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 متوسط دخول خريجي مراحل التعليم المختلفة للعاملين
  في سورية  العام والخاصينفي القطاع

       

  إعداد الطالب

  سهيل الحمدان

  إشراف األستاذ الدكتور

   أنطون رحمـة

  ومشاركة األستاذ الدكتور  

   ماجد بـدر

  كلية التربية

  جامعة دمشق

  

  الملخص

بعد الحرب العالمية الثانية بـسبب كثـرة   وصاً ازدهر التعليم عموماً والعالي خص      
مـن  فازداد االقبال على التعلـيم  الوظائف ونقص الخريجين، وارتفع دخول الخريجين      

بدأت فرص العمل أمام    في الثمانيات    عوائده الفردية واالجتماعية، و    أجل االستفادة من  
وقـد تناولـت    . لخريجين، مما تسبب في أزمة ا     نخفضيتراجع ودخولهم   بالالمتعلمين  

، اال ان هذه     إلى نتائج مهمة   تتوصل و ،دراسات عديدة عائدات التعليم في بلدان مختلفة      
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  لمعرفة   هذه الدراسة  إجراءلى   إ  الباحث  األمر الذي دفع    في سورية؛  الدراسات لم تجر 
  .عائد التعليم في سورية

 التعليمية كافة في    ئد من التعليم للمراحل   االعول أو   والدخهذا البحث دراسة    يتناول      
حيث وزعت االسـتبانة   ،دراسة ميدانيةمن خالل أيها أكثر عائدية بغية معرفة سورية  

 مختلف مناطق سورية ومن خريجي مراحل التعلـيم        فرداً من    1067 بلغت   عينةعلى  
  .جميعها

  :ت الدراسة إلى النتائج اآلتيةتوصل

ـ الـسنوي    التعلـيم االساسـي      يل خريج وبلغ متوسط دخ   .1  2005ي عـام    ف
 وهـو   ،س.ل/105.595/الثانوية   يل خريج وودخ،  س.ل/108.613/حوالي

  فـي مهـن     غالباً ألنهم يعملون ل حملة شهادة التعليم األساسي      وأدنى من دخ  
ل خريجي  ووبلغ دخ ،   وليس بشهاداتهم   أو يعملون لحسابهم   ،ذات دخول عالية  

ماجـستير  ل، وأخيراً ا  س.ل/138.890/س، والجامعة   .ل/110.087/المعاهد  
خريجـي  لـدخول   ، بينما بلغ المتوسط العـام       س.ل/193.645/والدكتوراه  

 .س.ل/119.530/المراحل كافة 

من يعملون في القطاع العـام إلجمـالي        السنوية ل دخول  الو  عائدات أ البلغت   .2
 ،س.ل/208.750/ل  ودخالأعلى  بلغ   و ،س.ل/ 111.700/ بالمتوسط   عينةال

 فـي القطـاع الخـاص       ول مـن يعملـون    بينما بلغ متوسط عائدات أو دخ     
  .س.ل/628.750/متوسط ل بالودخعلى  وأ،س.ل/131.270/

  

  

  



                      سهيل الحمدان                        2010-ملحق  -26المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

 355 

  

  

  :مقدمة -1
فـي معظـم دول العـالم ،        في النصف الثاني من القرن المنصرم     توسع التعليم         

مـن قبـل    كثيـراً    وعلى شهاداته    هوازداد الطلب علي  ،  وبخاصة الدول المستقلة حديثاً   
فر الوظائف الحكوميـة    اتوو ،النمو الكبير للسكان  بسبب   لى حد سواء   ع  والدول فراداأل

بعـت   التـي اتُ  سياسة الدول إضافة ل ، ذات الدخل العالي والمكانة اإلجتماعيه للخريجين     
  . لدعم التعليمانذاك

 إن هذه العوامل واألسباب المساعدة على النمو جعلت الحكومات تنفق نسباً كبيـرة        
حتـى أصـبح عـدد      احله المختلفة وبخاصة العالي منه      تعليم بمر من ميزانيتها على ال   

 مـن القـرن     اتني مما جعل عقد الثمان    ،فاضوا عن حاجة الوظائف   و، الخريجين كبيراً 
 وانخفض الـدخل  ، فازدادت البطالة بين المتعلمين، عقد أزمة التعليم في العالم    العشرين

خفـاض  ان وزيادة التـضخم وان    ورافق ذلك زيادة في عدد السك     ، و العائد من التعليم   أ
ن الذين ربطوا بين التنمية االقتصادية والتعلـيم إلـى       مما دعا االقتصاديي  ، كفاية التعليم 

إعادة النظر في التعليم بوصفه نشاطاً اقتصادياً مثلما هو مشروع تربـوي وأخالقـي              
فـاق   أي إن  أن و ، يجب أن يكون اقتصادياً وليس اجتماعياً فقط       يهن الطلب عل  أوثقافي و 

س المال البشري مثله مثل اإلنفاق على رأس المـال  أأو استثمار فيه هو استثمار في ر     
  .المادي 

 جتماعيـة االلقيمتة ليس االقتصادية وتة اد الطلب على التعليم في سورية لقيم   دزالقد     
لجامعات  بل وإلى ا   ؛سر ترسل أبناءها إلى الجامعات ليس العامة فحسب       فبدأت األ  فقط،

كانت ترسل أبناءها إلى الجامعـات الخاصـة بالخـارج          كما   ،)المكلفة نسبياً (الخاصة  
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 التعليم العـالي    ألن العائدات من  ) ل إحداث الجامعات الخاصة السورية    قب (المكلفة جداً 
  . بكثير من التكاليف المنفقة عليهأعلى

  

  :مشكلة البحث -2
ع التعلـيم فـي سـورية       وس ت التي تشير الى  ير  هناك العديد من الدراسات والتقار        

تتنـاول  لم هذه الدراسات ن ال أإ،  المختلفة بمراحله ع معدالت االلتحاق  رتفاوانتشاره وا 
ـ  أو بالدخول ال   ،عائداتهالمتعلقة ب  وبخاصة   ،لتعليمالجوانب االقتصادية ل   ة بكـل   مرتبط

ستحق الدراسـة   ومشكالَ ي بقى هذا الموضوع غامضاً      مما أ  ،مرحلة من مراحل التعليم   
 التعلـيم فـي     وهكذا فإن مشكلة البحث هي غموض العائد االقتصادي مـن         . حثوالب

الـدخول أو   جالء غموضـها وتحديـد      إلبشكل مباشر و ميداني      سورية والبحث فيها  
، عائديـه المقارنة بينها لمعرفة أيها أكثر      العائدات الفردية من مختلف مراحل التعليم و      
   . لخريج كل مرحلة من مراحل التعليمأو معرفة العائد االقتصادي أو الدخل السنوي

  :أهمية البحث -3
  :اآلتية تبرز أهمية البحث من خالل األمور    

، األساسي(عائدات خريجي مراحل التعليم     دخول أو   توفير معلومات عن متوسط      -1
  .)ماجستير ودكتوراه، الجامعي، الثانوي

ـ مكن أن تكون مؤشرات تساعد طـالب    إن المعلومات السابقة ي    -2 التعلـيم  ل مراح
مـن  (فـي تعلـيمهم     على اختيار المرحلة التي يرغبون الوصول إليها        المختلفة  

 .)الناحية االقتصادية
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إن توفير المعلومات السابقة يمكن أن تساعد األهـالي والطلبـة علـى معرفـة                -3
 وبالتالي المبالغ التي يمكن أن ينفقوها أو يخصصوها لتعليمهم أو تعليم            ،عائداتهم

 .همئأبنا

وفير معلومات عن عائدات التعليم لمن يعملون في القطاع العـام والخـاص             إن ت  -4
 .العمل به من زاوية اقتصاديةفي تجعلهم يختارون القطاع الذي يرغبون 

هذا البحث هو أول بحث في هذا المجال باستثناء بحـث           حسب علم الباحث فإن      -5
 .عن عائدات خريجي كلية االقتصاد والمعهد المتوسط التجاري

 :هداف البحث أ-4

  . كل مرحلة تعليمية في سوريةي الدخل السنوي لخريجمتوسطمعرفة  -1
 الدخل السنوي لخريجي مراحل التعليم الذين يعملون في القطـاع           متوسطمعرفة   -2

  .العام والخاص
 . بين دخول خريجي المراحل التعليمية المختلفةمتوسط الفرقتحديد  -3

 يعملون في القطاع العام والقطاع      دخول الخريجين الذين  متوسط   بين   الفرقتحديد   -4
 .الخاص

  : أسئلة البحث-5
 الماجستير  ،الجامعي(العالي ما متوسط عائدات خريجي التعليم األساسي والثانوي و        -1

  .2005 في عام )والدكتوراه
  . ما متوسط عائدات خريجي مراحل التعليم الذين يعملون في القطاع العام والخاص-2
 .دخول خريجي المراحل المختلفةمتوسط ما الفارق بين  -3

دخول الخريجين الذين يعملون في القطاع العـام ودخـول   متوسط  ق بين   ارما الف  -4
  .القطاع الخاصفي الخريجين الذين يعملون 
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  :فرضيات البحث -6
 بـين دخـل     %5عند مستوى الداللة   ذات داللة احصائية     التوجد فروق جوهرية   -

 . المختلفة مراحل التعليميجيخر

 بـين دخـل   % 5 ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   يةفروق جوهر التوجد   -
 .العاملين في القطاع الخاصالخريجين القطاع العام والخريجين العاملين في 

  :حدود البحث -7
  .كافةهو بحث مطبق على المناطق والمحافظات السورية : حدود البحث مكانياً

 لكـل مرحلـة مـن     الـسنوية تعليمهو حساب متوسط عائدات ال: حدود البحث زمانياً  
  .2005المراحل لعام 

حساب العائدات الشخصية لخريجي المراحل المختلفة لمـن        : حدود المحتوى والمنهج  
  .يعملون في القطاع العام والخاص

  :الدراسات السابقة -8
حـول العائـدات الشخـصية      ) 46-45، 1986، الرشـدان (دراسة كـارنوي     -1

المعـدل  ( حيث بينت أن العائدات الشخـصية        دة في الواليات المتح   واالجتماعية
 ة سن13-12قلها أ سنوات وكانت 6-5كانت األعلى لسنوات التعليم من     ) الخاص
  .تعليم

 فيها إلـى أن العائـد مـن التعلـيم           توصلالتي  ) 1975، شولتز(دراسات بيكر    -2
 .الي أعلى من المراحل األخرى ثم عائد التعليم الع في الواليات المتحدةاالبتدائي
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في فنزويال عـن    ) 40، 1986، الرشدان (1958-1957دراسة شوب في العام      -3
 الثـانوي  مابين% 82نت أن عائد التعليم االبتدائي  حيث بي،العائد الشخصي للتعليم  

 %.23 والجامعي ،17%

حيـث  ) (psacharopoulos,1989 عن فنـزويال     1989سكاربولص عام   بدراسة   -4
 ،%7.9 والثـانوي    ،%19.5الجتمـاعي لالبتـدائي      العائد ا  أنإلى   فيها   توصل

 .للمرحلة االبتدائية كان األعلى وكذلك في بوليفيا أن العائد ،%7.4والجامعي 

 عـن الـدول الناميـة       woodhall,1987)(دراسة بسكاربولص المشار إليها فـي        -5
ثم ، %26.8حيث كان العائد الشخصي أعلى للمرحلة االبتدائية        ) متوسط العوائد (

 .فقط% 23ي العال

ألنواع التعليم المهنـي فـي     ) العائد(حول سعر المنفعة    ) 1990، الدعجة(دراسة   -6
 وتبين أن جميعها مربحة اقتصادياً وأعلى من سعر الفائدة الـسائد فـي              ،ردناأل
 .ردناأل

 كلية االقتصاد والمعهد المتوسط     يحول عائدات خريج  ) 1998، حمدانال(دراسة   -7
 المعهد الذي يعمـل     ين عائد خريج  أ حيث تبين    ،1995 في سورية عام     التجاري

 بينمـا عائـدات خريجـي      خريج الكلية،   دخل أو عائد   من لقطاع العام أعلى  في ا 
في القطاع  المعهد  خريجي  دخل  أعلى من   .الذين يعملون في القطاع الخاص    الكلية  
 .الخاص

 يستخلص من هذه الدراسات والتي أجريت فـي الـدول العربيـة واألجنبيـة أن            
 ولـذلك   ،من مرحلة ألخرى  كذلك   و ،العائدات تختلف من عام ألخر ومن دولة ألخرى       

  .ةسيتم دراستها في سورية لمعرفة أي المراحل أكثر عائدي
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  :عينةلمنهج البحث وا -9

    :منهج البحث -  أ
 باالستبانة فـي استقـصاء      واستعان ، المقارن المنهج الوصفي التحليلي  استخدم البحث   
،  سورية ولمن يعملون في القطاع العام والخـاص فيالمراحل المختلفة   دخول خريجي   

 المرحلة ولكافة   يحساب متوسط عائدات خريج   جرى  ثم  ، 2005 عام   محددة في وهي  
  .راحل األخرى لمعرفة الفارق بينهاالمعائدات مقارنتها مع و ،األعمار

 بعـضها   ،ئلةسانة مؤلفة من صفحة واحدة تضم نوعين من األ        يم استب تصم تم   لقد
توزيعها في أنحاء سـورية      تم    وقد .حث وأخرى لإلجابة عن أسئلة الب     ،عينةلوصف ال 

ادخالها الى   تم   ، بعد ذلك  بوساطة باحثين مدربين لهذا الغرض    ) المناطق السورية كافة  (
ن وبمـا أن عـدد العـاملي   ، حـصائي اإل SPSSالحاسب ومعالجتها عن طريق برنامج   

ولـذلك  ، هو عدد محدد بدقة   ) جتمع األصلي الم ( المختلفة لتعليمالخريجين من مراحل ا   
 بحسب التوزع الطبيعـي      ومن جميع خريجي المراحل    ، بطريقة عشوائية  عينةأخذت ال 
   .للمجتمع

  :عينةوصف ال -ب
  : كالتالي عينة وكان وصف ال

 . كافةة فرداً من أنحاء سوري1067 عينةبلغ عدد أفراد ال -

 حيث تراوحت األعمار بالمتوسط مابين      ؛ سنة 33.5 :عينةراد ال فمتوسط العمر أل   -
 . سنة لخريجي الماجستير والدكتوراه36.7ساسية، و لخريجي المرحلة األ32.5

، معاهـد متوسـطة   245، والثانوية   اً خريج 174ساسية  عدد خريجي المرحلة األ    -
 .21 ، ماجستير ودكتوراه 339 ، جامعة ودبلوم 291
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  :ة للبحثريلنظ الخلفية ا-10

  :العائدات االجتماعية -10-1
إلى المجتمع نتيجـة  يعود مقدار العائد الذي    ) القومية(االجتماعية  العائدات  وتعني  

وإذا كانت عائدات التعلـيم     . لمستوى تعليمي معين   أو بشكل عام، الستثمار في التعليم    ا
   ـ    للعائدات   تحليالً   على مستوى الفرد تعد ا فـي المـردود     على المستوى الجزئي، فإنه

 ويختلف العائد الشخصي مـن التعلـيم        .ي تكون تحليالً على المستوى الكلَّ     االجتماعي
 ،بمقدار الضرائب والحسميات المباشـرة   ه  من) القومي(عن العائد االجتماعي    ) الفردي(

فالعوائد الفردية تستثني الضرائب المباشرة ألنها تقتطع من األفـراد لـصالح خزينـة            
 الـضرائب  يال تـستـثن  بينما العوائد االجتماعيـة  ،)خل التصرفي فقط أي الد (الدولة  

  وتمثل جزءاً من اإلنتاج القـومي      والحسميات المباشرة ألنها إيراد يعود إلى المجتمع،      
  . في هذا البحث يتم حسابهم، وهذا النوع من العائدات ل)156,1981الحبيب،(

  :المباشرة االجتماعية التعليم عوائد  -أ -10-1
 يتم من أجل معرفة وظيفـة التعلـيم          أو االقتصادية    إن قياس عوائد التعليم المالية      

عديدة مـن أجـل     عالمية  جريت دراسات   أوقد  التنمية،  االقتصادية أو أثر التعليم على      
والمـستوى الكلـي   ) األفـراد (وكانت هذه الدراسات على المـستوى الجزئـي       ذلك،  

لمتعلقة بعائدات التعلـيم ومقارنتهـا بعائـدات        ا الختبار بعض االحتماالت     ،)المجتمع(
ج متعـددة   عائدية، واستخدمت في ذلـك نمـاذ        لمعرفة أيها أكثر   مارات المادية ثاالست

فقد كانت العوائـد االجتماعيـة      ؛  )vaizey،1972,15(من التحليل  االقتصادي     وموثوقة  
 ة بمعدل العائـد   لالستثمار في التعليم تشير إلى انخفاض معدل العائد االجتماعي مقارن         

 ومع ذلك يبقى أعلى مـن عائـد االسـتثمارات    ، من التعليم الثانوي واالبتدائي   الفردي
 فـي  1999دين مينغ عـام  ل، حيث بلغت معدالت العائد االجتماعي في دراسة        المادية
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ساسـي  واأل، 4.85بينما الثـانوي  ، %10تايوان تبين أن العائد على التعليم العالي بلغ  
   .)56-53 ،2003،عن حورية(2.88

ن الجدول السابق يشير الى معدل العائد المرتفع من التعليم في الـدول الناميـة               إ     
معاهـد  (كما بلغ معدل العائـد اإلجتمـاعي للمهـن الطبيـة     . قدمةتلملدول امقارنة با 
العائـد  معـدل   بينما بلـغ    ، 1991عام  % 9.72 –3.56 حوالي   ردنفي األ ) متوسطة

  العـاملين بالقطـاع الخـاص مـا بـين         مـن   قتصاد األهليـة    اإلجتماعي لكليات اإل  
  ). 72-71، 1993 حجازي%  (5.6 – 8.3 وللقطاع العام ،7.4% – 10.1

لخريجـي كليـة    ) القـومي (على المستوى االجتمـاعي     كما بلغ معدل العائد الداخلي      
 1998عـام   % 21,6 ولخريجـي المعهـد التجـاري        ،%16,1اإلقتصاد في سوريا    

  ).287-281 ،1988الحمدان(

 بالثـانوي  انخفاض معدل العائد االجتماعي للتعليم العالي مقارنـة    ن سبب   ويبدو أ      
تكلفـة  ( وأيـضاً    ،)التكلفة الحكومية (لتعليم العالي،   اارتفاع تكلفة خريج    هو   واإلبتدائي

 تشير إلى أن العائد االجتماعي وإن كان      التي   الدراسات    هذه نأ كما ).فرصة الضائعة ال
، أو من العائد     السائد  إال أنه يبقى أعلى من معدل سعر الفائدة        ، العائد الشخصي  منأقل  

 يعدّفي االستثمارات األخرى، وبالتالي فاالستثمار في التعليم على المستوى االجتماعي           
  . مقارنة بسعر الفائدةرابحا

ـ   من الحقيقي والفوائد الفعلية      أقل   ن العائد االجتماعي يكون عادة    إ ون يمكن أن تك
ـ     بالطرق التقليدية الحساب  اختالفات  بسبب   أقل   ، والتكاليف أكبر  د التي التقـيس العوائ

ال تحـسب، فمـثالً   ) خارجية(فهناك تأثيرات أخرى     غير المباشرة أو غير االقتصادية    
 - %11.6جين تكون مـا بـين       يجين على غير الخر   ي للخر  مالياً التأثيرات االجتماعية 

ية من النمو في الدخل القومي المستمدة من التعليم  ككل           كما أن النسبة المئو    ،12.1%
% 40-20 مع احتمال آخـر أن       ،%5-4، ومن التعليم العالي     %20 -15تصل إلى   
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من النمو مشتق  من التحسينات المعرفية وتطبيقاتها الناتجة عن التعليم، إضـافة إلـى          
في رقم األعمال وتأمين    التأثيرات االقتصادية على الجمهور العام التي تتضمن ارتفاعاً         

  مليون دوالر من ميزانيـة الكليـات  1 كل ـ فرصة عمل ب59فرص عمل تصل إلى   
  ). Leslie and brink man , 993, 71 (.العلمية

  : غير المباشرة االجتماعيةالعوائد -ب -10-1
ائد الخارجية للتعليم كثيـرة ولكـن     وإن العوائد غير المباشرة أو ماتسمى بالف               

   :همهاأ

، خفض معدالت الجريمـة    ،المعيشة والرفاه االجتماعي  مستوى   الصحة و  تحسين •
تتعاقـب علـى جنيهـا      عوائد   ،التكنولوجي، التقدم   التماسك والتكامل االجتماعي  

األجيال وتحقيق أعلى درجات الرفاه االجتماعي، وهـو يمثـل طمـوح الدولـة            
  عـن المـواطنين    العصرية، فعندما يتحقـق الرفـاه تخـف األعبـاء الماليـة           

)1987:B,133-139،Mahon,(.   أكبر من ذلك بكثير   من التعليم    وائد الخارجية فالإن 
على المستويات كافة لدرجة يتعذر حسابها لصعوبة ذلك، ورغم أنها ال تدخل في             
حساب معدل العائد االجتماعي، إال أنها مصنفة  ضمن الوظائف الرئيسية للنظام            

  : ومنها) لعاليالتعليم ا ( وبخاصةالتربوي
عن طريـق   (وسد حاجات المجتمع من المهارات المطلوبة       : إعداد القوى العاملة   •

 فـي وهو أمر ضروري والبد منه، كما أن التعليم وخاصة العالي يساعد            ) التعليم
التطوير التقني والتكنولوجي، ويعد الباحثين ويطور البحـث العلمـي، ويجـري            

  . ف مواهب أفراد المجتمع وينميهاالبحوث التي تطور المجتمع، ويكش

  .)32-1988،31رحمة، (

، وفوائـد اجتماعيـة      ولمن يعملون معهم   للعمال المتعلمين : فوائد زيادة اإلنتاجية   •
  . أخرى مثل تنوير العقول والنمو االقتصادي
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وهي المـوارد، اليـد العاملـة، رأس    : فوائد أخرى توسع إطار االقتصاد بشكل عام     •
  ). 6-1995،5الخصاونة،) (أي تطور العناصر الخمسة(ارة، يا، اإلدالمال، التكنولوج

مثل زيادة الدخل القومي وزيادة الضرائب على األفراد،        : عوائد اجتماعية أخرى   •
وزيادة القدرة التكنولوجية والتقنية للدولة، وعوائد رأسمالية طويلة األجل تتمثـل           

، كما أن هنـاك مـردوداً       )1983،11،الغنام(في زيادة القدرة اإلنتاجية للمجتمع      
واالبتكـارات وبـراءات   يستفيد منه رأس المال اإلنتاجي مثل االختراع واإلبداع         

 .االختراع، لذلك فالمردود الحقيقي أعلى بسبب الفوائد الخارجية

   .)142-1981،141رداوي،  (

من حيث أثره في خفض معدالت الوفاة، وخاصة        : السكانحركية  أثر التعليم في     •
أن التعلـيم   أي  ( إلى معدالت الخصوبة المنخفضة      ألطفال والرضع، إضافةً  بين ا 

كمـا أنـه يزيـد الرفـاه         ،)19-10، 1997السعيد،  ) (يحسن السلوك اإلنجابي  
مشاركة األفراد في تمويل التعليم      االجتماعي الذي يأخذ شكل تعويضات البطالة،     

لتقاعد وتحسين شـروط  العالي، وكذلك زيادة التعويضات والمنافع اإلضافية مثل ا   
الشغل، فتصبح أهداف المتعلم المسلكية أكثر أهمية في حياته فيجمع األفراد الكثير      

برامج إدخارات، رواتـب     من المنافع الهامشية اإلضافية، مثل العطل اإلضافية،      
 .)295-292، 1980غزبرغ،(تقاعدية أكبر 

بسبب التعليم، ويـزداد   إذ تصبح نسبة التصويت أعلى : يفيد من الناحية السياسية    •
أي الشعور (الوعي لدي المجتمع وتتحسن الثقافة الوطنية والوالء السياسي للوطن      

. بدالً من الوالء للطبقة االجتماعيـة أو لموقعـه أو منطقتـه           ) باالنتماء الوطني 
  . )299ـ1988،298 هاجن،(

يراً فـي اتخـاذ     ويالحظ أن الدراسات في مجال عوائد التعليم االجتماعية لم تفد كث             
 وفي العالي منه بشكل خاص من حيث زيادته أو          ،القرارات المتعلقة بالتعليم بشكل عام    
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بل لبواعث اجتماعية وسياسية بشكل      تحجيمه، ألنها لم تكن تخضع لبواعث اقتصادية،      
 إذ إنه يتفـق مـع مظـاهر التقـدم           ؛رئيسي بغض النظر عن قيمة التعليم االقتصادية      

سات ا الضروري أن يكون لهذه الدر     من  لذلك لم يسهم بهما فعالً،   والحضارة حتى وإن    
دور فعال في اتخاذ القرار االقتصادي واالجتماعي فيما يخص التعلـيم بـشكل عـام               

  .والعالي منه بشكل خاص
  :عائدات التعليم الشخصية -10-2

لقد بدأت تتغير نظرة الناس إلى التعليم من كونه خدمـة أخالقيـة وانـسانية      
وهذا يعني أن الطلـب  الكية إلى كونه مشروعاً اقتصادياً واستثماراً في االنسان،    واسته

على التعليم أصبح اقتصادياً وليس طلباً اجتماعياً، مما جعل عدداً أكبر مـن األفـراد                
) مباشرة(يطلبون التعليم بشكل عام والعالي منه بشكل خاص لماله من عوائد اقتصادية         

لية التي يحققها الفرد الخـريج والمترتبـة علـى مـستوى     ل الما وتتمثل بمجموع الدخ  
تحصيله الجامعي أو التعليمي على مدار  عمره الفعال الذي يقضيه في سـوق العمـل      

فالتعليم أصبح وسيلة أساسية لإلنتاج ولـيس غايـة         ). 1996،205 السعيد،(واإلنتاج  
ـ     )114،،1974عبد السالم ( راد أصـبح إنفاقـا   ، وبالتالي فإن اإلنفاق عليه من قبل األف

استثمارياً وليس استهالكياً ـ رغم صعوبة الفصل عملياً بـين جزأيـه االسـتثماري     
واالستهالكي ـ فقد أصبح الفرد يحسب ما يكسبه من التعليم حتى يقرر كم يكلفه شراء  
التعليم وبذلك يشبه أي مستثمر في مشروع اقتصادي عندما يرغب بـشراء أجهـزة،              

 وأيها أكثر عائدية ،ئدات ويقارنها مع غيرها من المشاريع األخرىفيحسب التكاليف والعا
  ).O’Donoghue, 1971, 42-76( .حتى يتجه إليه

  : المباشرة الشخصيةالعوائد -أ-10-2
على أن هناك ارتباطـاً بـين زيـادة المـردود       يقوم التحليل في هذا المجال      

تعليمي فإن الـدخل المـستقبلي   وزيادة التعليم والتدريب، فكلما زاد المستوى ال   ) األجر(
ايشر، ميلر، مينسر، شولتز، هانس، مورغان،     (سيزداد، وقد قام عدد من الباحثين مثل        
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 بمجموعة من الدراسات برهنت على هذه الفرضية، ففي دراسة        ..) دافيد وسكاربولص 
 علـى   ، كان مردود التعلـيم    )الثانوي والجامعي  (الشخصي قارنت بين المردود     لهاجن

  .)308 ،1988،هاجن(المصدر عن :  كالتاليلعالممستوى ا
  العائد الشخصي  الدولة

  اإلبتدائي
  الثانوي
  الجامعي

30%  
19%  
22%  

وفي دراسة أخرى أجريت على دول العالم المتقدمة والناميـة وأفريقيـا كانـت       
  :التاليكالنتائج 

ـ     ) الجامعي(معدل العائد للتعليم في المستوى العالي        ه فـي   أعلى في الناميـة من
، كمـا  %26بينما الثانوي % 32المتقدمة، وفي أفريقيا بلغ العائد الفردي للتعليم العالي    

 ضعف ما يكسبه 20ما يكسبه الميكانيكي، و     ضعف 100أن الطبيب يكسب دخالً يزيد      
بينما في الدول المتقدمـة فـإن العائـد          ،)286ـ1992،272 رومير،(خريج الثانوية   

التي ازداد الطلـب فيهـا   لم التعليمي مقارنة بالدول النامية ينخفض كلما ارتفعنا في الس  
  . على التعليم العالي بعد حصولها على االستقالل

 فيهـا إلـى أن      توصل عن الواليات المتحدة     )Dresemlair(دريسملرلوفي دراسة        
حصلوا على دخل صاف خـالل سـني حيـاتهم          )  سنة 12(األفراد الذين تلقوا تعليماً     

 ، دوالر، ومن أنهوا الدراسة الجامعية  800.000دوالر، ومن أتموا الثانوي      600.000
  ). 13، 1997الجدع،. ( دوالر1.200.000فقد بلغ صافي دخلهم خالل حياتهم المهنية 

 دون أن تقارن    - ردن في البالد العربية وبخاصة في األ      وأجريت دراسات عديدة  
 أظهرت هذه الدراسات أن معـدل       يث ح -بين مراحل مختلفة لتظهر أيها أكثر عائديه        

وهو المعدل الذي يقارن به معدل العائـد الـداخلي          % 10عن   يزيد   العائد كان عموماً  
IRR       المالية، فقد بلغ معدل العائد الشخصي        ، أو يقارن بمعدل الفائدة السائد في السوق 
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 1990عـام   ) كليـات المجتمـع   (، تعلـيم متوسـط،       في المهـن الطبيـة     12.23%
 عـام ) كليـات المجتمـع   (في برنامج الحاسوب، تعليم متوسط،      % 37، و )1991الطليب،(

بينما بلغ معدل العائد الشخصي للتعليم في الجامعات األهلية         ،  )1996الشولة،   (1994
وحـسب  % 10.1ـ12.2لخريجي كلية العلوم االقتصادية في القطاع الحكومي ما بين        

وحسب % 11.9ـ14.2الب، وفي القطاع الخاص ما بين       الجامعة التي تخرج منها الط    
  .)66ـ65،،1993حجازي. (الجامعة أيضاً

 للمقارنة بين خريجي المعهـد      1998وفي دراسة ميدانية أجريت في سوريا عام        
 بلـغ   IRRالتجاري وكلية التجارة من حيث الكلفة والعائد تبين أن معدل العائد الداخلي             

 من العاملين في القطاع العام والقطـاع        عينةمالي ال للكلية إلج % 22.2للمعهد و % 34
  ).287 -1998،281 حمدان،ال(الخاص 

  :)قتصاديةاالغير  (المباشرةغير الشخصية العوائد  -ب -10-2
والتي ال يمكن قياسها بالدراسة االقتصادية،      للتعليم عوائد اقتصادية غير مباشرة أيضاً       

  ).Mahon, 1987: A, 129-133: (صية بالتاليويمكن إجمال العوائد االستهالكية الشخ
، قات فنية يحصل عليها المتعلمونبكاألنشطة الالصفية، مسا): آنية( آثار استهالكية -1

  .أبواب التسلية
إذ إن الدراسات أثبتت وجود عالقة إيجابية بين التعليم والصحة الجيدة،           :  الصحة -2

 بسبب التعليم،  %) 40(تتحسن   46جد أن الحالة الصحية لألفراد عند سن        فقد و
كما أن األفراد األكثر تعليماً يعمرون أكثر، وأثر تعليم الزوجـة يفيـد صـحة               
الزوج ويحسنها أكثر من أثر تعليم الزوج في صحته، فضالً عن تحسن صحتها            

  .وصحة أوالدها بسبب زيادة مستوى تعليمها
باألطفال وذكائهم، وتحسن   إذ إن المرأة المتعلمة تهتم      :  اآلثار والمكاسب األخرى   -3

  .من إنجازهم التعليمي، وتزيد من تحصيلهم بسبب الرقابة المنتظمة عليهم
تـه لدخلـه أكثـر،    إذ إن التعليم يفيد الفرد في زيادة مراقب       :  العوائد على االدخار   -4

  . االدخار لديهةويزيد من إمكاني
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 نون التصرف بمواردهم  إن المتعلمين يحس  :  واإلدارة المنزلية   السلوك االستهالكي  -5
 وكأنهم يحققون دخـوالً  أكثـر مـن          وفي إعادة تخصيصها بصورة صحيحة    

، ن النساء المتعلمات يصبحن أكثر كفاءة في التسوق       أكما  ، الحقيقة بسبب التعليم  
  .وأكثر توفيراً في اإلنفاق 

   .أي هناك عوائد غير تسويقية أو مالية للتعليم:  الفوائد االستهالكية المتوقعة-6
  ).مثل الموسيقا وتذوق األدب والفن(

 أي ترتبط بالطموح لـدى الفـرد، فمـن          )مالية وغير مالية   (:قيمة الخيار في التعليم    -7
 فكل مـستوى يتـيح      ،)كأن يدخل الجامعة  (يحصل على الثانوية، لديه خيارات أوسع       

توى  وبالتالي جني منـافع المـس     ،الخيار للحصول على المستوى التعليمي األعلى منه      
األخير من التعليم، إضافة إلى خيارات تجسيرية، أي القدرة االحتمالية علـى التكيـف    

  ) .6-5 ،1995 ،الخصاونة(مع التغير التكنولوجي، والطموح والمقدرة 
مثل زيادة قدرتهم علـى التكيـف العـام         :  تنمية مواهب أفراد المجتمع وصقلها     -8

 الحــراك االجتمــاعي والمهنـي والنــضج والــسعادة وأثــر التعلــيم علــى 
، وكذلك تأثير التعليم اإليجابي  على قدرات اإلنـسان          )1975،84،89،شولتز(

 كما يفيد في زيادة قـدرة      ،)1987،105شولتز(في االستقبال والتفسير الصحيح     
اإلنسان على فهم نفسه وعلى االبتكار، وفي المراحل الدنيا من التعليم يعطـي              

األبناء بإرسالهم إلى المدرسة، إضـافة إلـى   لآلباء فرصة االرتياح من متاعب     
  ).11، 1983،الغنام(استمتاع األطفال بالمدرسة مع األقران 

  الدراسة الميدانيةنتائج . ب
 ):األفرادعائدات (الشخصية الدخول   . أ

 يعملـون فـي القطـاع العـام         نلم(إن طريقة قياس أو حساب العائدات الشخصية         
  : حيث بلغتعينةيانات ثم أخد متوسط دخول أفراد المن خالل تفريغ االستب تم )والخاص

بالعمل بعـد   ) االعدادية( التعليم االساسي    ويبدأ خريج :  عائدات التعليم االساسي   -
 وبالتالي فإن عدد سـنوات  ، وهو سن التقاعد  60 ويستمر حتى سن الـ      ،15سن  
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لتعلـيم  فضالً عن أن خريجـي ا      اإلنتاج أكبر من سنوات اإلنتاج للمراحل التالية      
 وغالباً ما يكون ،االساسي غالباً ما يعملون في حرف ومهن حرة وليس بشهاداتهم        

 كما بلغ أدنى أجر لمن هم فـي  عائد المهن الحرة أعلى من دخل خريجي الثانوية       
س سنوياً، وبلغ أعلى دخل يحصل عليـه        .ل/ 42.950/مبلغ  ب عام   16سن الـ   

، بينما بلغ متوسط دخل   56الـ  س في سن    . ل /350.000/خريج التعليم االساسي  
، مـع مالحظـة أن      س.ل/108.613 /2005في عام   )  خريج 174الـ   (عينةال

هناك تذبذبات بالدخل صعوداً أو هبوطاً بسبب الفروق الكبيرة بمستويات الـدخل            
 .لدى العاملين بالقطاع الخاص

 عامة  انويةث إن خريجي التعليم الثانوي متنوعون مابين         :عائدات التعليم الثانوي   -
 وقد بلغ عـدد خريجـي       ،....وثانوية تجارية وصناعية ونسوية     ) علمي وأدبي (

 سـنة ،    17حيث بلغ أدنى دخل بينهم في سن الـ         ، فرداً   245 عينةال في   الثانوية
ـ     أن هذا الدخل  دخل يشير إلى    للوهذا المستوى    ي أو عمـالتهم     جزئي ولـيس كلِّ

ن بسبب سنهم   و يعمل بها األفراد اآلخر    أي اليعملون بعدد الساعات التي    (ناقصة  
 ، كمـا    42س في سنة    .ل/361.400 /عينةفراد ال أل، وبلغ أعلى دخل     )الصغيرة

  .س.ل/105.595/بلغ متوسط دخل خريجي الثانوية 

علـى   إن دل    هذا، و عداديةمن متوسط حاصلي اإل    أقل   سطويالحظ أن هذا المتو   
 اليعملون على أساس الـشهادة بـل غالبـاً          خريجي اإلعدادية   على أن  يدلُّ هفإنشيء  

اداً على شهادتهم المتدنية مقارنة بالخريجين اآلخـرين والـذين          اليجدون أعماالً اعتم  
ودخل أدنـى،    أقل    مما يدفعهم للعمل بمهنة تحتاج لمستوى شهادة       ؛بطالةال يعانون من 

الـشهادات   ووبالتالي فإن خريجي اإلعدادية الذين يأخذ معظم فرصتهم الخريجون ذو         
 وقسم كبيـر مـنهم      ،، بل تحتاج لمهنة    تحتاج إلى شهادات   األعلى فيعملون باعمال ال   

 وبخاصة من   ، وبالتالي تكون دخولهم أعلى من خريجي الشهادات نسبياً        ،لحسابهيعمل  
 .يعملون بالقطاع العام
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 291يجي المعاهد المتوسـطة      خر عينة بلغ عدد أفراد     :عائدات التعليم المتوسط   -
س في سن العشرين، بينما أعلى دخل فكان      .ل/60.300/، وبلغ أدنى دخل     اًخريج

  ،س.ل/ 110.087 /عينـة  وبمتوسط عـام لل    54س في سن الـ     .ل/168.000/
 ويتناسب مع مستوى الـشهادة ، وريمـا   ،ويالحظ أن المتوسط كان مرتفعاً نسبياً 

ـ           ن د ربمـا أل   أعلى دخل لخريجي المعاهد كان أدنى من خريجي الثانوية والمعه
 على متوسط دخـل هـذه    ولذلك أثر  ، يعملون في القطاع العام    عينةمعظم أفراد ال  

 .الفئة

 خريجاً وكان أدنى دخـل    336 عينة أفراد ال  عدد بلغ   :عائدات الجامعة أو الدبلوم    -
، بينمـا أعلـى دخـل بلـغ     22س في سن الــ  .ل/67.720/لخريج هذه الفئة    

 وهو ،س.ل/138.890/متوسط دخل للفئة  وب ،55س في سن الـ     .ل/264.750/
 وهـو يـشير إلـى    ،دخول خريجي المراحل الـسابقة    متوسط أعلى من متوسط   

 .التناسب بين الدخول ومستوى التعليم 

 مـن خرجـي     21 عينـة   بلغ أفـراد ال     :عائدات خريجي الماجستير والدكتوراه    -
 المطلوب عينةحجم المن  أقل  وهذا العدد قد اليوثق به النه   ،الماجستير والدكتوراه 

ولذلك قد ال يعتد بنتائجها إال أنها تعطي مؤشـراً           ،عينةالتوزع الطبيعي لل  بحسب  
علماً بأن العينات الميسرة تـشير إلـى    ، عن مستوى دخول خريجي هذه المرحلة     

وقد بلغ أدنى مستوى للـدخل  . وتعتد بها) لحساب متوسط الدخل (كفاية هذا العدد    
ـ   س .ل/49.000/حيث بلـغ  ) ي سن صغيرة لحملة الماجستير    وه ( 25في سن ال

 والتـي عـادة   ،عينـة  النظر أن خريجي كلية الطب من ضمن هذه ال يلفتو ،فقط
أو ممن يعملون لحسابهم فتكـون دخـولهم أعلـى مـن            ،ماتكون دخولهم عالية    

 حيـث بلـغ     27بينمـا أعلـى دخـل كـان فـي سـن الــ               ،  المتوسط العام 
س، وهو متوسط أعلى من .ل/193.645/عام للفئة  وبمتوسط  ،س.ل/373.250/



                      سهيل الحمدان                        2010-ملحق  -26المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

 371 

 المراحل كما يالحظ أن نسبة الدخول المرتفعة في هذه الفئة أكثر من نـسبة             يباق
 .الدخول المرتفعة في المستويات األخرىأصحاب 

 مع تحييد المرحلة التعليمية      بلغ متوسط الدخل بحسب السن     :متوسط الدخل العام   -
س ، وبلغ أدنى دخل لمن هم في سن الـ         .ل/119.530/ينتمي اليها الخريج     يالت

 أصحاب هذا الدخل هـم مـن    أن وهذا يدل على .س.ل/ 42.950/ بمتوسط   16
بينما أعلـى دخـل     . بسبب السن الصغيرة  ) األعدادية(ساسية  خريجي المرحلة األ  

 وهـو متوسـط   ،س.ل/413.770/ وبمتوسط دخل 53 الـ سن يكان لمن هم ف   
لص من التذبـذبات    الباً ماتؤخذ المتوسطات المتحركة للتخ    مرتفع نسبياً، ولذلك غ   

لـى دخـالً لمجمـل      ع كانت األ  56 -52، إال أن السن من الـ       الحادة في الدخل  
 وهذا يتوافق مع الدرسات العالمية التي تشير الى أن أعلـى الـدخول          ،الخريجين

 . سنة55-50 مابين الـ في سنيحصل عليها العاملون 

 ؛ التعلـيم المختلفـة     مراحل عائداتة بين متوسط    حصائياإلولدى تحليل الفروق     
رجـات  د( %5مستوى داللة   عند   2ود فروق ذات داللة في أختبار كاي      تبين عدم وج  

الجدولية  2يمن كا  أقلُّ    وهي ،6.14 المحسوبة   2 كاي حيث بلغت ،  )6=1-7: الحرية
   .7.815 البالغة )النظرية(

 : لخاصعائدات العاملين في القطاع العام وا.ج 

     إن الدخول التي يتبين سـابقاً بحـسب       تختلف كما  ريةر عنها بالليرات السو   عب 
، فمن يعملـون فـي       الخريجون  به مستوى التعليم، وكذلك بحسب القطاع الذي يعمل      

 يعملون فـي القطـاع    الذينمنتكون دخولهم عادة أعلى القطاع العام في دول الخليج   
 االقتصادي السائد في البلد، بينما في سوريه فـإن           وهذا يرتبط بطبيعة النظام    ،الخاص

مـن دخـول    أقـل  تحديد األجور وتسقيفها في القطاع العام تجعل دخول القطاع العام    
 ، وربما هذا يرتبط أيضاً بنوع العمل وبخاصة من كان يعمل لحـسابه    ،القطاع الخاص 
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لعمل وهو األجر مـع   ألنه في هذه الحال يندمج العائد من ا     ،فيكون دخله مرتفعاً نسبياً   
    ولـذلك   ،مر والذي هو الربح فيكون الدخل مرتفعاً نسبياً       ستثَالعائد على رأس المال الم 

  :سيكوندخول الفإن متوسط 

عـاملين فـي القطـاع العـام     الـدخل لل   متوسـط    بلغ: ساسي التعليم األ  خريجو -1
وقـد   . سنة48س في سن الـ  .ل/149.200/على دخل بلغ    أ و ،س.ل/87.980/

بينما بلغ متوسط مـن     ،  عامجور في القطاع ال    لأل اًوضيح بان هناك سقوف   سبق الت 
 وأعلى دخل وصل إليه ،س.ل/123.400/القطاع الخاص من هذه الفئة       يعمل في 

ويالحظ الفـارق بـين   ، س. ل56س في سن الـ   .ل/350.000/أفراد هذه الفئة    
 ف وهو فارق كبير يصل إلى أكثـر مـن الـضع           ،دخول القطاع العام والخاص   

 .لصالح القطاع الخاص

بلغ متوسط دخل مـن يعملـون فـي القطـاع العـام           :  التعليم الثانوي  خريجو -2
  س فـي سـن     .ل/167.000/ بينما متوسط أعلى دخـل بلـغ         ،س.ل/94.100/

، بينمـا بلـغ متوسـط دخـل مـن يعملـون فـي القطـاع الخـاص                  42الـ  
 ريةمليون ليرة سـو   / 1.000.000/ وأعلى دخل وصل إلى      ،  س.ل/116.520/
 إال أن المتوسط يشير إلى أن خريجي التعليم االساسـي           ،)لدخل استثنائي وهذا ا (
 وهذا يؤكد التحليـل     ،يعملون في القطاع الخاص دخولهم أعلى من الثانوية       من  و

 مهـن ال علـى أسـاس  على المستوى العام حيث أن خريجي االعدادية يعملـون        
  .ولحسابهم اكثر، وليس على أساس شهاداتهم

بلغ متوسط الدخل فـي القطـاع     وقد   ):معاهد متوسطة (تعلم المتوسط    ال خريجو -3
 وأعلى ممن يعملون في القطـاع الخـاص حيـث بلـغ             ،س.ل/111.750/العام

بين خريجي  الدراسة التي قارنت     وهذا يؤكد نتيجة     ،س.ل/106.015/بالمتوسط  
لعمـل  العائد من ا  ت إلى أن    توصلالتي  االقتصاد  المعهد المتوسط التجاري وكلية     
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في القطاع العام لخريجي المعاهد أعلى من الجامعة بينما عائد الجامعة أعلى من             
 . المعاهد لمن يعملون في القطاع الخاص

 بلغ متوسط الـدخل للعـاملين فـي القطـاع العـام             : الجامعة والدبلوم  وخريج -4
 متوسط ، بينما55س في سن الـ    .ل/251.500/ وأعلى دخل    ،س.ل/125.925/

دخـل بلـغ    وأعلـى   ،  س.ل/164.145/ن في القطاع الخـاص      دخل من يعملو  
 إال أن هنـاك     ، وهو مبلغ استثنائي والشك    ،53س في سن الـ     .ل/1.060.000/

 . ألف لهذه الفئة350 ألف و250من المتوسطات مابين  اًعدد

ـ  دخل  بلغ متوسط    : الماجستير والدكتوراه  وخريج -5 ام من يعملون في القطـاع الع
، بينمـا فـي     46س في سن الــ      .ل/240.000/س وأعلى دخل  .ل/156.025/

، وأعلى مستوى للدخل بلغ     س.ل/ 243.800/لدخل  ابلغ متوسط   القطاع الخاص   
 التعد  ممثلـة كمـا       عينة سنة، وربما هذه ال    40س في سن الـ     .ل/ 464.000/

 . إال أنها تعطي مؤشراً عن مستوى الدخول،بالنسبة للمراحل األخرى

  بلغ متوسط الدخل لمن يعملون في القطاع العام          :نةعيمتوسط الدخل إلجمالي ال    •
ــ ــن ال ــر ع ــل ،س.ل/111.700/شهادةبغــض النظ ــط دخ ــى متوس  وأعل

، بينما متوسط الدخل لمن يعملون في القطـاع  52س في سن الـ     .ل/208.750/
س في سن   .ل/628.750/ وأعلى متوسط دخل كان      ،س.ل/ 131.270/الخاص  

ادخلنا المستوى التعليمي   كلما  خل تتفاوت أكثر    ويالحظ أن الفروق بالد    . 53الـ  
 ولدى تحليل الفروق بين متوسط العائـدات لخريجـي كافـة            ، في الحساب  للفرد

المراحل التعليمية لمن يعملون في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص أنـه       
ي ن ف ملياتوجد فروق ذات داللة تبين الخريجين العاملين في القطاع العام عنها للع           

ي الجدوليـة    بينمـا كـا    ،5.64سوبة   المح 2القطاع الخاص حيث بلغت فيه كاي     
  .)4=1-5(ودرجات حرية % 5 عند مستوى داللة  0.352بلغت ) النظرية(
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  :بعض االستنتاجات
 مما يشير إلى أن المستوى      ،كلما ارتفعنا بالمستوى التعليمي ارتفع دخل الخريج       §

ة تزيد من الـدخل باسـتثناء أن دخـول    التعليمي أو زيادة عدد سنوات الدراس     
ويفسر ذلك  ، )التعليم األساسي (من دخل خريجي اإلعدادية      أقل   خريجي الثانوية 

  وإنما بمهن ليس   ،أن معظم خريجي التعليم األساسي ربما ال يعملون بشهاداتهم        
 .لمستوى التعليم أثر كبير على الدخل فيها

هو العنصر الوحيد في    يمي للفرد    أو المستوى التعل   عامل الشهادة اليكون  ربما   §
 ً، أيـضا   تؤثر في الدخل وفي العائـد      سنوات الخبرة بل   ؛ الدخل ىالحصول عل 

 55-50حيث اتضح أن أعلى الدخول يحصل عليها األفراد في سن مابين الـ             
 . ، وهذا يتوافق مع الدراسات العالمية التي أجريت في هذا المجالسنة

وهـذا  ،  الخاص  القطاع  عنه في   العام قطاع في ال  دارتفاع دخل خريجي المعاه    §
يشير إلى زيادة العرض على الطلب في القطاع الخاص بالنسبة لهذا المـستوى   

 .من التعليم

ـ   ؛مستوى الدخل أيضاً  تحديد  في   يدخلربما   § صحة العامـة للفـرد      مستوى ال
 تقريباً بعد مـا     56 في سن الـ     حدارنن الدخل يبدأ باال   أحيث  وقدرته الجسدية   

 يتوافق مع الدراسات العالمية التي أجريـت   وهو. سنة55-50لذروة بين   بلغ ا 
 .أجراها سكاربولس في دول امريكا الالتينيةوبخاصة الدراسات التي 

ما عدا خريجـي    (العام  إن ارتفاع دخول العاملين في القطاع الخاص عنها في           §
 لخـاص العرض في القطاع الى ربما يفسر بزيادة الطلب ع  ) المعاهد المتوسطة 

 مبدأ العرض والطلـب فـي       ه والذي الينطبق علي   )نسبياً(القطاع العام   مقارنة ب 
 ولذلك فهنـاك    ، في القطاع العام    أو اإلشباع من خريجي هذه المراحل      سورية،

 .اختالف باألجر بينهما
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 ،إن العوامل السابقة وحدها التكفي لتفسير الدخول المرتفعة لبعض الخـريجين           §
 . الصفات الشخصية كالذكاء واتقان المهنةبل ويدخل في ذلك أيضاً

ي يدخل في مستوى الدخول التي يحصل عليها األفراد المستوى االقتـصاد          قد   §
من أصول غنية ستكون الفـرص      أسرتة   ت فمن كان  ،لفردواالجتماعي السرة ا  

 سرته الغنية أه أكثر من اآلخرين، إضافة إلى أن        ذات الدخول العالية متاحة لدي    
يكـون   إلقامة مشروعه الخاص الـذي        الالزم  أو رأس المال   وفر له المال  ست

ومـستوى  أ ،أعلى من العائد على شهادته التي حصل عليهـا        في الغالب   عائده  
  .تعليمه

 :المقترحاتبعض  
وبناء على ما سبق أن يتجـه خريجـو        ) الفردي(يقترح على المستوى الشخصي      §

 الذي سيحـصلون     الدخل المعاهد المتوسطة للعمل في القطاع العام بسبب ارتفاع       
 . متاح لهم من القطاع الخاصعليه مقارنة بما هو

إلى ) ما عدا خريجي المعاهد المتوسطة    (يقترح توجيه خريجي المراحل المختلفة       §
 .العمل في القطاع الخاص ألن دخولهم أعلى في هذا القطاع

§ لحرفيـة   المزيد من الدراسات في هذا المجال لمعرفة عوائد المهن ا          إجراءرح  قتَي
 .والمهن العلمية من أجل توظيفها اقتصادياً واجتماعياً في سورية

 دراسات للمقارنة بين عوائد الكليات الجامعية المختلفـة ذوات الـسنوات            إجراء §
 .الدراسية المتوافقة 

ـ      إجراء § ت ختـصاصا د المتوسـطة مـن اال      دراسات للمقارنة بين عوائد المعاه
 .المختلفة
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