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  املقدمة:أوالً
تسعى مجيع الدول املتقدمة منها أو النامية اىل حتقيق الرفاهية ألفراد شعبها وهي يف سعيها من اجل                   

حتقيق ما أمكن من هذا اهلدف تضع اخلطط واملؤشرات اليت تسهل هلا القيام باخلطوات الضرورية والالزمـة             
  .حقيق اهلدف النهائي، وهو الوصول اىل مرحلة التنمية االقتصادية واالجتماعيةلت

وكما يالحظ من خالل الواقع والظروف اليت تعيشها الدول النامية ، مازال هناك تدهورا ملستوى                 
فاقتـصادها  : املعيشة يف هذه الدول قد أصاب الغالبية من شعبها بسبب الظروف االقتصادية واالجتماعيـة             

  .يف وغري قادر بأي شكل من األشكال على املنافسةضع
 إال أن املشكلة املشتركة واألساسية بني الدول النامية يف معظمها، هي مشكلة النمـو الـسكاين                  

السريع الذي يساهم بشكل مباشر يف اخنفاض مستوى املعيشة  من خالل الضغوط اليت يولدها هذا النمـو                  
بيعية هلذه الدول ، كما هو معروف فان عدد اكرب من السكان يعين استهالك              السريع على املوارد املادية والط    

  …اكرب، نفقات عقيمة غري إنتاجية 
وكما ذكرنا فان الدول وبالرغم من املشاكل اليت تعاين منها اقتصاديا واجتماعيا فان هدفا أساسيا                 

من خالل تأمني السلع واخلـدمات      تسعى لتحقيق ما أمكنها منه أال وهو رفع املستوى املعيشي للمواطنني            
وحاجات ورغبات أفراد اتمع ، واحلكم على أية عملية تنموية بإطالق صفة النجاح أو الفـشل عليهـا                  

  .يتوقف على حتقيق رفاهية اتمع 
 الوحدة االجتماعية اليت ميارس     و اخللية الرئيسة اليت يعيش ا الفرد منذ نعومة أظافره ،             األسرة هي  و كون  
    ، اا نشاطاتهو/  االدخار   - االستهالك –الدخل  /  تعترب األساس يف حتليل نشاطات األفراد من حيث          فإ 

 أا تعمـل علـى إيـضاح        باالضافة اىل األساس يف تقدير احتياجات اتمع من السكن و السلع األسرية،           
زيادة حجم   يت تؤدي اىل  ، و بيان األسباب ال    /  خصائص   –أعداد    / تطور ها خصائص اتمع من خالل     

، كما أا   ......../  السكن   – العادات و التقاليد     – الدخل   - الزواج املبكر  - التعليم   –اخلصوبة  / األسر  
  .تبني اآلثار املترتبة على زيادة حجم األسرة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية 

ملا تقدمه مـن بيانـات      )  املعيشية -النووية(ومن هنا تأيت أمهية البحوث اليت تتناول أمناط األسرة            
أساسية وضرورية لرسم السياسات االقتصادية واالجتماعية للدولة، وربط الدخل واملؤشرات االقتـصادية            

   .األخرى بأمناط ومستويات االستهالك
  :على املستوى االجتماعي-أ  

اسة الدولة من اجـل     تعطي أحباث أمناط و خصائص األسرة دالئل وإشارات للمخططني والقائمني على سي           
    وضع حد أدىن ملستوى املعيشة جيب أن يتوافر حىت تقوم اجلهات التنفيذية بالعمل للوصول اىل هـذا احلـد                 

فتضع حدا أدىن ملستوى األجور جيب أن يتوافر ضمن إطار احلد األدىن ملستوى االستهالك املقبول للفرد،                ( 
  ) .حبيث يضمن له نوعا من احلياة املقبولة
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  :على املستوى االقتصادي -ب       
تعترب أحباث أمناط األسرة وسيلة موضوعية علمية لدراسة االستهالك النهائي اخلاص أو العائلي، حيث متكن               
هذه األحباث من وضع خطة تنمية مترابطة بكل جوانبها نظرا للعالقة املتبادلة بني االستهالك وبني املتغريات                

  ).خاصة يف ظروف الدول النامية حاليا( … إلنتاج واالدخار واالستثمار االقتصادية األخرى، كالدخل وا
و مـن      ٢٠٠٤-١٩٩٤وسوف يتم استخدام البيانات املتوفرة من املكتب املركزي لالحصاء من تعدادي            

 حتتاج  ةالدميوغرافي الن الدراسات    ١٩٨١باالضافة اىل االستعانة بتعداد     املسوح السكانية ، و صحة االسرة ،      
 بعض باالضافة اىل ذلك سيتم دراسة تطور قيمة          بعض املتغريات،  تأثري سنة ليظهر    ١٥ فترة زمنية تتجاوز     اىل
 وذلك على حنو امجـايل ، و علـى مـستوى            ٢٠٠٤-١٩٩٤ مع عدد من املتغريات بني عامي        اتؤشرامل

االجتمـاعي و    الريف و على اساس النوع       و احلضر   يفاحملافظات ، عدد االسر و حجمها ، مكان االقامة          
  ..........احلالة الزواجية 

 يف معرفة العالقة بني عدد مـن         القياسي كما سيتم من خالل البحث االعتماد على بعض اساليب االقتصاد         
  . املتغريات و اثرها املتبادل

ت  وسوف تصل الدراسة يف النهاية اىل بعض النتائج و املقترحات اليت ميكن ان تساعد يف اختاذ بعض القرارا                 
  .املناسبة و اليت تساعد يف وضع السياسات و الربامج اليت تساهم يف التنمية االقتصادية و االجتماعية 

  :بعض املصطلحات و التعاريف 
  :  و حتديد ماهيتهاألمهيتهانورد بعض التعاريف ملصطلحات تتداول يف هذا البحث   

  :األسرة املعيشية 
فة دائمة يف مسكن واحد، وتربطهم عالقة قرىب، ويـشتركون          هي عبارة عن فرد أو أكثر يقيمون معا وبص        

كل واحد منهم وحدة معيشية واحد ة تنفق على احتياجاا مـن            يكون  حبيث  … معا يف املأكل واملشرب   
  .اإليراد املتجمع لديها

  :األسرة النواة
   .األبناء و اآلباءهي األسرة املؤلفة من جيل 

  :املسامهة يف النشاط االقتصادي 
يف سنة معينة من    ) قوة العمل (هو النسبة املئوية لذوي النشاط االقتصادي       : دل النشاط االقتصادي اخلام     مع

  .جمموع عدد السكان يف نفس السنة
هو النسبة املئوية لذوي النشاط االقتصادي يف سنة معينة من جمموع           :     معدل النشاط االقتصادي املنقح     

  . السنة يف نفس)  سنة٦٤-١٥(القوة البشرية 
   : االقتصاديةمعدل اإلعالة 

  .  نفسهإىل باإلضافة  الواحد الذين يعيلهم املشتغلاألشخاصمتوسط عدد يعرف معدل اإلعالة بأنه 
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  .عدد املشتغلني يف نفس السنة / عدد السكان يف سنة ما= معدل اإلعالة االقتصادية 
  

  :األسرةرب 
 رئيسا هلا وهو املسؤول عـن       األسرةالراشدين الذي تعتربه     األسرة أفراداحد  " على انه    األسرةيعرف رب    

 و ال يشترط يف رب األسرة أن يكون اكـرب           "أفرادها من الدخل املتجمع من      لألسرة اإلنفاقتوجيه سياسة   
  .أفرادها سناً أو دخالً أو من جنس معني

  :الدراسات و األحباث السابقة  -
نواة   و لعل هذه الدراسة تكونتطورها،ص األسر و  خصائ جمالندرة الدراسات املتعلقة يفيالحظ 

    .لدراسات الحقة 
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    األسرخصائص :ثانياً
  :وظائف األسرة -١

األسرة هي احملطة األوىل اليت ينطلق منها قطار اتمع باجتاه هدفه املنشود يف رحلته الشاقة كما اا النـواة                   
حلياة وهنا تكمن وظائف األسرة األساسية فلقد تكفلـت         األوىل للمجتمع واليت متده باألبناء إلدارة عجلة ا       

األسرة على مر العصور بوظائف عدة اختلفت باختالف املراحل الزمنية اليت تعاقبت على األسر، فاألسـرة                
  : و منها القدمية كانت وظائفها تشتمل على معظم نواحي احلياة

  . فيها مجيع السلطات الدنيوية والدينيةتركز -
توفري الطعام والكساء واملأوى    /التربية من الناحية الصحية واجلسمية    واجب  قيامها ب  -

ومن مث تعليمه املهنة اليت سيعيش منها يف املستقبل يف حني تتعلم الفتيـات أمـور                
 .البيت وتعمل يف أعمال الزراعة مع أمها

حلديثـة فمـن     ا اتمعـات  يف   أما يف اتمعات القدمية     األسرةكان ما تقدم ذكره عرض موجز لوظائف        
  :الوظائف اليت تتكفل ا األسرة 

انه من األغراض األساسية اليت شرع الزواج وهيئت املقـدمات          : إجناب األطفال  -
  ألجله حفاظاً للنوع اإلنساين من خالل اإلجناب

التنشئة االجتماعية الصحيحة يف ظل التعاليم األخالقية الفاضلة واليت تساعد على            -
صاحلة اليت تساهم يف بناءه، ال إلقاء األطفال ليكونوا عالة          دعم اتمع باللبنات ال   

 .على اتمع وعقبة يف طريق تقدمه
 محاية األسرة ألبنائها من قبل كل ما من شأنه حماولة هدمها -
 /املعلم األول/ وظيفة التربية والتعليم -
  .إعداد األوالد ويئتهم للمشاركة يف حياة اتمع والتعرف على قيمه وعاداته -

  :األسرة واجبات -٢
 عن نشأة أطفاهلا نشأة سليمة متسمة باالتزان والبعد عن االحنراف وعليها واجبـات              ةمسؤول األسرة إن   
  :وهي
  . تشيع يف البيت االستقرار والود والطمأنينة وان تبعد عنه مجيع الوان العنف والكراهية والبغضأن :أوالً
خربات الثقافة وقواعدها ليصبح قادراً فيما      /  هلا وتنشئتهم اجتماعياً   تشرف األسرة على تربية أطفا     أن: ثانياً

  .بعد على اكتساب املهارات واملشاركة التفاعلية
  : من واجبات اآلباء واألمهات جتاه أطفاهلم هو تطبيق مايليأنيرى بعض املربني : ثالثاً

تخذاه مـن    يتفقا على معايري السلوك وان يؤيد كل منهما لألخر فيما ي           أنينبغي   -
  .والدمهاأقرارات حنو 
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إن للطفل خصائصه الذاتية من الصفاء والرباءة وسالمة العاطفة فعلى األبـوين أن              -                  
  . يفتحا عينيه على الفضائل وان يغرسا فيه الرتعات اخلرية

  :أمناط األسر-٣
سر من بداية نشؤءها حـىت وقتنـا         هي أقدم مؤسسة اجتماعية للتربية عرفها االنسان وقد مرت األ          ةاألسر

وعلى مستوى العالقات بني افرادها هـذا       أاحلاضر بعدد من التطورات الكبرية سواء على مستوى حجمها          
ن القدمي وهي يف كل مراحلها مرآة تعكس        يعين أن األسرة يف الوقت احلايل هي امتدادطبيعي لألسرة يف الزم          

ا اال أا منذ نشاْا وهي تقوم مبهام يف عدد من ااالت التربيـة              الف أمناطه تاتمع الذي تنشأ فيه ومع اخ     
  ٠ة االقتصادية واالجتماعية وغريه التنمي

 أن هناك أمناط خمتلفة لال سرة ختتلف باختالف الفترة الزمنية اليت توجد فيها اال سرة كما أـا                   و هذا يعين  
راحل تطور األسرة كانت األسرة كبرية احلجـم  مث          ففي احدى م   االسرة  للهيئة اليت حتل فيها     " ختتلف تبعا 

  ٠ اتمعات الغربية أغلبأخذ حجمها يصغر حىت وصل حجمها اىل احلجم الصغري املوجود واملنتشر يف 
األسرة النواة ،   ،)املعيشة(األسرة املمتدة   : وعلى أسا س ذلك فهناك عدد من األمناط املختلفة لألسرة ومنها            

  ٠ستقبلية املاألسرة 
 األسرة املعيشية اليت قد جيمع ا الزوج اكثر من زوجة مع أوالده وأحفاده وقـد                هي  : األسرة املمتدة  -أ

ما تكـون هـذا األسـرة       " تضم عدد من االفراد الذين يرتبطون بروابط األخوة واألبوة والعمومة وكثريا          
 .متواجدة يف املناطق الريفية 

 و يف كثري من      يف العامل وخاصة الغرب     هذا النمط   بدأ تراجع  ة تؤكد اط احليا  ان التطورات اجلارية يف امن     إال
من جممـوع   % ١٤,٨، حيث بلغت نسبة االسر املمتدة        بعد أن كانت هي الشكل السائد      املناطق السورية 

 و ختتلف هذه النسبة بني احملافظات تبعا لطبيعة العادات و التقاليد و احلياة االجتماعية و                ٢٠٠٤ لعام   االسر
بينما تشكل  %) ٢٢,٧(تليها احلسكة %) ٢٤(تصادية  ، حيث تشكل اعلى نسبة يف حمافظة دير الزور            االق

  ٠%)١٢,١(تليها حلب % ) ٩,٨(ادىن نسبة يف حمافظة الالذقية حيث بلغت 
و هناك عدد من العوامل اليت تلعب دورا هاما يف بقاء مثل هذه األسر و خاصـة يف األريـاف و بعـض                       

  : و منهااحملافظات النائية
 يـأيت ( و خاصة بعض املقوالت       األوالد زيادةيف   دوراً هاماً  املعتقدات الدينية    تلعب بعض   : العامل الديين 

 تؤخذ املقولة دون األخذ بعني االعتبار ما يتطلبه الدين من تعليم و تربية صاحلة ليكونوا                )الولد و رزقته معه   
 يؤدي إىل رفع معدل      مما م وسائل تنظيم األسرة   استخدتعاد عن ا  دور كبري يف االب    هلذا   ،و م اتمع  هاممن يتبا 
 .اخلصوبة
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من العوامل اهلامة اليت تـدفع       املولود الذكر و ما حيمله بني ثناياه من مفاهيم جمتمعية هو             إن : نوع املواليد 
والد الذكور  ال يزال األ  أوالً حيث انه     و خاصة يف حال إجناب اإلناث     األبوين إىل إجناب املزيد من األطفال       
  ). ذكور و إناث(  ، هذا باالضافة اىل تفضيل تنويع األوالدمفضلني على اإلناث يف اتمع السوري

وهـي املكونـة مـن األب       ، تمعات  بعمومها يف كل ا    وهي األسرة اليت تتصف      :األسرة النووية   -ب
هلم فرصة الـزواج     حتني  هما حىت   والذين يعيشون مع أبوي   ، واالوالد من اجلنسني    ) الزوجة(واألم  ) الزوج(

وهذه األسر هي الشكل الـذي يـسود يف      ، واالنفصال وبالتايل لتكوين عائال ت نووية خاصة بكل منهم          
 وهي الشكل الذي يتجه حنوه التنظيم العائلي يف مجيع أحناء العامل مبقابل تراجع العائلـة                ،اتمعات الغربية   
من جمموع االسـر ،     %) ٨٥,٢( ٢٠٠٤السر النووية يف سوريا لعام       حيث بلغت نسبة ا    ،الكبرية واملمتدة   

تليهـا حلـب   %) ٩٠,٢(باملقابل ختتلف هذه النسبة بني احملافظات حيث بلغت اعالها يف حمافظة الالذقية           
، و هـذا    %)٧٧,٣(تليها احلسكة   %) ٧٦(، بينما بلغت ادى نسبة هلا يف حمافظة دير الزور           %) ٨٧,٩(

 عامل توفر املساحات اليت     وادات و التقاليد باالضافة اىل مستويات التعليم و الدخول          بدوره يؤكد دور الع   
  .تساعد على انشاء االبنية الواسعة 

 وعلى الرغم من أن هذا النمط هو السائد اال أن هناك كثري من التوقعات اليت تبني أن هناك تغري جوهري                    
وهو اسقاط املبدأ البيولوجي من االعتبار كأساس تقوم        بية  يف الدول الغر  سوف يلحق بالعائلة الصغرية النواة      

  ٠املستقبلية األسرةعليه العالقات الزوجية واليت تؤدي اىل وجود 
للمبدأ البيولوجي هذا التنكر الذي يهدد استمرار        اليت يتم التنكر فيها      االسرة وهي   : املستقبلية   األسرة-ج

تصبح النظام العائلي السائد يف املستقبل القريب يف اتمع الغريب           نومن احملتمل أ  ، النظام العائلي يف الغرب     
حيث ارتفعت احلاالت املستقرة ودون زواج ا فمن املعروف وجود عال قات دون زواج وخاصة يف أمريك  ، 
  ٠ نسبة االسرة النواة القائمة على الزواج الرمسي وعلى وجود أبوان لالوالد تما تراجعنبي
  :رهاحجم األسرة و تطو-٤

 مـن   سـوريا عدد سكان    املستمر يف     التزايد أدى :والسكان األسرة وتوزيعها حسب األفراد      -         أ
 مـن  االسـر  اىل تزايـد يف عـدد    ٢٠٠٤ عام   )١٧٩٩٣٠٠٠(اىل   ١٩٩٤مة عام    نس )١٣٧٨٢٣١٥(
ـ  ٢٠٠٤ أسرة عام    )٣١٣٩٥٩٢( اىل   ١٩٩٤ عام   ة أسر )٢١٩٦٠٨٤( وي ن حمققة بذلك معدل تزايـد س

  :لتايل يف اجلدول اام ك٢٠٠٤-١٩٩٤   وقد بلغت نسبة األسر اىل السكان خالل الفترة %.٣,٦٣قدره 
  ٢٠٠٤-١٩٩٤ و السكان خالل العامني األسرعدد ) ١(رقم  جدول

  فأكثر سنة ٢٠نسبة االسر اىل السكان  عدد السكان  األسرعدد   تعداد

٢٧,٤  ١٣٧٨٢٣١٥  ٢١٩٦٠٨٤  ١٩٩٤  
٣٦,١  ١٧٩٩٣٠٠٠  ٣١٣٩٥٩٢  ٢٠٠٤  

  .١٩٩٤/٢٠٠٤لعامي العام للسكان نتائج التعداد :املصدر



 ٩

 عـام  %٣٦,١ اىل   ١٩٩٤عـام   % ٢٧,٤اىل السكان مـن     نالحظ من اجلدول تزايد نسبة االسر       
على الرغم من اخنفاضها خالل      العالية    الزواجية  ، و قد جنم هذا التزايد عن معدالت اخلصوبة         ٢٠٠٤

تعـد  حيـث    ،) ٢٠٠٤ مولود عـام     ٥,٨٢ -١٩٩٤ مولود لعام      ٧,٤(  ٢٠٠٤-١٩٩٤فترة  
 ،اخلصوبة من أهم عوامل النمو السكاين وأكثرها تأثرياً يف حجم السكان وتركيبهم العمري والنوعي          

ـ           العوامـل االجتماعيـة والثقافيـة       نوهي تعكس أمناط السلوك اإلجنايب لألزواج وتتأثر بالعديد م
 ١٩٩٤ملسح الثقايف واالجتماعي يف كل من عامي        بينت نتائج ا  و قد   واالقتصادية السائدة يف اتمع     

 بـدرجات   تؤثر من العوامل واملتغريات     عدداأن هناك    ٢٠٠١و مسح صحة األسرة لعام         ١٩٩٩و  
متفاوتة على السلوك  اإلجنايب ألفراد اتمع ، املواقف والتقاليد والعادات االجتماعية املوروثة حيـال     

تدخل األهل يف إجناب األبنـاء      و ومسامهتها يف النشاط االقتصادي      قضايا الزواج املبكر وتعليم املرأة    
   . و خاصة يف االسر املمتدة..... وتفضيل إجناب مواليد من جنس معني وخاصة الذكور منهم 

            و من جهة اخرى فان تزايد السكان مبعدالت مرتفعة خالل الفترة املدروسة ترتب عليه بقاء         
  : مرتفع على الرغم من اخنفاضه و هذا ما يوضحه اجلدول التايل ألسرةامتوسط حجم 

  ٢٠٠٤-١٩٩٤ و معدالت منوهم و فق نتائج التعداد لعامي األسرالسكان و  )٢(جدول رقم 
  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  البيان

  ١٧٩٩٣٠٠٠  ١٣٧٨٢٣١٥  عدد السكان
  ٣١٤١٧١٨  ٢١٩٦٠٨٤  عدد االسر

  ٥,٥  ٦,٣  متوسط حجم االسرة
  ٢,٥٨  ٣,٢٩  انمعدل منو السك
  ٣,٦٣  ٣,٣٢  معدل منو االسرة

  .١٩٩٤/٢٠٠٤نتائج التعداد العام للسكان لعامي :املصدر 

 فرد عام ٥,٥ اىل ١٩٩٤ فرد عام ٦,٣ اىل اخنفاض يف متوسط حجم االسرة من أعالهيشري اجلدول 
 عة و معدالت اخلصوبة املرتفبسبب وذلك  ، و مع ذلك فما زال متوسط حجم االسرة مرتفع٢٠٠٤

هذا ما يبينه و خالل نفس الفترة ، من تزايد معدالت النمو السكاين بأكثرسر تزايد معدالت منو األ
  :اجلدول التايل 

  ٢٠٠٤-١٩٩٤التوزيع النسيب للسكان و االسر حسب حجم االسرة وفق تعدادي )٣(جدول رقم 
  اموع   فأكثر٧  ٦-٤  ٣-١  البيان

  التوزيع النسيب لالسر  ١٠٠  ٤٢,٧  ٣٦,٤  ٢٠,٩  ١٩٩٤
١٠٠  ٣٣,٢  ٤٢  ٢٤,٨  ٢٠٠٤  
  التوزيع النسيب للسكان  ١٠٠  ٦٣,٤  ٢٩,١  ٧,٥  ١٩٩٤
١٠٠  ٥٣,٠٤  ٣٧,٥٣  ٩,٤٣  ٢٠٠٤  

 .١٩٩٤/٢٠٠٤نتائج التعداد العام للسكان لعامي :املصدر      



 ١٠

 األكرب بالنسبة تستأثر اليت فأكثر هي أفرادسبعة تضم    و اليت األسرأن  أعالهنالحظ من اجلدول 
 الصغرية األسربينما %) ٣٦,٤ (أفراد ٦-٤ بني أفرادها اليت عدد األسر تليها ١٩٩٤لعام %) ٤٢,٧(

 أفراد) ٦-٤( املتوسطة األسر هذه النسب قد تطورت لصاحل أن إال،  % ٢٠,٩فتنخفض نسبتها اىل 
و %) ٣٣,٧(لتصل اىل  ) فأكثر ٧( املؤلفة من األسرو تنخفض يف %) ٤٢,٨( اىل ٢٠٠٤لتصل عام 

 ارتفاع معدل ةالدميوغرافي الكبرية مع عدد من العوامل األسرينسجم هذا التوزيع يف النسب و لصاحل 
  . اخلصوبة و اخنفاض معدل الوفيات و غري ذلك من العوامل 

 عالقة االرتباط بني معدل اخلصوبة الزواجية و متوسط حجم األسرة على مستوى  باختبارو إذا قمنا
  ، كلما ارتفع معدل اخلصوبة الزواجية زاد يتبني لنا وجود ارتباط معنوي قوي ٢٠٠٤القطر لعام 

  :ما يلي  و هذا ما يبينه األسرةمتوسط حجم 
 ٢٠٠٤/ على مستوى القطراألسرةعالقة ارتباط بين معدل الخصوبة ومتوسط حجم 

 حجم األسرة  
معدل الخصوبة Pearson Correlation 0.947 

Sig. (2-tailed) 0.000 
 N 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

قد تطور خالل الفترتني  توزيع السكان حسب حجم االسرة أن )٣( رقم  اجلدولكما نالحظ من
 يعيشون يف اسر مؤلفة من  كانوا من السكان%٦٣,٤ حوايل أن نالحظ ، حيث ٢٠٠٤-١٩٩٤

و % ٢٩,١افراد بنسبة )٦-٤(يتوزع الباقي من السكان يف اسر مؤلفة من بينما ، سبعة افراد فأكثر 
 ٢٠٠٤ و قد اخنفضت النسبة يف عام ١٩٩٤و ذلك لعام % ٧,٥افراد بنسبة ) ٣-١(اسر مؤلفة من 
افراد ازدادت اىل )٦- ٤(و املؤلفة من  % ٥٣,٠٤لتصل اىل ) افراد فاكثر ٧(لالسر الكبرية 

، و مما سبق نستنتج ان االسر الكبرية % ٩,٤٣د نصيبها ليصل اىل اما الصغرية فقد ازدا% ٧٣,٥٣
و هذه الظاهرة الواضحة يف سورية تستدعي املتابعة و مازالت حتظى بالنصيب االكرب من السكان 

ستلحق    سلبية سواء من الناحية االقتصادية او الناحية االجتماعية و نتائجاالهتمام ملا هلا من آثار
  .و ايضاُ باتمع  خاصة االطفال منهم بافراد االسرة و

 و تضاؤل فرص لألطفال زيادة عدد افراد االسرة يؤدي اىل معاناة من سوء التغذية و خاصة أنحيث 
 يلعب األسرة تكوين أن إذ،  الفقريةاألسر من األسرة كانت إذا باألخص و بقاؤهم على قيد احلياة

 ٦٥ سنة ، و عدد الكبار ١٥رةالذين تقل اعمارهم عن دوراُ مهماُ فكلما زاد عدد االطفال يف االس
و كبار كان لذلك االثر السالب على استهالك االسرة ، كما ان زيادة عدد االطفال سنة و ما فوق 

  . يؤدي اىل زيادة قيمة اخلدمات العالجية السن 
راض فانه يؤدي اىل ذلك فان سوء التغذية يف األسرة و ما قد حيمله من ضعف عام و من أم باالضافة

اىل نتائج و آثار سلبية على مستوى اتمع حيث أن ذلك يؤدي اىل حرمان اتمع من جودة األداء 



 ١١

للعاملني و عدم القدرة على التعامل مع التقنيات احلديثة ، حيث أن توفري الغذاء اجليد و مستلزمات 
  .لعامل اىل جانب التدريب و التأهيل احلياة املناسبة من العوامل اليت تؤدي اىل حتسني مستوى أداء ا

  :التباينات يف حجم االسرة و تركيبها :ب 
  : التباينات بني احلضر و الريف-1ً     

دوراً هاما يف حجم االسرة و تركيبها )  الزواج املبكر - الوفاة–اخلصوبة (تلعب العوامل الدميغرافية 
وبة و اخنفاض مستوى معدالت الوفيات من حيث النوع و االعمار ، حيث ان ارتفاع مستوى اخلص

يف  الكبرية كما ان معدالت الزواج املبكر يترك االثر الواضح األسر أفرادعدد يف سورية يزيد من 
 العادات و التقاليد اليت تسود يف اتمع هلا االثر الكبري يف  إىلةباإلضافعدد االسر املكونة حديثاً 

  .ملمتدة حتديد نوعية االسر سواء النواة او ا
 ان هذه العوامل املؤثرة يف حجم االسرة ختتلف بني احلضر و الريف يف الشك فيهو الذي الميكن 
  .اتمع الواحد 

 من و الريف يف سوريةو يف ضوء ما سبق ميكن لنا استنتاج التباينات يف حجم االسرة يف احلضر 
  :ايل  كما يوضحه اجلدول الت٢٠٠٤-١٩٩٤خالل نتائج التعدادات لعامي 

   ٢٠٠٤-١٩٩٤ و توزعهم النسيب و متوسط حجم االسرة و معدالت منو السكان و االسر حضر و ريف  لعامي األسر) ٤(جدول رقم 
مكان   معدل منو السكان  معدل منو االسر  متوسط حجم االسرة   و توزعهم النسيب األسر

  ٢٠٠٤ ١٩٩٤  ٢٠٠٤ ١٩٩٤  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  %  ٢٠٠٤  %  ١٩٩٤  اإلقامة

  ٣,٣٢  ٣,٥٨  ٤,٣٥  ٤  ٥,٢  ٥,٨١ ٥٧,٦  ١٨٠٩٠٦٤ ٥٣,٧٨ ١١٨١١٥٨  حضر

  ١,٨٠  ٣,٠١  ٢,٧٦  ٢,٦  ٦,٣  ٦,٨٢ ٤٢,٤  ١٣٣٢٦٥٤ ٤٦,٢٢ ١٠١٤٩٢٦  ريف

  ٢,٥٨  ٣,٢٩  ٣,٦٣ ٣,٣٢  ٥,٥  ٦,٣ ١٠٠  ٣١٤١٧١٨  ١٠٠ ٢١٩٦٠٨٤  جمموع

  .١٩٩٤/٢٠٠٤نتائج التعداد العام للسكان لعامي :املصدر 

% ٥٧,٦ اىل ١٩٩٤عام % ٥٣,٧٨من االسر قد ازداد من نصيب احلضر نالحظ من اجلدول اعاله ان 
  و هذا بدوره يعود اىل الزيادة الطبيعية يف اسر احلضر و األسرالريف من   مبقابل تراجع نصيب٢٠٠٤لعام 

و حتول بعض املناطق الريفية إىل مناطق حضرية، كما ان اجلدول اىل هجرة  بعض االسر الريفية اىل املدن 
و يف الريف اخنفض %) ١٠,٥(ان التغري النسيب حبجم األسر احلضرية قد اخنفض مبقدارالسابق يبني لنا 

، و هذا يعود لعدد من األسباب االقتصادية و االجتماعية  )٢٠٠٤- ١٩٩٤(خالل الفترة  %)٧,٦(مبقدار 
  .منها ارتفاع مستوى تكاليف املعيشة و تأخر سن الزواج و ارتفاع مستوى الوعي

 متوسط حجم االسرة يف الريف يزيد حبوايل فرد على االسر أن )٤(رقم دول كذلك نالحظ من اجل 
و هذا بدوره يبني لنا ان هناك اختالف يف تطور العوامل الدميغرافية بني احلضر و الريف فعلى احلضرية 

حيث بلغت  معدالت اخلصوبة بني الوسطني  يفتباينمستوى اخلصوبة بني احلضر و الريف نالحظ ان هناك 



 ١٢

و  مولودا  ٣,٩٨اما يف احلضر فقد كانت ٢٠٠٤ مولودا يف عام  ٤,٥ يف الريف و اخنفضت اىل ١٩٩٤مولودا عام ٥,٦٥
  : و هذا ما يوضحه الشكل التايلاألعوام، خالل نفس مولوداً ٣,١٣اخنفضت اىل 

  )١(شكل رقم 
  )للمرأة الواحدة (٢٠٠٤ – ١٩٩٤ مكان اإلقامة تطور معدل اخلصوبة الكلية حسب )١(شكل رقم                                  
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  .املكتب املركزي لإلحصاء  / ٢٠٠٤ لعام نتعداد السكا: املصدر

 الريف قد ادت اىل ختفـيض نـسبة         إىل اجتهتاليت   كذلك فان جهود التنمية االجتماعية و االقتصادية        
حيث  تشري اإلحصاءات الصحية و نتائج املسوح األسرية إىل          ن اخلامسة ،   الرضع و االطفال دون س      اخلام و  وفياتال

 معـدل الوفيـات     األطفال دون سن اخلمس سنوات ، حيث اخنفض          اخلام والرضع و   وفياتالاخنفاض يف معدالت    
 وهـذا   السابقة،خالل الفترة   %)٤,٦ (بنسبةاي  ٢٠٠٤باأللف عام   )٣,١ (إىل ١٩٩٣باأللف عام   )٥,٢(اخلام من   

معدل وفيات كما اخنفض  حتسن مستوى اخلدمات الصحية املقدمة و ازدياد عدد املراكز الصحية،          إىلفاض يعود   االخن
يف املتوسط سـنوياً    %) ٦,٢( أي بنسبة    ٢٠٠٤باأللف عام   ) ١٧,١( إىل   ١٩٩٣باأللف عام   ) ٣٤,٦(الرضع من   

كما اخنفـض   ،مستواه عند اإلناث   و كان هذا املعدل دوماً أعلى عند الذكور عن           ، ٢٠٠٤-١٩٩٣خالل الفترة   
 أي  ٢٠٠٤باأللف عام   ) ١٩,٣( إىل   ١٩٩٣باإللف عام   ) ٤١,٧(معدل وفيات األطفال دون اخلمس سنوات من        

   . ٢٠٠٤ – ١٩٩٣يف املتوسط سنوياً خالل الفترة  %) ٦,٨(نسبة 
  )باأللف (٢٠٠٤ – ١٩٩٣اخلامسة  الرضع ومعدل وفيات األطفال دون سن  اخلام ووفياتالتطور معدل   )٢(شكل رقم        

34.6
41.7

5.2

18.120.2

4.8

17.119.3

3.1

0

10

20

30

40

50

معدل الوفيات الخاممعدل وفيات االطفال دون الخامسةمعدل وفيات الرضع

1993 2001 2004

  .املكتب املركزي لإلحصاء  / ٢٠٠٤ السكان عام تعداد ٢٠٠١ ، مسح صحة األسرة عام ١٩٩٣مسح صحة األم والطفل عام : املصدر 



 ١٣

 األسـر مبعدل اكرب من معدل منو       اسر احلضر قد زاد    معدل منو    أن) ٤( رقم   كما نالحظ من اجلدول   
 قد زاد عن معدل منو السكان ممـا         األسر معدل منو    أن من املالحظ    التجمعنييف الريف ، و يف كال       

 فرد يف الريـف خـالل       ٠,٥٢ فرد يف احلضر و      ٠,٦١ بلغ   األسرة يف متوسط حجم     نقص اىل   أدى
    .٢٠٠٤-١٩٩٤العامني 

يبني وجود اختالفات بني     على صعيد التوزيع النسيب لالسر حسب عدد االفراد فان اجلدول التايل             أما
  :احلضر و الريف كما يلي 

  ٢٠٠٤- ١٩٩٤لتعدادي )  ريف-حضر  (األسرة أفراد حسب لألسرالتوزيع النسيب )٥(جدول رقم 

عدد االفراد   جمموع  ريف  حضر
  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  يف االسرة

٢٤,٨  ٢٠,٩  ٢٠,٦  ١٨,٦  ٢٥,٦  ٢٢,٩  ٣-١  
٤٢,٨  ٣٩,٤  ٣٧  ٣١,١  ٤٧,٢  ٤١  ٦-٤  
٣٣,٧  ٤٢,٧  ٤٢,٤  ٥٠,٣  ٢٧,٢  ٣٦,١  +٧  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اموع
  .١٩٩٤/٢٠٠٤نتائج التعداد العام للسكان لعامي :املصدر 

 انه يف   إالزاد  قد  و الريف    و املتوسطة يف احلضر       الصغرية األسر نصيب   أنأعاله   اجلدول   نالحظ من 
و اليت على الرغم من      الكبرية   األسرملدروسة على عكس    يف الريف خالل الفترة ا     جتاوز مثيله   احلضر  

و هذا بدوره يعـود اىل عـدد مـن العوامـل            فقد جتاوز نصيبها يف الريف عن احلضر ،         اخنفاضها  
  .و اليت مت ذكرها سابقاًاالجتماعية 

 كثرة السكان يف يبني لنا) ٦(فان اجلدول رقم  التوزيع النسيب للسكان حسب حجم االسرة أما
 الكبرية يف الريف قياسا يف احلضر األسرو كثرة السكان يف   الصغرية يف احلضر قياسا يف الريفاألسر

  ٢٠٠٤-١٩٩٤ ريف وفق تعدادي -التوزيع النسيب للسكان حسب حجم االسرة حضر)٦(جدول رقم 
  اإلقامةمكان   التعداد  األسرة أفرادعدد 

٧  ٦- ٤  ٣- ١+  
  ١٩٨١  ٦١,٨  ٢٩,٥  ٨,٦  حضر
  ٦٩  ٢٤,٥  ٦,٤  ريف
  ١٩٩٤  ٥٦  ٣٥,٢  ٨,٨  حضر
  ٧٠,٩  ٢٣  ٦,١  ريف
  ٢٠٠٤  ٤٤,٥٣  ٤٤,٤١  ١١,٠٥  حضر
  ٦٢,٧٨  ٢٩,٦٥  ٧,٥٧  ريف

  .١٩٩٤/٢٠٠٤نتائج التعداد العام للسكان لعامي :املصدر   



 ١٤

 حوايل   الذين يعيشون يف اسر كبرية و خاصة يف الريف ، حيث كان هناك             األفرادنالحظ من اجلدول ارتفاع نسبة      
 فرد يعيـشون يف     ١٠٠ يف كل    ٢٠٠٤ فرد لعام    ٦٣ و   ١٩٩٤ فرد لعام    ٧٠,٩ و   ١٩٨١ يف الريف عام      فرد ٦٩

  .اسر مؤلفة من سبعة أفراد فأكثر 
 الذين يعيشون يف اسر صغرية و متوسطة يف احلضر عن الريف و خاصة يف عـام                 األفرادكما نالحظ ارتفاع نسبة     

٢٠٠٤.   
  :ت بني احملافظات ايناالتب-٢ً    
 و السكان و توزعام حـسب احملافظـة  كمـا            األسرمعلومات عن   ) ٧( البيانات املتضمنة يف اجلدول رقم       تظهر

  . ٢٠٠٤يظهرها تعداد 
  األسر و السكان و توزعام حسب احملافظة) ٧(جدول رقم 

  دمشق  البيان
ريف 
  دمشق

  لقنيطرةا  الرقة دير الزور  احلسكة  طرطوس  الالذقية السويداء  درعا  ادلب  محاه  محص  حلب

  ٦٧  ٧٩٤  ١٠٠٥  ١٢٧٥  ٧٠١  ٨٨٠  ٣١٣  ٨٤٤  ١٢٥٨  ١٣٨٥  ١٥٢٩  ٤٠٤٥  ٢٢٧٣  ١٥٠٦  باأللفالسكان 

  ١١  ١٢٠  ١٣٣  ١٨١  ١٤٣  ١٨٥  ٦٤  ١٣٣  ٢٠٢  ٢٣٤  ٢٧٢  ٧٠٧  ٤٢٦  ٣٣٢ باأللف األسرعدد 

متوسط حجم 
  األسرة

٦,١  ٦,٦  ٧,٦  ٧  ٤,٩  ٤,٨  ٤,٩  ٦,٤  ٦,٢  ٥,٩  ٥,٦  ٥,٧  ٥,٣  ٤,٥  

  % الصغريةاألسر
  )أفراد ٣-١(

١٩,٨  ١٩,١  ١٣,٦  ١٤,٤  ٢٧,٧  ٣٠,٥  ٢٦,٨  ١٩,٧  ٢٠,١  ٢٠,٨  ٢٢,٦  ٢٣,٣  ٢٤,٣  ٣٣,٣  

  % الكبريةاألسر
  ) فأكثرأفراد ٧(

٤٣,٦  ٤٨,٢  ٥٦,٦  ٥٢,٩  ٢١,٧  ٢٠  ٢٠,٣  ٤٤  ٤٣,٥  ٣٧,٧  ٣٣  ٣٥,٢  ٢٧,٦  ١٦,٣  

 األسرالسكان يف 
  %الصغرية

٧,٤  ٦,٨  ٤,٢  ٤,٩ ١٢,٦ ١٤,٤ ١٢,٩  ٧,٢  ٧,٣  ٨,١  ٩,٢  ٩,٤ ١٠,٥ ١٦,٢  

 األسرالسكان يف 
  %الكبرية

٦٣,٨ ٦٨,٢ ٧٥,٧ ٧١,٥ ٣٦,٢ ٣٤,٥ ٣٣,٩  ٦٤ ٦٣,٢ ٥٦,٩  ٥١,٥ ٥٤,٤ ٤٤,٦ ٢٩,١ 

  .٢٠٠٤التعداد العام للسكان لعام :املصدر 

 بني احملافظات يتـراوح     األسرة متوسط حجم    أن ٢٠٠٤و الذي يعكس نتائج تعداد      ) ٧(نالحظ من اجلدول رقم     
 حمافظة كمـا و تتميـز احملافظـات        أعلى فرد يف حمافظة دير الزور و هي         ٧,٦ و    فرد يف حمافظة دمشق ،     ٤,٥بني  

، و يعود هذا التباين اىل اختالف معدالت اخلصوبة و الـزواج و              األسرةالشرقية و اجلنوبية بارتفاع متوسط حجم       
  ...... .العادات و التقاليد 

مولود ٤,٥٨ للمرأة الواحدة يصل اىل      الزواجيةبة  فعلى سبيل املثال فان حمافظة دمشق تتميز مبعدل منخفض للخصو         
) ٨(لنا اجلدول التايل رقم هذا ما يوضحه  ، و   مولود  ٨,٤٣قياسا بغريها من احملافظات حيث وصل يف دير الزور اىل           

  : للمرأة و متوسط حجم األسرة على مستوى احملافظات الزواجيةمعدل اخلصوبة 
  مرأة و متوسط حجم األسرة على مستوى احملافظاتمعدل اخلصوبة الزواجية لل) ٨(جدول رقم 

  القنيطرة  الرقة  دير الزور  احلسكة  طرطوس  الالذقية  السويداء  درعا  ادلب  محاه  محص  حلب  ريف دمشق  دمشق  البيان

معدل اخلصوبة 
  الزواجية

٦,٥٧  ٧,٥١  ٨,٤٣  ٧,١٥  ٥,٢٨  ٤,٩٤  ٤,٢٦  ٦,٩٧  ٧,٥٣  ٦,١٣  ٥,٧٧  ٥,٧٧  ٤,٩٨  ٢,٦  

  ٦,٣  ٦,٦  ٧,٦  ٧  ٤,٩  ٤,٧  ٤,٩  ٦,٣  ٦,٢  ٥,٩  ٥,٦  ٥,٧  ٥,٣  ٤,٥  حجم االسرة

  .٢٠٠٤التعداد العام للسكان لعام : املصدر      



 ١٥

يف حمافظة دير   % ١٣,٦فرد تراوحت بني    )٣-١( الصغرية   األسر نسبة   أن )٧( رقم   كما يبني اجلدول  
 األدىنحدها  فرد  ) فأكثر ٧( الكبرية   األسريف حمافظة دمشق ، بينما بلغت نسبة        % ٣٣,٣الزور ، و    

 أن، و يتبني من اجلدول      % ٥٦,٦ يف حمافظة دير الزور      األعلىو حدها   % ١٦,٣يف حمافظة دمشق    
  . الكبرية تتمركز يف احملافظات الشرقية و الشمالية الشرقية األسر

 الـسكان يف اغلـب      إمجـايل من  %) ٧٠-٥٠( نسبة تتراوح بني     أننالحظ  باالضافة اىل ما سبق     
 أن ، يقابل ذلك     أرباعحيث تبلغ يف بعض احملافظات ثالثة       )فأكثر ٧( اسر كبرية    أفراداحملافظات هم   

من السكان يعيشون يف اسر صغرية ، و هذا بدوره يؤكد           % ٥مثال اقل من    ) الشرقية(هناك حمافظات   
 السورية بشكل عام و خاصة يف احملافظات اليت تتميز مبعدل           األسرة هناك كثافة سكانية مرتفعة يف       أن

باالضافة اىل اخنفاض معدل    ) عادات و تقاليد   (األوالدة مرتفع و زواج مبكر و عدد كبري من          خصوب
  .الوفيات 

   :التركيب العمري و النوعي-٥
 التغريات الكبرية اليت طرأت على صـورة         من رغمعلى ال  اتمع السوري جمتمعاً فتياً      ما يزال          

جيابية اليت شهدا مستويات عوامل النمو الـسكاين خـالل          اهلرم السكاين و الناجتة عن التبدالت اال      
  .العقود الثالثة املاضية و خاصة اخلصوبة 

 إىل  ١٩٨١عـام   %) ٤٨,٣( سـنة مـن      ١٥فقد اخنفضت نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن         
 أدى ذلـك إىل ارتفـاع نـسبة          قد  ، و  ٢٠٠٤عام   %) ٣٩,٥( و إىل    ،١٩٩٤عام   %) ٤٤,٨(

 ، و   ١٩٩٤عام   %) ٥٢,٢( ، مث إىل     ١٩٨١عام   %) ٤٨,٣( من   ٦٤ -١٥لعمل  السكان يف سن ا   
األعوام يف   %) ٣,٣( سنة فأكثر فلم تتجاوز      ٦٥ نسبة كبار السن     ا، أم ٢٠٠٤عام   %) ٥٧,٢(إىل  

   .السابقة
  )٣(شكل رقم 

   (%)٢٠٠٤-١٩٩٤-١٩٨١تطور التركيب العمري للسكان  
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السكان دون 15 سنة السكان من 15-64 سنة السكان 65 فاآثر
  

  



 ١٦

  .املكتب املركزي لإلحصاء/  نتائج تعدادات السكان :املصدر 

 سـنة يف العقـدين      ١٥ويعود االخنفاض امللحوظ يف نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن           
املاضيني إىل احندار مستوى اخلصوبة بتسارع اكرب من احندار مستوى الوفيات ، ممـا جعـل اهلـرم                  

  .ة الضيقة العمري للسكان يتجه حنو الشكل احملدب و القاعد
كما انعكس اخنفاض نسبة األطفال على معدل اإلعالة العمرية الذي اخنفض بـدوره مـن               

 سنة  عـام     ٦٤-١٥فرداً من األطفال و املسنني املعالني لكل مائة من السكان يف سن العمل              )١٠٧(
   .٢٠٠٤فرداً عام )٧٥( ، و إىل ١٩٩٤فرداً عام )٩٢( ، إىل ١٩٨١

فلم يطرأ عليها أي تغيري يذكر علـى        )  أنثى ١٠٠ور مقابل كل    عدد الذك (أما نسبة اجلنس    
 بـني   ت ، بينما تذبذب   ةاملدروسخالل الفترة   ) ١٠٥(مستوى جمموع السكان حيث بلغت يف حدود        

 نتيجـة   ٢٠٠٤ سنة عـام     ٦٤-٦٠يف الفئة العمرية    )٩٨,٦(فئات السن و بلغت أدىن مستوى هلا        
يف الفئـة   ) ١٠١,٧(لسن عن مستواها بني الرجال يليهـا        ارتفاع نسبة األرامل بني النساء يف هذه ا       

  . اهلجرة اخلارجية اليت هي يف غالبيتها من الرجال ة سنة نتيج٣٩-٢٠العمرية 
  ٢٠٠٤ – ١٩٨١نسبة اجلنس حسب فئات السن العريضة )٩(جدول رقم 

  ٢٠٠٤  ١٩٩٤  ١٩٨١  فئات السن
١٠٥,٨  ١٠٥,٧  ١٠٥,١  ١٤ -  ٠  
١٠٣,٢  ١٠٣,١  ١٠٣,٧  ٦٤ -١٥  
  ١١٠,٨  ١١٨,٧  ١٠٦,٤   فأكثر٦٥

  ١٠٤,٥  ١٠٤,٧  ١٠٤,٤  اموع
  .١٩٩٤/٢٠٠٤/ ١٩٨١نتائج التعداد العام للسكان لألعوام :املصدر 

  :التركيب التعليمي -٦
حدثت تغيريات اجيابية يف بنية اهلرم التعليمي للسكان ، متثلت باخنفاض نسبة األمية و امللمني بالقراءة                

ة احلاصلني على مؤهالت تعليمية ، و تقليص الفجوة بني اإلناث و الذكور يف              و الكتابة و ارتفاع نسب    
 فـأكثر تـدرجيياً مـن       ١٥فقد اخنفضت نسبة األمية بني اإلناث اللوايت تبلغ أعمارهن          ،  هذا اال   

  .٢٠٠٤عام %) ٢٦,١( إىل ١٩٩٤عام %) ٣٠,٦(
 . ٢٠٠٤عـام   %) ١٢,١(ىل   إ ١٩٩٤لعام  %) ١٥,٦( نسبة األمية عند الرجال من       خنفضتبينما ا 

وواكب اخنفاض نسبة األمية ارتفاع يف نسبة املتعلمني من محلة خمتلف املؤهالت التعليمية ، ما عـدا                 
  .محلة الشهادة االبتدائية 

لعـام  )٣٢(ويعود اخنفاض نسبة األمية إىل جمانية التعليم و الزاميته اليت امتدت مبوجب القانون رقـم                
  .و إىل اجلهود املبذولة يف جمال حمو األمية ) اية مرحلة التعليم األساسي( إىل الصف التاسع ٢٠٠٢



 ١٧

 بني النساء و الرجال إىل االحنسار التدرجيي للموروث االجتمـاعي الـذي     اخنفاض النسبة كما يشري   
كان حيد من تعليم البنات و االجتاه املتزايد لإلناث حنو التعليم ، و مع ذلك الزالت األميـة أوسـع                    

  .  راً بكثري بني اإلناث و يف الريف عن مستواها بني الذكور ويف احلضر انتشا
  :و اجلدول التايل يوضح ما سبق ذكره 

  ٢٠٠٤-١٩٩٤حسب اجلنس )  سنة فأكثر١٥(تطور التركيب التعليمي للسكان )١٠(جدول رقم 
٢٠٠٤  ١٩٩٤  

  احلالة التعليمية
  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  ٢٥,٤  ١٢,١  ٣٩,٤  ١٥,٦  أمي
  ٢٩,٧  ٣٣,١  ١٨,٧  ٢٥  قرا و يكتبي

  ١٦,٩  ٢٠,٥  ١٨,٤  ٢٤,٥  ابتدائية
  ١٣  ١٥,٥  ١١,٩  ١٥,٨  إعدادية
  ٨,٥  ١٠  ٨,٢  ١١,٨  ثانوية
  ٤,٢  ٤,١  ١,٨  ٢,٥  مهين/ مؤهل فين 

  ٢,٣  ٤,٧  ١,٦  ٤,٨  جامعية فأكثر
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  اموع

  .١٩٩٤/٢٠٠٤نتائج التعداد العام للسكان لعامي :املصدر 

  )٤(قم شكل ر
  ٢٠٠٤- ١٩٩٤حسب اجلنس )  سنة فأكثر١٥(تطور نسبة األمية 
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 :املستوى التعليمي للزوج والزوجة  -1ً

السلوك " يعترب املستوى التعليمي للزوج والزوجة من أهم خصائص األسرة لعالقته بعدد من الظواهر                
ال سيما صحة األم والطفل ، ومدى متابعة        " ة األسرة   اإلجنايب واستخدام وسائل تنظيم األسرة وصح     

  :    املستوى التعليمي للزوج حسب مكان اإلقامة التايلويبني اجلدول صيلهم التعليمي األوالد لتح



 ١٨

  ٢٠٠٤-١٩٩٤املستوى التعليمي للزوج )١١(جدول رقم 
٢٠٠٤ ١٩٩٤ 

 فئات املستوى التعليمي
 %جمموع %ريف %حضر  %جمموع %ريف %حضر 

 ٢٠ ٢٦,٧ ١٥,١ ٢٧ ٣٤,٤ ٢٠ أمي

 ٣٤ ٣٣,٦ ٣٤,٧ ٢٩ ٣١,٨ ٢٦,٧ ملم

 ١٦ ١٦,٩ ١٥,٢ ١٨ ١٥,٦ ٢٠ ابتدائية

 ١٠ ٨,٤ ١١,٣ ٩ ٦,٥ ١١ إعدادية

 ٨ ٦,٢ ٩,١ ٩ ٦,٩ ١٠,٨ ثانوية 

 ٥ ٤,٣ ٥,٣ ٢ ١,٣ ٢,٨ معهد متوسط

  ٧  ٣,٣  ٨,٩  ٦  ٣  ٨,٤  فأكثرجامعي 

  ١  ٠,٥  ٠,٦  ٠  ٠,١  ٠,٢  غري مبني

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اموع

  املكتب املركزي لإلحصاء/ ٢٠٠٤-١٩٩٤التعداد العام للسكان لعامي :املصدر

 وجود تفاوت يف نسبة األميني بني احلضر والريف لألزواج حيث ترتفـع              أعاله نالحظ من اجلدول  
 . ١٩٩٤عـام   % ) ٢٠(بينما تنخفض يف احلضر إىل      % ) ٣٤,٤(نسبة األمية يف الريف لتصل إىل       

       وتنخفض يف الريـف لتبلـغ      %) ١٥,١( تنخفض نسبة األمية يف احلضر لتصل إىل         ٢٠٠٤ويف عام   
 )٢٦,٧.( %  

ونالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة األزواج الذين حيملون ثانوية فأكثر تزيد يف احلضر عن الريف ،                 
 تفقت قلـيالً  ار و ١٩٩٤عام  % ) ١١,٢( ويف الريف   % ) ٢٢( حيث وصلت نسبتهم يف احلضر      

   . %)١٣,٨(و يف الريف %) ٢٣,٣ (إىليف احلضر ٢٠٠٤هذه النسبة يف عام 
وصلت أعالهـا    حيث   األزواج األمينييف نسبة   أما بالنسبة للمحافظات فنالحظ وجود تفاوت كبري        

   .٢٠٠٤على التوايل لعام%) ١,٢-%٠,٣(و أدناها يف القنيطرة و السويداء %  ٢٧,٦يف حلب 
بار األثر التعليمي لألزواج على عدد األوالد نالحظ وجود ارتباط معنوي ضـعيف             و يف حال اخت    

  ).٠,٠٤٥-(حيث بلغ 
  )Beta )Std.Error  املتغريات املستقلة

  ٠,٠٠٣  ٠,٠٤٥-  املستوى التعليمي للزوج



 ١٩

 اجيايب علـى    تأثري له   األميو يتفاوت هذا االرتباط حسب املستوى التعليمي للزوج فنجد ان الزوج            
 نالحظ وجود عالقة ارتباط عكـسية       فأكثر الزوج احلاصل على الشهادة الثانوية       أما ،   األوالد عدد

 املنجبني ، وهذا ما يوضحه اجلدول       األوالدفكلما ارتفع املستوى التعليمي للزوج كلما اخنفض عدد         
   :األيت

  المستوى التعليمي للزوج
 

 Std. Error Beta المتغيرات المستقلة 
 0.050 0.020 أمي
 0.017- 0.020 ملم

 0.060- 0.020 ابتدائية
 0.077- 0.020 إعدادي
 0.076- 0.020 ثانوي

 0.052- 0.021 معهد متوسط
 0.103- 0.021 جامعية فأآثر

املستوى التعليمي للزوجـة حـسب       ) ١٢(ما يتعلق باملستوى التعليمي للزوجة فيبني اجلدول        يأما ف 
  :٢٠٠٤-١٩٩٤مكان اإلقامة خالل عامي 

  ٢٠٠٤-١٩٩٤املستوى التعليمي للزوجة )١٢(جدول رقم 

٢٠٠٤ ١٩٩٤ 
 فئات املستوى التعليمي

  %جمموع  %ريف  %حضر  %جمموع %ريف  %حضر

 ٣٠,٥ ٤٣,٧ ٢٠,١ ٤٨,٨ ٦٥,٥ ٣٣,٨ أمي

 ٣١,٥ ٢٧,٢ ٣٤,٦ ١٩ ١٥,٧ ٢٢,٢ ملم

 ١٥,٣ ١٥,١ ١٥,٦ ١٥ ١٠,٧ ١٩,١ ابتدائية

 ٩,١ ٦,٥ ١١,٣ ٧,٤ ٤ ١٠,٥ إعدادية
 ٥,٨ ٣,٢ ٧,٨ ٦,٢ ٢,٩ ٩,٤ ثانوية 

 ٤,٨ ٢,٩ ٦,٢ ١,٥ ٠,٨ ٢,٣ معهد متوسط
  ٢,٥  ٠,٨  ٣,٩  ١,٦  ٠,٤  ٢,٧  جامعي فأكثر
  ٠,٥  ٠,٥  ٠,٥  ٠,٥  ٠  ٠,١  غري مبني
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اموع

  املكتب املركزي لإلحصاء/ ٢٠٠٤-١٩٩٤التعداد العام للسكان لعامي :املصدر

 .٢٠٠٤-١٩٩٤ الكبري يف نسبة األمية عند الزوجات بني عامي االخنفاضأعاله  اجلدولمن نالحظ 
بينما اخنفـضت هـذه     %) ٦٦(ويف الريف   %) ٣٣,٨( يف احلضر    ١٩٩٤حيث كانت النسبة عام     

 وذلك بـسبب    ،%)٤٣,٧(ويف الريف إىل    %) ٢٠,١( لتصل يف احلضر إىل      ٢٠٠٤النسبة يف عام    
  . األمية وانتشار الوعي االجتماعي الذي يشجع تعليم الفتيات إتباع الزوجات لدورات حمو

يف احلـضر   %) ١٤,٤(وكذلك ارتفعت نسبة الزوجات اللوايت حيملن شهادة ثانوية فـأكثر مـن             
   ،لتصل إىل %) ٤( ، أما يف الريف فقد ازدادت من         ٢٠٠٤عام   يف احلضر %) ١٧,٩(،إىل  ١٩٩٤عام



 ٢٠

 رغبة الفتيات يف متابعة حتصيلهم التعليمي وازدياد الـوعي          خالل نفس الفترة ،  مما يدل على       %) ٧(
  .االجتماعي ألمهية تعليم الفتيات عند األهل و بدء احنسار املوروث االجتماعي 

يف نسبة األميات الزوجات حيث وصـلت       ود تفاوت كبري     على مستوى احملافظات فنالحظ وج     أما
علـى التـوايل   %) ١,٣-%٠,٤(ويداء و أدناها يف القنيطـرة و الـس    %  ٢٧,٥أعالها يف حلب    

   .٢٠٠٤لعام
بشكل طردي   البيانات املتوفرة إىل أن معدل اخلصوبة الكلية يتناقص           مجيع الدراسات و   بينتهذا و قد    

متوسط العمـر   زاد  و مسامهتها يف النشاط االقتصادي    زادت   و للمرأةكلما ارتفع املستوى التعليمي     
 عدل م أعلى أنفنالحظ  املؤثرة  التعليمي هو من أهم العوامل       املستوى   أن، و حيث    عند الزواج األول  

 باستمرار عنـدما ننتقـل إىل   تناقصيبدأ بال، مث )٤,٩( إىل حيث يصل  عند النساء األميات صوبةللخ
 قيمة له عند     اقل   إىلاخلصوبة يصل     معدل أنحيث  .  وهكذا العليا اتالنساء احلاصالت على الشهاد   
ويتغري معدل اخلصوبة العمري مع املستوى التعليمي       ،)٢,٠( دة اجلامعية النساء احلاصالت على الشها   

  . للنساء بصورة مشاة لتغري معدل اخلصوبة الكلي
  ٢٠٠٤حسب احلالة التعليمية لعام ) للمرأة الواحدة(معدالت اخلصوبة الكلية )٥(شكل رقم 
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جامعي فاآثرثانوي اعدادي ابتدائي تقرأ وتكتب أمية 

  .املكتب املركزي لإلحصاء /  ٢٠٠٤التعداد العام للسكان : املصدر 

و يف حال اختبار األثر التعليمي للزوجات على عدد األوالد نالحظ وجود ارتباط معنوي قوي حيث                
  ).٠,٣٤٣-(بلغ 

  Beta Std. Error  املتغريات املستقلة

  ٠,٠٠٤  ٠,٣٤٣-  املستوى التعليمي للزوجة

ليمها يؤدي إىل ختفيض عدد األوالد أن كل ثالث سنوات زيادة يف تعو قد بينت عدد من الدراسات 
يف األسرة مبقدار طفل واحد ،  إضافة إىل االنعكاس االجيايب لتعليم األم على الوضع الصحي 

  .واالجتماعي والثقايف جلميع أفراد األسرة 



 ٢١

  قوي  اجيايب تأثري ا هل األمية ة فنجد ان الزوج   ةو يتفاوت هذا االرتباط حسب املستوى التعليمي للزوج       
 وينخفض هذا التأثري كلما ارتفع املستوى التعليمي للزوجة ليصبح تأثرياً عكـسياً            ، األوالدعدد  على  

 ارتفاع سـن الـزواج وبالتـايل        إىلللزوجات احلاصالت على ثانوية فأكثر والسبب يف ذلك يعود          
رصـة  و زيادة الوعي االجتماعي و رغبة الزوجة املتعلمة يف احلصول على ف            ،   اخنفاض فترة اإلجناب  

   :األيتوهذا ما يوضحه اجلدول عمل 
مستوى التعليمي للزوجةال  

 
 Std. Error Beta  المتغيرات المستقلة 

 أمي 0.315 0.005
 ملم 0.128 0.005
 ابتدائية 0.029 0.006
 إعدادي 0.015- 0.007
 ثانوي 0.045- 0.008

 معهد متوسط 0.040- 0.008
 جامعية فأآثر 0.046- 0.010

   :األوالداملستوى التعليمي للزوج و الزوجة و عدد  عالقة بنيال-2ً 
، و املعروف انه إذا كان الزوجني        مًعا   نيزوجلل نالحظ من الفقرات السابقة أمهية املستوى التعليمي        

و العكس صحيح ، مع بعـض        املنجب قليالً    أطفاهلممستويني تعليميني مرتفعني فسيكون عدد      من  
فان هذا يترك اثر    ، أما يف حال كان املستوى التعليمي للزوجني خمتلف          )تقاليدعادات و   (االستثناءات  

هلذا من األمهية أن ندرس األثر الذي يتركه املستوى التعليمي لكـل             كبري على عدد األوالد املنجب،    
  . من الزوجني على عدد األوالد يف األسرة

  :توفرة يف اجلدول التايلالبيانات امل إليهتشري  هذا ما و
   املستوى التعليمي للزوج و الزوجة و عدد األوالد تقاطع) ١٣(اجلدول رقم 

         الزوجة
  الزوج

  جامعة  معهد  ثانوية  إعدادية  ابتدائية  ملم  أمي
  غري مبني

  ٤,٨٧  ٣,٣٣  ٣,٠٢  ٣,٢٦  ٣,٥٣  ٣,٧٣  ٤,٢٢  ٤,٩٢  أمي

  ٤,٧٠ ٢٫٩٠ ٢٫٩١ ٢٫٨٩ ٣٫١٥ ٣٫٠٢ ٤  ٥,٠٧  ملم

  ٤,٦٣  ٢,٧٦  ٢,٨١  ٢,٨٠  ٣,٠٩  ٣,٥٨  ٤,٠٨  ٥,٠٤  ابتدائية

  ٤,٣٧ ٢٫٦٧ ٢٫٧٦ ٢٫٧٥ ٣٫٢٤ ٣٫٥٧  ٣,٩٧  ٥,١٥  إعدادية

  ٣,٨٧ ٢٫٦١ ٢٫٨٩ ٢٫٩٠ ٣٫٢٦ ٣٫٧٣ ٤٫٠٦  ٥,٣٤  ثانوية

  ٤,٢٤ ٢٫٦٥ ٢٫٩٤ ٢٫٩٥ ٣٫٤٠ ٣٫٩٧ ٤٫٣٥ ٥٫٦٥  معهد

  ٣,٥ ٢٫٦٥ ٢٫٩٧ ٣ ٣٫٤٩ ٣٫٨٦ ٤ ٥٫١٧  جامعة فأكثر

  ٤,٦٢  ٢,٧٠  ٣,١١  ٢,٩٣  ٣,٢٢  ٣,٠٩  ٣,٨٤  ٤,٩٢  غير مبين

   .٢٠٠٤ /للسكان لعام م العاتعدادال بيانات :املصدر 



 ٢٢

  :انهنالحظ من اجلدول السابق 
 ، ينخفض عدد األوالد مـع ارتفـاع املـستوى           منخفض للزوج تعليميالستوى  امل ما يكون  عند -

  . و هذا يالحظ يف حال كان الزوج أمي و الزوجة ثانوية فأكثرالتعليمي للزوجة
 أما  ،   يف التأثري على عدد األوالد يف األسرة         الكبري له األثر ستوى تعليم الزوجة    م بان   ما يؤكد ذا  وه

  .مستوى تعليم الزوج فهو ثانوي األمهية بالنسبة لتأثري 
 املؤثرة على عدد األوالد      هناك عدد من العوامل       أوضحت معامالت االرتباط الثنائي أن     كما

حيـث  ، عند الـزواج األول    املرأة عمر   و منها يم األم ،      مستوى تعل   باإلضافة إىل املنجبني يف األسرة    
  .يؤدي ارتفاع سن األم عند الزواج األول إىل ختفيض عدد األوالد املنجبني 

 على عدد األوالد نالحظ وجود ارتباط معنـوي         عمر املرأة عند الزواج األول    و يف حال اختبار أثر      
أة عند الزواج األول كلما اخنفض عـدد         ، أي انه كلما ارتفع عمر املر       )٠,١٥٢-(قوي حيث بلغ    

  . فترة اإلجنابضاألوالد بسبب اخنفا
  Beta Std. Error  املتغريات املستقلة

  ٠,٠٠٥  ٠,١٥٢-  عمر املرأة عند الزواج األول

و لكنـه   نالحظ وجود ارتباط معنوي      األوالد حيث ملهنة الزوجة و الزوج اثر على عدد        كذلك فان   
  .اقل من العامل السابق 

  Beta Std. Error  ملتغريات املستقلةا

  ٠,٠٠٢  ٠,٠٣٦-  مهنة الزوج
  ٠,٠٠٤  ٠,٠٣٣-  مهنة الزوجة

ارتباط معنوي و لكن اقل مـن العوامـل         سكن  لل ملكية األسرة  كان لعدد األسر يف املسكن و     بينما  
ـ    ) ٠,٠٦٤-(، حيث بلغ معامل االرتباط املتعلق بعدد األسر يف املسكن           السابقة ل بينما بلـغ معام

   ).٠,٠٣٦-(االرتباط املتعلق مبلكية املسكن 
أما بالنسبة ألثر مكان اإلقامة على عدد األوالد هناك عالقة ارتباط معنوية ضعيفة حيث بلغ معامـل                 

، أما بالنسبة للعالقة بني عدد الغرف يف املسكن و عدد األوالد نالحظ وجـود               )٠,٠٦٩(االرتباط  
 أي كلما ازداد عدد الغرف يف املسكن كلما ازداد عـدد            )٠,١٢٠(عالقة ارتباط طردية تصل إىل      

         .األوالد
  Beta Std. Error  املتغريات املستقلة

  ٠,٠٠٩  ٠,٠٦٩  الطبقة
  ٠,٠١١  ٠,٠٦٤-  عدد األسر يف املسكن
  ٠,٠٠٢  ٠,١٢٠  عدد الغرف يف املسكن
  ٠,٠٠٤  ٠,٠٣٦-  حيازة األسر للمسكن

                                                .٢٠٠٤ /كان لعامللس م العاتعدادال بيانات :املصدر  



 ٢٣

 :حجم و تركيب إنفاق األسرة - ٧
 تركيب ر من معرفة تطو٢٠٠٣ -١٩٩٦مكنت البيانات اليت وفرها حبث دخل ونفقات األسرة 

استهالك األسر يف كل من احلضر والريف، وكذلك معرفة منط االستهالك السائد ملختلف السلع 
  .دمات وتوزيع اإلنفاق على السلع الرئيسيةواخل

 وقد ارتفع اىل ١٩٩٧س شهرياً عام .ل/١٣٢٠٠/بلغ إمجايل إنفاق األسرة على مستوى القطر 
  :  ،و توزع هذا اإلنفاق على جزئني  أساسيني مها ٢٠٠٤س شهرياً عام .ل/ ٢١٠٤٨/
لتنخفض اىل %) ٥٩,٨ (١٩٩٧بلغت نسبة اإلنفاق على السلع الغذائية عام : السلع الغذائية-
   .٢٠٠٤عام %) ٤٠,٦(
وارتفعت اىل %) ٤٠,٢  (١٩٩٧بلغت نسبة اإلنفاق عام :   السلع غري الغذائية واخلدمات-
ذا مؤشر اجيايب على أن اجلزء األكرب من الدخل يذهب لتلبية احلاجات هو٢٠٠٤عام %) ٥٩,٤(

  . األخرى وبالتايل ازدياد يف رفاهية األسرة
األسرة يف املناطق احلضرية و الريفية جند انه خالل العاميني املذكورين إنفاق ايل متوسط ومبقارنة إمج
 كان اإلنفاق يف احلضر يزيد عنه يف الريف، فعلى سبيل املثال بلغ متوسط إنفاق ٢٠٠٤-١٩٩٧

س أي .ل/ ١٨٥٠٠/ الريف س بينما يف.ل/٢٠٢٢٥/  يف احلضر ٢٠٠٤األسرة الشهري يف عام 
  .منه يف الريف س وبالتايل فإن مستوى املعيشة يف احلضر أعلى.ل/١٧٢٥/بفارق قدره 

  : و اجلدول التايل يوضح متوسط إنفاق األسرة على السلع الغذائية و االنفاقات األخرى 
  متوسط إنفاق األسرة على السلع الغذائية و االنفاقات األخرى) ١٤(جدول رقم 

  ايلاإلمج  السلع غري الغذائية  السلع الغذائية  
١٩٩٧  

  ١٠٠  ٤٠,٦  ٥٩,٤  حضر
  ١٠٠  ٣٩,٨  ٦٠,٢  ريف
  ١٠٠  ٤٠,٢  ٥٩,٨  جمموع

٢٠٠٤  
  ١٠٠  ٦٣,٢  ٣٦,٨  مركز حمافظة
  ١٠٠  ٥٧,٧  ٤٢,٣  حضر
  ١٠٠  ٥٥,٧  ٤٤,٣  ريف
  ١٠٠  ٥٩,٤  ٤٠,٦  جمموع

  . حبث دخل و نفقات األسرة:املصدر
 أواء بالنسبة للسلع الغذائية  سواإلنفاق األسرة على كل زمرة من زمر إنفاقولويات أكما و ختتلف 

  . لسلة املستهلك اإلمجالية و قيمتها من جمموع التشكيلة أمهيتهاغري الغذائية ، و تتفاوت 



 ٢٤

 و البيض حتتل األمساك على اللحوم و اإلنفاق زمرة أنو تشري نتائج مسح دخل و نفقات األسرة 
 ، و ما مقداره ١٩٩٧عام % ١١,٦ األسرة ، حيث شكلت إنفاق أولويات يف سلم األوىلاملرتبة 
 و مشتقاا تصبح نسبة الزمرتني األلبان الزمرة هاىل هذ أضفنا ما إذا ، و ٢٠٠٤- ٢٠٠٣لعام % ٨
 مما يدل على اجتاه واضح لألسرة اإلمجايل اإلنفاق ، و هي تشكل نسبة كبرية من ٢٠٠٣عام % ١٢

انية و هو ما يتماشى مع االجتاهات العاملية ويف نظام التغذية يف القطر حنو االعتماد على املنتجات احلي
  .اليت تركز على املنتجات احليوانية كلما تقدم املستوى االجتماعي و االقتصادي لبلد ما 

عام % ٧وقد جاءت يف املرتبة الثانية زمرة اخلضراوات حيث بلغت نسبة اإلنفاق على هذه الزمرة 
لغت نسبة اإلنفاق على املالبس اجلاهزة و األحذية و  ، أما بالنسبة للسلع غري الغذائية فقد ب٢٠٠٤

   .٢٠٠٤عام % ١٦,٢األقمشة  
 ٢٠٠٤نسبة إنفاق األسرة على السلع الغذائية حسب احملافظات عام )١٥(جدول رقم 

  نسبة إنفاق األسرة على السلع الغذائية
 احملافظة

 اموع الريف باقي احلضر مركز احملافظة
 34.3 0 0 34.3 مدينة دمشق
 44.6 46.6 42.8 0 ريف دمشق
 41.0 47.2 43.2 36.3 محص
 40.9 40.7 36.8 43.8 محاة
 36.2 37.2 37.2 31.7 طرطوس
 38.0 39.8 40.8 35.5 الالذقية
 38.6 39.4 39.5 32.5 ادلب
 44.0 52.1 48.0 40.8 حلب
 38.5 39.1 44.2 35.3 الرقة

 42.7 51.1 43.4 31.9 دير الزور
ةاحلسك  38.2 40.2 45.4 43.0 
 41.7 45.4 43.6 34.7 السويداء
 43.7 44.4 45.6 40.3 درعا
 43.3 43.3 0 0 القنيطرة
 40.6 44.3 42.3 36.8 اموع

  حبث دخل و نفقات األسرة:املصدر

  اخلصائص العامة ألرباب األسر:ثالثاً
ه األسرة رئيسا هلا وهو املسؤول احد أفراد األسرة الراشدين الذي تعترب"يعرف رب األسرة على انه 

  "عن توجيه سياسة اإلنفاق لألسرة من الدخل املتجمع من أفرادها
  :توزع أرباب األسر حسب النوع ومكان اإلقامة -١

إن لدراسة توزع أرباب األسر حسب النوع ومكان اإلقامة أمهية بالغة إذ تعكس من هو      
وام ـري والريفي،بينت نتائج التعدادات األخرية أعاملسؤول يف األسرة واتمع السوري احلض



 ٢٥

نسبته   شكلت مار الذكور إىل جمموع أرباب األساألسر أن نسبة أرباب ٢٠٠٤ -١٩٩٤-١٩٨١
 فيما شكلت نسبة أرباب األسر ٢٠٠٤عام %) ٩١,٧ (إىل لتصل  وارتفعت١٩٩٤عام %) ٩٠,٧(

 السابقة، وهذا مؤشر قوي على أمهية خالل األعوام%) ٨,٣ (إىلولتصل %) ٩,٣(نسبته  النساء ما
دور الرجل ومسؤوليته يف اتمع السوري، كما توزع أرباب األسر بني كل من احلضر والريف 

 يف ،أما١٩٩٤األسر الذكور جند أم يتوزعون بنسب متساوية عام ، فبالنسبة ألرباب بنسب متفاوتة
 يف %)٩٢,٥( حيث بلغت احلضرن  أعلى منها بقليل عالريف نسبتهم يف أن  جند ٢٠٠٤عام 

من جمموع %) ٢٨,٢(نسبته  ،وقد شكل أرباب األسر الذكور مايف احلضر%) ٩١,١ (الريف مقابل
أما بالنسبة لربات األسر نالحظ  ،%)٣١,٤( شكلوا ما نسبته ٢٠٠٤ ويف عام ١٩٩٤الذكور عام 

 كانت ٢٠٠٤ويف عام  ، )%٩,٢( ترتفع قليال عن مثيلتها يف احلضر%) ٩,٥(ان نسبتهن يف الريف 
شكلن ما  وقد يف الريف%) ٧,٥(يف احلضر مقابل %)٨,٩(نسبتهن يف احلضر أعلى وقد بلغت 

 األسرة كون ربة إىل اإلناث األسر ، و يعود اخنفاض نسبة ربات ثع اإلنامن جممو%) ٣(نسبته 
  .أرملة أومطلقة 

  ٢٠٠٤-١٩٩٤ان اإلقامة لألعوامالتوزع النسيب ألرباب األسر حسب النوع ومك)١٦(اجلدول رقم
  ريف  حضر

  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور
  األعوام
  

  نسبة  عدد  نسبة  عدد    عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد
  جمموع

  
١٩٩٤  

  
٢١٩٦٠٥٠ ١٠٠ ١٠١٤٧٨٢  ٩,٥  ٩٦١٣٩ ٩٠,٥  ٩١٨٦٤٣ ١٠٠ ١١٨١٢٦٨  ٩,٢ ١٠٨٤٨٧ ٩٠,٨ ١٠٧٢٧٨١  

  
٢٠٠٤  
  

٣١٤١٦٣٣ ١٠٠ ١٣٣٢٦١٧  ٧,٥  ٩٩٦٠٠ ٩٢,٥ ١٢٣٣٠١٧ ١٠٠ ١٨٠٩٠١٦  ٨,٩ ١٦١١٥١ ٩١,١ ١٦٤٧٨٦٥  

  .املكتب املركزي لإلحصاء/ ٢٠٠٤-١٩٩٤نتائج التعدادات السكانية لألعوام : املصدر

 نسبة أرباب أن صعيد التوزع النسيب للسكان حسب عالقتهم برب األسرة جند ىوعل           
 احلضر قليال عنها يف الريف حيث بلغت يف عام  الزوجة وفئة اخلدم تزيد يفأواألسر والزوج 

 ٣٥,٧(  ٢٠٠٤ام ـويف ع) ٢٧,٨ مقابل ٣٢,٥( ١٩٩٤ويف عام ) ٢٨,٧مقابل ٣١,٥(١٩٨١
يقابل ذلك زيادة يف نسبة األبناء واألقارب اآلخرون يف الريف قياساً باحلضر حيث    ،)٣٠,٧مقابل 

 ٢٠٠٤ويف عام ) ٦٧,٥ مقابل ٧٢,٢ (١٩٩٤ويف عام ) ٦٨,٥ مقابل ٧١,٣(١٩٨١بلغت يف عام 
 يف املدينة  التدرجيي استمرارية األسر املمتدة يف الريف واحنسارهاإىلد ذلك روم) ٦٤ مقابل ٦٨,٧(

 املدينة رمبا يفسر إىل هجرة أرباب األسر الذكور من الريف أن كما ،كما ذكرنا  يف فصل سابق
 والوفاة يف كل من وبة اخلصمعدل اختالف إىل فةباإلضاالطفيف يف توزع السكان ، جزئياً هذا التباين

مولود مقابل )٣,٩٨( ١٩٩٤ عام احلضراملستويني احلضري والريفي حيث بلغت اخلصوبة الكلية يف 



 ٢٦

 حيث بلغت اخلصوبة الكلية يف الريف ٢٠٠٤مولود يف الريف وكذلك األمر بالنسبة لعام ) ٥,٦٥(
  .مولود يف احلضر ) ٣,١٣(مولود مقابل) ٤,٥(

  التوزع النسيب للسـكان حسب عالقتهم برب األسرة حسب اجلنس ومـكان اإلقـامة )١٧(جلدول رقم ا
١٩٨١ ١٩٩٤ ٢٠٠٤ 

 حضر ريف جمموع حضر ريف جمموع حضر ريف جمموع
 العالقة برب األسرة

 رب األسرة ١٦,٦ ١٥,٢ ١٥,٩ ١٧,٢ ١٤,٦ ١٥,٩ ١٨,٩ ١٦ ١٧,٥
  زوجةأوزوج  ١٣,٨ ١٣,١ ١٣,٥ ١٤,٧ ١٢,٩ ١٤ ١٦,٤ ١٤,٥ ١٥,٥
  ابنةأوابن  ٥٩,٩ ٦١,٣ ٦٠,٦ ٦٠ ٦٣ ٦١,٢ ٥٨ ٦١ ٥٩,٧
 أقارب آخرون ٨,٦ ١٠ ٩,٣ ٧,٥ ٩,٢ ٨,٥ ٦ ٧,٧ ٧,٢
 ال قرابة وخدم ١,١ ٠,٤ ٠,٧ ٠,٦ ٠,٣ ٠,٤ ٠,٤ ٠,١٥ ٠,٢
 جمموع ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

  .املكتب املركزي لإلحصاء/ ٢٠٠٤-١٩٩٤-١٩٨١نتائج التعدادات السكانية لألعوام : املصدر

  : توزع أرباب األسر حسب فئات السن والنوع-٢
           إن لدراسة توزع أرباب األسر حسب فئات عمرية أمهية بالغة من حيث متكيننا من إجراء 
إسقاطات لعدد األسر اعتماداً على معدالت أرباب األسر حسب فئات العمر والنوع وهذه 

 تقل أمهية عن إسقاطات السكان يف مسائل كثرية كتلك اليت تتعلق بالتخطيط للسكن اإلسقاطات ال
  .أو إلنتاج السلع املرتلية  املعمرة أو إلجراء مقارنات مع واقع بعض البلدان

  ٢٠٠٤-١٩٩٤-١٩٨١توزع أرباب األسر يف سوريا حسب النوع وفئات السن لألعوام ) ١٨(اجلدول رقم 
٢٠٠٤  ١٩٩٤  ١٩٨١  

  فئات السن
  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور

  ٣,٥  ٢,١  ٣,٦  ٣,٩  ٤,٣  ٣,٩  ٦,٤  ٧,٩  ٦,٣  ٢٥أقل من 
٥٢,١  ٢٥,٢  ٥٤,٥  ٥٢  ٣٤  ٥٤,٣  ٤٧,٩  ٣٦,٢  ٤٩,٣  ٤٤-٢٥  
٣٢,٧  ٤٥,١  ٣١,٦  ٣٢,٦  ٤١  ٣١,٧  ٣٥,٢  ٣٨,٢  ٣٤,٩  ٦٤-٤٥  
١١,٦  ٢٧,٦  ١٠,٢  ١٠,٩  ٢٠,٢  ٩,٩  ١٠,٤  ١٧,٧  ٩,٦  +٦٥  

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠  اموع

  .املكتب املركزي لإلحصاء/ ٢٠٠٤-١٩٩٤-١٩٨١نتائج التعدادات السكانية لألعوام : املصدر

توضعوا يف فئة %) ٤٨(       يتوضح من اجلدول أعاله أن نصف أرباب األسر بقليل حوايل 
كذلك األمر بالنسبة و%)٥٢( بلغت نسبتهم ١٩٩٤  ويف عام ١٩٨١عام ) سنة٤٤-٢٥(األعمار

)  سنة٦٤- ٤٥( ، ويظهر النتائج أيضا انه ما يقارب الثلث يتوضعون يف فئة األعمار ٢٠٠٤لعام 
 وبالتايل فإن ما نسبته أكثر من أربع أمخاس أرباب األسر تراوحت أعمارهم ٢٠٠٤-١٩٩٤لعامي 

ناث،وخيتلف يفسر ذلك ارتفاع متوسط سن الزواج عند كل من الذكور واإل)  سنة٦٤-٢٥(بني 
تساوي ما يعادل ضعفي النسبة ) سنة+ ٦٥(هذا التوزيع بالنسبة لربات األسر إذ أن نسبة من بلغن 

 وما يعادل ثالثة أضعاف لعام ١٩٩٤-١٩٨١ من عامي لبالنسبة ألرباب األسر الذكور يف  ك



 ٢٧

الاليت يتميزن ، وهذا ناجم اىل حد كبري عن ارتفاع نسبة ربات األسر بني املطلقات واألرامل ٢٠٠٤
قد اخنفض )  سنة٢٥(عادةً بتقدمهن يف السن، نالحظ من اجلدول أعاله أن أرباب األسر دون 

  . ٢٠٠٤عام %) ٣,٥( لتصل إىل ١٩٩٤عام %) ٣,٩(حىت %) ٦,٤( من ١٩٨١تدرجيياً من عام 
 فروق        وضمن هذه الفئة جتدر املقارنة بني كل من احلضر والريف فبالنسبة للذكور مل توجد

يف الريف بينما %) ٢,٦(تصل إىل )  سنة٢٥(تذكر أما بالنسبة لإلناث فنجد أن ربات األسر دون 
  .وهذا مرده انه ما تزال هناك ظاهرة زواج مبكر لإلناث يف املناطق الريفية%) ١,٨(تبلغ يف احلضر 

                            احسب فئـات السن والنـوع يف سـوري) ةباملائ(معدالت أرباب األسر )١٩(جدول رقم 
٢٠٠٤  ١٩٩٤  ١٩٨١  

  الفئات العمرية
  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور

  ٢,٧٥  ٠,٣  ٥,٢  ٣  ٠,٦  ٥,٤  ٥,٢  ١,٣  ٨,٩  ٢٥أقل من 
٣٥  ٣  ٧٠,٣  ٣٧,٤  ٤,٦  ٦٩,٤  ٤٠,٦  ٦,٤  ٧٤,٩  ٤٤-٢٥  
٥٦  ١٢,٩  ٩٩  ٥٥,٨  ١٣,٥  ٩٧,٢  ٥٥,٨  ١٢,٩  ٩٥,٨  ٦٤-٤٥  
٦٠,٣  ٢٤,٤  ٩٦  ٥٩  ١٨,٧  ٨٩,٨  ٥٠,٦  ١٨,٨  ٨٢,٣  +٦٥  

  ٤٣  ٧  ٧٩  ٢٨,٤  ٥,٥  ٥١,٣  ٣٠,٨  ٦,٥  ٥٤,٢  جمموع

  .املكتب املركزي لإلحصاء/ ٢٠٠٤-١٩٩٤-١٩٨١نتائج التعدادات السكانية لألعوام : املصدر

      أما على صعيد معدالت أرباب األسر حسب فئات األعمار والنوع فقد سجل معدل أرباب 
) سنة٦٤- ٤٥(  من الذكور يف فئة األعمار ١٠٠يف كل ) ٩٥,٨(أعلى مستوى له األسر الذكور 

 من الذكور يف ١٠٠لكل )  ٩٩(لريتفع اىل ) ٩٧,٢( بلغ هذا املعدل ١٩٩٤ ويف عام ١٩٨١عام 
ويف البلدان النامية %) ٩١(نفس الفئة وهو يزيد على املعدل املماثل يف البلدان املتقدمة والبالغ

)٨٧.(%  
عام ) ٨٢,٣(إذ بلغ ) سنة+٦٥(   وكذلك األمر بالنسبة ملعدل أرباب األسر يف الفئة العمرية         
وهو يفوق مستواه يف البلدان املتقدمة والبالغ ) ٩٦(لريتفع إىل ) ٨٩,٨( بلغ ١٩٩٤ويف عام ١٩٨١

مل وهذا دليل على أمهية وقيمة مفهوم األسرة يف جمتمعنا وعوا) ٧٧,٥(والبلدان النامية ) ٧٩(
عام ) ٨,٩( سنة إذ بلغ )٢٥( بينما يقل معدل أرباب األسر الذكور بني من هم دون سن استقرارها،
 ، بينما بلغ يف الدول املتقدمة ٢٠٠٤عام ) ٥,٢( واخنفض ليصل اىل ١٩٩٤عام ) ٥,٤( و ١٩٨١

إن معدالت ف ، أي انه قياساً ملا هو عليه احلال يف بلدان العامل)١٣,٣(ويف الدول النامية ) ١٠,٨(
أرباب األسر حسب فئات األعمار يف سورية هي أعلى بالنسبة للذكور املتقدمني يف السن وأقل 

  .بالنسبة للشباب وهذا يعود إىل اخنفاض ظاهرة الزواج املبكر
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  ٢٠٠٤ لعام حسب فئات السن والنوع يف البلدان املتقدمة والنامية) ١٠٠(معدالت أرباب األسر يف كل )٢٠(جدول رقم 

  +٦٥  ٦٤-٤٥  ٤٤-٢٥  ٢٤-١٥  املنطقة  اجلنس
  ٧٩  ٩١  ٧٤,٥  ١٠,٨  بلدان متقدمة
  ذكور  ٧٧,٥  ٨٧  ٧٠  ١٣,٣  بلدان نامية

  ٩٦  ٩٩  ٧٠,٣  ٥,٢  سوريا
  ٣٤,٥  ١٩,٢  ٧,١  ٢,٧  بلدان متقدمة
  إناث  ٣٧  ٢٩,١  ١٢,٢  ٢,٤  بلدان نامية

  ٢٤,٤  ١٢,٩  ٣  ٠,٣  سوريا
         * 

- Determinants and Consequences of Population Trends. Department of Social Affairs, Population 
Division, United Nations. Vo1.UN New York. 

  حسب فئات السن يف سـوريا عن مثيالتـها يف   ومن جهة ثانية تقل معدالت ربات األسر
+) ٦٥(يف الفئة العمرية ) ١٨,٨(البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء، إذ بلغ أعلى معدل 

 ٣٤,٥( ، بينما بلغ يف البلدان املتقدمة٢٠٠٤عام ) ٢٤,٢( ووصل إىل ١٩٩٤ وعام ١٩٨١عامي 
لكل مائة من اإلناث، وهذا دليل على أن اتمع السوري ما زال ذكورياً ) ٣٧(ويف البلدان النامية 

  .طيط اإلنفاق هلابامتياز ، فالذكر هو املسؤول عن تأمني احتياجات األسرة وخت
  :توزع أرباب األسر حسب النوع واحلالة الزواجية-٣

 أن نسبة أرباب األسر املتزوجون حتتل املرتبة األوىل من حيث ت          تبني نتائـج التعـدادا
 لتصل إىل ١٩٩٤-١٩٨١عامي ) ٨٩,٥(األمهـية ضمن احلالة الزواجية وقد ارتفعت من 

ويف )    ٦,٣(١٩٨١ حيث األمهية نسبة األرامل فقد بلغت عام  ، يليها من٢٠٠٤عام %) ٩١,٥(
 ويف ١٩٨١عام %)٣,٨(، ومن مث نسبة العازبني إذ بلغت%)٤,٧( بلغت ٢٠٠٤-١٩٩٤عامي 
  وهي نسبة قليلة جداً ٢٠٠٤عام %) ٣,٤(لتنخفض بعد  ذلك إىل %) ٥,٣( بلغت ١٩٩٤عامي 

، كما يتباين ٢٠٠٤عام %) ٣٩(فأكثر  والبالغة  سنة ١٥إذا ما قارناها مع نسبة العزوبية للسكان 
هذا التوزيع بني كل من الذكور واإلناث ففي حني حيتل أرباب األسر املتزوجون املرتبة األوىل بني 

ان فئة ربات األسر  يالحظ%) ٩٥,٨( ما نسبته ٢٠٠٤أرباب األسر الذكور ويشكلون يف عام 
ومن مث يأيت يف املرتبة %) ٤٥,٩( ربات األسر ويشكلون األرامل هن الاليت يشغلن املرتبة األوىل بني
، كما أن نسبة أرباب األسر املطلقني رغم قلة %)٤٢,٧(الثانية فئة النساء املتزوجات وقد بلغت 

أمهيتها بالنسبة للـذكور واإلنـاث على حـد سواء جندها أعـلى بكثري عند اإلنـاث منـها 
،ويؤكد هذا التباين يف توزيع أرباب ٢٠٠٤عام ) ذكور لل%٠,٣مقابل  لإلناث % ٣,٥(للذكـور 

األسر حسب النوع واحلالة الزواجية دور الزوج يف إدارة شؤون األسرة طاملا هو على قيد احلياة وإن 
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دور الزوجة يف أداء هذه املهمة ينحسر يف احلاالت اليت يكون فيها الزوج متويف أو تكون الزوجة 
  .مطلقة

  ٢٠٠٤- ١٩٩٤-١٩٨١النسيب ألرباب األسر حسب احلالة الزواجية والنوع لألعوام التوزع )٢١(جدول رقم 
٢٠٠٤  ١٩٩٤  ١٩٨١  

  احلالة الزواجية
  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور

  ٣,٤  ٧,٩  ٣  ٥,٣  ٦,٣  ٤,٥  ٣,٨  ٥,٣  ٣,٦  مل يتزوج
  ٩١,٥  ٤٢,٧  ٩٥,٨  ٨٩,٥  ٤٧,٥  ٩٤,٣  ٨٩,٤  ٤١,٥  ٩٥  متزوج
  ٠,٥  ٣,٥  ٠,٣  ٠,٥  ٢,٩  ٠,٣  ٠,٥  ٢,٦  ٠,٢  مطلق
  ٤,٦  ٤٥,٩  ٠,٩  ٤,٧  ٤٣,٣  ٠,٩  ٦,٣  ٥٠,٦  ١,٢  أرمل
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  جمموع
  .املكتب املركزي لإلحصاء/ ٢٠٠٤- ١٩٩٤- ١٩٨١نتائج التعدادات السكانية لألعوام : املصدر

  : توزع أرباب األسر حسب النوع واحلالة العملية- ٤
 نصف أرباب ن أكثر مأن ١٩٩٤ عام بيانات التعداد العام للسكان واملساكنج دلت نتائ
 وما يقارب الثلث يعمل حلسابه، وشكلت فئة صاحب ،%)٥١,٢(بأجر يعملون  بقليلاألسر الذكور

العاطلون الذين مل يسبق هلم العمل والعاملون دون (الفئات األخرى وشكلت %) ١٣,١(العمل 
 نسبة أصحاب العمل الذكور  كل مناخنفاض نالحظ ٢٠٠٤ويف عام ، %)١,٢(ما نسبته ) أجر

مقابل ارتفاع نسبة غري ذوي النشاط  يعملون حلسام و بأجروالذين يعملون%) ٥,٧(لتصل اىل 
 األسر ألرباب وذلك بسسب تغري التركيب العمري%) ١٨,٢ (إىل%) ٨,٥(االقتصادي من 

   . وبسبب ارتفاع سن الزواج
تبني أن ١٩٩٤  وتوزعهن حسب احلالة العملية فالوضع خمتلف ففي عاماألسرات أما بالنسبة لرب

  ٢٠٠٤أصحاب عمل، ويف عام %) ١,٣(حلسان ويعملن %) ٣,٩(يعملن بأجر و%) ٨,٦(
يعملن حلسان  نسبة من  اخنفاضعلى حساب%) ٩,٩٤( إىل لتصل ارتفعت نسبة العامالت بأجر

  ، %)٠,٤٤(العمل اليت وصلت إىل  نسبة أصحابو، %)٢,١٤(حيث وصلت إىل 
  ٢٠٠٤- ١٩٩٤توزع أرباب األسر حسب النوع واحلالة العملية لألعوام  )٢٢(اجلدول رقم 

٢٠٠٤  ١٩٩٤  
  احلالة العملية

  جمموع  إناث  ذكور  جمموع  إناث  ذكور
  5.26  0.44  5.7  ١١  1.3  ١٢  صاحب عمل

  19.33  2.14  21  ٢٤,٩  ٣,٩  ٢٧,١  يعمل حلسابه

  45  9.94  48.16  ٤٧,٣  ٨,٦  ٥١,٢  يعمل بأجر

  6.25  1.5  7  ١,١  ٠,٣  ١,٢  فئات أخرى

              
  75.84  ١٤  81.8  ٨٤,٣  ١٤,١  ٩١,٥  ذوي النشاط االقتصادي

  24.16  86  18.2  ١٥,٧  ٨٥,٩  ٨,٥  غري ذوي النشاط االقتصادي

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  اموع

  كزي لإلحصاءاملكتب املر/ ٢٠٠٤-١٩٩٤التعداد العام للسكان :املصدر
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عدد األوالد املنجبني أرباب األسر الذكور واإلناث ومهنة كل من طبيعة  العالقة بني إىل ما نظرنا وإذا
   : نالحظ مايلييف األسرة

 وجود عالقة ارتباط عكسية بالنسبة لألزواج والزوجات العاملني يف املناصب اإلدارية -
  . نسانية ومهن البيعواالختصاصيون يف ااالت الفنية والعلمية واإل

ملني يف جمال القطاع الزراعي وتربية ا والزوجات العلألزواج وجود عالقة ارتباط طردية بالنسبة -
 إىل عاملة أيدي إىلاحلاجة جمموعة من العوامل االجتماعية املوروثة و  إىلو يعود ذلك  احليوانات

  :اآليت  وهذا مايوضحه اجلدول جانب تأثري املستوى التعليمي
 الزوجة  الزوج   

 Std. rror Beta Std. Error Beta طبيعة المهنة 
'  0.009- 0.084 0.012- 0.021 ' األعمالوإدارة العامة اإلدارةمديرون في 

' واإلنسانياالختصاصيون في المجاالت العلمية والفنية  ' 0.008 -0.048 0.014 -0.060 
' سانيةواإلن في المجاالت العلمية والفنية الفنيون ' 0.008 0.004 0.007 -0.082 

 0.069- 0.012 0.010- 0.006 'المهن الكتابية'
 0.008- 0.046 0.021- 0.006 'مهن البيع '

 0.012- 0.021 0.033 0.006 'مهن الخدمات'
 0.054 0.012 0.150 0.005 'الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد '

ائية والصناعات الغذائيةمهن العمليات الصناعية والكيمي ' ' 0.007 -0.024 0.006 -0.045 
 0.008- 0.003 0.032 0.004 'المهن الهندسية األساسية المساعدة'

 0.001- 0.029 0.003 0.029 'مهن أخرى'
  املكتب املركزي لإلحصاء/ ٢٠٠٤-١٩٩٤التعداد العام للسكان :املصدر
  معدل اإلعالة وعالقته حبجم األسرة : رابعاً
 ١٥تشكل نسبة من هم دون سن ) و اليت تتميز مبعدل مرتفع لنمو السكان( معظم الدول النامية يف

هرم (أي سن املقدرة على العمل نسبة كبرية من جمموع السكان نظراً الن التركيب العمري هلا 
حيث  اتمعات هي جمتمعات فتية و منها سوريا أنيشري اىل اتساع قاعدته و ضيق رأسه اي )األعمار

و يعود ذلك اىل  ٢٠٠٤ من جمموع السكان لعام %)٣٩,٥( ١٥من هم دون سن  تشكل نسبة 
 ه على الرغم من اخنفاض٢٠٠٤عام  باأللف ٢٧,٦ارتفاع معدل الوالدات حيث يصل يف سوريا اىل 

 باأللف ، و كذلك اىل اخنفاض معدل الوفيات حيث وصل ٣٨ حيث كان ١٩٩٤باملقارنة مع عام 
 و الذي يعود بدوره اىل حتسن ١٩٩٤ باأللف عام ٥,٢ مقارناً بـ ٢٠٠٤لف عام  باأل٣,١اىل 

  .اخلدمات الصحية و أيضا انتشار الزواج املبكر 
يعين ارتفاع معدل اإلعالة و الذي بدوره يشكل عبئاً يف األسرة  سنة ١٥إن ارتفاع نسبة من هم دون 

 الن ارتفاع معدل االجتماعية،التنمية االقتصادية و حقيقياً على األسرة و اتمع و بالتايل على عملية 
  :يعين اإلعالة
 األسرة حباجة اىل موارد كبرية لتؤمن ما حيتاجه أفرادها من غذاء و خدمات صحية و تعليمية إن

  . ارتفاع معدل اإلعالة يف األسرة يؤدي اىل ضعف االدخار العائلي أنوغريها ، كما 
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سبة الفتوة يف اتمع يعين دخول وافدين جدد اىل سوق العمل و باالضافة اىل ذلك فان ارتفاع ن
  .كذلك دخول وفود جديدة اىل مرحلة الزواج و اإلجناب 

 فاألسر الكثرية العدد تتصف بارتفاع .األسرةحسب عدد أفراد خيتلف هذا املعدل بناء عليه فان  و  
  :التايل ما يوضحه اجلدول و هذا املتوسطة العدد أومعدل اإلعالة قياساً باألسر صغرية 

  ٢٠٠٤-١٩٩٤معدل اإلعالة يف سورية حسب حجم األسرة يف عامي  ) ٢٣(اجلدول رقم 
  ٧+  ٦- ٤  ٣- ١  املؤشر

٤,٥٢  ٣,٤٧  ٢,٣٥  ١٩٩٤  
٣,٩٧  ٣,٥٢  ٢,٥٦  ٢٠٠٤  

  .٢٠٠٤-١٩٩٤-١٩٨١التعداد العام للسكان :املصدر 
اخنفض  األسرة ، كلما اخنفض حجم اإلعالة و معدل األسرة العالقة الطردية بني حجم  أعالهنالحظ من اجلدول 

  بينما٢٠٠٤ لعام فرد) ٢,٥٦( الصغرية اىل األسر يف اإلعالة و العكس صحيح حيث وصل معدل اإلعالةمعدل 
  .فرد ) ٣,٩٧( وصل اىل  حيث+)٧( الكبرية األسر يف يرتفع اىل الضعف

ويف جمتمعنا ما .سرة تركيب النوع واألعمار ألفراد األسرة  وفق حجم األاإلعالةاألكثر أثراً يف معدل ومن العوامل 
زالت مسامهة اإلناث يف النشاط االقتصادي قليلة لذا فأن غلبة الذكور يف األسر ينتج معدل إعالة أقل مما لو كانت 

 .وكذلك وجود األطفال الكثر يف األسرة يؤدي إىل زيادة عبء اإلعالة ،الغلبة لإلناث 
-1994سر يف سوريا و مدى وجود اعالة مرتفعة و تطور حاالت االعالة خالل التعدادين  و ملعرفة وضع اال

  : نورد اجلدول التايل ٢٠٠٤
   )أنثى مقابل مائة الذكورعدد ( عدد أفراد األسرة  ) ٢٤(اجلدول رقم 

  ٧+  ٦-٤  ٣-١  املؤشر
١٠٤  ١٠٦  ٩٨ ١٩٩٤  

 نسبة النوع
١٠٤  ١٠٩  ٩٦ ٢٠٠٤  

  املكتب املركزي لإلحصاء / ٢٠٠٤ -١٩٩٤العام  نتائج التعداد :املصدر

 األسرالتعدادين املذكورين حيث كانت الغلبة يف يف نسبة النوع خالل نالحظ من اجلدول اعاله انه قد حدث تطور 
 ١٩٩٤ لعام ٩٨ كانت أن بعد ٢٠٠٤ عام إناث ١٠٠ مقابل ذكر ٩٦ حيث وصلت اىل لإلناث) ٣-١(الصغرية 

  و األسر مرتفع يف هذه اإلعالةو مع ذلك فان معدل ة و الكبرية فقد كانت الغلبة للذكور  املتوسطاألسر يف أما، 
  : دون سن اخلامسة عشر  ، و هذا ما يوضحه اجلدول التايل األطفالهذا بدوره يعود اىل ارتفاع نسبة 

  ٢٠٠٤ سنة حسب عدد أفراد األسرة يف عام١٥نسبة من هم دون سن ) ٢٥( اجلدول رقم 
  +٧  ٦-٤  ٣-١  البيان

  ٤٠٧٣٥٤٤  ٢٧٣٥٠٩٢  ٢٢٠٧١٩  األطفالعدد 
  ٩٤٨٠٩٤٧  ٦٧٠٧٦٨٥  ١٦٨٥٩٥٧  عدد السكان

  ٤٣  ٤٠,٨  ١٣,١  األطفالنسبة 

  ٣,٩٧  ٣,٥٢  ٢,٥٦  معدل اإلعالة
  .املكتب املركزي لإلحصاء / ٢٠٠٤نتائج التعداد العام : املصدر
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ل ة والكبرية احلجم يف سورية يبني ارتفاع معدومن الواضح أن ارتفاع نسبة األطفال بني أفراد األسر املتوسط
مما يعين %)٤٣(اإلعالة بني سكان هذه األسر ، حيث نالحظ ارتفاع نسبة األطفال يف األسر الكبرية ليصل اىل 

  .ارتفاع معدل اإلعالة على الرغم من غلبة الذكور يف هذه األسر 
 حجم األسرة حسب احملافظات لعام األسر و يف كما يبني اجلدول التايل متوسط عدد املشتغلني و املتعطلني

٢٠٠٤  
   حسب احملافظاتاألسرمتوسط عدد املشتغلني و املتعطلني يف ) ٢٦(اجلدول رقم 

ريف  حلب دمشق المحافظة
دير  الحسكة ادلب الالذقية حماة حمص دمشق

 Total القنيطرة السويداء درعا الرقة طرطوس الزور

متوسط عدد 
المشتغلين في 

 األسرة
1.481.55 1.48 1.56 1.66 1.58 1.55 1.69 1.84 1.61 1.71 1.55 1.52 1.54 1.57 

متوسط عدد 
المتعطلين في 

 األسرة
1.501.52 1.46 1.56 1.67 1.68 1.53 1.72 1.97 1.61 1.80 1.44 1.44 1.54 1.60 

 ٥٫٥ ٦٫٣ ٤٫٩ ٦٫٣ ٦٫٦ ٤٫٩ ٧٫٦ ٧ ٦٫٢ ٤٫٧ ٥٫٩ ٥٫٦ ٥٫٣ ٥٫٧ ٤٫٥  األسرةحجم 

  .املكتب املركزي لإلحصاء / ٢٠٠٤نتائج التعداد العام : صدرامل

 كبري أسرة االقتصادية مرتفع يف احملافظات اليت تتميز حبجم اإلعالةان معدل  أعالهنالحظ من اجلدول 
 فرد ، بينما احملافظات اليت تتميز ٣,٥مثل حمافظة دير الزور و احلسكة حيث ان كل مشتغل يعيل 

  . فرد ٢ كل مشتغل يعيل حبجم اسر صغرية فان
 األسر عرضة للفقر و غالبا ما تعيل هذه األكثر األسر الكبرية هي من األسر نفإ أخرىومن جهة 

 حبث دخل و نفقات و) ٢٧( اجلدول رقم  ، و هذا ما يبينهكبار السن و األطفالعدد اكرب من 
 األسرالغذاء يقل يف  الفرد على إنفاق متوسط أن حيث انه يبني ٢٠٠٣ الذي نفذ عام األسرة

  . الكبرية األسر الصغرية ، و يساوي ضعف مستواه يف األسراملتوسطة عما هو عليه يف 
  عدد األفراد يف األسرة و اإلنفاق الغذائي) ٢٧(اجلدول رقم 

  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  البيان
  ١٤  ١٧  ٢٠  ٢٥  ٣٣  ٥٠  ١٠٠  -  نسبة زيادة أفراد األسرة
سري نسبة زيادة اإلنفاق الغذائي األ

  األسرة
-  ٣,٣  ٥  ٤,٣  ٦  ٧  ٣٠,٦  ٢٥,٢  

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣دخل ونفقات األسرة : املصدر 

 أن معدل الزيادة يف حجم األسرة يفوق معدل زيادة إنفاقها الغذائي أعاله  كما نالحظ من اجلدول 
اب يتم فيها احملافظة على كمية الغذاء فإن ذلك غالباً ما يكون على حسميكن أن ،ويف احلاالت اليت 
  .التضحية بالنوعية



 ٣٣

  :الخاتمة

يف ضوء خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية و اخلطة اخلمسية العاشرة نتوقع أن تتطـور العوامـل                
، و ذلـك    تعليمي  الصحي و  مبا حيقق هلا الرفاه االقتصادي و االجتماعي و ال          األسر املعيشية  املؤثرة يف 

امني كافة اخلدمات جلميع املستويات ،و بدوره الوصول        من خالل التوجه جلميع الشرائح اتمعية و ت       
   . جمتمع سوري متميز تتوازن فيه املوارد االقتصادية واالجتماعية مع الزيادات السكانية السنويةاىل  

 الدستور السوري واالستراتيجية الوطنية للسكان وتوصـيات        سبق ذكره مستمد من       ما إن  
على احلقوق األساسية لألسرة مبن فيها املرأة والرجـل يف الرعايـة            املؤمتر الوطين للسكان اليت تؤكد      

الصحية والصحة اإلجنابية والتعليم والغذاء والعمل واخلدمات األساسية من مـاء الـشرب والطاقـة         
  .والسكن املالئم والصرف الصحي ومحاية البيئة

إبـراز أهـم املعـامل و       )  أمناط األسر وتطورها     ( اهلدف من دراسة     و بناء على ما تقدم فقد كان        
 و  تاخلصائص اليت متيز األسرة السورية و ذلك ضمن البيانات و املعلومات اليت وفرا نتائج التعدادا              

  :النتائج اهلامة و بعض التوصيات كما يلي و من خالل الدراسة ظهرت عدد من ،املسوح 
  : النتائج-

  . النوويةاألسرحملافظات الشرقية ، و زيادة  املمتدة ، مع استمرار وجودها يف ااألسرتراجع منط  -١
  . معدل منو السكانبشكل اكرب من األسرتزايد معدل منو -٢
ارتفاع معدل اخلـصوبة و     بسبب   من السكان    األكرب الكبرية حتظى بالنصيب     األسر ما زالت    -٣

  .املبكراخنفاض معدل الوفيات و استمرار ظاهرة الزواج 
  . و اخنفاض نصيب الريفمن األسر  زيادة نصيب احلضر-٤
 وجود تباين يف خصائص األسرة بني احلضر و الريف و بني احملافظات بسبب اختالف وتـائر                 -٥

  .التطور االقتصادي و االجتماعي 
 املستوى التعليمي   أن تأثري  إال   الزوجات،تأثر عدد األوالد باملستوى التعليمي العام لألزواج و          -٦

  .لألزواجى التعليمي  من املستوأمهيةللزوجات اكرب 
و متزوجـون   ) ٦٤-٢٥(و اغلبهم من فئة العمر      % ) ٩٢( إن غالبية أرباب األسر هم ذكور        -٧

  .، أما ربات األسر فاغلبهم من األرامل %) ٩١(
  .باجر حوايل نصف أرباب و ربات األسر يعلمون -٨
 كلما ازداد معدل اإلعالة      فكلما ازداد عدد األفراد يف األسرة      األسرة، يتأثر عبء اإلعالة حبجم      -٩

  . و يعترب ارتفاع نسبة األطفال يف األسر الكبرية أهم سبب لذلك صحيح،و العكس 



 ٣٤

  :التوصيات  -
 و خاصـة   املـستوى التعليمـي   اثـر يف ضوء العالقة  اليت مت حلظها بني حجم األسرة و تطورها و         

 بني املتحوالت   ، و لتحقيق التناغم     و ارتفاع معدالت اإلعالة مع زيادة عدد أفراد األسرة          ،  للزوجات
تطـوير الواقـع    فان ذلك يتطلب التوجه الكبري و املدروس حنو          واملتحوالت االقتصادية    ةالدميوغرافي
، و حتقيـق      و الغايات املرجوة من التنمية االقتصادية و االجتماعية          األهداف مبا ينسجم مع     التعليمي

  :حملافظات ،و ذلك يؤكد على العدالة و التنمية املتوازنة بني مجيع ا
  .االجتماعي ألمهية التعليم و خاصة بني النساء  نشر الوعي -١
  . زيادة االهتمام اجلدي بأمهية دورات حمو األمية و أثرها على تربية األوالد -٢
  .التعليم تطبيق قانون إلزامية -٣
  ).الشرقية(لنائيةا االهتمام و التركيز على حتسني املستوى التعليمي يف احملافظات -٤
  . من اخنفاض املستوى التعليمي باملقارنة مع احلضريعاين الريف الذي التوجه حنو -٥
   لدى األفراد حول مسالة الزواج املبكر و ما هلا من آثار سلبية على صـحة األم و                  وعيالزيادة   -٦

  .بأسرهالطفل و اتمع 
   .التشجيع على تبين مفهوم األسرة الصغرية -٧

،باإلضافة إىل إعادة تبويب بيانات     إجراء مسوح نوعية تتعلق خبصائص األسر السورية و تطورها           -٨
 جـراء إلإلتاحة اال    و املسوح الستخراج خصائص اقتصادية و اجتماعية أكثر تفصيالً           تالتعدادا

  .دراسات معمقة يف هذا اال

  ).اجتماعية ( حبوث متخصصة تبني تركيب األسرة و خصائص أفرادهاإجراء -٩

  . التعمق يف خصائص األسرة و وضعها االقتصادي و االجتماعي-١٠

 



 ٣٥

  
  
  :املصادر  -
  .٢٠٠٤-١٩٩٤-١٩٨١ لألعوام  العام للسكان يف سوريانتائج التعداد-
  .٢٠٠١ لعام  مسح صحة األسرة-
   .١٩٩٩املتعدد األغراض  املسح -
  . ٢٠٠٤-٢٠٠٣  /١٩٩٧-١٩٩٦  حبث دخل و نفقات األسرة-
- املكتب املركزي لإلحصاء/ حصائية اإلموعات ا.  
   .١٩٩٩-  حافظ شقري –مظاهر التحول الدميغرايف يف الدول العربية و آثاره -
  .) دراسة من االنترنت(  عبد اهللا العبادي –حنو إعادة التفكري يف مفهوم األسرة والتربية  -
  
  
  
  


