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ملخص: 

يواجه العامل اأزمة حقيقة تتمثل ب�رشورة االت�ساع يف التعليم اأفقيًا وراأ�سيًا، يف الوقت الذي 
املقدمة  الدرا�سات  اإحدى  ت  اأزمة متويل، وقد عربَّ العامل من  العايل يف  التعليم  فيه قطاع  يعاين 
اإىل موؤمتر اليون�سكو العاملي ب�سدد التعليم العايل عن هذه االأزمة، حيث ورد فيها: )اإّن ال�سغوط 
التعليم  واأن  الت�سعينيات،  عقد  خالل  العايل  للتعليم  املميزة  ال�ّسمة  تعد  املالية  واالأزمة  املالية 
العايل مبختلف اأنحاء العامل يعاين هذه االأزمة( . ومل تكن �سورية بعيده عن هذه االأزمة، اإذ ظهر 
ذلك جليًا يف تقرير التنمية الب�رشية الوطنية لعام 2005م اخلا�س بالتعليم، ويف اخلطة اخلم�سية 
العا�رشة 2006 - 2010 يف جمال التعليم العايل، يف هذا البحث نقوم بدرا�سة خ�سو�سية امل�سكلة يف 
اجلمهورية العربية ال�سورية، من خالل درا�سة اأهم م�سوغات ا�ستحداث التعليم االفرتا�سي، ودوره 
يف احلد من اأزمة االإنفاق على التعليم العايل والطلب عليه، ومن ثم درا�سة الأهم املجاالت احليوية 

لتطبيقه.
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Abstract:

Nowadays the world is facing a real crisis which is the need for the 
expansion in education horizontally and vertically، at a time when the higher 
education sector in the world is suffering from a funding crisis. This crisis was 
explained in one of the studies submitted to the UNESCO World Conference 
on Higher Education، which stated that financial pressures and  financial  
were crisis the most distinguishing feature of higher education during the 
1990s، and this crisis existed in higher education in the whole world.

Syria was also influenced by this crisis، This was clearly seen in the 
National Human Development Report for 2005 on education and in the Tenth 
Five Year Plan 2006 - 2010 for higher education، In this research, we will 
study particularity of this problem in the Syrian Arab Republic، through the 
study of the most important justifications and rationale for the development 
of virtual learning، and its role in reducing the crisis of expenditure on higher 
education and the demand for it، and then study the most vital areas for its 
application.
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مقدمة: 
ي�سهد العامل عامة والنامي منه خا�سة انفجاراً �سكانيًا هائاًل، مل ي�سهد له تاريخ الب�رشية 
مثياًل من قبل. لدرجه اّنه اأ�سبح �سمة من ال�سمات الّثالث املمّيزة لهذا الع�رش،اأو ما ي�سّمى بع�رش 
االنفجارت الّثالث: االنفجار ال�سكاين واالنفجار املعريف والثورة يف جمال االت�ساالت وتكنولوجيا 
)6.8( مليار ن�سمة، وتقّدر الزيادة ال�سكانية  املعلومات. وحاليًا يقدر عدد �سكان العامل باأكرث من 
ال�سّنوية للدول النامية اأو معدل النمو ال�سكاين عام 2008 )%2.6(، بينما تبلغ هذه الزيادة يف الدول 

املتطورة و�سطيًا بنحو )0.8%(.
تفر�س الزيادة ال�سكانية اأعباًء كبرية على الدول النامية ذات املوارد االقت�سادية املحدودة، 
مما ينعك�س �سلبًا على عمليات ا�ستيعاب ال�سكان، الذين هم يف �سن التعليم يف جميع مراحله، من 
توفري  على  العمل  اأو  والعايل،  اجلامعي  بالتعليم  وانتهاًء  والثانوي  واالأ�سا�سي  االبتدائي  التعليم 
املدار�س واملعاهد واجلامعات واملناهج والو�سائل واإعداد املعلمني وغري ذلك. ويف الدول الّنامية 

تقّدر ن�سبة ال�سكان الذين هم يف �سنة الدرا�سة بنحو )%45( من جمموع ال�سكان.
وملا كانت معظم الدول النامية تعي�س حاليًا اأزمات اقت�سادية خانقة، فاإّن ذلك يوؤدي اإىل 
�سعف املوارد املالية املخ�س�سة للتعليم، ويوؤدي بالتايل اإىل حرمان املاليني من فر�س التعليم 
املختلفة النظامية وغري النظامية، ويف املقابل �سيوؤّثر ذلك يف نوعية التعليم وجودته ومدخالته 
اإىل  الطاقة اال�ستيعابية لها،  وخمرجاته، نظراً ال�ستيعاب املدار�س واملعاهد والكليات الأكرث من 

جانب قّلة املعلمني والو�سائل واالإمكانات املادية والب�رشية.
اأّما بالن�سبة ل�سورية فلم يكن الو�سع خمتلفًا عن معظم الدول النامية والعربية، فمعدل النمو 
ال�سكاين يف الفرتة االأخرية يف �سورية يعترب من املعدالت املرتفعة بالن�سبة اإىل جميع دول العامل 
املتقدمة ومعظم الدول النامية، اإذ بلغ )%2.4( و�سطيًا خالل االأعوام من 2000 حتى2007، وقد اأدى 
التعليم  املقيدين يف  اأعداد  االأ�سا�سي، وبالتايل زيادة  التعليم  اإىل  املنت�سبني  اإىل زيادة عدد  ذلك 
الثانوي، ومع التح�ّسن يف االأحوال االقت�سادية واالجتماعية، فقد اأدى ذلك كله اإىل زيادة الطلب 

االجتماعي على التعليم العايل، وبخا�سة من االإناث واأبناء الريف.
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اأّما من ناحية اإتاحة الفر�سة للتعليم العايل )العر�س(، فقد بذلت احلكومة ال�سورية جهوداً 
التعليم  االأفقي يف موؤ�س�سات  التو�سع  العايل، من خالل  االلتحاق بالتعليم  اأجل توفري فر�س  من 
والكليات  اجلامعات  عدد  بزيادة  الطالب،  من  املتزايدة  االأع��داد  ال�ستيعاب  �سورية  يف  العايل 
واملعاهد والتنوع يف االخت�سا�سات. اإال اأّنها ال تفي بالغر�س، اإذ ال ت�ستوعب اجلامعات احلكومية 
االأعداد املتزايدة من الطالب نتيجة ملحدودية املوارد املادية والب�رشية، كما اأّن الزيادة يف اأعداد 
املقبولني يف الكليات املختلفة جتاوز حدود الطاقة اال�ستيعابية الق�سوى، مما اأدى اإىل انخفا�س 

جودة اخلدمات االأكادميية و االإدارية فيها.
ويف ظل الظروف ال�سابقة، وان�سجامًا مع دميقراطية التعليم و�سيا�سة اال�ستيعاب اجلامعي يف 
جمال التعليم العايل، اتخذت وزارة التعليم العايل يف �سورية توجهات جديدة نحو اأ�ساليب تعليم 
الطالب  من  املتزايدة  االأعداد  لتغطية  منها  حماولة  يف  التقليدي،  التعليم  حدود  تتجاوز  جديدة 
الذين تتحمل كلفة تعليمهم، فاأوجدت التعليم املفتوح والتعليم اخلا�س والتعليم املوازي، واأخرياً 
�سغوط  جانب  اإىل  ظهوره  على  �ساعد  وقد  بعد،  عن  التعليم  اأ�ساليب  كاأحدث  االفرتا�سي  التعليم 

الطلب على التعليم العايل، انت�سار ا�ستخدام �سبكة املعلومات الدولية و�رشعة االت�ساالت.

أهمية البحث: 
•تنبع اأهمية هذا البحث من اأهمية املو�سوع الذي تتناوله، اإذ اإّن االهتمام بالتعليم عن  	
بعد ياأتي �سمن خطط الدولة يف جمال التعليم العايل، وذلك بالتوجه اإىل اأمناط تعليم 
جديدة بهدف زيادة فر�س االلتحاق بالتعليم اجلامعي وتخفيف العبء عن اجلامعات 

احلكومية)1(.
اأعباء مالية كبرية على املوازنة العامة  •يوؤدي االأخذ بنظام التعليم عن بعد اإىل توفري  	
االأكادميية  الكوادر  وتوفري  جديدة  مباٍن  اإن�ساء  اإىل  به  التو�سع  يتطلب  ال  اإذ  للدولة، 
واالإدارية، ومن جهة ثانية يحقق موارد ت�ساهم يف حتقيق اخلطة اخلم�سية العا�رشة يف 

جمال التعليم العايل.
•اإن االهتمام بهذا النوع من التعليم والتو�سع به، يوؤدي اإىل احلد من اال�ستنزاف اخلطري  	
لروؤو�س االأموال املادية والب�رشية الوطنية، واملتمثلة بهجرة الطالب اإىل اخلارج بهدف 
الدرا�سة، كذلك بالن�سبة الأع�ساء الهيئة التدري�سية بتاأمني فر�س اإ�سافية لزيادة دخلهم 

مما قد يحد من هجرتهم اإىل اخلارج لتح�سني اأو�ساعهم االقت�سادية واالجتماعية.



دور التعليم االفرتاضي يف احلد من أزمة اإلنفاق على التعليم العالي والطلب عليه يف اجلمهورية العربية السورية 

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 286

أهداف البحث: 
يهدف البحث اإىل تو�سيح دور التعليم االفرتا�سي يف احلد من االأزمة املحلية للتعليم العايل، 

واملتمثل باخللل بني العر�س على التعليم والطلب عليه.

مشكلة البحث: 
وراأ�سيًا  اأفقيًا  العايل  التعليم  نطاق  ات�ساع  اأهمية  بني  التناق�س  يف  البحث  م�سكلة  تكمن 
وجماهرييته من ناحية الطلب، وبني حمدودية املوارد العامة املخ�س�سة له من ناحية العر�س 
)اإتاحة فر�س التعليم العايل(. فبينما يزداد الطلب على التعليم العايل نتيجة لعوامل اأهمها العامل 
ال�سكاين، املتمثل بزيادة عدد من هم يف الفئة العمرية املقابلة ل�سن التعليم، تقل باملقابل فر�س 
االلتحاق بالتعليم العايل نتيجة الأ�سباب ُيعزى اأغلبها الأ�سباب مالية، مما خلق اختناقات خمتلفة 

يف قطاع التعليم العايل خ�سو�سًا.

فروض البحث: 
•ي�ساهم التعليم االفرتا�سي يف حل االأزمة التي يتعر�س لها التعليم العايل يف �سورية،  	
بزيادة فر�س االلتحاق بالتعليم العايل من جهة، وتوفري يف املوارد املادية والب�رشية 

الالزمة لذلك التو�سع من جهة ثانية.
•يعد التعليم العايل )املرحلة اجلامعية االأوىل والدرا�سات العليا( من اأهم املجاالت حيوية  	

يف تطبيق التعليم االفرتا�سي يف �سورية. 

منهجية البحث: 
نعتمد في هذا البحث على المنهج اإلحصائي التحليلي في دراستنا لمؤشرات التعليم 
العالي في سورية الكمية والنوعية، كذلك من خالل الزيارات الميدانية لمركز نفاذ الجامعة 
رحلة  بمتابعة  خاللها  قام  ميدانية،  زيارات  بعدة  الباحث  قام  فقد  حلب،  االفتراضية-جامعة 
الطالب في الجامعة االفتراضية السورية، وذلك بدءًا من تسجيل الطالب في الجامعة، ومرورًا 
بإعطاء محاضرات تعريفية تدريبية على استخدام موارد الجامعة لمتابعة العملية التعليمية، 

 .)On Line( كذلك حضور عدد من المحاضرات التزامنية



د. حممد مسري دركزنلي- صاحل الكعود

287اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

الدراسات السابقة: 
العربية املفتوحة بعنوان  اأ. د. حممد عبد اهلل املنيع م�ست�سار اجلامعة  الدكتور  درا�سة  1 .

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  واالأهلية  احلكومية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  )تطوير 
با�ستخدام نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد: اجلامعة العربية املفتوحة كنموذج( 

تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل نتائج اأهمها: 
فاأّن  املالية،  املوارد  وتناق�س  العايل،  التعليم  على  االجتماعي  الطلب  وجود  يف  اأّنه  � 
اجلامعات والكليات االأهلية ت�ستطيع التغلب على تزايد الطلب االجتماعي على التعليم 

العايل با�ستخدام نظام التعليم عن بعد ملراكز اجلامعة خارج احلرم اجلامعي.
واأهم ما اأو�ست به هذه الدرا�سة: 

العربية  والتجارب  بعد،  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  برامج  من  االإف��ادة  على  العمل  � 
والعاملية ذات ال�سلة واالعرتاف به، وتبنيه حلل كثري من م�سكالت التعليم العايل الكمّية 

والنوعّية.
درا�سة الدكتور �سعد فار�س والدكتور �سامي بن �سالح الوكيل بعنوان)التعليم عن بعد  2 .

يف اململكة العربية ال�سعودية يعد اخليار اال�سرتاتيجي( 2007، تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل 
اأّن التعليم عن بعد يعد حاًل مل�سكلة العر�س والطلب يف التعليم العايل  نتيجة مفادها 
من  املبا�رشة  وغري  املبا�رشة  الفوائد  واأّن  والتقنية،  العلمية  الثقافة  ولن�رش  ال�سعودي، 
عن  الّتاأخر  واأّن  ا�سرتاتيجيًا،  خياراً  يجعله  ال�سعودي  االقت�ساد  يف  بعد  عن  التعليم 

اال�ستثمار فيه ي�سكل خ�سارة وطنية ي�سعب تالفيها يف امل�ستقبل.
درا�سة الدكتور ر�سوان العمار بعنوان)متويل التعليم يف القطر ال�سوري يف ظل العوملة(  3 .

جملة بحوث ت�رشين،2005. تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل نتائج اأهمها: 
اإّن متويل التعليم يف �سورية يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على م�سادر التمويل احلكومي، ولكن ن�سبة 
متويل التعليم العايل من موازنة الدولة �سعيفة، اإذا ما قورنت مع خم�س�سات التعليم العايل يف 

الدول العربية واالأجنبية، ويعود هذا اإىل �سعف املوارد ب�سكل عام. ومما اأو�ست به هذه الدرا�سة: 
ت�سجيع نظم التعليم اجلديدة وتو�سيعها بحيث يكون لها دور اأكرب يف عملية متويل التعليم 

العايل، ومعاجلة ال�سعوبات التي تواجهها.



دور التعليم االفرتاضي يف احلد من أزمة اإلنفاق على التعليم العالي والطلب عليه يف اجلمهورية العربية السورية 

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 288

حدود البحث: 
ترتكز هذه الدرا�سة على �سكل واحد من االأ�سكال اجلديدة للتعليم التي ظهرت وهي اجلامعات 
االفرتا�سية، كونها اأحدث االأ�سكال التي اأفرزتها العوملة وتاأثرياتها، وتطبيق التعليم االفرتا�سي 
يف جمال التعليم العايل يف �سورية كون هذا البلد قد طبق التعليم االفرتا�سي، وذلك خالل الفرتة 

الزمنية منذ انطالق اجلامعة االفرتا�سية ال�سورية عام 2003 وحتى �سنة 2009.

أواًل: مربرات التعليم االفرتاضي يف سورية: 

احلالية،  التوجهات  اأهم  من  يعد  �سورية  العايل يف  التعليم  والنوعي يف  الكمي  التو�سع  اإن 
ولكن ي�سكل متويل هذه التوجهات احد اأهم املعوقات، ونتيجة ذلك ظهرت اأمناط تعليمية خمتلفة 
ملواجهة هذه االأزمة، هذا ي�سكل انتقااًل جذريًا من �سيا�سة اال�ستيعاب الكلي يف اجلامعات احلكومية 
واملفتوحة  واخلا�سة  احلكومية  اجلامعات  اأمن��اط  خمتلف  يف  الكلي  اال�ستيعاب  �سيا�سة  اإىل 
واالفرتا�سية، ويعد التعليم االفرتا�سي اأحد احللول املقرتحة، وي�ستعر�س الباحث فيما ياأتي اأهم 

مربرات التعليم االفرتا�سي يف �سورية.
1�1 زيادة الطلب على التعليم مقابل العر�س عليه:  

ات�سمت ال�سيا�سة التنموية للجمهورية العربية ال�سورية يف الثالثني عامًا املن�رشمة مبنهجية 
�سّكلت  هنا  ومن  للجميع،  عمومي  حق  اإىل  القادرة  للفئات  امتياز  من  التعليم  حتويل  على  تقوم 
�سيا�سات دميقراطية التعليم وجمانيته يف جميع املراحل والزاميته يف مرحلة التعليم االبتدائي 
والحقًا التعليم االأ�سا�سي، وا�ستيعاب جميع اخلريجني يف املعاهد والكليات اجلامعية اإحدى اأبرز 
باالإنفاق  الدولة  قامت  التي  العامة،  الوطنية  والثقافية  االجتماعية  التنموية  املكت�سبات  واأثمن 

اال�ستثماري ال�سخي، والكبري على حتقيق اأعلى معدالت التو�سع فيها.
وعلى الرغم من ال�سيا�سات اجلدية وفعاليتها يف التو�سع الكّمي امللمو�س، فاإن ن�سبة االلتحاق 
اأقل من ن�سف الناجحني يف  باجلامعات العامة يف تراجع م�ستمر عامًا بعد عام، لتنخف�س اإىل 
وهي  االإن�سانية،  العلوم  كليات  اإىل  املقبولني  ن�سف  من  اأكرث  ويذهب  العامة،  الثانوية  ال�سهادة 
اأ�سا�س  املفا�سلة على  القبول وفق نظام  �سيا�سات  الت�سدد يف  الرتاجع مع  اإىل مزيد من  مر�سحة 

درجات العالمات ودخول القطاع اخلا�س يف جمال اال�ستثمار يف التعليم)2(.
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من املالحظ ح�سول تطور ملحوظ يف التعليم العايل بتاأثري تبني الدولة �سيا�سة اال�ستيعاب 
وجمانيته منذ عام 1972، اإذ حاولت ال�سيا�سات التعليمية اأن تلبي احلاجة املا�سة لعملية التنمية 
اأعلى  حتقيق  بهدف  اجلامعات  بناء  يف  امل�سطرد  التو�سع  على  قامت  هنا  ومن  املدربة،  لالأطر 
معدالت التو�سع واال�ستيعاب الكمينْي يف التعليم العايل. ونبني يف اجلدول )1( معدالت االلتحاق 

بالتعليم اجلامعي: 
اجلدول )1( 

اأعداد الطلبة امللتحقني بالتعليم العايل )العام و اخلا�س( للعام الدرا�سي 2003/2002 

ح�سب نوع املوؤ�س�سة التعليمية والن�سبة املئوية

النوع
جامعات 
رسمية

معاهد 
متوسطة

تعليم 
مفتوح

جامعة 
افتراضية

جامعات 
خاصة

اجملموع

21403289746465717151372352436اجملموع

%100%0.004%0.002%13.21%25.46%60.73النسبة

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء،هيئة تخطيط الدولة، التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية، )التعليم 

والتنمية البشرية،نحو كفاءة أفضل(، دمشق، 2005،ص38.

للعام  واخلا�س  العام  بقطاعيه  العايل  بالتعليم  امللتحقني  الطلبة  اأعداد   )1( اجلدول  يبني 
اأن  للطلبة، حيث يت�سح منه  التعليمية والن�سبة املئوية  2002-2003 ح�سب نوع املوؤ�س�سة  الدرا�سي 
التعليم العايل العام ي�سكل ن�سبة )%86( من جمموع امللتحقني بالتعليم العايل بوجه عام، وتتوزع 
هذه الن�سبة اإىل )%60.73( تعليم جامعي، و )%25.46( تعليم عايل متو�سط بينما ي�سغل التعليم املفتوح 
واالفرتا�سي ن�سبة )%13.5(. ونالحظ اأن ن�سبة م�ساهمة التعليم االفرتا�سي يف زيادة فر�س التعليم 
العايل كانت يف بداية افتتاح اجلامعة االفرتا�سية ال�سورية ن�سبة منخف�سة، ويعود ال�سبب اإىل اأنها 
كانت جتربة حديثة، ومل تفتتح برامج وطنية يف اجلامعة ، والحقًا افتتحت اخت�سا�سات وطنية، 

وارتفع عدد املقبولني لي�سل اإىل )6612( طالبًا عام 2007. 
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اجلدول )2( 

معدل اللتحاق بال�سنة الأوىل من التعليم العايل الر�سمي )جامعات ومعاهد متو�سطة( 

للعام الدرا�سي 2003-2002

معدل االلتحاق%الناجحون في الشهادة الثانويةمستجد

جامعات 
رسمية

42792

114801

37.2%

معاهد 
متوسطة

4874542.5%

%9153711480179.7اجملموع العام

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء،هيئة تخطيط الدولة، التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية ،)التعليم 

والتنمية البشرية، نحو كفاءة أفضل(، دمشق، 2005، ص39.

اأعداد  من   2003-2002 الدرا�سي  للعام  العايل  بالتعليم  االلتحاق  معدل  ال�سابق  اجلدول  يبني 
والبالغ   ،2002 عام  دورة  واالأدبي( يف  العلمي  )بفرعيها  العامة  الثانوية  ال�سهادة  الناجحني يف 
عددهم )114801( طالبًا وطالبة، فقد بلغ )%79.7(، وبقي ما يقارب )%20.3( من الطالب والطالبات 
 /33201/ اإىل  لي�سل  العدد  هذا  زاد  وقد  الر�سمي،  العايل  التعليم  خارج  وطالبة  طالبًا   /23264/ اأي 
بعدد  )اإح�ساء  العايل  التعليم  وزارة  بيانات  ح�سب   2004-2003 الدرا�سي  العام  يف  وطالبة  طالبًا 
الطالب الناجحني يف ال�سهادة الثانوية العامة لدورة 2003 واالإعداد املقرتح قبولها يف اجلامعات 

واملعاهد املتو�سطة للعام الدرا�سي2004-2003(.
اإن حتلياًل اآخر لبيانات اأكرث تف�سيلية وغري من�سورة يف وزارة التعليم العايل لعام 2003 عن 
يظهر  حيث  الذكر،  االآنفة  االلتحاق  معدالت  من  التفاوؤل  مدى  من  يقلل  الفعليني  امللتحقني  عدد 
هذا التحليل اأن ن�سبة امللتحقني من خريجي ال�سهادة الثانوية العامة هي يف تدهور م�ستمر على 
امل�ستوى الكمي، اإذ يلتحق اأقل من ن�سف الناجحني يف ال�سهادة الثانوية العامة بالتعليم العايل، 
وقد انخف�ست ن�سبة امللتحقني باجلامعات من الناجحني يف التعليم الثانوي من )%66.5( عام 1992 

اإىل )%46.6( عام 2002 )3(.
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اجلدول )3( : 
اأعداد الناجحني يف الثانوية العامة واأعداد املقبولني وغري املقبولني وفق نظام املفا�سلة.

العام 
الدراسي

أجمالي الناجحني 
في الثانوية

أجمالي املقبولني 
في املفاضلة

أجمالي غير 
املقولني

معدل 
القبول

معدل غير 
املقبولني

2006/2005136728848965183262.1%37.9%

2007/20061441221122383188477.9%22.1%

المصدر: وزارة التعليم العالي، مديرية التخطيط ودعم القرار، االستراتيجيات والسياسات التنفيذية.

نالحظ من اجلدول ال�سابق ارتفاعًا يف معدالت القبول، ولكن ما زالت ن�سبة غري املقبولني 
مرتفعة، ومع ذلك فاإن هناك قبواًل لعدد طالب اأكرب من العدد املخ�س�س لال�ستيعاب يف كل كلية 

مما ي�سكل عبئًا وانخفا�سًا يف م�ستوى النوعية، لنالحظ معًا اجلدول التايل: 
اجلدول )4(: 

ن�سبة الطالب اإىل عدد اأع�ساء الهيئة التدري�سية من عام 2002 حتى عام 2007

مؤشر يبني عدد الطالب لكل عضو هيئة تدريسية في اجلامعة

التدريسية الهيئة  أعضاء  عدد  نسبة الطالب/ إجمالي 

200220032004200520062007

27.5%23%25.7%27%30.1%32.9%

المصدر: وزارة التعليم العالي في سورية، مديرية التخطيط ودعم القرار، مقارنة مؤشرات التعليم العالي 
من عام 2002 حتى 2007، ص14.

وتعدُّ ن�سبة عدد الطالب اإىل اأع�ساء هيئة التدري�س اأحد املوؤ�رشات القوية الَدالة على نوعية 
الن�سبة التي تتنا�سب عك�سًا مع جودة التعليم،  ال�سابق الحظنا ارتفاع هذه  التعليم، ومن اجلدول 
فكلما ارتفعت الن�سبة كلما دلت على انخفا�س يف نوعية التعليم والعك�س �سحيح، واإذا ما رجعنا 
اإىل خطط احلكومة يف هذا املجال، فاإننا نرى التناق�س امللحوظ بني ما هو خمطط، وبني ما هو 
على اأر�س الواقع، ففي اخلطة اخلم�سية العا�رشة يف جمال التعليم العايل من عام 2006-2010، نرى 
اأن من اأحد االأهداف على م�ستوى النوعية هو )احلفاظ على ن�سبة اأ�ستاذ/طالب، بحيث تكون 40/1 
يف االأق�سام االأدبية و 20/1 يف االأق�سام العلمية( ، ومن هنا نالحظ التناق�س بني حماولة التو�سع 
يف القبوالت، وبني املحافظة على جودة النوعية يف التعليم، التي تعترب ن�سبة الطالب اإىل االأ�ستاذ 

اإحدى اأهم موؤ�رشاتها كما ا�رشنا اأنفًا.
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يف ت�رشيح للفريق الوطني الذي اأعد التقرير الثاين للتنمية الب�رشية يف �سورية، اأقر الفريق 
اأنه: )بالرغم من زيادة عدد اجلامعات من جامعتني مركزيتني يف دم�سق وحلب يف عام 1970 اإىل 
اإىل  19 كلية  الفرتة من  الكليات اجلامعية خالل تلك  2003 وارتفاع عدد  العام  اأربع جامعات يف 
بالن�سبة  اأما  )155137( طالبًا،  اإىل   )36761( العايل من  بالتعليم  امللتحقني  الطالب  26 كلية وعدد 

اإىل العام 2003 فتقدر االإح�ساءات الر�سمية اأن عدد االإفراد يف الفئة العمرية من 18-23 ما يقابل 
مرحلة التعليم العايل قد بلغ )2023345( فرداً، وبلغ عدد امللتحقني بالتعليم العايل بجميع اأ�سكاله 
الفئة  افرتا�سي ومعاهد عليا ومتو�سطة( من هذه  )جامعات وتعليم مواز وتعليم مفتوح وتعليم 
االإجمالية  االلتحاق  ن�سبة  )352436( طالبًا وطالبة، وتبلغ   2003/2002 الدرا�سي  العام  العمرية يف 
الرغم  لل�سكان، وعلى  العمرية  الفئة  )%17.4( من جمموع  اأنواعه  بالتعليم اجلامعي على خمتلف 
من االرتفاع الذي طراأ على هذه الن�سبة بالن�سبة اإىل متو�سطها بني العامني 1970و 2003 والبالغ 
)%12.5( فاإنها مازالت متدنية مقارنة مبثيالتها يف بع�س بلدان العامل )%20 يف العامل، و%40 يف 
الدول املتقدمة،%25 يف البلدان العربية وال�رشق االأو�سط()4( ، كما اأن بيانات اأخرى اأكدت على اأن 
ن�سبة االلتحاق بالتعليم العايل بالن�سبة للفئة العمرية من جمموع ال�سكان ال يتجاوز )%17( ، وذلك 

خالل تقومي اخلطة اخلم�سية التا�سعة من عام 2000 حتى عام 2005 )5(. 
واإذا ما الحظنا خطط الدولة يف جمال التعليم العايل، وبخا�سة يف جمال اخلطة اخلم�سية 
العا�رشة، فاإننا نرى اأن هناك توجهات جّدية لزيادة فر�س االلتحاق بالتعليم العايل، وي�ستعر�س 
الباحث فيما ياأتي عدداً من اخلطط يف هذا املجال، فقد ورد اأن من اأهداف اخلطة اخلم�سية العا�رشة 
يف جمال التعليم العايل: )زيادة فر�س االلتحاق بالتعليم العايل، واإتاحته للمجتمع وفق معايري 
اجلدارة، وذلك بالتكامل مع االأهداف االأخرى يف اإطار ا�سرتاتيجية اإ�سالح التعليم العايل وحتديثه 
وتطويره(. وقد ورد اأي�سًا خالل التقرير ذاته، وفيما يتعلق باأهداف ال�سيا�سة التعليمية يف �سورية 
 ، االفرتا�سية(  واجلامعة  املوازي  والتعليم  املفتوح  )التعليم  اجلديدة  التعليم  اأمناط  تطوير  اأي�سًا 
واإيالوؤها اهتمامًا خا�سًا بهدف زيادة فر�س االلتحاق بالتعليم العايل، وتوفري اإمكانات ت�سجيل 
�سنوية معقولة،  اأق�ساط  لقاء  املتو�سطة  واملعاهد  اجلامعات  املقبولني يف  الطالب  عدد كبري من 
ذلك  عن  ينجم  وما  واالأجنبية،  العربية  اجلامعات  اإىل  ال�سوريني  الطالب  توجه  من  للحد  وذلك 
الطالب، وكذلك بهدف حتقيق  العالقة من ذوي  واأ�سحاب  الوطني  االقت�ساد  يتكبدها  اأعباء  من 
موارد ذاتية تعزز القدرة املالية على الوفاء مبتطلبات اخلطة اخلم�سية العا�رشة يف جمال التعليم 
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القبول التي تعترب متدنية  اأن هناك هدفًا جّديًا واأ�سا�سيًا برفع معدالت  العايل«، والحظ الباحث 
اإذا ما قورنت بالبلدان املتطورة التي تبلغ معدالت االلتحاق فيها من )%60( اإىل )%80( ح�سب ما 
جاء اأي�سًا يف اخلطة نف�سها، واإذا ما ترجمنا املعدالت اإىل اأرقام نرى اأن هناك هدفًا لزيادة معدل 
االلتحاق باجلامعات حتى )%25( بالن�سبة اإىل الفئة العمرية املقابلة اأو اإىل ن�سبة )%3( من الطالب 

احلاليني)6(. 
2�1 احلد من الإنفاق على التعليم ل�سالح قطاعات اأخرى: 

بل  بحتًا،  ا�ستهالكًا  التعليم  على  االإنفاق  اعتبار  عدم  يجب  اأنه  على  عاملي  اإجماع  هناك 
ا�ستثماراً منتجًا يف راأ�س املال الب�رشي الذي يزيد من االإنتاجية ويطور تقنياتها، اإذ يقرن التعليم 
بتكثيف راأ�س املال املادي ب�رشيًا، وبالتايل باالعتماد على التقنيات املتطورة، وزيادة االإنتاجية، 

وتخفي�س متو�سط تكاليفها.
اإن االإنفاق ال يحل وحده م�سكالت التعليم، ولكن ال ميكن حل امل�سكالت مبعزل عنه، وي�سكل 
التمويل واالإنفاق على التعليم يف معظم البلدان عبئًا على ميزانيتها العامة، وال �سيما يف البلدان 
التي اتبعت �سيا�سة دميقراطية التعليم وعموميته وجمانيته. وتعترب �سورية يف مقدمة هذه البلدان 
متويلها  تتوىل  وظائفها  من  مبا�رشة  اأ�سا�سية  وظيفة  مراحله  خمتلف  على  التعليم  اعتربت  التي 
االأزمة  هذه  عن  ُعرّب  وقد  التعليم،  على  االإنفاق  اأزمة  تعي�س  البلدان  معظم  اأن  عليها.  واالإنفاق 
)اإّن  ورد:  العايل، حيث  التعليم  ب�سدد  العاملي  اليون�سكو  اإىل موؤمتر  املقدمة  الدرا�سات  اإحدى  يف 
واإن  الت�سعينيات،  العايل خالل عقد  للتعليم  املميزة  ال�ّسمة  تعد  املالية  واالأزمة  املالية  ال�سغوط 

التعليم العايل مبختلف اأنحاء العامل يعاين هذه االأزمة()7(.
ومل تكن �سورية بعيدة عن هذه االأزمة، التي اأ�سابت قطاع التعليم العايل، وقد ظهر هذا جليًا 
يف اخلطة اخلم�سية العا�رشة 2006-2010، كما �سبق اأن ا�رشت، كما ظهر ذلك اأي�سًا يف تقرير التنمية 
الب�رشية للجمهورية العربية ال�سورية ل�سنة 2005 حيث جاء: )اأن بحث اجلامعات ال�سورية يف االآونة 
االأخرية عن م�سادر متويل اأخرى يف ظل العجز املتزايد للميزانية العامة، و�سغوط االإنفاق قد دفع 
بها اإىل اعتماد اأنظمة التعليم املوازي والتعليم املاأجور والتعليم االفرتا�سي والتعليم املفتوح يف 
نظامان  التعليمية  املنظومة  داخل  فيه  بات  ب�سكل  واحلكومية،  العامة  اجلامعية  املنظومة  بنية 

ماليان خمتلفان، �سبه جماين وماأجور()8(.
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وجاء يف اخلطة اخلم�سية العا�رشة اأي�سًا )تطبيق اإ�سرتاتيجية جديدة لالإدارة املالية تت�سمن 

اأوجهًا جديدة لالعتماد على الذات، وا�سرتداد التكاليف وال�رشاكة يف االإنفاق، وو�سع بدائل للحد 

من التكاليف مع احلفاظ على النوعية، وذلك من اأجل �سمان تي�سري مايل كفء للموارد املتاحة، 

وتلك املطلوبة يف عملية التطوير خالل اخلطة اخلم�سية العا�رشة(.

التعليم العايل الذي يعاين منه   يالحظ الباحث وب�سكل جلي عمق االأزمة يف االإنفاق على 

قطاع التعليم يف �سورية، ح�سب ما اأ�سارت اإليه التقارير الوطنية املخت�سة ومتت مالحظته والعمل 

على اإيجاد حلول له. 

اجلدول )5( 

موؤ�رص اعتماد موازنة التعليم العايل اإىل اعتماد املوازنة العامة للدولة

مؤشر اعتماد موازنة التعليم العالي إلى اعتماد موازنة الدولة

موازنة التعليم العالي )اعتماد( /موازنة الدولة )اعتماد( *100

200220032004200520062007العام

3.93.63.43.15.14.1املوازنة اجلارية

املوازنة 
االستثمارية

2.53.84.243.82.9

3.23.73.83.54.63.6إجمالي املوازنة

المصدر: وزارة التعليم العالي في سورية، مديرية التخطيط ودعم القرار، مقارنة مؤشرات التعليم العالي 

من عام 2007-2002.
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العايل بالن�سبة  التعليم  الب�سيطة لن�سبة اعتماد  الزيادة  ال�سابق  الباحث من اجلدول  يالحظ 
اإىل اعتماد املوازنة العامة للدولة، فمن عام 2002 وحتى عام 2007 مل تزد هذه الن�سبة اإال مبقدار 
)%0.4( ، على الرغم من التو�سع الكبري واملتمثل بزيادة عدد اجلامعات والكليات املفتتحة واملعاهد 
واالأق�سام واالخت�سا�سات، وبالتايل زيادة عدد الطالب، وكذلك ارتفاع االأ�سعار بن�سبة تزيد عن 
)%10( خالل الفرتة املدرو�سة)9(، وعلى الرغم من ذلك، فلم تتطور هذه الن�سبة لتتالءم مع الزيادة 
اأنه يجب اأن تكون هناك زيادة يف هذه الن�سبة على االأقل للحفاظ على  احلا�سلة، ومع مالحظة 
اإىل  التعليم بالن�سبة  االإنفاق على  الباحث  ياأتي ي�ستعر�س  ال�سابق نف�سه، وفيما  النوعية  م�ستوى 

املوازنة العامة للدولة.
اجلدول )6( 

املوازنة العامة للدولة والإنفاق احلكومي على التعليم ون�سبته )اإلف لرية( 

السنوات
املوازنة 

العامة لدولة 
)باإللف( 

ما قبل 
اجلامعي

التعليم 
العالي

اجملموع

*نسبة موازنة 
التعليم العالي 

من إجمالي 
املوازنة للتعليم

نسبة موازنة 
التعليم من 

املوازنة العامة 
للدولة

19833725300016030461220366282341243.2%7.6%

198441289900014925461286447277899346.3%6.7%

19854298420818457581415778326153643.4%6.7%

19864384100025824151339477392189234.2%8.9%

19874170300023924991273302366580134.7%8.8%

19885154500023254171839892416530944.2%8%

19895700000030104492042211505266040.4%8.9%

19906187500033721342288252566038640.4%9.1%
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19918469050735573712411058596842940.4%7%

19929304247044680073125833759384041.2%8.2

199312301800053550403409620876466038.9%7.1%

1994144162000667981038868861056669636.8%7.3%

1995162040000796560848743681283997638%7.9%

1996188050000889702957504601464748939.9%7.8%

1997211125000921075362600731547072640.5%7.3%

19982373000001010745267013631680881539.9%7.1%

19992553000001057508570392241761430940%6.9%

20002754000001137419573109101868510539.1%6.8%

20013220000003548928887929994428228719.9%13.6%

200235638900042324353112446505356900321%15%

200342000000054086784155280506961483422.3%16.5%

200444950000051159473168913096805048224.8%15%

2005460000000585663651592547007449183521.3%16.1%

المصدر )1( : هيئة تخطيط الدولة، التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية، التعليم والتنمية البشرية، نحو 

مستقبل أفضل،مرجع سبق ذكره، ص71.

المصدر )2( : المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السورية، ص380، جدول11/1.

المصدر )*( : من إعداد الباحث باالستناد إلى البيانات الواردة في الجدول.



د. حممد مسري دركزنلي- صاحل الكعود

297اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

من  التعليم  على  االإنفاق  ن�سبة  زادت  املجموع  اأنه يف  ات�سح  ال�سابقة  للبيانات  يف حتليل 

ال�سعف، ويف  اإىل  ازدادت  اأنه  ، ونالحظ  اإىل )16.1%(  للدولة من )7.6%(  العامة  اإجمايل املوازنة 

ح�ساب ح�سة االإنفاق على التعليم العايل من اإجمايل املوازنة املخ�س�سة للتعليم، نالحظ اأن هذه 

الن�سبة اأي�سًا يف تناق�س م�ستمر، فقد كانت هذه الن�سبة )%43.2( عام 1983، ثم بداأت تتناق�س حتى 

و�سلت اإىل )%21.3( ونرى اأن هذه الن�سبة قد انخف�ست اإىل ال�سعف، ون�ستنتج اإن الزيادة املخ�س�سة 

للتعليم قد ذهبت مبجملها لالإنفاق على التعليم ما قبل اجلامعي، البد من االإ�سارة اإىل اأن هناك 

تناق�سًا ملحوظًا و�سديداً لن�سبة االإنفاق على التعليم العايل يجب مالحظته وتداركه.

باالّت�ساع بني  االأخذة  الفجوة  باحلد من  االفرتا�سي  بالتعليم  املنوط  الدور  كان  ومن هنا 

الطلب على التعليم والعر�س عليه من جهة، وتاأمني موارد ذاتية تفي مبتطلبات اخلطة اخلم�سية 

العا�رشة يف جمال التعليم العايل من جهة ثانية، واحلد من هجرة الطالب ال�سوريني اإىل اخلارج 

بهدف الدرا�سة، وما ي�ساحبه من خ�سائر اقت�سادية واجتماعية من جهة ثالثة ، ويالحظ الباحث 

النفقات،  االقت�ساد يف  ناحية  من  احلكومة  يحقق طموحات  �سوف  االفرتا�سي  التعليم  نظام  اأن 

وذلك يف جماالت عدة: 

اأولً: ي�ساهم يف زيادة فر�س االلتحاق بالتعليم العايل دون زيادة بالتكلفة، الأن زيادة عدد 

الطالب يف التعليم االفرتا�سي يتنا�سب عك�سًا مع التكلفة، وذلك بعك�س التعليم االنتظامي القائم 

على املوؤ�س�سات، الأن التعليم االفرتا�سي يتالفى اأكرب نفقات التعليم العايل �سخامة وهي تكاليف 

االإن�ساءات ، بل اإن هذا النظام يحقق ما ال يتحقق يف غريه من حيث قّلة معدل االإنفاق مع زيادة 

عدد الطالب، ففي جميع اجلامعات االنتظامية تزداد تكلفة تقدمي اخلدمة التعليمية مع ازدياد عدد 

الطالب )مباين واإن�ساءات، موارد مادية وب�رشية اأكادميية و اأدارية...(، بينما يف جامعات التعليم 

عن بعد تتناق�س التكاليف املتو�سطة الكلية مع كل طالب يقبل فيها، ففي جامعة القد�س املفتوحة 

تبلغ كلفة الطالب )627( ديناراً اأردنيًا وهذا ميثل )%44( من كلفة الطالب على م�ستوى اجلامعات 

الفل�سطينية، كما اأ�سارت درا�سة احلالة التي قام فيها واجرن Wagner  للجامعة املفتوحة يف اجنلرتا 



دور التعليم االفرتاضي يف احلد من أزمة اإلنفاق على التعليم العالي والطلب عليه يف اجلمهورية العربية السورية 

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 298

االنتظامية)10(، وذلك  الطالب يف اجلامعات  )%25( من كلفة  اإىل  الطالب فيها ت�سل  اأن كلفة  اإىل 
بتاأثري )اقت�ساديات الوفرة( ، مبعنى اأن كلفة تعليم الطالب تاأخذ يف االنخفا�س كلما ازداد عدد 
الدار�سني امل�سجلني يف هذا النمط من التعليم، وذلك ب�سبب توزع عبء التكلفة الثابتة على اأكرب عدد 

ممكن من الدار�سني، وبذلك ميكن ملوؤ�س�سة التعليم عن بعد اال�ستفادة من وفورات احلجم)11(.

ثانياً: ي�ساهم التعليم االفرتا�سي يف حتقيق موارد ذاتية عربت احلكومة عن حاجتها لها، 
كما الباحث �سابقًا، لتحقيق اأهداف اخلطة، وذلك من خالل ر�سوم الدرا�سة التي تفر�سها اجلامعة 

على طالبها.

على هجرة  املرتتبة  والب�رشية  املادية  االأموال  لروؤو�س  اخلطري  اال�ستنزاف  من  احلد  ثالثاً: 
تكاليف  تخفي�س  كذلك  مالئمة،  اخت�سا�سات  بتوفري  وذلك  التعليم،  لتلقي  اخلارج  اإىل  الطالب 
والغذاء..  وال�سكن  واالنتقال  ال�سفر  نفقات  من  االإعا�سة  بتكاليف  املتمثلة  املبا�رشة،  غري  التعليم 
حيث ورد باخلطة اأي�سا(. تخفيف العبء االقت�سادي عن اأهايل املحافظات النائية تعليمًا وجتنيب 
اأبنائهم الطالب اأخطار وتكاليف ال�سفر( )12(، كذلك بتوفري تكلفة الفر�سة البديلة حيث ميكن االأفراد 

من اجلمع بني الدرا�سة والعمل معًا.

ت�سييق  )اإن  ورد  اإذ  ذلك  يوافق  ما  بالتعليم  اخلا�س  الب�رشية  التنمية  تقرير  يف  ورد  وقد 
�سيا�سات القبول يف اجلامعات العامة �سيوؤدي اإىل االإمعان يف �سيا�سات التعليم املوازي واملاأجور، 
وهو توجه مقلق يف حال تناميه الأنه �سيخل بعدالة فر�س الو�سول اإىل التعليم من دون اأن يربز 
اأي دليل حتى االآن على اأن النظامني �ساهما يف ظل القوانني املالية ال�سورية اإىل حت�سني نوعية 
التعليم، بل زادا من ا�ستنزاف املدر�س، اأما نظاما التعليم املفتوح و االفرتا�سي فريتبطان بتامني 
اآن واحد،  التعليم عن بعد يف  وا�ستثمار تقنيات  الداخلية،  الكفاءة  ذاتية، وبتح�سني  موارد مالية 

وهما اأكرث اإقناعًا من نظامي التعليم املاأجور واملوازي()13(.

ثانيُا: جماالت تطبيق التعليم االفرتاضي يف سورية:

تطبيقه هي  اأن جماالت  االفرتا�سي يالحظ  للتعليم  والعربية  الدولية  للتجارب  املتتبع  اإن 
تعليم  باأنه  يت�سم  بل  معني،  جيل  اأو  معينة  فئة  على  قا�رشة  ولي�ست  ومتنوعة،  وا�سعة  جماالت 
ومعوقني...  منازل  وربات  وموظفني  طالب  من  املتباينة  املجتمع  فئات  جميع  ي�سمل  للجميع، 
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وذلك ملرونة التعليم التي يتميز بها عن نظم التعليم االأخرى، واأي�سًا بقلة تكلفته املادية و اإعادته 

االأمل لكثري من �رشائح املجتمع التي حرمت من االن�سواء حتت مظلة التعليم احلكومي، ولي�س هذا 

ي�ستعر�س  �سوف  ياأتي  وفيما  اأخرى،  بربامج  للت�سجيل  الفر�سة  واإعادة  فر�سة  يعطي  بل  فح�سب 

الباحث اأهم املجاالت احليوية التي ميكن اأن يتطور ويزدهر فيها التعليم االفرتا�سي يف �سورية.

يعد التعليم العايل من اأهم املجاالت حيوية لتطبيق التعليم االفرتا�سي، وال �سيما اأن هناك 

�رشيحة كبرية من الطالب حرمت من االنخراط يف نظام التعليم احلكومي، ل�سبب اأو الآخر �سواء ب�سبب 

املعدل اأو ب�سبب العمر، اأو ب�سبب قدم ال�سهادة... ت�سكل هذه ال�رشيحة اإحدى اأهم ال�رشائح امل�ستهدفة 

لنظام التعليم االفرتا�سي يف �سورية، وقد افتتحت اجلامعة االفرتا�سية ال�سورية اخت�سا�سات عدة 

حلملة ال�سهادة الثانوية مبختلف اأنواعها، مما ي�سكل فر�سة لهوؤالء الطالب ملتابعة تعليمهم.

اجلامعي  التعليم  من  املحرومة  الفئات  اأن  يت�سح  اأخرى  ناحية  )2( من  للجدول  قراءة  يف 

مبختلف اأنواعه �سواء التعليم احلكومي اأو اخلا�س اأو املفتوح متثل ن�سبة تزيد عن )%20( وباالأرقام 

فاإنه يف عام 2003/2002 وهو العام الذي افتتحت فيه اجلامعة االفرتا�سية اأبوابها، نالحظ اأن هناك 

امل�ستهدفة  الفئات  االأعداد متامًا  وت�سكل هذه  الر�سمي،  التعليم  اأبواب  بقوا خارج  )23264( طالبًا 

للتعليم االفرتا�سي من �رشيحة الطالب، وقد زاد هذا العدد كما نالحظ اإىل )33201( عام 2004/2003. 

اإن التعليم االفرتا�سي هو مكمل للتعليم االنتظامي، ولي�س بدياًل عنه ومن املمكن اأن ي�سكل نقله 

نوعيه يف منظومة التعليم اإذا ما ا�ستثمرت اأدواته واأ�ساليبه بال�سكل االأمثل.

كما متنح اجلامعة االفرتا�سية ال�سورية درجات علمية عدة منها: الدبلوم )معاهد، االإجازة، 

التعليم  ي�ساهم  اأن  لذا من املمكن  تاأهيل وتخ�س�س، دبلوم درا�سات، ماج�ستري درا�سات(،  دبلوم 

االفرتا�سي يف �سورية يف زيادة اأعداد الطالب ب�سكل كبري يف مرحلة الدرا�سات العليا، اإذا ما خطط 

للنهو�س  ال�سعي  اأهداف احلكومة  اأن من  الطالب على االنخراط فيه، وال �سيما  لها ب�سكل ي�ساعد 

تواجهها  التي  التحديات  من  )اإن  احلكومة  ورد يف خطط  فقد  عدة،  العلمي يف جماالت  بالبحث 
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الدولة قلة عدد طالب الدرا�سات العليا لال�ستفادة منهم كقوة عاملة ن�سطة يف جمال البحث العلمي 
اأ�ساتذتهم( لذلك كان من االأهداف الكمية يف هذا املجال زيادة عدد خريجي  التي ي�رشف عليها 
العلمية  الفروع  يف  االأوىل  اجلامعية  املرحلة  خريجي  و  دكتوراه(  )ماج�ستري-  العليا  الدرا�سات 
يف  العليا  بالدرا�سات  خا�س  اهتمام  )توجيه  اأي�سًا:  وورد   )10%( عن  تقل  ال  بن�سبة  التطبيقية 
العايل على  التعليم  موؤ�س�سات  وت�سجيع  ل�سورية  املنا�سبة  والتقانية  التطبيقية  العلمية  املجاالت 
تطوير برامج الدرا�سات العليا تنوعًا وم�ستوًى وا�ستيعابًا وتوزعًا على مناطق اجلمهورية العربية 
الكفيلة  واملهنية  املادية  احلواجز  رفع  وكذلك  وحاجاتها  املناطق  تلك  مليزات  تبعًا  ال�سورية، 
بزيادة االلتحاق بربامج الدرا�سات العليا ب�سكل ال تقل فيه ن�سبة امللتحقني بالدرا�سات العليا يف 

الفروع العلمية عن )10%(()14(.
واملر�سحني  التعليم،  من  النوع  لهذا  امل�ستهدفة  الفئة  املتخرجون  اجلامعيون  الطالب  يعُدّ 
اأهداف اخلطة  العليا، ورد يف  الدرا�سات  ال�سورية يف مرحلة  الأن يكونوا يف اجلامعة االفرتا�سية 
اخلم�سية العا�رشة يف جمال التعليم العايل: )ت�سميم وتنفيذ خطة الإدارة قبول وتوزيع الطلبة على 
الدرا�سات العليا، وبحيث يتم االرتفاع بعدد طلبة الدرا�سات العليا، واإي�ساله من )%3( يف و�سعه 

احلايل اإىل )%10( من جمموع طلبة اجلامعات عام 2010(.
اجلدول )7( 

عدد اخلريجني من اجلامعات ال�سورية للعام الدرا�سي 2005/2004

أعداد 
اخلريجني

اجملموعاإلناثالذكور

11764603217796

جدول  ص420،   ،2006 السورية،  اإلحصائية  المجموعة  لإلحصاء،  المركزي  المكتب  المصدر: 

رقم11/31

ت�سكل هذه الن�سبة عبئًا على اجلامعات احلكومية، لذا من املمكن اأن ت�سهم اجلامعة االفرتا�سية 
ال�سورية اإىل حد بعيد يف حتقيق هذا الهدف، مبا ت�سكله من مرونة كبرية يف قبول اأعداد كبرية يف 

مرحلة الدرا�سات العليا.
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النتائج: 
يعي�س قطاع التعليم العايل اأزمة يف الطلب على التعليم مقابل العر�س ، مما دفع بالبحث  1 .

عن اأنظمة تعليمية جديدة تزيد من فر�س االلتحاق بالتعليم العايل.
تناق�س  فلقد  عليه،  االإنفاق  يف  حقيقية  اأزمة  �سورية  يف  العايل  التعليم  قطاع  يعي�س  2 .

االإنفاق على التعليم من اإجمايل املوازنة العامة للدولة، كذلك داخل قطاع التعليم نف�سه، 
فقد زادت ن�سبة االإنفاق على التعليم ما قبل العايل مقابل تراجع االإنفاق على التعليم 

العايل.
ًا، فقد اأّثر ذلك على  مع حماولة زيادة عدد فر�س االلتحاق بالتعليم العايل احلكومي كمَّ 3 .

كموؤ�رش  العايل  التعليم  قطاع  يف  النوعية  املوؤ�رشات  تراجع  نالحظ  اإذ  النوع،  م�ستوى 
ن�سبة عدد اأع�ساء الهيئة التدري�سية اإىل عدد الطالب.

ي�سكل التعليم االفرتا�سي فر�سة جدية لزيادة فر�س االلتحاق بالتعليم العايل مع تقليل  4 .

االإنفاق عليه.
ي�سكل قطاع التعليم العايل اأحد اأهم جماالت التعليم االفرتا�سي حيوّية، اإذ ي�سكل عدد  5 .

التقليدي رقمًا كبرياً  التعليم احلكومي  الطلبة امل�ستهدفني واملحرومني من مقاعد يف 
للتعليم  االأهم  الدور  وياأتي  الفئة،  لهذه  التعليمية  الفر�س  توفري  علينا  يحتم  ومهمًا 

االفرتا�سي يف توفريه لهذه الفر�س.

التوصيات: 
يقرتح الباحث لزيادة حت�سني التعليم االفرتا�سي يف �سورية اتخاذ اخلطوات االآتية: 

مما  العايل،  التعليم  موازنة  من  كح�سة  وذلك  االفرتا�سي  التعليم  على  االإنفاق  زيادة  1 .

ميكن من زيادة عدد املراكز واخلدمات يف اجلامعة االفرتا�سية لت�سهم يف قبول اأعداد 
اكرب من الطلبة )اإتاحه فر�س التعليم(.

واالخت�سا�سات  الربامج  عن  االإع��الم  حيث  من  االفرتا�سي  بالتعليم  اأكرث  االهتمام  2 .

االفرتا�سي  التعليم  فكرة  واإي�ساح  واملرئية،  وامل�سموعة  املقروءة  االإعالم  و�سائل  يف 
والطلب على  التمويل  اأزمة  التقليدي حلل  للتعليم احلكومي  اتخاذه كمرادف  و�رشورة 

التعليم العايل يف �سورية.
من  ممكن  عدد  الأكرب  الفر�سة  الأتاحه  االفرتا�سي  التعليم  يف  الت�سجيل  كلفة  تخفي�س  3 .

الطالب الت�سجيل فيه )زيادة الطلب على التعليم االفرتا�سي(.
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