
التعليــم املرتفعــة يف ديــر عطيــة وطرطــوس والالذقيــة والســويداء
ودمشــق أثّــرت يف عــدم تكويــن بيئــات حاضنــة لإلرهــاب فيهــا
أو عــى األقــل مقاومــة النتشــاره وســيطرته ،باملقابــل هــل كان
ملعــدالت األميــة املرتفعــة يف محافظــات إدلــب وديــر الــزور
والرقــة وريــف حلــب ودرعــا وانخفــاض مســتويات التعليــم دور
يف تشــكيل بيئــات حاضنــة لإلرهــاب؟ تســاؤل كبــر يحتــاج إىل
تحليــل معمــق ووقــوف متــأ ٍّن عــى مفاصلــه ومؤرشاتــه الكبــرة
مــن منظــور االســتفادة مــن دروس األزمــة للمســتقبل.
 مقاربــة الفــرد :وهــي مقاربــة تحتــاج إىل بيانــات مــن الجهــاتاملعنيــة ببيانــات املصالحــات الوطنيــة ملعرفــة تــوزع األفــراد
الذيــن حملــوا الســاح ضــد الدولــة الســورية حســب حالتهــم
التعليميــة ،ومــن ثـ َّم الحكــم عــى دور التعليــم يف تكويــن ثقافــة
العيــش واالعتــدال واملواطنــة وامللكيــة العامــة ملقومــات التنميــة.
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بعــد تحليــل مؤشــرات القطــاع التعليمــي الداخليــة وتأثيــر السياســات المختلفــة
فــي تكويــن نتائجــه ومقاربتهــا مــع انعــكاس التعليــم كأداة مــن أدوات التنميــة
بمفهومهــا الشــامل ومفرداتهــا المختلفــة يمكــن الوقــوف علــى عــدد مــن
النتائــج التــي يمكــن إجمالهــا فيمــا يأتــي:
 -1ما يزال القطاع التعليمي يعاين من اختالالت هيكلية متعددة األوجه:
 تفاوت كبري عىل املستوى الجغرايف ومستوى النوع االجتامعي. ضعــف التحكــم والســيطرة عــى توزيــع مخرجــات املراحــل التعليميــة مــن عــام علمــي وأديب،وفنــي وتقنــي ،ومعاهــد متوســطة وعاليــة ،وجامعــة .بصــورة رضبــت معهــا كافــة التوازنــات
املطلوبــة لتغطيــة احتياجــات االقتصــاد واملجتمــع الســوري.
 ضعــف التــوازن بــن الجانبــن الكمــي والنوعــي ،فالســر باألهــداف الكميــة نحــو شــموليةالتعليــم ال يقابلــه قــدر كاف مــن االهتــام بنوعيــة الطــاب ،ويرافــق هــذا االختــال غيــاب
منهجيــات تقييــم تأثــر وجــدوى املناهــج املعدلــة ،ومــدى ترافــق تعديلهــا بــأدوات تنفيذهــا:
الوســائل ونوعيــة الــكادر التعليمــي والتدريــي.
 هنــاك غيــاب املقــدرة عــى تحديــد الهــدف يف مجــال التعليــم العــايل :وهنــا ال بــد مــنالتســاؤل عــن معــدل االلتحــاق بالتعليــم الجامعــي املرتافــق مــع درجــة تطــور االقتصــاد
الســوري ومســاهمة املكــون املعــريف يف تشــكيل نواتجــه .ومــن ث ـ َّم فــإن بنــاء هــدف معــدل
االلتحــاق بالتعليــم الجامعــي ( 20أو  25%مثــاً) هــو رضب مــن العشــوائية يف ظــل عــدم
مواكبتــه لتطــور االقتصــاد الــذي ينعكــس بفعــل توازنــات قــوة العمــل فيــه .وباســتعراض تــوزع
املشــتغلني حســب الحالــة التعليميــة يظهــر خلــل بنــاء األهــداف.
 -2نجحــت السياســات التعليميــة بصــورة جيــدة يف تحقيــق أهــداف اجتامعيــة تتعلــق بالتأثــر
يف املحــددات الصحيــة ومحــددات الخصوبــة والفقــر.
 -3قابــل نجاحــات التعليــم يف تكويــن الســلوك االجتامعــي قصــور كبــر يف تأثــره االقتصــادي؛
ذلــك أ َّن التأثــر االقتصــادي للتعليــم مــا ي ـزال بســيطاً فإنتاجيــة العامــل يف حدودهــا الدنيــا
الســنوية) ،كــا أن العائــد عــى التعليــم
(متوســط أجــر العامــل يف العــام أكــر مــن إنتاجيتــه َّ
محبــط وغــر مشــجع عــى متابعــة التعليــم بصــورة جوهريــة ،ومــع أ َّن هــذا األمــر يعنــي
السياســات املاليــة املتعلقــة بإصــاح الرواتــب واألجــور ،فإنــه أيض ـاً مجــال عمــل كقضيــة عــر
قطاعيــة بــن سياســات التعليــم والسياســات املاليــة.
 -4إن زيــادة املســتوى التعليمــي تعنــي احتامليــة أكــر للحصــول عــى فرصــة عمــل مــن
الناحيــة النظريــة ،إال أن مــؤرشات املطابقــة الســورية تشــر إىل عكــس ذلــك ،فارتفــاع املســتوى
التعليمــي يقابلــه احتــال أكــر للتعطــل ،وإذا أخذنــا بالحســبان أ َّن نســبة نحــو ( )30%مــن
الخريجــن الجامعيــن يعملــون بأعــال ال تتناســب مــع مســتوى تحصيلهــم التعليمــي ،وحينهــا
ميكــن تصــور حجــم املشــكلة.
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يمكــن فــي ضــوء هــذه النتائــج الوقــوف علــى عــدد مــن التوصيــات التــي نصيغهــا علــى
شــكل دعــوات إصالحيــة إلصــاح التعليــم مــن منظــور مــدى تحقيقــه ألهــداف التنميــة
المرجــوة منــه:
 .1دعــوة لتغيــر سياســات القبــول ليــس الجامعــي فقــط ،بــل مــا قبــل الجامعــي؛ وتــوزع الطــاب بــن
فــروع التعليــم الثانــوي مــن منظــور العالقــة بني مخرجــات التعليــم بأنواعهــا املختلفــة الخاضعــة لتوازنات
قــوة العمــل املطلوبــة لــكل قطــاع.
ـص مراحــل إعــادة اإلعــار ،وهنــا ال بــد مــن
 .2دعــوة إلعــداد منــوذج لقــوة العمــل املطلوبــة يف مــا يخـ ّ
إثــارة التســاؤل اآليت :هــل تعـ ُ
ـرف وزارتــا الشــؤون االجتامعيــة والعمــل والتعليــم العــايل حجــم قــوة العمــل
املطلوبــة لــكل قطــاع؛ ذلــك أنــه ســيتعرض قطــاع اإلنشــاءات ،متثي ـاً ال ح ـرا ً ،يف املرحلــة القادمــة إىل
ضغــوط كبــرة ،فهــل هنــاك كفايــة يف عــدد املهندســن تلبــي حاجــة القطــاع طــوال املـ ّدة القادمــة؟
 .3دعــوة إلصــاح نظــام الرواتــب واألجــور بشــكل يجعلــه مح ِّفـزا ً عــى زيــادة التحصيــل العلمــي وبشــكل
يشــجع تعزيــز الكفــاءة ،ويزيــد العائــد عــى التعليــم واملهــارات.
 .4دعــوة لبنــاء األهــداف الكميــة والنوعيــة ملنظومــة التعليــم بشــكل تشــاريك مــع القطاعــات التــي
يشــكل التعليــم أداة لتحقيــق أهدافهــا.
 .5دعــوة إلنشــاء هيئــة ملراقبــة جــودة التعليــم مــن منظــور خارجــي ال يقــوم عــى تقييــم املناهــج
واألهــداف التعليميــة فقــط؛ بــل والحكــم عــى جــودة التعليــم مــن منظــور تأثــره الخارجــي.
 .6دعوة إلنشاء مرصد ملراقبة الخريجني من حيث مساراتهم يف سوق العمل.
 .7دعــوة الحتســاب صحيــح ملــؤرشات التعليــم ،فهنــاك عــدد مــن مــؤرشات التعليــم يتــم احتســابها بصورة
تعكــس التطــور ،وتخفــي يف طياتهــا مشــكالت كبــرة ،منهــا منهجيــة احتســاب معــدل االلتحــاق بالتعليــم
الثانــوي الــذي يؤخــذ كنســبة مــن الناجحــن يف التعليــم األســايس بــدل الفئــة العمريــة ،ومعــدل التــرب
الــذي مــن املفــرض أن يحســب بتتبــع فــوج تعليمــي.
 .8وضع سياسة وطنية للهجرة تحدد املوقف العام ،أي هل هو توسعي أم انكاميش نحو الهجرة؟

التعليم يف سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف
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