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 دراسة تحميمية لقوة العمؿ في الجميورية العربية السورية
 1110( مع تقدير مستقبمي لعاـ 1100-0861خالؿ السنوات )

 

 الدكتور حسف حجازي

 قسػػػـ االقتصػػػػاد
 كميػػػة االقتػصػػػػاد
 جامعػػػػة دمشػػؽ

 الممخص

تتناوؿ الدراسة تحميؿ قوة العمؿ في الجميورية العربية السورية في ظؿ الواقع الديموغرافي الذي 
–0861تمر بو البالد واآلفاؽ المستقبمية لتطورىا؛ وذلؾ خالؿ مدتيف األولى: تحميمية تقييمية )

سياماتيا في النشاط 1100 االقتصادي، ومعدالت ( متناولة التزايد العددي لمسكاف، وقوة العمؿ وا 
ومواضع الخمؿ والتطور، وتوزعيا عمى القطاعات  ،اإلعالة والتراكيب العمرية، والمينية والتعميمية

االقتصادية، ومقارنتيا بيـر قوة العمؿ في البمداف المتقدمة، وبعض البمداف النامية، والثانية: 
العمؿ المتوقعة، وتوزعيا عمى  متضمنة تقدير عدد السكاف، وقوة 1110مستقبمية تمتد حتى عاـ 

، ورؤية استراتيجية لمعالجة التزايد السكاني 1101القطاعات االقتصادية وفقًا لتوزعيا في عاـ 
السريع، واستيعاب التدفقات السنوية إلى سوؽ العمؿ؛ وفقًا لمتطمبات المرحمة الحالية والمستقبمية، 

عادة النظر في مف خالؿ وضع سياسة سكانية لمحد مف الزيادة السري عة في عدد السكاف، وا 
السياسة التعميمية مف خالؿ زيادة عدد الطالب في التعميـ الفني بعد إيالء ىذا التعميـ االىتماـ 
الكافي، بحيث ُيخرج خالؽ فرص العمؿ وليس طالبييا، واستيعاب المتعطميف مف قوة العمؿ في ميف 

 البناء التي تتطمبيا مرحمة إعادة اإلعمار.
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 مقدمة:
/ 2أصبح / 0851مميار نسمة، وفي عاـ  0.4بداية القرف العشريف كاف عدد سكاف العالـ نحو في 

/ مميارات 5كاف العدد قد زاد بمقدار أربع مرات ليصؿ إلى / 0888مميارات نسمة، وفي أواخر عاـ 
% تقريبًا عمى 04أي بمعدؿ زيادة ، ، ألؼ نسمة5817611ليصؿ إلى  1101في عاـ  وارتفع  نسمة،

 0888.1ما كاف عميو في عاـ 

-0841/ مميوف نسمة خالؿ السنوات 36وقد ارتفعت اإلضافات السنوية إلى عدد سكاف العالـ مف /
/ مميوف نسمة، أمَّا بيف عامي 75ت /غ، وقد بم0881-0874لتصؿ إلى ذروتيا في السنوات  0844
ألؼ نسمة  تقريبًا، وكانت ىذه ( 817,611فقد بمغت الزيادة في عدد سكاف العالـ ) 1101وعاـ  1111

الزيادة التي لـ تحدث مف قبؿ بسبب انخفاض معدالت الوفيات بصورة أسرع مف انخفاض معدالت 
الخصوبة. ونتيجة لذلؾ يوجد اليوـ عمى ظير األرض أعداد مف الشباب أكبر مما كاف عميو الحاؿ في 

سنة، وستكفؿ ىذه األعداد  13-04أي وقت مضى، فيناؾ أكثر مف مميار شاب تراوح أعمارىـ بيف 
 استمرار النمو السكاني حتى لو اختار ىؤالء تكويف أسر أصغر مما كاف لدى آبائيـ.

ومع االنخفاضات التي تحدث في ىذه األياـ في معدالت الخصوبة في البمداف النامية فإف عالوة 
ضخمة مف الشباب إلى قوة  ديمغرافية ستحدث خالؿ الربع األوؿ مف القرف الحالي، مع انضماـ أعداد

ذا أمكف توفير فرص عمؿ ليـ يمكف أف يكوف تضخـ قوة العمؿ محرضًا  العمؿ وعدد أقؿ مف األطفاؿ، وا 
 لمزيد مف االستثمارات، وزيادة إنتاجية اليد العاممة، وتسريع وتائر التنمية االقتصادية واالجتماعية.

يوف نسمة في البمداف النامية أكثر مف كامؿ قوة / مم611فمف المتوقع أف يدخؿ سوؽ العمؿ أكثر مف /
، وتتوقع منظمة العمؿ الدولية أنو سيمـز توفير أكثر مف 0881العمؿ في البمداف المتقدمة في عاـ 

 بميوف وظيفة الستيعاب العماؿ الجدد وتخفيض البطالة.

شرؽ آسية( في حيف  وقد قامت بعض البمداف النامية باإلفادة مف عالوتيا الديموغرافية )دوؿ جنوب
 تنتظر بمداف أخرى تحقيؽ الفائدة مف عالوتيا مع انخفاض معدالت الوالدة فييا .

ونحف في سورية مف ىذا العالـ، وبالتحديد العالـ النامي الذي يتزايد عدد سكانو بصورة كبيرة باتت 
 مازلنا ننتظر؟تشكؿ ضغطًا عمى مناحي الحياة كّميا، فيؿ أفدنا مف عالوتنا الديموغرافية أـ 

                                                           
 . 9444، نيويورك لمسكان، المتحدة األمم ،صندوق العالم سكان حالة تقرير 1
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 مشكمة البحث:
تشكؿ قوة العمؿ أحد الموارد االقتصادية، وعنصرًا مف عناصر اإلنتاج الميمة، وتعمؿ معظـ الدوؿ عمى 
اإلفادة مف ىذا العنصر اإلفادة القصوى ألف تعطيمو يعدُّ ىدرًا اقتصاديًا في أحد الموارد األساسية، وما 

ة مف الزيادة السكانية وتحويميا زيادة معدالت البطالة في سورية إال دليؿ عمى عدـ القدرة عمى اإلفاد
مف زيادة سمبية تعرقؿ مسيرة التنمية إلى زيادة إيجابية ومحرضة ليا. فضاًل عف الخمؿ في اليـر 
التعميمي لقوة العمؿ السورية الذي سيشكؿ مشكمة في قدرتيا عمى التعامؿ مع التكنولوجيا الجديدة التي 

 تتطمبيا عممية التنمية.

 أىمية البحث:
أىمية البحث مف خالؿ تحميمو مدة زمنية طويمة التراكيب المختمفة لقوة العمؿ السورية وتطورىا،  تتجمى

والسيَّما التركيب الميني التعميمي الذي يشير إلى غمبة طابع التعميـ األساسي عمييا الذي ال يؤىؿ ألي 
مناحي الحياة  عمؿ منتج أو خالؽ، فضاًل عف صعوبة تعاممو مع التقدـ التكنولوجي في مختمؼ

اإلنتاجية والخدمية في المستقبؿ القريب، كما تناوؿ البحث التقدير المستقبمي لقوة العمؿ وتوزعيا عمى 
القطاعات االقتصادية وفرص العمؿ المطموبة في كؿ قطاع لمحد مف البطالة مستقباًل، ومعالجة الخمؿ 

اتجة عف معدؿ النمو السكاني، المرتفع في التركيب التعميمي، والتدفقات المتسارعة لقوة العمؿ الن
 وتحويؿ قوة العمؿ إلى محرض لإلنتاج، وتسريع عممية التنمية. 

 فرضيات البحث:
 ارتفاع معدالت البطالة في سورية يعود إلى معدؿ النمو السكاني المرتفع.-
استيعاب  ارتفاع معدالت البطالة في سورية يعود إلى عجز التركيب الييكمي لالقتصاد الوطني عف-

 الزيادات السنوية في قوة العمؿ.
السياسة التعميمية في سورية ليا دور كبير في التركيب التعميمي لقوة العمؿ وعدـ مواءمة مخرجات -

 التعميـ مع متطمبات سوؽ العمؿ والعممية اإلنتاجية. 

 أىداؼ البحث:
 َىَدَؼ البحث إلى:

 تحميؿ الزيادة في قوة العمؿ وبياف أسبابيا.-0

 تحميؿ التراكيب المختمفة لقوة العمؿ، وبياف مواضع الخمؿ في ىذه التراكيب.-1
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 تقديـ المقترحات المناسبة لإلفادة مف قوة العمؿ وتحويميا مف معرقؿ لعممية التنمية إلى محرض ليا.-2

 . 1110تقديـ تقدير مستقبمي لقوة العمؿ وفرص العمؿ المطموبة حتى عاـ -3

 منيجية البحث:
ـ في البحث المنيجاف الوصفي في وصؼ تطور قوة العمؿ السورية خالؿ مدة الدراسة، اسُتخد

والتحميمي في تحميؿ بيانات قوة العمؿ والوقوؼ عند التغيرات الميمة وأثرىا في تغير التراكيب المختمفة 
 ليا. 

 الدراسات السابقة:
رىا خالؿ مدة طويمة مف الزمف، ىناؾ دراسات عّدة تناولت قوة العمؿ في سورية لكنيا لـ تدرس تطو 

ودور معدؿ النمو السكاني في الزيادات الكبيرة في قوة العمؿ التي وصمت إلى ضعفي معدؿ النمو 
السكاني، كما أنيا لـ تدرس تركيب قوة العمؿ مف حيث الميارة وربطيا بالتعميـ؛ وىذا ما رّكز عميو 

 البحث مقارنة بيـر قوة العمؿ في الدوؿ المتقدمة.

 تطور قوة العمؿ: -0
 قوة العمؿ في سورية:  0-0

تشير نتائج التعددات والمسوح السكانية المنفذة في سورية إلى أف عدد أفراد القوة البشرية قد ازداد 
بنسبة  زيادة مقدارىا  1111( ألؼ نسمة  عاـ 8,111إلى ) 0861( ألؼ نسمة  في عاـ 1,811مف)
% خالؿ العاميف المذكوريف، 45.3% إلى 35.3السكاف مف %(، وقد ازدادت نسبتيـ مف مجموع 104)

( ألؼ نسمة  01,440إلى ) 1111( ألؼ نسمة  في عاـ 8,111ثـ ازداد عدد أفراد القوة البشرية مف )
% إلى 45.3% فقط، وازدادت نسبتيـ مف مجموع السكاف مف 25بنسبة زيادة مقدارىا  1100في عاـ 
( ألؼ نسمة  0,414وبالمقابؿ فقد ازداد عدد أفراد قوة العمؿ مف )% خالؿ العاميف المذكوريف ، 48.31
لى نحو ) 0870( عاـ 1,141إلى نحو ) 0861عاـ  ، ثـ إلى 0883( ألؼ نسمة  عاـ 2,807وا 

، والمالحظ أف 1100( ألؼ نسمة  في عاـ 4,704، ثـ إلى نحو )1111( ألؼ نسمة عاـ 3,826)
(باأللؼ بيف 40.0إلى )0870و0861( باأللؼ بيف تعدادي 16.2معدؿ نمو القوى العاممة قد ارتفع مف )
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إلى   28.2، ثـ انخفض مف 1111و 0883باأللؼ بيف عامي 28.2ثـ إلى  0883و  0870عامي 
 (0)الجدوؿ رقـ  1. 1100و 1111باأللؼ( تقريبًا بيف تعدادي  04)

ة نتيجة الجيود التي تبذليا ويعود االنخفاض إلى عدة أسباب أىميا: تطور الواقع التعميمي في سوري
% في عقد 30.0الدولة في ىذا المجاؿ، فقد زادت نسبة الطالب مف مجموع القوة البشرية مف 

لى 33.6الثمانينيات إلى )  1100.2% في عاـ 36%( في عقد التسعينيات. وا 

ناث ذوات وأمَّا السبب الثاني المؤثر في قوة العمؿ فقد يعود إلى احتماؿ وجود نقص في تسجيؿ اإل 
النشاط االقتصادي، كما أف لمتركيب العمري دورًا مؤثرًا في ىذا االتجاه، والسيَّما ارتفاع نسبة صغار 

 السف ممف تقؿ أعمارىـ عف خمسة عشر عامًا.

 التركيب العمري لقوة العمؿ في سورية:  0-1

بصورة كبيرة في الفئات تشير البيانات إلى أف قوة العمؿ السورية ىي مف النوع الفتي، إذ تركزت 
% بالنسبة إلى  54.7% بالنسبة إلى الذكور و57.0( سنة، وشكمت ما نسبتو 33إلى  04العمرية مف)

% تقريبًا مف قوة العمؿ بيف 56تركز و 1100، وفي عاـ1111اإلناث مف مجمؿ قوة العمؿ في عاـ 
% تقريبًا 65الذكور و % بالنسبة إلى54.2(، وشكمت ىذه الفئة العمرية مانسبتو33و 11عمري)

بالنسبة إلى اإلناث مف مجمؿ قوة العمؿ، كما يالحظ أيضًا أف مشاركة اإلناث في الفئتيف العمريتيف 
( سنة ىي أكبر مف مشاركتيف في الفئات العمرية األخرى، وتكوف ىذه 18-14( و)13 – 11)

شاركة اإلناث في الفئة العمرية مف المشاركة غالبًا قبؿ الزواج، أو قبؿ الحمؿ واإلنجاب، إذ يالحظ أف م
،  وتمييا نسبة مشاركة اإلناث في الفئتيف العمريتيف 1100%( في عاـ 07.1( سنة ىي )14-18)
 (.1% تقريبًا لكؿ مف الفئتيف )الجدوؿ رقـ  05.0(، إذ بمغت ىذه النسبة 21-23( ) 11-13)

% 40تعميـ  المتوسط أو العالي ِإْذ إفَّ كما نالحظ أف نصؼ قوة العمؿ األنثوية تقريبًا دوف مستوى ال
، وىذه 1100تقريبًا مف قوة العمؿ ضمف اإلناث ىف مف المستوى التعميمي ثانوية فما دوف في العاـ 

% تقريبًا،  والسبب ىو 78.0، إذ كانت 1111النسبة تظير انخفاضًا ممحوظًا عما كانت عميو في عاـ 
 سي.تزايد االىتماـ بتعميـ اإلناث بشكؿ أسا

                                                           
 . دمشق لإلحصاء، المركزي المكتب السنوات، من لعدد السورية اإلحصائية المجموعات 1

 .المذكورة لألعوام السورية اإلحصائية المجموعات بيانات عمى اعتمادا   الباحث قبل من ُحِسَبت   نسب  2
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وفي الوقت الذي كانت فيو النسبة الكبرى مف اإلناث تشارؾ في العممية اإلنتاجية في النشاط الزراعي 
%( انخفضت نسبة اإلناث العامالت في األعماؿ الزراعية التي ال تحتاج 47.7، إذ بمغت )1111عاـ 

وظ لمشاركة المرأة ، في حيف كاف االرتفاع الممح1100% عاـ 01.2إلى تأىيؿ أو تدريب مسبقيف إلى 
إلى  1111% عاـ  21.2في نشاط الخدمات، إذ ارتفعت نسبة مشاركة اإلناث في ىذا القطاع مف 

 .1100% في عاـ 57.0

أمَّا الذكور فإف مشاركتيـ في قوة العمؿ كانت تتأخر قمياًل عف اإلناث وبفارؽ متناقص مع التقدـ في 
، إال أف مشاركتيـ تكوف أكبر مف مشاركة اإلناث 1111( سنة عاـ 28-04العمر في الفئات العمرية )

تأخرت مشاركة الذكور عف مشاركة اإلناث في قوة  1100+(، وفي العاـ  54-34في الفئات العمرية )
(، في حيف أف مشاركة اإلناث تتأخر عف الذكور في باقي  38 – 11العمؿ ضمف الفئات العمرية )

 1الفئات العمرية .

 في النشاط االقتصادي:   معدالت اإلسياـ 0-2
 معدؿ النشاط االقتصادي الخاـ:

يستخدـ ىذا المعدؿ لقياس حجـ قوة العمؿ كنسبة مف مجموع السكاف، ويؤثر في ىذه النسبة عامالف، 
أوليما: االستعداد لإلسياـ في قوة العمؿ، وثانييما: العوامؿ الديموغرافية والسيَّما التركيب العمري 

معدؿ النشاط االقتصادي الخاـ أىمية اقتصادية واضحة فكمما ازداد ىذا المعدؿ والجنسي لمسكاف، ول
ازداد مستوى نصيب الفرد مف الدخؿ الذي يمكف الوصوؿ إليو ضمف ظروؼ معينة لإلنتاجية ودرجة 

 االستخداـ لقوة العمؿ.

فَّ %(، أي إ21.2) 1111، في حيف كانت في عاـ 1100% في عاـ 16.4بمغت قيمة ىذا المعدؿ 
% مف إجمالي 21ىـ ضمف قوة العمؿ بعد أف كانوا يشكموف  1100% تقريبًا مف السكاف في عاـ 17

 (2.)الجدوؿ1111السكاف عاـ 

 معدؿ النشاط االقتصادي الصافي أو المنقح:

يتأثر معدؿ النشاط االقتصادي الخاـ بالتركيب العمري، والستبعاد أثر ذلؾ أوجد الديموغرافيوف مقياسًا 
آخر يدعى معدؿ النشاط االقتصادي الصافي أو المنقح؛ وىذا المعدؿ يقيس مجموع القوة العاممة إلى 

                                                           
1091،.1009 دمشق، لإلحصاء، المركزي المكتب السورية، اإلحصائية المجموعة   . 1  
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ياس مقياسًا حقيقيًا، بمعنى السكاف بعد سف معينة )غالبًا ىي سف العمؿ(، ويعّد الديموغرافيوف ىذا المق
 أنو مقياس لإلسياـ في النشاط االقتصادي لمسكاف المعرضيف لذلؾ.

% تقريبًا 41.8%، في حيف كانت 32.3( نحو 1100بمغت قيمة معدؿ النشاط االقتصادي المنقح عاـ )
ًا ( ىـ مف النشيطيف اقتصادي54-04% تقريبًا مف السكاف ضمف سف العمؿ)32، أي إفَّ 1111عاـ 

 (.2)الجدوؿ 1. 1100)أي مجموع  مشتغميف ومتعطميف( في عاـ  

  Economic Dependencاإلعالة االقتصادية: 0-3

 تعّبر ىذه النسبة عف حجـ العبء الذي يقع عمى عاتؽ قوة العمؿ في تمبية احتياجات السكاف.

( 302يعيموف ) شخص مف قوة العمؿ 011%( أي إفَّ كؿ 302) 0861وقد بمغت ىذه النسبة في عاـ 
%( عاـ 221%(، ثـ انخفضت إلى)330ارتفعت النسبة إلى ) 0870شخصًا إضافة إلييـ، وفي عاـ 

لـ تظير ىذه النسبة انخفاضًا كبيرًا، إذ  1100%(، وفي عاـ 254ارتفعت إلى )1111، وفي عاـ0882
( 252ؿ يعيموف )شخص مف قوة العم 011%(، أي إفَّ كؿ 252بمغ معدؿ اإلعالة االقتصادية الخاـ )

 (3شخصًا إضافة إلييـ. )الجدوؿ 

 :Labor Force Structureالتركيب الييكمي لقوة العمؿ:  -1

 :حسب القطاعات االقتصادية -1-0

اختمؼ التوزع الييكمي لقوة العمؿ في سورية خالؿ الربع األخير مف القرف الماضي، إذ تراجع نصيب 
واضحًا لصالح القطاعات األخرى كالخدمات والفنادؽ والبناء القطاع الزرعي مف قوة العمؿ تراجعًا 

والتشييد، ويعود ذلؾ إلى تدني مستوى العائد مف العمؿ الزراعي، وعدـ تطور ىذا القطاع بالشكؿ الذي 
يمكنو مف استيعاب الزيادات في قوة العمؿ الناتجة عف الفيض السكاني، وقد بدا ىذا التغيير بوضوح 

نو عند اإلناث، إذ ىجر نصؼ الذكور تقريبًا القطاع الزراعي خالؿ السنوات مف عاـ لدى الذكور أكثر م
، في حيف لـ يكف ىناؾ 1100و 1111، وكذلؾ األمر نفسو خالؿ السنوات بيف عاـ 1111إلى 0861

تغير يذكر في القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد، وربما يعود ذلؾ إلى أف ىذيف القطاعيف  لـ 
 إلى المستوى الذي يشكالف فيو مركز جذب لقوة العمؿ. يتطورا

                                                           
 .السورية اإلحصائية المجموعة بيانات عمى اعتمادا   الباحث قبل من النسب ُحِسَبتِ  1
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. إال أف 1111و 0861أمَّا قطاع البناء والتشييد فقد تضاعفت نسبة العامميف فيو تقريبًا بيف عامي
، كما ازدادت 1111عمى ما كانوا عميو عاـ  1100% تقريبًا في عاـ 2العامميف فيو قد زادوا بنسبة 
عمى ما كانت عميو في  1111% في عاـ 41جارة والفنادؽ بنسبة نسبة العامميف في قطاع الت

 مى ما% تقريبًا ع2.3زادت نسبة العامميف في قطاع المطاعـ والفنادؽ  1100، وفي عاـ 0861عاـ
 .1111كانت عميو عاـ 

 أمَّا التغيير الواضح في التوزع الييكمي لقوة العمؿ فقد كاف في قطاع الخدمات، إذ ازادادت نسبة    
، وازدادت ىذه النسبة مف  1111و 0861%( بيف عامي  11.6إلى  04.0العامميف فيو مف)

، وكاف ىذا التغيير لصالح اإلناث أكثر منو لصالح 1100و  1111%( بيف عامي 17%إلى11.6)
ف الذكور، وربما يعود ذلؾ إلى طبيعة العمؿ في ىذا القطاع الذي ال يتطمب جيدًا عضميًا أو عددًا كبيرًا م

 (4ساعات العمؿ اليومية.)الجدوؿ 

إف ىذا التوزع الييكمي لقوة العمؿ السورية ال يعكس تطورًا ممحوظًا في عممية التنمية فمعظـ العمالة 
 تتركز في قطاع الخدمات، في حيف كاف مف المفترض أف تتركز في القطاعات اإلنتاجية.

 التركيب التعميمي لقوة العمؿ في سورية:  -1-1
تطور الكبير في التعميـ وزيادة مخرجاتو تغييرًا ممحوظًا في البنية التعميمية لقوة العمؿ في أحدث ال

%( في عاـ 80.3سورية، إذ انخفضت نسبة حممة الشيادة االبتدائية فما دوف في قوة العمؿ مف )
، 1100%( في عاـ 40.1إلى ) 1111%( في عاـ 56.0، ومف)1111% عاـ 56.0إلى  0861

ارتفعت نسبة المتعمميف مف مختمؼ المستويات، فقد ارتفعت نسبة حممة الشيادة اإلعدادية وبالمقابؿ 
،كما 1100و1111%( بيف 04.7%( إلى )01.2، ومف)1111و 0861% بيف 01.2% إلى 1.7مف 

و 0861% بيف عامي6.7% إلى 1.7ازدادت نسبة حممة الشيادة الثانوية بفروعيا المختمفة مف 
، وأمَّا نسبة حممة 1100و 1111%( خالؿ المدة بيف العاميف 00.7لى )%( إ6.7، ومف )1111

، ومف 1111و 0861% بيف عامي  5.5% إلى 0.2المؤىؿ الفني أو المعيد المتوسط فقد ازدادت مف 
، وكذلؾ األمر بالنسبة إلى حممة الشيادة 1100و  1111%( بيف عامي 00.1%( إلى )5.5)

، ومف 1111و 0861% بيف عامي 5.1% إلى 0.6قوة العمؿ  مفالجامعية، إذ ازدادت نسبتيـ في 
، وبشكؿ عاـ فإف حممة الشيادات بمختمؼ أنواعيا قد ازدادت 1100%( في عاـ  01.1%( إلى )5.1)

 0861% فقط عاـ 7.5بعد أف كانت   1100و 1111% بيف عامي 38% إلى 21.8نسبتيـ مف 
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ف دؿ ىذا عمى شيء فيو يدؿ 5،6)الجدوالف  عمى التغيير الكبير في البنية التعميمية لقوة العمؿ (. وا 
 في سورية نتيجة لتزايد االىتماـ بالتعميـ.

أمَّا إذا صنفنا المشتغميف وفؽ درجة الميارة وحسب الحالة التعميمية وتماشيًا مع التطور التكنولوجي، 
ء أكانوا مف األمييف أو ممف فإننا نعد أف حممة شيادة التعميـ األساسي فما دوف عمااًل غير مؤىميف سوا

حصموا عمى تعميـ نظري بسيط، ألنيـ في الواقع عديمو الميارات،  فيـ لـ يعدوا ألي عمؿ في أثناء 
دراستيـ، ويكّوف حممة الثانويات بفروعيا المختمفة وخريجو التعميـ الميني فئة العماؿ الميرة وعمى 

د المتوسطة فيكّونوف فئة العماؿ التقنييف، ويمكف أف رأسيـ حممة الثانويات الفنية، أمَّا حممة المعاى
 ندعوىـ باألطر الوسطى، وحممة الشيادات الجامعية باألطر العميا كونيـ الفنييف واالختصاصييف. 

ووفقًا ليذا التصنيؼ وبما ينسجـ مع التطور في بنية قوة العمؿ التعميمية، فإف العماؿ غير المؤىميف 
%( في عاـ 68.3، و)0870%( في عاـ 75.8، و)0861المشتغميف في عاـ % مف 83.1كّونوا 
%( 1.7، بالمقابؿ ازدادت نسبة العماؿ الميرة مف )1100( في عاـ %56.4، في حيف كونوا )1111
، وكذلؾ ازدادت نسبة العماؿ التقنييف 1100%( في عاـ01.8و ) 1111%( عاـ 6.7إلى ) 0861عاـ 
، وازدادت نسبة الفنييف 1100%( عاـ 00.2، و)1111%( عاـ 5.5إلى ) 0861%( عاـ 0.2مف)

 1100%( في عاـ01.2، و)1111%( عاـ 5.1إلى ) 0861%( عاـ 0.6واالختصاصييف مف)
 (.7،8)الجدوالف 

يظير ىذا التوزيع لممشتغميف مف قوة العمؿ اختالاًل واضحًا في تركيبيا مقارنة  بالتركيب األمثؿ ليـر 
( تقنييف مف خريجي 3–2يتطمب أف يكوف لكؿ اختصاصي مف خريجي الجامعات) القوة العاممة الذي

 .1( عاماًل ماىرًا مف خريجي الثانويات31–11المعاىد المتوسطة، و)

 وبناًء عمى ذلؾ فإف قوة العمؿ في سورية تعاني مف االختالالت اآلتية:

 نسبة خريجي الجامعات )األطر العميا( إلى خريجي المعاىد المتوسطة ) األطر الوسطى(.  -9

األطر العميا
األطر الوسطى
=       

       
    1111ع ( في عاـ  1.84و : 0= )

                                                           
، 9431م، تونس طارق العاني، غانم سعداهلل حساوي، التعميم المهني في الوطن العربي، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمو  1
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ع( أي إفَّ كؿ خريج جامعي 1.80و:  0فقد كانت ىذه النسبة عمى الشكؿ اآلتي ) 1100أمَّا في عاـ  
 (8يبًا يقابمو خريج معيد متوسط واحد.)الجدوؿ تقر 

 نسبة خريجي الثانويات العامة بفروعيا المختمفة مف العماؿ الماىريف إلى خريجي الجامعات:-1

خريجي الثانويات
خريجي الجامعات

=       

       
    1111ع ( في عاـ  1.84و : 0) = 

العمال غير المؤهمين
العمال الماهرين

=         

       
    1111ثا ( في عاـ 0.2جا : 0) = 

 ثا( 0.1جا: 0فقد كانت ىذه النسبة عمى الشكؿ اآلتي ) 1100وأمَّا في عاـ 

، إذ نالحظ 1100، وفي العاـ 1111والمالحظ أف التغير ليس كبيرًا بيف ىذه النسب عما كانت عميو عاـ 
 (.8)الجدوؿ ( مف حممة الشيادة الثانوية.1إلى 0كؿ خريج جامعي يقابمو بيف) 1100أنو في العاـ 

أكثر مما كاف عميو عاـ  1111تشير ىذه النسب إلى خمؿ آخر في قوة العمؿ، وقد ازداد الخمؿ في عاـ 
فقد بقي الخمؿ نفسو واضحًا نتيجة التوجو نحو التعميـ العاـ والجامعي  1100، وكذلؾ في عاـ 0861

ىماؿ التعميـ الفني والميني الذي تكوف مخرجاتو قاعدة اليـر مف العماؿ الماىريف القادريف عمى  وا 
 تحقيؽ زيادة في اإلنتاج وتحسيف مستوى الكفاية اإلنتاجية.

 نسبة العماؿ غير المؤىميف إلى العماؿ الماىريف: -2

المؤهمين غير العمال
 العمال الماهرون

    1111غ ( في عاـ 01ما : 0= )=

 (8غ(، )الجدوؿ 4.6ما: 0فقد كانت ىذه النسبة عمى الشكؿ اآلتي ) 1100وأمَّا في عاـ 

( عماؿ 5إلى  4وىنا نالحظ انخفاض ىذه النسبة إلى النصؼ تقريبًا إذ يقابؿ كؿ  عامؿ مؤىؿ بيف )
( األمر 1111غير مؤىميف عاـ  01مؤىؿ إلى  0، في حيف كانت النسبة )1100غير مؤىميف في العاـ 

الذي يعكس تطورًا واضحًا في عممية التعميـ والسيَّما أف العممية اإلنتاجية بمختمؼ مستوياتيا باتت 
 تتطمب حدًا أدنى مف التعميـ يتماشى مع التطور التقني الذي حدث في العالـ.

تأخذ في حسبانيا تحقيؽ التوازف  ولو بحثنا في أسباب ىذا الخمؿ لوجدناه في سياسة التعميـ التي لـ
المطموب بيف مخرجاتو عندما تتحوؿ إلى مجاؿ العمؿ واإلنتاج . فمو أخذنا مخرجات التعميـ في 

( لوجدنا أف عدد خريجي الجامعات كاف أكبر مف عدد 1111الجامعات والمعاىد المتوسطة خالؿ عاـ )
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ذا ما حممنا مخرجات 1100في عاـ  خريجي المعاىد المتوسطة في أغمب السنوات، وكذلؾ الحاؿ ، وا 
المرحمة الجامعية الذيف يكّونوف نسبة كبيرة لكنيا األدنى ضمف حممة الشيادات  في ىـر قوة العمؿ 

(، نجد أف خريجي العموـ اإلنسانية كانوا 1100حتى عاـ  0870(، مف العاـ )1100)بالنسبة إلى عاـ
% مف خريجي 22مقابؿ  0874و  0870ت بيف % مف خريجي الجامعات في السنوا28.6يكّونوف 

 % مف خريجي العموـ األساسية.16.3العمـو اليندسية، و

% لمعموـ اليندسية 20.2مقابؿ  0881و  0875%( خالؿ السنوات بيف 31.6وكانت ىذه النسب )
% لمعمـو اإلنسانية 35.0( فقد كانت النسب 0884-0880% لمعموـ األساسية. وأمَّا بيف عامي )17و

 %( لمعمـو األساسية.15.3% لمعموـ اليندسية، و)16.4مقابؿ 

مف %( 15.6مف العموـ اإلنسانية مقابؿ )%37.5فقد كانت ىذه النسب ) 1111وأمَّا بالنسبة إلى العاـ 
( فقد كّانوا 1100( مف خريجي العمـو األساسية، وأمَّا في عاـ )%13.6خريجي العمـو اليندسية، و)

( مف العموـ 01)الجدوؿ1(%61.0( مف العمـو اليندسية، و)%02.1ألساسية، و)( مف العمـو ا03.6%)
اإلنسانية؛ األمر الذي يظير تزايد عدد الخريجيف مف حممة الشيادات في العمـو اإلنسانية وتركز 
البطالة في ىذه الفئة مف الجامعييف بشكؿ رئيسي، ِإْذ إنَّيا حيث أنيا ال تمَؽ رواجًا في سوؽ العمؿ 

 وخاصة في القطاع الخاص .

 توزع القوى العاممة حسب قطاع العمؿ: -1-2
تتوزع القوة العاممة في سورية عمى ثالثة قطاعات، ىي: العاـ، والخاص، والمشترؾ /التعاوني/ األىمي، 

% مف إجمالي المشتغميف في عاـ 21.0% مف قوة العمؿ، و 14.5ويعمؿ في القطاع العاـ )الحكومي( 
، إذ بمغت نسبة العامميف في القطاع 1111ختمؼ اختالفًا كبيرًا عما كانت عميو عاـ ، ولـ ت1100

% مف قوة 48.2% مف قوة العمؿ، في حيف كانت نسبة المشتغميف في القطاع الخاص 15الحكومي 
أمَّا في القطاعيف المشترؾ والتعاوني فقد كانت  1100% مف إجمالي المشتغميف في عاـ 58.6العمؿ و
، وىذه 1100% مف إجمالي المشتغميف في عاـ 1.1% مف قوة العمؿ، و1.07عامميف فيو نسبة ال

األخيرة استمرت في االنخفاض عما كانت عميو في األعواـ السابقة إذ كانت نسبة العامميف في 
0888% عاـ 1.5و 0884% مف قوة العمؿ عاـ 1.4القطاعيف المشترؾ والتعاوني 

2. 

                                                           
 .1091،1009،9431 لألعوام السورية اإلحصائية المجموعات 1

،1099 لعام العمل قوة اإللكتروني، الموقع لإلحصاء، المركزي المكتب  2  
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 Unemployment:: البطالة وسوء االستخداـ -2

( متعطؿ في 214263إلى ) 0861( متعطؿ عاـ 45184ازداد عدد المتعطميف بفئاتيـ المختمفة مف )
لى )0887عاـ  ( 0.4%( بزيادة  مقدارىا )7بمعدؿ نمو سنوي ) 1100( متعطؿ في عاـ755154، وا 

(، وىذا المعدؿ ىو أكثر مف ضعؼ معدؿ 0887- 0861نقطة مئوية عما كاف عميو في المدة بيف )
السكاني، وبذلؾ فإف االقتصاد الوطني لـ يكف قادرًا عمى استيعاب الزيادة في قوة العمؿ الناتجة  النمو

عف النمو السكاني، لذلؾ أخذت أعداد المتعطميف تزداد خالؿ المدة المذكورة بشرائحيـ المختمفة، ولعؿ 
كاؿ انخفاض الكفاءة أخطرىا بطالة المتعمميف في شكمييا الظاىر والمقنع، التي تعدُّ شكاًل مف أش

الخارجية لمتعميـ، وذلؾ عندما ال تستطيع القطاعات االقتصادية إيجاد األعماؿ المالئمة والكافية لخرجي 
المؤسسات التعميمية. فقد ازدادت نسبة البطالة الظاىرة بيف صفوؼ المتعمميف مف حممة الشيادات 

، بعد أف 1100و  1110بيف عامي  %( مف مجمؿ المتعطميف8.28 – 1.4الجامعية في سورية مف )
، وازدادت  نسب البطالة  بيف حممة شيادة المعيد 0887% عاـ 5.5و 0861% عاـ0.6كانت 

%( خالؿ المدة 05.83 – 6.3%(، وبيف حممة الثانوية مف )01.71 – 3.0المتوسط مف )
 (.00ذاتيا.)الجدوؿ 

 اآلفاؽ المستقبمية لموضع الديموغرافي في سورية:-3
الجوانب الميمة في النمط الديموغرافي في سورية ارتفاع معدؿ الخصوبة خالؿ المدة الماضية،  إف أحد

وسيكوف ليذا الجانب أثره في الوضع الديموغرافي في سورية عددًا مف السنوات القادمة، فقد أدى 
المواتي ارتفاع معدؿ الخصوبة إلى تركيب عمري فتي ومعدؿ نمو سكاني مرتفع، إذ تـ إنجاب الفتيات 

سيكف أميات عدة سنوات مقبمة، لذلؾ لف تظير اآلثار الديموغرافية لالنخفاض الذي سيحدث في 
الخصوبة إال بعد نحو عقديف مف الزمف، وعميو فقد أدى ىذا الوضع إلى ىيمنة السكاف الذيف تقؿ 

ية ليذا التركيب ( سنة عمى التركيب العمري لمسكاف، لذلؾ ال مفر مف اآلثار االجتماع04أعمارىـ عف )
العمري الفتي والسيَّما تزايد الطمب عمى الخدمات الصحية والتعميمية وتوفير فرص العمؿ وغيرىا، وىذا 
ما تظيره نتائج التقديرات التي قمنا بيا استنادًا إلى عدد السكاف ومعدالت اإلسيامات العمرية في 

السكاني الذي يتبناه المكتب المركزي  ، بعد أف صححنا معدؿ النمو1100النشاط االقتصادي في عاـ 
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لإلحصاء الذي يظير عدـ دقتو مف خالؿ مقارنة بيف عدد المواليد المقدر مف قبؿ المكتب والعدد 
 .  1المسجؿ في سجؿ األحواؿ المدنية

 1101( ألؼ نسمة في منتصؼ عاـ 11508تشير نتائج التقدير إلى تزايد عدد السكاف في سورية مف)
%(، كما سيزداد عدد 32.7، بنسبة زيادة مقدارىا )1110لؼ نسمة في منتصؼ عاـ ( أ18540إلى )

-6522مف ىـ دوف سف الخامسة عشرة الذيف سيكونوف قوة العمؿ خالؿ السنوات القادمة مف )
سنة( مف  38-04( ألؼ نسمة خالؿ مدة التقدير، كما سيزداد عدد اإلناث في عمر اإلنجاب )00107

%( مسببيف زيادة في عدد المواليد، رغـ 33.0ة بنسبة زيادة مقدارىا )( ألؼ نسم4181-6226)
االنخفاض المفترض بموغو في معدؿ الخصوبة الكمية في نياية التقدير، وكذلؾ سيزداد عدد السكاف 

(؛ 01%، )الجدوؿ 32.7(ألؼ نسمة بنسب زيادة مقدارىا 07523-01847ضمف القوة البشرية مف )
، وذلؾ نتيجة 1110لى زيادة فرص العمؿ بما يعادؿ تمؾ النسبة حتى عاـ وىذا يعني أننا بحاجة إ

 االنتقاؿ التدريجي الذي سيحدث في المجتمع السكاني السوري مف مرحمة الفتوة إلى مرحمة النضج.

 الزيادة المتوقعة في قوة العمؿ: 3-0
( ألؼ عامؿ 5724إلى ) 1101( ألؼ عامؿ في عاـ 4421مف المتوقع أف يزداد عدد قوة العمؿ مف )

لى )1105في عاـ  ( 121(  بزيادة سنوية مقدارىا )03)الجدوؿ 1110( ألؼ عامؿ في عاـ 7014، وا 
( ألؼ عامؿ خالؿ السنوات مف عاـ 125( و)1105 – 1103ألؼ عامؿ خالؿ السنوات مف عاـ )

ذا ما وزعنا قوة العمؿ المتوقعة عمى القطاعات االقتصادية وفؽ 04(،)الجدوؿ1110 – 1106) (، وا 
( 26112( فرصة عمؿ في القطاع الزراعي، و)21713نجد أننا بحاجة إلى ) 1101توزعيا في عاـ 

( في قطاع الفنادؽ 30157( في قطاع البناء، و)24470فرصة عمؿ في القطاع الصناعي، و)
( بغض 05( في قطاع الماؿ والعقارات )الجدوؿ 5486( في قطاع الخدمات، و)54561والمطاعـ، و)

النظر عف البطالة الموجودة سابقًا؛ وذلؾ لتشغيؿ األعداد القادمة مف قوة العمؿ في حاؿ بقيت معدالت 
 إسياـ اإلناث في قوة العمؿ عمى حاليا ولـ تتغير في المستقبؿ، أما إذا تغيرت نحو الزيادة، وىذا ما
سيحدث، فإف العدد المطموب سيكوف أكبر مف ذلؾ بالتأكيد، والسيَّما أف مف سيكونوف قوة العمؿ خالؿ 
مدة التقدير قد تـ إنجابيـ وانتيى األمر، ومف المتوقع أف يكوف قطاع البناء ىو القطاع األكثر 

                                                           
 في المدنية األحوال سجل في المسجل والعدد( 090000) 1090 عام في لإلحصاء المركزي المكتب قبل من المقدر المواليد عدد 1

 مولود( 200000) نفسه العام
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ة وما تحتاج إليو ىو استخدامًا لقوة العمؿ خالؿ المدة القادمة، وفرص العمؿ في ىذا القطاع أقؿ تكمف
 التأىيؿ والتدريب .  

 النتائج والتوصيات:-4
نتيجة ليذا الوضع الديموغرافي ال بدَّ مف وضع استراتيجية يمكف مف خالليا استيعاب الزيادة السكانية 

األولى بعيدة الحالية، والحد مف الزيادات القادمة، ويمكف تقسيـ ىذه االستراتيجية إلى استراتيجيتيف: 
 : دى تتضمفالم

وضع سياسة سكانية لمحد مف الزيادات السكانية السريعة مف خالؿ تخفيض معدالت الخصوبة وما -0
 يرتبط بيا مف عوامؿ.

إعادة النظر في السياسة التعميمية مف خالؿ زيادة عدد الطالب في التعميـ الفني بعد إيالء ىذا النوع -1
ي فرص العمؿ وليس طالبييا. وكذلؾ لمحد مف عدد مف التعميـ االىتماـ الكافي بحيث ُيخرج خالق

%( مف طالبيا، وال يمقوف رواجًا في 61الطالب في العمـو النظرية في الجامعات الذيف يشكموف )
سوؽ العمؿ، فضاًل عف تصحيح الخمؿ التعميمي القائـ في ىـر قوة العمؿ الذي ظير بوضوح مف 

%( في عاـ 31الذي لـ يتجاوز معدؿ القيد فيو ) خالؿ ارتفاع نسبة التسرب مف التعميـ الثانوي
1101 . 

 :الثانية قصيرة المدى تتضمف

استيعاب المتعطميف مف قوة العمؿ في ميف البناء والميف المرتبطة بيا التي تتطمبيا عممية إعادة -0
ف اإلعمار مف خالؿ إقامة دورات تدريب وتأىيؿ لممتعطميف مف قوة العمؿ في ميف البناء، فضاًل ع

 الدورات التي ستقاـ في الميف األخرى. 

دراسة الزيادة المتوقعة في قوة العمؿ وتوزعيا في القطاعات االقتصادية والمحافظات سنويًا ومناقشة -1
ذلؾ مع الجيات العامة والخاصة لمعرفة مدى استيعابيا لمزيادة المتوقعة، ووضع الخطط والبرامج 

 ف استيعاب تمؾ الجيات.    إليجاد فرص العمؿ لألعداد الفائضة ع
 

 

 



 2021( مع تقدير مستقبمي لعاـ 2011-1790خالؿ السنوات ) دراسة تحميمية لقوة العمؿ في الجميورية العربية السورية

 232 

 الممحؽ
 (0الجدوؿ )رقـ 

 ، 0883، 0870، 0861تطور عدد السكاف والقوة البشرية وقوة العمؿ في سورية خالؿ التعدادات 
1111 

   (سنة53-04القوة البشرية) القوة العاممة  

 السنة عدد السكاف عدد % مف السكاف ذكور إناث مجموع

0413441 052755 0251575 35.3 1811111 5213111 0861 

1138776 063814 0763851 37.2 3261111 8135111 0870 

2807111  516111 2180111 41.1 6087111 02671111 0883 

3826111 868111 2847111 45.3 8111111 05211111 1111 

4421710 723332 3585247 63.2 04217111      11508111 1101 
 معدؿ النمو باأللؼ

 0870ػ  61 22.3 26.2 - 18.5 5.1 16.2

 0883ػ  70 21.8 28.0 - 33.1 01.2  40.0

28.2 66.0 20.1 - 30.7      17.5 0883- 1111   

 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث باالعتماد عمى المجموعات اإلحصائية السورية ألعواـ الجدوؿ
 (1الجدوؿ رقـ )

2011 2000 1994 1970   

 فئات األعمار ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 03ػ 01 6.0 18.9 2.8 6.1 - -  

 08ػ 04 11.8 20.1 12.1 15.2 14.3 17.0 9.2 4.9

 13ػ  11 13.7 13.4 15.4 17.4 15.4 18.4 13 16.1

 18ػ  14 11.2 9.8 15.8 18.7 13.8 15.1 14.4 18.2

 23ػ  21 10.8 8.5 12.0 12.6 13.1 13.4 13.8 16.1

 28ػ   24 11.0 7.9 9.4 9.4 10.6 10.8 12.4 13.2

 33ػ  31 9.6 6.1 7.7 6.5 8.9 8.9 11.7 12.4

 38ػ  34 7.3 4.3 5.8 4.6 7.1 6.1 9 9.7

 43ػ  41 5.3 3.7 5.2 2.9 5.8 4.4 7.3 5.4

 48ػ  44 4.0 1.8 4.2 3.3 3.7 2.3 4.5 2.8

 53ػ51 3.7 2.4 4.2 2.1 3.0 1.6 2.4 0.6

0.6 2.3 1.9 4.3 1.3 5.4 3.0 5.4 64 + 

 المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100

 )باأللؼ( 1111،1100و 0861،0883التوزع النسبي لقوة العمؿ حسب الفئات العمرية والجنس في سورية لألعواـ 
 1100،1110،0884،0871المصدر: المجموعات اإلحصائية السورية لألعواـ 
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 (2الجدوؿ )رقـ 

 0870،0883،1111،1100، 0861سورية لألعواـ   تطور معدؿ النشاط االقتصادي الخاـ والمنقح في

  معذل النشاط االقتصادي الخام معذل النشاط االقتصادي المنقح

 األعوام ركور إناث مجموع ركور إناث مجموع

26.6 

23.8 

31.4 

41.8 
43.4 

7.2 

5.0 

02.2 

11.5 
14.8 

55.0 

51.2 

55.1 

68.8 
71.2 

13.1 

11.6 

18.1 

21.2 
27.5 

4.2 

3.1 

01.1 

01.2 
9.5 

31.0 

31.5 

37.1 

36.3 
44.8 

0861 

0870 

0883 

2000 
1111 

 نتائج التعدادات العامة لمسكاف في سورية. -المصدر: 

 مرجع سابؽ.1101، 1110المجموعة اإلحصائية السورية لعاـ -

 (3جدوؿ رقـ )

 معدؿ اإلعالة االقتصادية المنقح معدؿ اإلعالة االقتصادية الخاـ

 2011 معدؿ اإلعالة المنقح 2011 معدؿ اإلعالة الخاـ

 250% ذكور 220% ذكور

 168% إناث 106% إناث

 430% المجموع 363% المجموع

 (4الجدوؿ رقـ )
 التوزع الييكمي لممشتغميف مف قوة العمؿ في سورية خالؿ األعواـ * 

  السنوات   

   

  النشاطات

0861 0882 1111 1101 

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

 02.1 01.2 02.3 21.1 47.7 15.1 18.3 35.3 15.1 38.7 55.6 36.6 الزراعة

 05.0 7.7 06.0 02.0 4.7 03.6 05.1 01.2 06.2 02.6 02.1 02.7 الصناعة

 04.3 1.6 06.4 01.3 0.2 03.7 01.6 1.7 01.5 6.5 1.3 7.4 البناء

تجارة 
 وفنادؽ

10.6 1.3 9.6 03.3 2.7 01.7 06.1 2.1 03.4 08.6 3.7 06.8 

 5.4 1.1 6.1 4.2 1.7 5.2 4.6 0.6 5.4 4.2 0.5 4.7 النقؿ 

الخدمات 
 األخرى

03.6 18.1 15.1 12.1 26.1 14.1 10.1 21.2 11.6 14.0 60.1 21.8 

 المجموع
 )باأللؼ(

100 

1360 

100 

164 

100.0 

1524 
011 

2104 

011 
463 

011 
2478 

011 
2561 

011 
687 

011 
3357 

100 

3585 

100 

723 

100 

4421 

 *الرقـ يمثؿ المشتغميف دوف المتعطميف
 .30، الجزء األوؿ، ص 0884سوؽ العمؿ في سورية لعاـ  المكتب المركزي لإلحصاء، مسح-

 .0861،0870لمكتب المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العاـ لمسكاف لعامي ا-
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 (5الجدوؿ رقـ) 

 1111، 0870،0883، 0861التوزع النسبي لقوة العمؿ في سورية حسب الحالة التعميمية لألعواـ 
قوة العمؿ لعاـ  1111قوة العمؿ لعاـ

0883 

 الحالة 0861قوة العمؿ لعاـ  0870قوة العمؿ لعاـ 
 

 التعميمية ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع

67.1 63.8 67.8 67.8 58.3 69.6 90.2 59.5 82.1 91.4 88.2 91.8 
ابتدائية فما 

 دوف

12.3 7.8 13.3 11.2 7.5 12 6.7 7.6 6.7 2.8 2.3 2.8 
 إعدادية

 ثانوية 2.8 3 2.8 5.3 9.9 5.7 7.3 9 7.6 8 6.9 7.8

6.6 14.3 4.9 6.8 16.6 4.8 3.6 15.9 2.4 1.3 4.3 1 
معيد 
 متوسط

6.2 7.3 6 6.6 9.6 6.3 3.8 7.1 3.5 1.7 2.2 1.6 
جامعية 
 فأكثر

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 .0870،0883و  0861التعداد العاـ لمسكاف في سورية لعاـ نتائج  -المصدر: 

 ، مرجع سابؽ.1111المجموعة اإلحصائية السورية لعاـ -

 (6جدوؿ رقـ )

 التوزع النسبي لقوة العمؿ حسب الحالة التعميمية والجنس )%(

 التركيب التعميمي

2000 2011 

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

 51 25.4 56.1 56.0 63.8 67.8 ابتدائية فما دوف

 15.8 10.1 16.9 12.3 7.8 13.3 اعدادية

 11.8 15.3 11.1 7.8 6.9 8 ثانوية

 11.2 28.7 7.7 6.6 14.3 4.9 معيد متوسط

 10.2 20.5 8.1 6.2 7.3 6 جامعية فأكثر
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 ( 7الجدوؿ رقـ )

، 0870، 0861الميارة لألعواـ التوزع النسبي لممشتغميف في قوة العمؿ في سورية حسب درجة 
0883،1111 

 األعواـ 0861 0870 0883 1111

 درجة الميارة ذكور  إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع

68.3 60.5 70.7 68 54.7 70.5 75.8 56.0 77.7 83.1 81.4 83.5 

عماؿ غير 
مؤىميف 

إعدادية فما 
 دوف

7.8 6.9 8 6.5 8.1 6.2 4.6 8.8 4.2 1.7 2.1 1.7 
عماؿ ميرة  

 ثانوية

6.6 14.3 4.9 5.7 05.5 3.7 2.5 04.8 1.3 0.2 3.2 0.1 

 عماؿ تقنيوف
معاىد  

 متوسطة

6.2 7.3 6 5.5 7.5 5.2 2.7 6.0 2.4 0.6 1.1 0.5 

الفنيوف 
واالختصاصيو

 ف

 المجموع 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011

 (6،5المصدر: الجدوؿ )

 (8الجدوؿ رقـ)

 1100-1111التوزع النسبي لممشتغميف حسب درجة الميارة 

 الحالة التعميمية

2000 2011 

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

عماؿ غير مؤىميف) إعدادية فما 
 دوف(

81.8 71.6 79.4 62 17.2 56.4 

 01.8 01.1 11 7.8 6.9 8 عماؿ ميرة ثانوية

 00.2 24.6 6.7 6.6 14.3 4.9 عماؿ تقنيوف معاىد متوسطة

 10.3 14.6 8.1 6.2 7.3 6 الفنيوف و االختصاصيوف
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 ( 01الجدوؿ رقـ )

 *خريجو الجامعات حسب االختصاصات العريضة
 عموـ أساسية عموـ ىندسية عموـ إنسانية مجموع

 

 األعواـ

  عدد % عدد % عدد % عدد %

011 
011 
011 
011 

100 

41581 
52154 
60381 
05524 

46062 

28.6 
31.6 
35.0 
37.5 

72.1 

11016 
14662 
21856 
7172 

33219 

22 
20.2 
16.4 
15.6 

13.2 

05601 
08716 
08522 

3338 

6086 

16.3 
17.1 
15.3 
13.6 

14.7 

02764 
06574 
07781 
3012 

6757 

0870- 0874 
0875- 0881 
0880- 0884 
0888-1111 

2011-2000 

 فصؿ التعميـ. 1110،1101ػ  0871المصدر: المجموعات اإلحصائية السورية مف العاـ 
 (  00الجدوؿ )رقـ 

، 0887، 0870، 0861التطور النسبي لممتعطميف حسب الحالة التعميمية في سورية خالؿ األعواـ  
1100 
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 .0860،0871،0888،1101،1111المصدر: المجموعات اإلحصائية السورية لألعواـ 

 

 

 

                                                           
 .بيطري طب عموم، صيدلة، أسنان، طب بشري، طب: تضم األساسية العموم *

 .فروعها بمختمف الهندسة كميات خريجي: تضم الهندسية العموم* 
 .الجميمة والفنون الشريعة التربية، التجارة، الحقوق، اآلداب،: تضم اإلنسانية العموم* 
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 (01لجدوؿ رقـ )ا
 )باأللؼ(1110  -1105تقدير عدد السكاف السوريف خالؿ عامي 

   1101عدد السكاف لعاـ   1105عدد السكاف لعاـ  1110عدد السكاف لعاـ 

 السف ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع

 أقؿ مػف سنة 274 262 536 336 322 658 393 377 770

3113 1511 1602 2659 1290 1369 2165 1048 1117  0 - 3 

 8ػ  4  1349 1240 2589 1654 1527 3191 1935 1787 3722

 03ػ  01  1201 1169 2370 1473 1439 2912 1723 1686 3409

 08ػ  04  1159 1058 2217 1421 1304 2735 1663 1525 3188

 13ػ  11  1011 927 1939 1240 1141 2381 1452 1336 2788

 18ػ  14  843 847 1690 1034 1043 2077 1209 1221 2430

 23ػ  21  653 685 1338 801 845 1646 937 988 1925

 28ػ  24  590 615 1205 722 757 1469 846 887 1733

 33ػ  31  537 534 1071 659 658 1317 771 770 1541

 38ػ  34  432 423 855 529 521 1050 619 611 1230

 43ػ  41  379 393 772 465 482 947 544 566 1110

 48ػ  44  285 272 557 348 335 683 408 392 800

 53ػ  51  253 222 475 310 273 583 363 319 682

1202 552 650 1026 471 555 836 383 453  +54 

29650 14528 15122 25334 1241

6 

 المجموع  10539 10080 20619 12918

 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث.  
 (02الجدوؿ رقـ) 

    1105قوة العمؿ السورية لعاـ   1110قوة العمؿ السورية لعاـ 

 السف إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع

 08ػ  04  55389 554893 610281 64835 649558 714393

 13ػ  11  169002 868338 1037339 197824 1016477 1214302

 18ػ  14  193925 940430 1134355 226998 1100869 1327868

 23ػ  21  153611 776889 930499 179809 909427 1089236

 28ػ  24  132498 706046 838544 155095 826499 981594

 33ػ  31  120384 637736 758120 140915 746535 887450

 38ػ  34  93313 498389 591703 109228 583415 692643
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 43ػ  41  56636 407847 464483 66295 477426 543721

 48ػ  44  29156 263333 292489 34128 308259 342387

 53ػ  51  5461 131454 136915 6393 153880 160272

151530 144353 7177 129447 123315 6132  +54 

 لمجموع ا 1015506 5908670 6924176 1188697 6916698 8105395

 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث.

 (03الجدوؿ رقـ )

 1110، 1105، 1101تطور قوة العمؿ السورية خالؿ األعواـ 

  1101قوة العمؿ السورية لعاـ   1105قوة العمؿ السورية لعاـ   1110قوة العمؿ السورية لعاـ 

 إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع

8105395 6916698 1188697 6924176 5908670 1015506 5530000 4696000 834000 

 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث.

 (04الجدوؿ رقـ )

 1110-1105 -1101األعواـ  الزيادة في قوة العمؿ بيف 

 1105-1101الزيادة في قوة العمؿ بيف عامي  1110-1105الزيادة في قوة العمؿ بيف عامي 

   إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع

 مجمؿ الزيادة 181506 1212670 1394176 173191 1008028 1181219

 الزيادة السنوية  30251 202112 232363 34638 201606 236244

 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث.

 (05الجدوؿ رقـ )

 1110 -  1105فرص العمؿ المطموبة  في القطاعات االقتصادية خالؿ السنوات 

حسب  1110 -1106الوظائؼ المطموبة سنويًا لألعواـ 
 حسب القطاعات 1105 -1103الوظائؼ المطموبة سنويًا لألعواـ  القطاعات

   إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع

 الزراعة 3721 27083 30804 4260 27015 31276

 الصناعة 2662 34561 37223 3048 34475 37523

 البناء 212 35370 35581 242 35281 35524

 الفنادؽ والمطاعـ 1452 39816 41268 1663 39716 41379
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 النقؿ  666 14552 15218 762 14516 15278

 الخدمات 20601 45071 65672 23588 44958 68547

 الماؿ والعقارات 938 5659 6597 1074 5645 6719

 المجموع 30251 202112 232363 34638 201606 236244

 المصدر: الجدوؿ مف إعداد الباحث.
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 مراجع البحث
 . 0888تقرير حالة سكاف العالـ، صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف، نيويورؾ ، -0

طارؽ العاني، غانـ سعداهلل حساوي، التعميـ الميني في الوطف العربي، المنظمة العربية لمتربية  -1
، تونس   .22، ص0875والثقافة والعمـو

 المجموعات اإلحصائية السورية لعدد مف السنوات، المكتب المركزي لإلحصاء، دمشؽ. -2

 .ة.المكتب المركزي لإلحصاء، تقارير مسح قوة العمؿ لسنوات الدراس -3

 

 

 

 

                                                           
 30/8/2012مجمة جامعة دمشق تاريخ ورود البحث إلى 


