
  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجـديـد السـكان تـوزع



 ٢

 
  مقدمة

 من أبرز سمات السلوك البـشري وقـد    و ال تزال من مكان إلى آخر  النتقالواأ الهجرة   كانت    

لعبت العوامل المناخية  الجغرافية في الماضي الدور األساسي في تشكيل التجمعات البـشرية ورسـم                

ما الحضارات التي قامـت علـى ضـفاف         خريطة التوزع الجغرافي للسكان على كوكب األرض ، و        

إال أن  . األنهار وشواطئ البحار إال أمثلة حية على ذلك كحضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين               

العوامل المتمثلة بمختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية لإلنسان قد لعبت في الفترات الالحقة الدور             

  . لك داخل البلدان أو عبر الحدود األكبر في التنقل أو الهجرة سواء كان ذ

وفي العصر الحديث كانت حركة السكان من المناطق الريفية إلى المنـاطق الحـضرية هـي                  

 الـصادر  ٢٠٠٠فوفقاً لتقرير التنمية البشرية لعـام  . الصفة المميزة لحركة السكان داخل حدود الدولة      

من إجمالي سكان العـالم عـام       % ٣٨م  عن األمم المتحدة لم يتجاوز سكان الحضر على مستوى العال         

% ٤٢ وبلغت هذه النسبة على مستوى الدول العربيـة          . ١٩٩٨عام  % ٤٧ ليصل إلى حوالي     ١٩٧٥

حالـة   ووفقا لتقرير صندوق األمم المتحدة للسكان عـن       ١٩٩٨عام   % ٥٦ وارتفعت إلى    ١٩٧٥عام  

 نصف سكان العـالم فـي        و ألول مرة سيعيش أكثر من      ٢٠٠٨ فانه بحلول عام       ٢٠٠٧سكان العالم   

  . المناطق الحضرية

و حظيت مسألة التوزع الجغرافي للسكان والهجرة بشكل عام على اهتمام العالم بهدف التخفيف                 

من آثارها االقتصادية واالجتماعية ، وتمثل ذلك بالبرامج والتوصيات الخاصة بالهجرة التي صـدرت              

ثاني من القرن الماضي والتي كان آخرها المـؤتمر         عن المؤتمرات الدولية  التي عقدت في النصف ال        

 ومؤتمر القمة العالمي للتنميـة االجتماعيـة        ١٩٩٤الدولي للسكان و التنمية الذي عقد في القاهرة عام          

   . ١٩٩٥الذي عقد في كوبنهاغن عام 

 )١(وللوقوف على هذه التغييرات والتعرف على خريطة التوزع الجغرافي للسكان و التحـضر              

باالعتماد على نتائج تعدادات السكان     .  الماضية   الخمسةسيتم عرض ذلك خالل العقود      . ك الفترة   في تل 

    .٢٠٠٤،  ١٩٩٤ ، ١٩٨١ ، ١٩٧٠  ،١٩٦٠ التي نفذت خالل الفترة في األعوام

  

  

   :من خالل التعداداتالتوزع السكاني و التحضر  -أوال 

                                                           
ووفقاً لتوصيات األمم املتحدة تعرف املناطق احلضرية بنـاء         . مصطلح أطلق على سكان املدن بشكل عام            :   لتحضر ا ) ١((

 و يستخدم عـدد الـسكان يف  . على جمموعة من العوامل االقتصادية و االجتماعية و الدميغرافية اليت متيزها عن املناطق الريفية      
و املناطق احلضرية يف سورية هي مراكز احملافظات و مراكز املنـاطق            . اغلب الدول للتمييز بني التجمعات احلضرية و الريفية         

  .  ألف نسمة فأكثر ٢٠اإلدارية وكل جتمع سكاين 



 ٣

  

 :التوزع السكاني في فترة الستينات . ١

  

.  التوزع الجغرافي للسكان في سوريا في الماضي بفعل عوامـل مناخيـة وجغرافيـة                 خريطة تشكلت

فأغلب التجمعات تواجدت على مجاري األنهار كدجلة والفرات وبردى وشاطئ البحر المتوسط وفـي              

وقد حافظت خريطة التوزع الجغرافـي      . السهول الخصبة والتي تميزت بمعدالت هطول مطرية عالية         

فترة طويلة في الماضي امتدت إلى بداية الستينات من القرن الماضـي ، وشـكلت               على شكلها خالل    

فقبل عام  . الزيادة الطبيعية للسكان العامل الحاسم لزيادة السكان في المحافظات في مختلف أنحاء البالد              

 كان انتقال السكان لفترة وجيزة أو مؤقتة  السمة المميزة لحركـة الـسكان بـين المحافظـات                   ١٩٦٠

إال أن خريطـة التـوزع      . لمناطق المختلفة بقصد الرعي أو جني المحاصيل أو بـسبب الجفـاف             وا

ففـي  .  الجغرافي للسكان لم تكن متوازنة و تمثل ذلك في تركيز  شديد للسكان في بعض المحافظات                 

من إجمـالي  % ٤٣) دمشق وريف دمشق وحلب (  بلغت نسبة السكان في ثالث محافظات      ١٩٦٠عام  

من المساحة الكلية ، وبالمقابل بلغـت نـسبة          % ٢٠ بينما ال تتجاوز مساحة هذه المحافظات        السكان ، 

 ٤١من إجمالي السكان بينما تبلغ مـساحتهم         % ١٦السكان في محافظات دير الزور والحسكة والرقة        

مـن   %   ١١,٥بينما بلغت نسبة سكان محافظتي الالذقية وطرطوس        . من إجمالي مساحة البالد       % 

   .من المساحة   اإلجمالية % ٢مالي السكان في حين أن مساحتيهما ال تزيد عن إج

ومنذ بداية الستينات بدأت سوريا تشهد حركة نشطة للسكان حيث حدثت تطـورات اقتـصادية                 

واجتماعية عديدة  كانت سبباً أساسياً في الحركة النشطة للسكان  بين المحافظات في فتـرة الـستينات                  

وتشير البيانات إلى أن نسبة سكان مدينة دمشق ازدادت         . مراكز المحافظات والعاصمة    وخاصة باتجاه   

  وفقاً لنتائج تعدادي الـسكان       ١٩٧٠عام   % ١٣,٣ من إجمالي السكان، إلى      ١٩٦٠عام   % ١١,٦من  

 وبلغ معـدل النمـو الـسكاني فـي مراكـز            ،)١( كما يشير الجدول رقم    ١٩٧٠ ،     ١٩٦٠في عامي   

 .  باأللف ٣٢,٨األلف قياساً بمعدل النمو العام  البالغ  ب٤٧,٦المحافظات 



 ٤

  التوزع النسبي للسكان حسب المحافظات حضر و ريف من اجمالي السكان ) ١(جدول رقم 
   ١٩٦٠                                        تعداد عام 

 المجموع ريف حضر المحافظات

 ١١,٦ - ١١,٦ دمشق

 ١٠,٤ ٨,٧ ١,٦ ريف دمشق

 ٢١ ١٠,٦ ١٠,٤ لبح

 ٨,٨ ٥,٥ ٣,٣ حمص

 ٧,١ ٤,٥ ٢,٦ حماه

 ١١,٥ ٩,١ ٢,٤ الالذقية

 ٤,٨ ٣,٦ ١,٣ دير الزور

 ٧,٣ ٦,٢ ١,١ ادلب

 ٧,٧ ٦,٥ ١,٣ الحسكة

 ٣,٩ ٣,٦ ٠,٣ الرقة

 ٢,٢ ١,٦ ٠,٥ السويداء

 ٣,٧ ٣,٢ ٠,٥ درعا

 - - - طرطوس

 - - - القنيطرة

 ١٠٠ ٦٣,١ ٣٦,٩ المجموع

 
 

 حركة السكان في تلك الفترة بأنها حركة من الريف إلى المدن حيث ازدادت نسبة سكان و تميزت

ق معدل نمو ا وف١٩٧٠في عام  % ٤٣,٥ من إجمالي السكان إلى ١٩٦٠عام  % ٣٦,٩الحضر من 

 باأللف و ٤٩,٩سكان الحضر معدل النمو العام حيث بلغ معدل نمو السكان في المناطق الحضرية 

أيضاً ازدياداً واضحاً في معدل نمو السكان في المناطق الحضرية في جميع يمكن أن نالحظ 

المحافظات و بشكل خاص في مركز المحافظة ، مما إليداع مجاالً للشك بأن الصفة المميزة لحركة 

السكان خالل فترة الستينات كانت هجرة من الريف  إلى المدن و خاصة باتجاه مراكز المحافظات  ، 

، وقد أ ظهرت نتائج مسح الهجرة الداخلية الذي نفذه المكتب المركزي ) ٢(رقم دول  الجكما يبين

في  % ٧،٧ هذا االتجاه حيث بلغت نسبة المهاجرين من الريف إلى الحضر  ٢٠٠٠لإلحصاء لعام 

  . في الخمسينات % ٥الستينات قياساً بحوالي 

  

  

  

  

  

  



 ٥

  

  

  
  )حضر ، ريف، مركز المحافظة ( محافظات معدل النمو السنوي للسكان حسب ال)   ٢(جدول رقم 

  ) باأللف (١٩٧٠-١٩٦٠                                  لألعوام 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

 مركز المحافظة مجموع ريف حضر المحافظات

 46.7 46.7 0 46.7 دمشق

 0 27.7 9.5 94.9 ريف دمشق

 41.6 32.4 23.3 41 حلب

 46.1 31.1 15.5 53.7 حمص

 35 47.2 51.3 39.7 حماه

 64 29.7-٭ 53.2-٭ 29.9 الالذقية

 46.4 28.4 2 44.9 دير الزور

 38.3 14.3 5.7 53.2 ادلب

 56.7 28.7 23.8 51 الحسكة

 98.2 31.7 22.4 104.4 الرقة

 49.8 34.5 29.8 47.7 السويداء

 48.1 33.3 32.2 40.3 درعا

 68.7 0 0 0 طرطوس

 0 0 0 0 القنيطرة

 46.3 32.8 21.5 49.9 المجموع



 ٦
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   ) حضر ، ريف (  التوزيع النسبي للسكان )٢(شكل رقم       )  مركز، حضر ، ريف ، مجموع ( معدل النمو السكاني  )١(شكل رقم

  

  

  ١٩٧٠-١٩٦٠خالل األعوام              ١٩٧٠-١٩٦٠

                                                                           

إن من بين أهم العوامل  لحركة السكان كانت البدء بالتخطيط للتنمية االجتماعية و االقتصادية وتنفيـذ                 

الخطة األولى و الثانية وما رافقها من إقامة بعض المشاريع الضخمة مثل بناء سد الفـرات و البـدء                   

 التصنيع الكبيرة و استثمار الثروات الطبيعية و التوسع في الخدمات و المرافق ، إلـى جانـب                  ببرامج

ذلك فإن مجموعة العوامل المتمثلة في ضيق األراضي الزراعية في بعض المحافظـات و إن نـسبة                 

كبيرة من األراضي القابلة للزراعة هي أراضي بعلية تعتمد على األمطار، باإلضـافة إلـى العوامـل                 

االجتماعية واالقتصادية الدافعة للسكان خاصة في الريف مثل البطالة والفقـر و نقـص الخـدمات و                 

  . المرافق العامة و غيرها ، كانت من العوامل المسببة لحركة السكان النشطة في الستينات 
 

  : السبعيناتالتوزع السكاني في فترة .٢

  

ترة السبعينات وكانت الصفة المميـزة      استمرت الحركة النشطة للسكان بين المحافظات خالل ف         

فقد ازدادت نسبة سكان الحضر إلى إجمـالي        . للهجرة الداخلية أنها هجرة من الريف إلى المدن أيضاً          

إال أن الهجرة الداخلية في السبعينات تميزت ببعض         . ١٩٨١عام   % ٤٧,١إلى   % ٤٣,٥السكان من   

  : ي االختالفات عنها في الستينات ومن أهم ذلك ما يل

 باأللف في الستينات إلـى حـوالي   ٥٠انخفاض معدل النمو السكاني في المناطق الحضرية من      •

إال أن هذا المعدل بقي عند حـدوده المرتفعـة   ) . ٣( باأللف في السبعينات كما في الجدول       ٤١

  باأللف في السبعينات وهذا يشير إلى أن حـدة         ٣٣,٤قياساً بمعدل النمو السكاني العام و البالغ        

 .  تيارات الهجرة في السبعينات كانت أقل مما هي عليه في الستينات 
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 ٧

  
  )حضر، ريف، مركز محافظة ( معدل النمو السكاني حسب المحافظات  ) ٣(جدول رقم 

  )باأللف (١٩٨١-١٩٧٠ وفق نتائج تعداد 

  
مركز المحافظة مجموع ريف حضر المحافظات

 26.3 ٢٦,٣ ٠ ٢٦,٣ دمشق

 0 ٣٦,٢ ٢٧,١ 55.2 ريف دمشق

 40.2 ٣٢,٨ ١٩,٩ 42.7 حلب

 44.4 ٣٦,٨ ٢٨,٣ 45.7 حمص

 23.6 ٣٣,١ 33.٥ 32.5 حماه

 41.7 ٣٢,١ ٢٦,٢ 41 الالذقية

 30.6 ٣٠,٧ 30.٥ 31.3 دير الزور

 37.5 3٨,٣ 3٩,٧ 33.3 ادلب

 76.5 ٣٣,٠ ٢٢,٤ 66.2 الحسكة

 80.9 ٣٣,٤ 119.1٤,٣ الرقة

 35.8 3٣,٠ ٣١,٦ 36.4 السويداء

 54.6 ٤١,٣ ٣٣,٢ 80 رعاد

 53.1 ٣٥,٥ ٣٣,١ 45.4 طرطوس

 0 ٤٣,٢ ٤٣,١ 0 القنيطرة

 30.5 3٣,٤ ٢٧,٢ 40.8 المجموع
 
 بـاأللف فـي     ٤٧,٦انخفاض معدل النمو السكاني إلجمالي السكان في مراكز المحافظات مـن             •

حيث . شق   باأللف في السبعينات وكان هذا االنخفاض واضحاً في مدينة دم          ٣٠,٥الستينات إلى   

  .  باأللف ٢٦ باأللف إلى ٤٦,٧انخفض من 

  

ارتفاع معدل النمو السكاني في بعض المحافظات قياساً به في الستينات فقد ازداد معـدل النمـو                  •

 باأللف في السبعينات  ٣٦,٢ باأللف في الستينات إلى      ٢٧,٧السكاني في محافظة ريف دمشق من       

الرقة وهذا يشير إلى أن حركة للـسكان قـد تمـت    ويالحظ مثل هذا االتجاه في محافظة إدلب و      

  .باتجاه هذه المحافظات 

  

 على أهميتها النسبية تقريباً ١٩٨١حافظت جميع المحافظات باستثناء مدينة دمشق في عام  •

 مما يشير إلى حالة من االستقرار النسبي ١٩٧٠بالنسبة إلجمالي السكان بالمقارنة مع عام 



 ٨

وهذا ما أكدته نتائج مسح ). ٤ ( رقمالجدولكما يدل ة السبعينات للسكان في المحافظات في فتر

في السبعينات قياساً  % ٤,٢ حيث انخفضت نسبة المهاجرين إلى ٢٠٠٠الهجرة الداخلية لعام 

 .في الستينات % ٧،٧بحوالي 
تعداد التوزع النسبي للسكان حسب المحافظات حضر و ريف من اجمالي السكان وفق نتائج ال) ٤( جدول رقم 

  ١٩٧٠لعام 

   

 مجموع ريف حضر  المحافظات

 ١٣,٣ ٠ ١٣,٣ دمشق

 ٩,٩ ٧ ٢,٩ ريف دمشق

 ٢٠,٩ ٩,٦ ١١,٢ حلب

 ٨,٧ ٤,٦ ٤ حمص

 ٨,٢ ٥,٤ ٢,٨ حماه

 ٦,٢ ٣,٨ ٢,٤ الالذقية

 ٤,٦ ٣,٢ ١,٤ دير الزور

 ٦,١ ٤,٧ ١,٣ ادلب

 ٧,٤ ٥,٩ ١,٥ الحسكة

 ٣,٩ ٣,٢ ٠,٦ الرقة

 ٢,٢ ١,٦ ٠,٦ السويداء

 ٣,٧ ٣,٢ ٠,٥ درعا

 ٤,٨ ٣,٩ ٠,٩ طرطوس

 ٠,٣ ٠,٣ - القنيطرة

 ١٠٠ ٥٦,٥ ٤٣,٥ المجموع

   

  
                    مركز، حضر ، ريف ، (   معدل النموالسكاني     ١٩٨١ و ١٩٧٠لألعوام ) حضر ، ريف ( لتوزيع النسبي للسكان ا

  ١٩٨١- ١٩٧٠    خالل األعوام )مجموع                           ٣شكل رقم   

  ٤شكل رقم                      
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 ٩

  

و قد لوحظ أن أربعة محافظات هي دمشق و ريف دمشق و الحسكة و الرقة كانت نسبة المسجلين                  

أقل من نسبة السكان وفق التعداد و كان عدد السكان فيها في السجل أعلى من التعداد و هذا يعنـي              

ة للسكان من باقي المحافظات، دمشق بحكم كونهـا العاصـمة و            أن هذه المحافظات كانت مستقطب    

ريف دمشق لقربها منها أما في الرقة فقد كانت انطالقة عمل سد الفرات و المشاريع الكبيرة التـي                  

أقيمت هنا، و في محافظة الحسكة كان السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو االكتشافات النفطيـة التـي                 

  ).٥(ير الجدول رقم تمت في هذه المنطقة كما يش
  ١٩٧٠و التعداد لعام توزع السكان حسب السجالت المدنية )       ٥(             جدول رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يمكن القول من كل ما سبق أن حركة السكان في السبعينات كانت أقل حدة منها في الـستينات                  

وإن . خاصة باتجاه المدن الرئيسية التي كانت أشد جذباً في الستينات مثل مدينة دمشق ومدينة حلـب                 

مشاهدة في السبعينات ، واختالف معدالت النمو في حضر         حالة االستقرار النسبي لسكان المحافظات ال     

وريف المحافظة يدل على أن الهجرة في السبعينات تميزت بأنها في الغالب هي هجـرة مـن ريـف                   

المحافظة إلى مركزها وباقي المدن فيها ، مع استمرار تدفق تيارات الهجرة خارج بعض المحافظـات                

  .نات ولكن بشكل أقل مما كانت عليه في الستي

  

 النسبة المئوية  عدد السكان باأللف
 المحافظات

 سجل تعداد سجل تعداد

 12.2 13.3 831 837 دمشق

 8.1 9.9 547 621 ريف دمشق

 20.2 20.9 1381 1317 حلب

 9.6 8.7 655 546 حمص

 8.6 8.1 583 515 حماه

  6.9 6.2 467 390 الالذقية

 5.1 4.6 339 293 دير الزور

 7.2 6.1 490 384 ادلب

 5.2 7.4 352 468 الحسكة

 2.2 3.8 163 244 الرقة

 3.1 2.2 202 140 السويداء

 3.9 3.7 267 232 درعا

 5.6 4.8 383 302 طرطوس

 2.1 0.3 137 16 القنيطرة

 100 100 6797 6305 المجموع



 ١٠

إن خريطة التوزع الجغرافي في السبعينات كانت نتيجـة مجموعـة مـن المتغيـرات االجتماعيـة                 

  ١٩٧٠واالقتصادية أيضاً التي حدثت خالل الفترة والتي  تزامنت مع قيام الحركة التـصحيحية عـام                 

 الخطط الخمسية   كان في مقدمتها البدء بسياسة التوزيع المتكافئ للنشاطات االقتصادية واالستثمارات في          

. الالحقة بين جميع المحافظات مع إعطاء أولوية لتطوير الريف وتقليل الفوارق بينه وبـين المدينـة                 

وبالفعل فقد تحققت تطورات وإنجازات كبيرة على طريق النهوض بالريف والمتمثلة في إقامة الـسدود               

ات التعليمية والصحية من خـالل      العديدة وتعميم الكهرباء والمدارس وتوفير مياه الشرب ونشر الخدم        

  .المراكز الصحية العديدة في جميع المحافظات 

باإلضافة إلى ذلك وكما تشير المعلومات إلى أن حقبة السبعينات قد شـهدت توزيعـاً متكافئـاً             

للمشاريع االقتصادية واالستثمارات بين المحافظات خاصة بعد صدور قـانون اإلدارة المحليـة عـام               

من إجمالي المنشآت االقتصادية في ثالث محافظات هـي دمـشق            % ٧٣تركز حوالي    فبينما   ١٩٧٣

وقـد كـان     . ١٩٨١عام   % ٥٣ فقد انخفضت هذه النسبة إلى حوالي        ١٩٧٠وحلب وحمص في عام     

       ).٦(كما يدل الجدول رقم. لذلك أثراً كبيراً في التخفيف من حدة تيارات الهجرة باتجاه المدن الكبرى

  

  
  ١٩٧٠يبين تطور عدد المنشآت االقتصادية في المحافظات حسب تعداد عام  ) ٦ (جدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %النسبة من االجمالي   عدد المنشآت  المحافظات

  ٢١  ٣٤٣٠٦  دمشق

  ٧,٦  ١٢٣٥٩  ريف دمشق

  ٨,٥  ١٣٩١٦  حمص

  ٧,٣  ١١٩٤٠  حماه

  ٤  ٦٤٩٠  طرطوس

  ٥,٣  ٨٧٠١  الالذقية

  ٦,٢  ١٠١٢٩  ادلب

  ٢٥,٦  ٤١٧٢٧  حلب

  ٢,٢  ٣٦٦٠  الرقة

  ٣,٢  ٥٢٧٦  دير الزور

  ٤,٨  ٧٨٦٣  الحسكة

  ١,٧  ٢٧١٥  السويداء

  ٢,٤  ٣٩٠٣  درعا

  ٠,٢  ٢٣٩  القنيطرة

  ١٠٠  ١٦٣٢٢٤  المجموع



 ١١

 في محافظتي حلب و دمشق حيث شكلت نسبة المنشآت فـي            ١٩٧٠فقد تمركزت المنشآت في تعداد      

ها محافظات ريف دمشق و حمص و حماه و شكلت          من اجمالي المنشآت تلت   % ٤٦,٦هاتين المحافظتين   

من اجمالي المنشآت أي ان نـسبة التمركـز فـي سـتة              % ٢٣,٤نسبة المنشآت في هذه المحافظات      

  . من اجمالي المنشآت % ٧٠محافظات كانت

وبالرغم من ذلك فقد لوحظ أنه في الفترة المدروسة قد تركزت المشاريع االقتصادية في مراكز   

خرى مما شكل عامل جذب للسكان إلى مراكز المحافظات وخاصة من أريافها ،  المحافظات األ

وبالتالي فإذا كانت تيارات الهجرة في الستينات قد اتجهت إلى مراكز المدن الكبرى  فإن عقد 

السبعينات قد شهد تحركات سكانية يغلب عليها طابع الهجرة ضمن المحافظة الواحدة من ريفها إلى 

ما يبرر معدالت النمو المرتفعة في مراكز المحافظات مثل مدينة الرقة ومدينة الحسكة حضرها ، وهذا 

  . بسبب التوسع في صناعة استخراج النفط ومشاريع استصالح األراضي وغيرها 

ولدراسة السبب المباشر لهذا التوزيع الجغرافي للسكان وضمن المعطيات المتوفرة لدينا فقد لجأنا إلى              

 االرتباطية بين التوزيع النسبي لسكان كل محافظة من مجموع سكان القطر مع التوزيع              تحليل  العالقة  

ونيجة استعراض اغلب النمـاذج     . النسبي للمنشات االقتصادية لكل محافظة من مجموع منشات القطر        

 الرياضية الممثلة للعالقات االرتباطية بين المتحوالت االقتصادية واالجتماعية اقترحنـا المعدلـة مـن             

  :الشكل 

  
bxay +=

  
     نسبة التوزيع النسبي للسكان حسب المحافظات : yحيث 

  

X  :    نسبة المنشات االقتصادية لكل محافظة من مجموع منشات القطر وهو متحول مستقل يؤثر   

  في التوزيع النسبي للكسان حسب المحافظات

  

  

 وهي عبارة عن مـشاهدات مقطعيـة        SPSSحصائي  نتيجة معالجة البيانات عن طريق البرنامج اال      

وقد لجانا الى هذه الطريقة نيجة عدم توفر سالسل زمنية لكل المتغيـرات             . بشكل مشاهدات للمحافظات  

. ٠,٩٦تعطي داللة احصائية فان العالقة الخطية االرتباطية بين المتحوليين قوية جدا  وهـي تـساوي                 

  :وان المعادلة تصبح على الشكل التالي

  
Y=2.3+0.67 x 

 



 ١٢

اي ان توزيع المنشات   . ٠،٩٢تمثل العالقة بشكل جيد جدا حيث معامل التحديد يساوي  و هي معادل      

ومـن  . من سلوك التوزيع النسبي للسكان بين المحافظـات       % ٩٢االقتصادية يستطيع ان يفسر حوالي      

 اصغر مـن مـستوى    p-valueخالل النموذج نجد إن جميع معامل النموذج معنوية وذلك كون قيمة 

 وبالتالي نرفض فرضية العدم القائلة بانعـدام قـيم معـامالت النمـوذج              ٠,٠٥ او   ٠,٠١الداللة سواء   

من هذه المعادلـة    . وبالتالي هذه المعامالت ذات داللة احصائية بشكل جيد وهذا ما يؤكده معامل فيشر            

احد بالمائة يزيد تمركز الـسكان فـي        يمكن القول بان زيادة نسبة تمركز المنشات االقتصادية بمقدار و         

  %.٠,٧المحافظة بمقدار 

  

  

Model 
Variables 

Entered 
Variables 
Removed Method       

نسبة منشات كل محافظة  1

القطر  منشات إجماليمن 

 )a(٧٠ ملعا
. Enter 

      
a. All requested variables entered.       

b. Dependent Variable: 1970 ع النسبي للسكان حسب الحافظات للعامالتوزي       
              

Model Summary     

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate     
1 0.958 0.917 0.910 1.54423     

a. Predictors: (Constant),  ٧٠ مالقطر لعا9  منشاتإجمالينسبة منشات كل محافظة من     
              

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 315.781 1 315.781 132.423 0.000 

Residual 28.616 12 2.385     
1 

Total 344.397 13       
a. Predictors: (Constant),  ٧٠ مالقطر لعا  منشاتإجمالينسبة منشات كل محافظة من 

b. Dependent Variable: 1970 التوزيع النسبي للسكان حسب الحافظات للعام 
              

Coefficients(a) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2.298 0.588   3.909 0.002 1 
نسبة منشات كل 

 إجماليحافظة من م

 مالقطر لعامنشات 

٧٠ 

0.674 0.059 0.958 11.508 0.000 

a. Dependent Variable: 1970 التوزيع النسبي للسكان حسب الحافظات للعام 



 ١٣

  : التسعينات التوزع السكاني في فترة الثمانينات و النصف األول من  .٣

  

الثمانينات  وبداية التسعينات شهدت خريطة التوزع السكاني في سورية تغيرات ملموسة في   

  :تمثلت بما يلي 

انخفاض ملموس في معدالت نمو السكان الحضريين في جميع المحافظات تقريباً باستثناء محافظة  •

و انخفاض معدل النمو السكاني في الحضر بشكل ملموس إذ  )٧كما يشير الجدول رقم ( ريف دمشق ،

وانخفض هذا المعدل .  باأللف في الفترة المدروسة٣٦,٣ باأللف في السبعينات إلى ٤٠,٨انخفض من 

 باأللف وهو أقل من المعدل العام لنمو السكان و الذي بلغ ٢٨,٦على مستوى مراكز المحافظات إلى 

مما يشير إلى انخفاض ملموس في شدة تيارات الهجرة إلى المدن بشكل .  باأللف خالل تلك الفترة ٣٣

  .صعام و مراكز المحافظات بشكل خا

  
-١٩٨١وفق نتائج تعدادي ) حضر، ريف، مركز محافظة ( معدل النمو السكاني حسب المحافظات  ) ٧(جدول رقم 

  )باأللف (١٩٩٤

      

 مجموع ريف حضر المحافظات
مركز 

 المحافظة

 17.7 17.7 0 17.7 دمشق

 - 45.9 36.5 60.6 ريف دمشق

 - 36.1 33 38 حلب

 35.5 31.6 25.6 37 حمص

 31.1 31.1 31.4 30.7 حماه

 30.6 23.6 13.6 35.6 الالذقية

 23 43.6 46.3 37.2 دير الزور

 43.1 34.8 30 50.8 ادلب

 32.6 33.1 29.2 42.1 الحسكة

 35.4 35.9 33.2 40 الرقة

 22.5 23 23.3 22.5 السويداء

 39.8 40.3 22.4 85.9 درعا

 21.4 21.9 16 41.8 طرطوس

 - 48.8 48.9 - القنيطرة

 28.6 33 29.8 36.3 المجموع

  



 ١٤

استمرار حالة االستقرار النسبي للسكان في المحافظات وثبات التـوزع النـسبي للـسكان حـسب                 •

حيث انخفضت نسبة سكان دمشق     . المحافظات تقريباًباستثناء محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق        

وارتفعت بالمقابل  .  ١٩٩٤في عام    % ١٠ إلى حوالي    ١٩٨١عام   % ١٢,٣من إجمالي السكان من     

 ١٢ إلى حوالي    ١٩٨١من إجمالي السكان عام      % ١٠نسبة سكان محافظة ريف دمشق من حوالي        

  مما يشير إلى أن هجرة معاكسة للسكان قد تمت من دمشق إلى ريف دمشق خـالل                  ١٩٩٤عام  % 

. يف دمـشق    إال أن هذه الهجرة اتجهت إلى المناطق الحضرية في ر         . الثمانينات وبداية التسعينات    

بـاأللف فـي     ٥٥ وهذا يفسر ارتفاع معدل نمو السكان الحضريين في ريف دمشق مـن حـوالي             

ويشير الثبـات النـسبي لعـدد       .  باأللف في الثمانينات وبداية التسعينات         ٦١السبعينات إلى حوالي    

. افظات  السكان في بعض المحافظات في تلك الفترة أن حالة من االستقرار بدأت تعود إلى تلك المح               

ويظهر ذلك بشكل جلي في المحافظات الشمالية الشرقية مثل دير الزور والحسكة التي كانـت مـن                 

  .المحافظات الطاردة للسكان في الستينات و السبعينات 

فـي   % ٤٩,١من إجمالي السكان في الـسبعينات إلـى          % ٤٧,١ارتفعت نسبة سكان الحضر من       •

هذا االرتفاع قليالً قياساً بمستواه في الستينات أو السبعينات حيث       الثمانينات و بداية التسعينات ويعتبر      

 ١٩٨١ عـام  %٤٧,١ ثم إلى    ١٩٧٠عام   % ٤٣,٥ إلى   ١٩٦٠عام   % ٣٧ارتفعت هذه النسبة من     

وهذا يدل مرة أخرى على انخفاض ملموس في تحركات السكان          . )٩(و   )٨(كما يشير الجدول رقم     

فوفقاً لنتـائج مـسح الهجـرة       . لداخلية من الريف إلى المدن      بشكل عام وانخفاض معدالت الهجرة ا     

  . في الثمانينات % ١,٦ إلى ٢,٥ من  انخفضت نسبة المهاجرين٢٠٠٠الداخلية لعام 
 تعداد التوزع النسبي للسكان حسب المحافظات حضر و ريف من اجمالي السكان وفق نتائج) ٨( جدول رقم 

  ١٩٨١عام 

 مجموع ريف حضر المحافظات

 ١٢,٣ ٠ ١٢,٣ شقدم

 ١٠,٢ ٦,٥ ٣,٦ ريف دمشق

 ٢٠,٨ ٨,٤ ١٢,٤ حلب

 ٩ ٤,٤ ٤,٦ حمص

 ٨,١ ٥,٤ ٢,٧ حماه

 ٦,١ ٣,٥ ٢,٦ الالذقية

 ٤,٥ ٣,١ ١,٤ دير الزور

 ٦,٤ ٥,١ ١,٣ ادلب

 ٧,٤ ٥,٣ ٢,١ الحسكة

 ٣,٩ ٢,٤ ١,٥ الرقة

 ٢,٢ ١,٦ ٠,٦ السويداء

 ٤ ٣,٢ ٠,٩ درعا

 ٤,٩ ٣,٩ ١ طرطوس



 ١٥

 ٠,٣ ٠,٣ ٠ القنيطرة

 ١٠٠ ٥٢,٩ ٤٧,١ المجموع

   
التوزع النسبي للسكان حسب المحافظات حضر و ريف من اجمالي السكان وفق نتائج ) ٩( جدول رقم     

  ١٩٩٤تعداد عام 

 مجموع ريف حضر المحافظات

 10.1 - 10.1 دمشق

 11.9 6.8 5.1 ريف دمشق

 21.6 8.4 13.2 حلب

 8.8 4.0 4.8 حمص

 8.0 5.3 2.7 حماه

 5.4 2.8 2.7 الالذقية

 5.2 3.7 1.5 دير الزور

 6.6 4.9 1.7 ادلب

 7.4 5.0 2.4 الحسكة

 4.0 2.4 1.6 الرقة

 2.0 1.4 0.6 السويداء

 4.4 2.8 1.6 درعا

 4.3 3.1 1.1 طرطوس

 0.4 0.4  القنيطرة

 100.0 50.9 49.1 المجموع

  

  

  

  

   )مركز، حضر ، ريف ، مجموع(               معدل النمو السكاني ١٩٩٤ و ١٩٨١ام لألعو) حضر ، ريف ( التوزيع النسبي للسكان 

  ١٩٩٤-١٩٨١     خالل األعوام                                

  ٧  شكل رقم                                 ٦ شكل رقم   
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 االحوال المدنية   كما يالحظ أن المحافظات التي كانت في تعداد السبعينات تظهر أن عدد المسجلين في             

أقل من المقيمين الفعليين فيها هي نفسها التي بقيت مستقطبة للسكان في الثمانينات و هـي دمـشق و                   

  ).١٠(ريف دمشق و الحسكة و الرقة كما يظهر الجدول رقم 
  ١٩٨١د لعام  توزع السكان حسب السجالت المدنية و التعدا)       ١٠(              جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في إن من بين أهم العوامل التي أدت إلى النتائج السابقة هي الجهود التنموية الكبيرة التي بذلت 

سوريا في الثمانينات والنصف األول من التسعينات والتي كان في مقدمتها تقليل الفوارق بين الريف و 

فقد بينت عشرات السدود . المدينة و إيالء القطاع الزراعي األولوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية

طرق المواصالت في واستصلحت آالف الهكتارات وشقت قنوات الري بمئات الكيلومترات وشقت 

أقاصي الريف ومدت الخطوط الحديدية بين جميع المحافظات وتم توفير الخدمات الصحية والتعليمية 

وتأمين مياه الشرب النظيفة و الصرف الصحي وتعميم الكهرباء وغيرها من الخدمات في جميع أنحاء 

ات السكانية وبلغت نسبة من التجمع % ٩٨ شملت خدمات الكهرباء أكثر من ١٩٩٣ففي عام . البالد

من إجمالي السكان وتم توفير مياه الشرب النقية  % ٩٦المستفيدين من خدمات الكهرباء في الريف 

 النسبة المئوية العدد باأللف
 المحافظات

 سجل تعداد سجل تعداد

 9.8 12.3 1017 1109 دمشق

 7.6 10.2 793 919 ريف دمشق

 22.1 20.7 2306 1877 حلب

 9.3 9 965 818 حمص

 8.7 8.1 905 737 حماه

 6.4 6.1 666 552 الالذقية

 5.6 4.5 589 408 دير الزور

 7.4 6.4 774 580 ادلب

 6 7.4 628 670 الحسكة

 3.3 3.9 345 350 الرقة

 2.7 2.2 277 200 السويداء

 4 4 415 363 درعا

 5 4.9 526 441 طرطوس

 2.1 0.3 214 26 القنيطرة

 100 100 10420 9050 المجموع



 ١٧

من إجمالي سكان الريف وانتشرت الخدمات التعليمية  % ٦٦من إجمالي السكان و % ٨٢ألكثر من 

 .١للمرحلة األولى في جميع التجمعات السكانية في البالد
 

 فقد بقي في محافظتي دمشق و حلب حيـث شـكلت نـسبة              ١٩٨١تمركز المنشآت في تعداد     اما عن   

 بلغت  ١٩٧٠من اجمالي المنشآت و بنسبة انخفاض عن تعداد          % ٤٣,٦المنشآت في هاتين المحافظتين     

بينما ارتفعت نسبة التمركز في محافظات ريف دمشق و حمص و            ) ١١كما يبين الجدول رقم      % ( ٣

و يالحظ أن نسبة الزيادة أو الـنقص         % ٢,٥ مقدارها ١٩٧٠بنسة زيادة عن عام      % ٢٥,٩حماه الى   

  .١٩٨١ و ١٩٧٠في تمركز المنشآت طفيفة بين تعدادي 
  ١٩٨١يبين تطور عدد المنشآت االقتصادية في المحافظات حسب التعدادات لعام ) ١١(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

لقد كان من أهم العوامل التي أدت إلى هذه التغيرات هو االستمرار في اعتمـاد مبـدأ تقليـل                   

الفوارق بين الريف و المدينة في خطط التنمية االقتصاديةو نشر الخدمات التعليمية و الصحية وتعمـيم                

التطورات الكبيرة التي تمـت فـي     الكهرباء و تأمين المياه النظيفة في جميع أنحاء البالد باإلضافة إلى            

  . القطاع الزراعي و االستثمارات الضخمة التي ضمت في هذا القطاع في التسعينات 

  

                                                           
  دمشق - املكتب املركزي لإلحصاء - ١٩٩٣ نتائج مسح صحة األم و الطفل يف اجلمهورية العربية السورية لعام ١

  %النسبة من االجمالي   عدد المنشآت  المحافظات

  ٢٠,٤  ٤٩٧٠٠  دمشق

  ٩,١  ٢٢٢٢١  ريف دمشق

  ٩,٤  ٢٢٧٧٦  حمص

  ٧,٤  ١٨٠٣٦  حماه

  ٤,٦  ١١١٢٢  طرطوس

  ٥,٥  ١٣٣٧٢  الالذقية

  ٥,٨  ١٤٠٥٩  ادلب

  ٢٣,٢  ٥٦٤٩٩  حلب

  ٢,٦  ٦٣٣٢  الرقة

  ٢,٨  ٦٧٦٤  دير الزور

  ٤,٥  ١١٠٠١  الحسكة

  ١,٨  ٤٤٩٨  السويداء

  ٢,٧  ٦٤٦٦  درعا

  ٠,٢  ٣٥٨  القنيطرة

  ١٠٠  ٢٤٣١٠٤  المجموع



 ١٨

  :التحليل االحصائي لفترة الثمانينيات

بنفس االسلوب الذي تم اتباعه في مرحلة السبعينات، لقد درسنا العالقة االرتباطية بين التوزيع النسبي               

مجموع سكان القطر مع التوزيع النسبي للمنشات االقتصادية لكل محافظة مـن            لسكان كل محافظة من     

  مجموع منشات القطرخالل فترة التمانينات  واقترحنا المعدلة من الشكل 

  
bxay +=

  

     نسبة التوزيع النسبي للسكان حسب المحافظات : yحيث 

  

X  :   من مجموع منشات القطر وهو متحول مستقل يؤثر    نسبة المنشات االقتصادية لكل محافظة 

  في التوزيع النسبي للكسان حسب المحافظات

  

  

وفرض العالقة خطية كما اسلفنا نتيجة  SPSS نتيجة معالجة البيانات عن طريق البرنامج االحصائي 

يـة جـدا     شكل االنتشار بين هذين المتحوليين نجد ان عالقة االرتباط الخطي بين هذين المتحوليين قو             

  وان المعادلة تصبح على الشكل التالي. ٠,٩٤وهي تساوي 

  
Y=2.1 +0. 7 x 

 
ي   ة ه أي ان التوزيـع  . ٠،٨٨تمثل العالقة بشكل جيد جدا حيث معامل التحديـد يـساوي     ومعادل

. من سلوك التوزيع النسبي للسكان بين المحافظـات       % ٨٨النسبي للمنشات االقتصادية لم يشرح سوى       

 اصغر من مـستوى   p-valueلنموذج نجد جميع معامل النموذج معنوية وذلك كون قيمة ومن خالل ا

 القائلة بانعدام االثر للمتغير التابع على النمتغيـر          أي اننا رفض الفرضية    ٠,٠٥ او   ٠,٠١الداللة سواء   

كما نالحظ بان اثر التوزيـع للمنـشات بقـي    . المستقل على المتغير التابع وهذا ما يؤكده معامل فيشر  

  . قريبة منه في حالة السبعينات

  
Variables Entered/Removed(b)      

Model 
Variables 

Entered 
Variables 
Removed Method      

نسبة  81  1

منشات كل 

محافظة من 

. Enter 

     



 ١٩

  منشاتإجمالي
 (a)مالقطر لعا

a. All requested variables entered.      
b. Dependent Variable: 1981 لتوزيع النسبي للسكان حسب الحافظات للعام      

             
Model Summary    

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 
Std. Error of the 

Estimate    
1 0.940 0.883 0.874 1.79928    

a. Predictors: (Constant),  81  مالقطر لعا منشات إجمالينسبة منشات كل محافظة من    
             

ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df 

Mean 
Squar

e F Sig. 
Regression 293.920 1 293.92

0 90.788 0.000 

Residual 38.849 12 3.237     

1 

Total 332.769 13       
a. Predictors: (Constant),  81  مالقطر لعا منشات إجمالينسبة منشات كل محافظة من 

b. Dependent Variable: 1981 لتوزيع النسبي للسكان حسب الحافظات للعام 
             

Coefficients(a) 

Unstandardized 
Coefficients 

Stand
ardize

d 
Coeffi
cients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 2.090 0.712   2.936 0.012 1 

نسبة  81 

منشات كل 

محافظة من 

  منشاتإجمالي
 مالقطر لعا

0.700 0.073 0.940 9.528 0.000 

a. Dependent Variable:  1981 للسكان حسب الحافظات للعاملتوزيع النسبي 



 ٢٠

بقي عدد السكان في محافظات دمشق و ريف دمشق و الحسكة في التعداد أعلى منه في السجل 

المدني و ذلك نتيجة الهجرة الى هذه المحافظة اال أن الفجوة بدأت تتقلص في محافظة دمشق و الحسكة 

  ).١٢(كما يظهر الجدول رقم .كانو تتسع في  ريف دمشق التي بقيت هي المستقطب األكبر للس

           
  ١٩٩٤توزع السكان حسب السجالت المدنية و التعداد لعام )       ١٢(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انخفاضا واضحا في نسبة تمركز المنشآت في محافظتي دمـشق و            ١٩٩٤و نالحظ في تعداد     

عن  % ١٠,٩ و   ١٩٨١عن عام    % ٧,٩بنسبة انخفاض قدرها     % ٣٥,٧حلب اذ بلغت نسبة التمركز      

  .١٩٧٠عام 

 % ٣٣,٤دازدادت نسبة التمركز حيث بلغت      اما في محافظات ريف دمشق و حمص وحماه فق        

و خاصة في محافظة ريف      % ١٠قدرها  ١٩٧٠و عن عام   % ٧,٥ قدرها   ١٩٨١بنسبة زيادة عن عام     

 و بقيت   ١٩٩٤عام   % ١٥,٢ الى   ١٩٧٠عام   % ٧,٦دمشق حيث ارتفعت نسبة تمركز المنشآت من        

   .١٣كما يشير الجدول رقم .في باقي المحافظات مستقرة تقريبا
  

  

  

 النسبة المئوية العدد باأللف
 المحافظات

 سجل تعداد سجل تعداد

 8.4 10.1 1319 1395 دمشق

 7.7 11.9 1201 1643 ريف دمشق

 22.9 21.6 3587 2982 حلب

 9.1 8.8 1434 1213 حمص

 8.8 8 1376 1103 حماه

 5.8 5.4 918 744 الالذقية

 6.1 5.2 963 717 دير الزور

 7.8 6.6 1229 911 ادلب

 6.4 7.4 996 1021 الحسكة

 3.7 4 573 551 الرقة

 2.4 1.9 373 262 السويداء

 4.2 4.4 666 606 درعا

 4.6 4.3 716 593 طرطوس

 2.1 0.4 321 41 القنيطرة

 100 15672100 13782 المجموع



 ٢١

  يبين تطور عدد المنشآت االقتصادية في المحافظات حسب التعدادات ) ١٣(جدول رقم 

  ١٩٩٤لعام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :من خالل ما سبق يمكن أن نقسم التغير في تمركز المنشآت الى

 و هـي دمـشق   ١٩٩٤ و ١٩٧٠بين تعـدادي  محافظات انخفضت فيها نسبة تمركز المنشآت        •

  %. ٠,٧دير الزور بمقدار  % ٠,٩ادلب بمقدار  % ٥,٩حلب بمقدار  % ٥بمقدار 

 و هي ريف دمـشق      ١٩٩٤ و   ١٩٧٠محافظات ارتفعت نسبة تمركز المنشآت فيها بين تعدادي          •

قـدار  الالذقية بم % ٠,٨طرطوس بمقدار  % ٠,٤حماه بمقدار  % ٢حمص بمقدار   % ٧,٦بمقدار  

  % .٠,١الحسكة بمقدار  % ٠,٧درعا بمقدار  % ٠,٢الرقة بمقدار  % ٠,٦

مما تقدم يمكن القول أنه في النصف األول من التسعينات اصبحت العوامل الؤثرة في الهجرة اكثـر                 

ولم يعد العامل الوحيد هو البحث عن عمل وانما االفراد يصبحوا يهاجرون طلبا للعلم والعناية الصحية                

انطالقاً من هذا التحليل حاولنا دراسة العالقة االرتباطية بين التوزيع النـسبي لـسكان كـل                . ضلاالف

محافظة من مجموع سكان القطر مع التوزيع النسبي للمنشات االقتصادية لكل محافظة مـن مجمـوع                

قترحنـا  ا. منشات القطرخالل فترة التسعينات باالضافة الى عدد المنشات التعليمية والمنشات الـصحية       

  :المعادلة من الشكل التالي 

  

  %النسبة من االجمالي   عدد المنشآت  المحافظات

  ١٦  ١٠٦٢١١  دمشق

  ١٥,٢  ١٠٠٩٧٤  ريف دمشق

  ١٠,٥  ٦٩٧٥٧  حمص

  ٧,٧  ٥٠٨٨٣  حماه

  ٤,٨  ٣١٩٨٣  طرطوس

  ٥,٩  ٣٨٨٩٦  الالذقية

  ٥,٣  ٣٤٨٨٣  ادلب

  ١٩,٧  ١٣٠٤٥٠  بحل

  ٢,٤  ١٥٥٩٦  الرقة

  ٢,٥  ١٦٦٤٩  دير الزور

  ٤,٩  ٣٢١٨٦  الحسكة

  ١,٨  ١١٩٩٣  السويداء

  ٣,١  ٢٠٨٩٧  درعا

  ٠,٢  ١٢٩٢  القنيطرة

  ١٠٠  ٦٦٢٦٥٠  المجموع



 ٢٢

Y=a1+a2x1+a3x2+a4x3 
     نسبة التوزيع النسبي للسكان حسب المحافظات : yحيث 

  

X1  :    نسبة المنشات االقتصادية لكل محافظة من مجموع منشات القطر     

X2. .  ١٩٩٤    عدد المنشات الصحية لعام  

X3 .   ١٩٩٤     عدد النشات التعليمية لعام  

  

وفرض العالقة خطية كما اسلفنا نتيجة  SPSS نتيجة معالجة البيانات عن طريق البرنامج االحصائي 

شكل االنتشار بين المتحول التابع وبقية المتحوالت المـستقلة، وفـرض طريقـة  الحـذف المتتـالي                  

وهـي تـساوي    للمتحوالت غير المعنوية نجد ان العالقة الخطية االرتياطية بين المتحوالت قوية جدا               

وان المعادلـة   .  وذلك حسب النموذج الثاني المقترح والذي يعتبر افضل من النواحي االحصائية           ٠,٩٦

  تصبح على الشكل التالي

  
Y= -0.35 +0. 006x2+0.002 x3 

 
% ٨٩أي ان حووالي . 9٠،٨وهي معادلة تمثل العالقة بشكل جيد جدا حيث معامل التحديد يساوي             

نسبي للسكان بين المحافظات خالل فترة التسعينات تشرحها متغيـرات المنـشات            من سلوك التوزيع ال   

كما يبين هذا النموذج ان جميع معامل النموذج معنوية وذلـك كـون             . التعليمية كذلك المنشات الصحية   

  ما عدا الثابت وهذا ما يؤكده معامل ٠,٠٥ او ٠,٠١ اصغر من مستوى الداللة سواء  p-valueقيمة 

ا نالحظ بان اثر التوزيع للمنشات لم يبقى كما كان في مرحلة الـسبعينات والثمانينـات وان                 كم. فيشر

المتحول االكثر اثرا المنشات االقتصادية وانما اصبح يتاثر بمنشات التعليم بالدرجة االولى وبعد ذلـك               

  . الصحة

  
Regression           

              
       

Model Summary     

Mode
l R R Square 

Adjuste
d R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate     
1 0.888 0.789 0.772 2.52318     
2 0.945 0.894 0.875 1.87117     

a. Predictors: (Constant),  ٩٤عدد المنشات التعليمية حسب تعداد     
b. Predictors: (Constant),  عدد المنشات التعليمية حسب تعداد     



 ٢٣

 ١٩٩٤عدد المنشات الصحية حسب تعداد ,٩٤
              

ANOVA(c) 
Mode

l   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Regressio

n 286.337 1 286.337 44.976 0.000 

Residual 76.397 12 6.366     

1 

Total 362.734 13       
Regressio

n 324.220 2 162.110 46.300 0.000 

Residual 38.514 11 3.501     

2 

Total 362.734 13       
a. Predictors: (Constant),  ٩٤عدد المنشات التعليمية حسب تعداد 
b. Predictors: (Constant),  عدد المنشات الصحية  ,٩٤عدد المنشات التعليمية حسب تعداد

 ١٩٩٤حسب تعداد
c. Dependent Variable: ١٩٩٤للسكان حسب الحافظات للعام النسبي   التوزيع 

              
Coefficients(a) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

Mode
l   B 

Std. 
Error Beta t Sig. 

(Constant
) 0.069 1.265   0.055 0.957 1 

 
 
 

عدد المنشات 

التعليمية 

حسب تعداد 

٩٤ 

0.008 0.001 0.888 6.706 0.000 

(Constant
) -0.535 0.956   -0.560 0.587 

عدد المنشات 

التعليمية 

حسب تعداد 

٩٤ 

0.006 0.001 0.650 5.321 0.000 

2 

عدد المنشات 

الصحية 

حسب 

 ١٩٩٤تعداد

0.002 0.001 0.402 3.289 0.007 

a. Dependent Variable: ١٩٩٤النسبي للسكان حسب الحافظات للعام   التوزيع 



 ٢٤

              
Excluded Variables(c) 

Colline
arity 

Statistic
s 

Mode
l   Beta In t Sig. 

Partial 
Correlat

ion 
Toleran

ce 
نسبة  94 

منشات كل 

محافظة من 

 اجمالي منشات
 القطرلعام

0.300 2.651 0.023 0.624 0.912 

1 

عدد المنشات 

الصحية حسب 

 ١٩٩٤تعداد
0.402 3.289 0.007 0.704 0.647 

b. Predictors in the Model: (Constant), عدد المنشات ، ٩٤حسب تعداد  عدد المنشات التعليمية

 ١٩٩٤الصحية حسب تعداد
c. Dependent Variable: ١٩٩٤النسبي للسكان حسب الحافظات للعام   التوزيع 

 
 

              
  

  : و بداية األلفية الثالثةي من التسعيناتالنصف الثانالتوزع السكاني في .   ٤  

  

شهد معدل النمو السكاني في سورية انخفاضاً ملموساً في النصف الثاني من التسعينات وصـل                 

 باأللف قياساً بما كان عليه في الثمانينات وبداية التسعينات وكان من بين  أهم العوامل                ٢٧إلى حوالي   

 النمـو    انخفـض معـدل    حيثاض معدالت الخصوبة الكلية     المؤثرة في انخفاض هذا المعدل هو انخف      

 إلى انخفاض معـدل النمـو فـي    هذا ، وقد أدى  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠من عام    باأللف   ٢٤,٥ إلى   السكاني

 باأللف في بداية التسعينات و انخفاض معدل نمو الريـف           ٣٦,٣باأللف مقارنة مع    ٣٥,٤الحضر إلى   

 باأللف في   ١٩,٨ باأللف إلى    ٢٨,٦من  داية التسعينات    باأللف في ب   ٢٩,٨ باأللف قياساً مع     ١٧,٤إلى  

   ).١٤(كما يدل الجدول رقم .مراكز المحافظات 

وما من شك فإن انخفاض معدل النمو السكاني العام كان أحد العوامل التي أدت إلى انخفـاض                   

التي حدثت  معدالت النمو السكاني في كل من الحضر و الريف  إال أن حالة االستقرار النسبي للسكان                 

وهذا ما أظهرته نتـائج  . في نهاية الثمانينات و بداية التسعينات قد لعبت دوراً في انخفاض هذا المعدل    



 ٢٥

سنوياُ في النصف الثاني من      % ١ حيث لم  تتجاوز نسبة المهاجرين        ٢٠٠٠مسح الهجرة الداخلية لعام     

مـع بدايـة    % ٠,٥سبة إلى حـوالي     وقد انخفضت هذه الن   .   في الثمانينات      ١,٦التسعينات قياساً بـ      

األلفية الثالثة وقد انخفضت نسبة المهاجرين من الريف إلى المدينة من إجمالي الحركة األخيرة للسكان               

   .مع بداية األلفية الثالثة%١٠في أواخر التسعينات إلى حوالي % ٢٩من حوالي 

و بـشكل خـاص الـى       و ذلك ما يؤكد وجهة نظرنا بانخفاض الهجرة من الريف الى المدينة             

مراكز المحافظات و المدن الكبرى، و يعود السبب في معدل النمو الذي حصل في المناطق الحضرية                

في هذه الفترة الى سببين رئيسين هما ازدياد عدد سكان بعض التجمعات حيث تحولت مـن تجمعـات                  

يف الى المدينة فهو سـبب      ريفية الى حضرية و السبب الثاني هو الزيادة الطبيعية ، اما الهجرة من الر             

  .غير رئيس
  ) حضر، ريف، مركز محافظة ( معدل النمو السكاني حسب المحافظات  ) ١٤(جدول رقم 

  )باأللف  (١٩٩٤ - ٢٠٠٤وفق نتائج تعداد 

  

 مجموع ريف حضر المحافظات
مركز 

 المحافظة

 10.8 10.8 0 10.8 دمشق

 0 32.8 16.2- 76.3 ريف دمشق

 30.2 31.2 28.1 33.1 حلب

 19.1 23.1 24.1 22.3 حمص

 17 23.5 18.6 32.7 حماه

 21 16.5 12 21.1 الالذقية

 42 35.1 8.8 83.4 دير الزور

 22.7 33.5 29.4 44.5 ادلب

 47.9 22.3 16.9 32.7 الحسكة

 30.6 36.7 40.1 31.6 الرقة

 24.8 15.6 12.4 23.3 السويداء

 26.3 33.5 20 53.2 درعا

 24.5 17.9 14.4 27.3 طرطوس

 0 31.7 31.7 0 القنيطرة

 19.8 26.6 17.4 35.4 المجموع

 
و يالحظ بشكل عام انخفاض معدل النمو السكاني في كافة المحافظات، فقد انخفض المعدل في               

، كما انخفض معـدل     ٢٠٠٤ باأللف في عام     ١٠,٨ الى   ١٩٩٤ باأللف في عام     ١٧,٧مدينة دمشق من    

  . باأللف لنفس الفترة٣٢,٨ باأللف الى ٤٥,٩ ريف دمشق من النمو السكاني في محافظة

  



 ٢٦

  .٢٠٠٤عام % ٥٣,٥ الى ١٩٩٤في عام  % ٤٩,١ كما ارتفعت نسبة سكان الحضر من 

و نالحظ استمرار حالة االستقرار النسبي للسكان في المحافظات باسـتثناء مدينـة دمـشق و                

عام % ١٠,١اجمالي السكان الى من     محافظة ريف دمشق حيث انخفضت نسبة سكان مدينة دمشق من           

عـام   % ١١,٩، مقابل ارتفاع نسبة سكان محافظة ريف دمشق من          ٢٠٠٤عام   %  ٨,٧ الى   ١٩٩٤

 ، مما يؤكد استمرار الهجرة المعاكسة للسكان من دمشق الى ريفهـا             ٢٠٠٤عام   % ١٢,٧ الى   ١٩٩٤

  ).١٥(كما يدل الجدول رقم . كما في فترة التسعينيات

ذه الهجرة نحو المناطق الحضرية في ريف دمشق حيث ارتفع معدل نمو السكان             و قد اتجهت ه   

 باأللف مقابل انخفاض نمو هذا المعـدل فـي          ٧٦,٣ باأللف الى    ٦٠,٦الحضريين في ريف دمشق من      

  . باأللف١٠,٨ باأللف الى ١٧,٣مدينة دمشق من 

 باأللف عام   ٣٧,٢من  كما نالحظ ازدياد نمو سكان الحضر في محافظة دير الزور حيث ارتفع             

 ٤٦,٣ مقابل انخفاض في مستوى نمو سـكان الريـف مـن             ٢٠٠٤باأللف عام    % ٨٣,٤ الى ١٩٩٤

  ).  ١٤كما يدل الجدول رقم . ( ٢٠٠٤ باأللف عام ٨,٨باأللف الى 

  
  التوزع النسبي للسكان حسب المحافظات حضر و ريف من اجمالي السكان ) ١٥( جدول رقم 

  ٢٠٠٤وفق نتائج تعداد عام 

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجموع ريف حضر المحافظات

 ٨,٧ - ٨,٧ دمشق

 ١٢,٧ ٤,٥ ٨,٢ ريف دمشق

 ٢٢,٦ ٨,٥ ١٤,١ حلب

 ٨,٥ ٣,٩ ٤,٦ حمص

 ٧,٧ ٤,٩ ٢,٨ حماه

 ٤,٩ ٢,٤ ٢,٥ الالذقية

 ٥,٦ ٣,١ ٢,٥ دير الزور

 ٧ ٥ ٢ ادلب

 ٧,١ ٤,٦ ٢,٦ الحسكة

 ٤,٤ ٢,٧ ١,٧ الرقة

 ١,٧ ١,٢ ٠,٥ السويداء

 ٤,٧ ٢,٦ ٢,١ درعا

 ٣,٩ ٢,٨ ١,١ طرطوس

 ٠,٤ ٠,٤ ٠ القنيطرة

 ١٠٠ ٤٦,٥ ٥٣,٥ المجموع



 ٢٧

  )٩(شكل رقم )                             ٨(شكل رقم 

                                                          
التوزيع النسبي للسكان ( حضر ، ريف ) لألعوام 1994 و 

2004
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مرآز المحافظةمجموعريفحضر

  
  

لوحظ تقارب النسبة بالنسبة لسكان معظم المحافظات بين التعداد و السجل المدني ما عدا و قد 

  . محافظة ريف دمشق التي شهدت هجرة من جميع المحافظات اليها و بشكل خاص من مدينة دمشق
  ٢٠٠٤توزع السكان حسب السجالت المدنية و التعداد لعام )       ١٦(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 النسبة المئوية فالعدد باألل
 المحافظات

 سجل تعداد سجل تعداد

 ٧,٩ ٨,٧ ١٥٧٢ 1552 دمشق

 ٧,٧ ١٢,٧ ١٥٣٦ 2273ريف دمشق

 ٢٣,٥ ٢٢,٦ ٤٦٧٤ 4045 حلب

 ٩,٠ ٨,٥ ١٧٩١ 1529 حمص

 ٨,٨ ٧,٧ ١٧٤٥ 1385 حماه

 ٥,٤ ٤,٩ ١٠٨١ 880 الالذقية

 ٦,٤ ٥,٦ ١٢٨٦ 1005 دير الزور

 ٨,٢ ٧,٠ ١٦٣٤ 1258 ادلب

 ٦,٤ ٧,١ ١٢٨١ 1275 الحسكة

 ٤,٠ ٤,٤ ٧٨٢ 794 الرقة

 ٢,١ ١,٧ ٤٢٨ 313 السويداء

 ٤,٤ ٤,٧ ٨٨٣ 843 درعا

 ٤,٢ ٣,٩ ٨٤٤ 701 طرطوس

 ٢ ٠,٤ ٣٩٩ 67 القنيطرة

 ١٠٠ ١٠٠ ١٩٩٣٦ 17921 المجموع



 ٢٨

ينة   فنالحظ ثبات تمركز المنشآت في مد       ٢٠٠٤أما عن تمركز المنشآت االقتصادية في تعداد        

فـي عـام     % ٣٥,٧و بلغـت    ١٩٩٤في عام    %٣٥,٢دمشق و حلب بنفس النسبة تقريبا حيث كانت         

عـام   % ٢٥,٧ بينما نالحظ انخفاض نسبة التمركز في محافظة ريف دمشق و حمـص مـن                ٢٠٠٤

كما ازدادت نسبة التمركز في محافظة الالذقية حيث ارتفعت مـن            . ٢٠٠٤عام   % ٢٣,٧ الى   ١٩٩٤

و هناك محافظات حافظت على ثبات نسبي مثل محافظـة حمـاه و             .  لنفس الفترة   %٦,٤الى   % ٥,٩

  ). ١٧(كما يدل الجدول رقم .ادلب
  يبين تطور عدد المنشآت االقتصادية في المحافظات حسب التعدادات ) ١٧(جدول رقم 

  ٢٠٠٤لعام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تمركز هذه المنشآت االقتصادية بين الريف و الحضرفقد كان التمركز  في الريف أكبر   أما عن

 ٣,٧مقابل  % ١٠,٢في  بعض المحافظات مثل محافظة ادلب حيث بلغت نسبة المنشآت في الريف 

في الحضرو بلغت في  % ٣,٧في الريف مقابل  % ٧,٢في الحضر ، و في محافظة الحسكة % 

   ).  ١٨(ككما في الجدول رقم . في الحضر % ٣,٨في الريف و  % ٩,٧وس محافظة طرط

  

  

  

  %النسبة من االجمالي   عدد المنشآت  المحافظات

  13.1  114392  دمشق

  ١٤,١  ١٢٣٥٧٣  ريف دمشق

  ٩,٦  ٨٤٠٩٢  حمص

  ٧,٦  ٦٦٣٧٥  حماه

  ٥,٤  ٤٧١٦٥  طرطوس

  ٦,٤  ٥٦٠٧٣  الالذقية

  ٥,٥  ٤٧٧٣٠  ادلب

  22.1  193223  حلب

  ٢,٦  ٢٢٥٢٨  الرقة

  ٣,١  ٢٧٢٣٧  دير الزور

  ٤,٧  ٤٠٨٢٣  الحسكة

  ٢,٠  ١٧٦٢٢  السويداء

  ٣,٧  ٣٢٣٢٥  درعا

  ٠,٣  ٢٤١١  القنيطرة

  ١٠٠  ٨٧٥٥٦٩  المجموع



 ٢٩

  
   (%)٢٠٠٤توزع المنشآت االقتصادية حسب المحافظات حضر ريف  لعام  )  ١٨(   جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )١٢(شكل رقم 

  

توزع المنشآت االقتصادية ريف حضر لعام 2004
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 المجموع ريف حضر المحافظات

 13.1 0.0 17.9 دمشق

 14.1 13.8 14.2ريف دمشق

 22.1 11.9 25.8 حلب

 9.6 11.5 8.9 حمص

 7.6 12.5 5.8 حماه

 6.4 5.7 6.7 الالذقية

 3.1 3.5 3.0 دير الزور

 5.5 10.2 3.7 ادلب

 4.7 7.2 3.7 الحسكة

 2.6 3.5 2.2 الرقة

 2.0 3.5 1.5 السويداء

 3.7 6.0 2.8 درعا

 5.4 9.7 3.8 طرطوس

 0.3 1.0 0.0 القنيطرة

 100.0 100.0 100.0 المجموع



 ٣٠

 فقد بلغ معدل نمو ٢٠٠٤ و ١٩٩٤واذا بحثنا في توزع المنشآت الصحية و التعلمية بين عامي      

و نالحـظ ازديـاد   ) 19كما يشير الجدول رقم ( ،١,٠٣ و معدل نمو قطاع الصحة ١,٠٢قطاع التعليم  

  حيث ارتفعت نسبة تمركـز المنـشآت         تمركز هذه المنشآت في بعض المحافظات مثل محافظة ادلب        

 في قطاع الـصحة، و محافظـة طرطـوس          ٢٠٠٤عام   % ٤,٣ الى   ١٩٩٤عام  % ٣,٩الصحية من   

  .  لنفس القطاع٦,٠الى % ٥,٧ازدادت من 
  ٢٠٠٤ - ١٩٩٤توزع المنشآت الصحية و التعليمية بين عامي  )  ١٩(جدول رقم 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قطاع التعليم قطاع الصحة
 المحافظات

 %معدل النمو 2004 1994%معدل النمو 2004 1994

 1.02 6.4 6.7 1.02 19.3 20.6 دمشق

 1.02 19.8 19.8 1.03 18.8 17.6 حلب

 1.03 8.3 7.0 1.03 11.0 11.0 ريف دمشق

 1.02 8.4 8.6 1.02 9.8 10.8 حمص

 1.01 8.3 9.3 1.03 7.6 7.2 حماه

 1 5.6 6.6 1.02 7.1 7.6 الالذقية

 1.02 7.2 7.0 1.04 4.3 3.9 ادلب

 1.01 11.9 12.4 1.0 3.3 4.1 الحسكة

 1.06 4.9 3.4 1.04 3.0 2.7 دير الزور

 1.01 5.5 6.2 1.03 6.0 5.7 طرطوس

 1.02 6.1 5.7 1.05 3.0 2.4 الرقة

 1.03 4.4 4.0 1.03 4.1 4.0 درعا

 1.01 2.6 2.7 1.03 2.3 2.1 السويداء

 1.01 0.7 0.7 1.04 0.3 0.3 القنيطرة

 100.01.02 100.0 1.03 100.0 100.0 المجموع



 ٣١

 فنالحظ تمركز هذه    ٢٠٠٤  أما عن توزع المنشآت التعليمية حسب الريف و الحضر في عام            

المنشآت في الريف أكثر من الحضر بشكل ملحوظ و ذلك على مستوى القطر حيث بلغت نسة المنشآت                 

في الريف، وعلى مستوى المحافظات، ففي محافظة        % ٦٢,٥حضر ، مقابل    في ال  % ٣٧,٥التعليمية  

في الريف، ايضا في الحسكة بلغـت        % ٦,٦مقابل   % ١,٨حماه كانت المنشآت التعليمية في الحضر       

  ).٢٠كما يدل الجدول رقم . ( في الريف % ٩,١في الحضر مقابل  %٢,٨نسبة المنشآت التعليمية 
  ٢٠٠٤ ريف لعام –توزع المنشآت التعليمية و الصحية حضر  ) ٢٠(دول رقم ج                       

  
 
 
  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المنشآت الصحية
 

 المنشآت التعليمية
 المحافظات 

 ريف حضر ريف حضر

 0 6.4 0 19.4 دمشق

 3.6 4.7 3.1 8 ريف دمشق

 10.6 9.2 2.5 16.2 حلب

 5.5 2.8 2.6 7.2 حمص

 6.6 1.8 2.4 5.2 حماه

 3.6 2 1.1 6 الالذقية

 3.1 1.9 0.6 2.3 دير الزور

 5.8 1.3 1.8 2.5 ادلب

 9.1 2.8 1.3 2 الحسكة

 5.2 0.9 0.8 2.2 الرقة

 1.9 0.7 0.8 1.5 السويداء

 2.5 1.9 1.5 2.6 درعا

 4.2 1.3 2 4 طرطوس

 0.6 0.1 0.2 0.1 القنيطرة

 ٦٢,٤ ٣٧,٥ ٢٠,٥ ٧٩,٥ المجموع



 ٣٢

  :يلي االحصائي المعمقالتحل

لقد اعتبرنا بان العوامل المحتمل ان تؤثر في الهجرة بقيت كما في التسعينات لذلك درسنا العالقة 

االرتباطية بين التوزيع النسبي لسكان كل محافظة من مجموع سكان القطر مع التوزيع النسبي للمنشات 

التسعينات باالضافة الى عدد المنشات االقتصادية لكل محافظة من مجموع منشات القطرخالل فترة 

  :اقترحنا المعادلة من الشكل التالي . التعليمية والمنشات الصحية

  

  
Y=a1+a2x1+a3x2+a4x3  

  

  ٢٠٠٤   نسبة التوزيع النسبي للسكان حسب المحافظات لعام  : yحيث 

  

X1  :    ٢٠٠٤   نسبة المنشات االقتصادية لكل محافظة من مجموع منشات القطر لعام  

X2. .  ٢٠٠٤    عدد المنشات الصحية لعام  

X3 .   ٢٠٠٤     عدد النشات التعليمية لعام  

  

  

وفرض العالقة خطية كما اسلفنا نتيجة  SPSS نتيجة معالجة البيانات عن طريق البرنامج االحصائي 

تالي شكل االنتشار بين المتحول التابع وبقية المتحوالت المستقلة، وفرض طريقة  الحذف المت

للمتحوالت غير المعنوية نجد ان العالقة الخطية االرتياطية بين المتحوالت قوية جدا  وهي تساوي 

وان المعادلة .  وذلك حسب النموذج الثاني المقترح والذي يعتبر افضل من النواحي االحصائية٠,٩٦

  تصبح على الشكل التالي

  
Y= -0.114 +0. 57x1+0.003 x3 

 
 وان جميع معامل 0.93لعالقة بشكل جيد جدا حيث معامل التحديد يساوي  تمثل هذه المعادلة ا 

  ما عدا ٠,٠٥ او ٠,٠١ اصغر من مستوى الداللة سواء  p-valueالنموذج معنوية وذلك كون قيمة 

كما نالحظ بان اثر التوزيع للمنشات لم يبقى كما كان في مرحلة . الثابت وهذا ما يؤكده معامل فيشر

 عاد االثر للتوزيع النسبي للمنشات االقتصادية وان المتحول االكثر اثرا هو التوزيع التسعينات حيث

النسبي للمنشات االقتصادية في المحافظات وهو يعكس ازدياد مشكلة البطالة في بداية الفية الثالثة 

كل اقل كما كان متحول التعليم ياتي بالمرحلة الثانية ولكن يش . ٢٠٠٦والتي بدات تنخفض في بداية 

  .  اثراً



 ٣٣

  
Regression           

              
              

Model Summary     

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate     

1 0.926 0.857 0.846 2.12968     
2 0.965 0.931 0.918 1.55044     

a. Predictors: (Constant),  2004 بة منشات كل محافظة من نس

     اجمالي منشات القطرلعام
b. Predictors: (Constant),  2004  نسبة منشات كل محافظة من

     اد٢٠٠٤التعليمية حسب تعد  عدد المنشات، اجمالي منشات القطرلعام
              

ANOVA(c) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 327.208 1 327.208 72.143 0.000 

Residual 54.426 12 4.536     
1 

Total 381.634 13       
Regression 355.192 2 177.596 73.879 0.000 

Residual 26.442 11 2.404     
2 

Total 381.634 13       
a. Predictors: (Constant),  2004 شات القطرلعامنسبة منشات كل محافظة من اجمالي من 
b. Predictors: (Constant),  2004 عدد المنشات، نسبة منشات كل محافظة من اجمالي منشات القطرلعام 

 اد٢٠٠٤التعليمية حسب تعد 
c. Dependent Variable: 2004 التوزيع النسبي للسكان حسب الحافظات للعام 

              
Coefficients(a) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B 
Std. 

Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 1.352 0.917   1.474 0.166 
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نسبة  2004 

منشات كل 

محافظة من 

 اجمالي منشات
 القطرلعام

0.855 0.101 0.926 8.494 0.000 

(Constant) -0.114 0.794   -0.143 0.889 
نسبة  2004 

ت كل منشا

محافظة من 

 اجمالي منشات
 القطرلعام

0.517 0.123 0.560 4.197 0.001 

2 

عدد المنشات 

التعليمية حسب 

 اد٢٠٠٤تعد 
0.003 0.001 0.455 3.412 0.006 

a. Dependent Variable: 2004 التوزيع النسبي للسكان حسب الحافظات للعام 
              

Excluded Variables(c) 
Collinearity 

Statistics 
Model   Beta In t Sig. 

Partial 
Correlation Tolerance 

عدد المنشات 

التعليمية حسب 

 اد٢٠٠٤تعد 
0.455 3.412 0.006 0.717 0.354 

عدد المنشات 

الصخية حسب 

 ٢٠٠٤تعداد
-0.709 -3.300 0.007 -0.705 0.141 

1 

عدد المنشات 

الصحية لعام 

٢٠٠٤ 
0.057 0.317 0.757 0.095 0.398 
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  :خاتمة و توصيات

لقد حدثت تغيرات مهمة حيث أدت خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية التي بدأ بها مطلع 

الستينات إلى إحداث تغيرات واسعة في المجالين االقتصادي واالجتماعي ظهرت آثارها جلية على 

ق خطوات في مجال إيجاد التوازن التنموي الخريطة السكانية للقطر خالل هذه الفترة، حيث تم تحقي

بين مختلف المناطق حيث تحققت خطوات كبيرة في مجال استثمار الثروات الطبيعية وإقامة السدود 

الضخمة واستصالح األراضي وانتشار شبكات الري والصرف والتوسع الكبير بالمرافق األساسية للنقل 

قل نمواً وتحققت انجازات كبيرة في مجال التنمية والخدمات وتوجيه االستثمارات إلى المناطق األ

  .الصحية والتعليمية وتوفير مياه الشرب والكهرباء وغيرها الريفية تمثل في توفير الخدمات األساسية

ولقد شهدت سورية حركة نشطة للسكان منذ بداية الستينات تميزت بأنها حركة من الريف إلى 

ونتج % ٧,٧ز المحافظات بشكل خاص وبلغ معدل نمو الهجرة وكانت باتجاه مراك، المدن بشكل عام 

  .عن ذلك زيادة كبيرة في معدالت نمو الحضر

إال أنها كانت أقل حدة ، استمرت تيارات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن في السبعينات 

اض معدل وتميزت بأنها هجرة من ريف المحافظة إلى مركزها مع مالحظة انخف، منها في الستينات 

   % .٤,٢نمو الهجرة إلى 

وبدأت تظهر حالة ، تميزت فترة الثمانينات بانخفاض شديد في معدل نمو السكان الحضريين 

وبداية لهجرة معاكسة من الحضر إلى الريف وانخفض ، من الثبات النسبي للسكان في المحافظات 

   % .١,٦معدل نمو المهاجرين إلى 

ة إلى أدنى مستوى في النصف الثاني من التسعينات وبداية انخفضت تيارات الهجرة الداخلي

ومن المتوقع إعادة . على التوالي % ٠,٠٥و% ١األلفية الثاثلة حيث بلغ معدل نمو المهاجرين حوالي 

التوازن إلى التوزع الجغرافي للسكان خالل العقد األول من هذا القرن وأن يستمر ارتفاع نسبة سكان 

وإلى حوالي  ، ٢٠١٥عام % ٥٥ ليتجاوز ٢٠٠٤عام  %٥٣ السكان من الحضر إلى إجمالي عدد

  .٢٠٢٥عام % ٦٠

وعلى الرغم من كل ما ذكر فإن معظم المحافظات حافظت على ترتيبها من حيث التركيب 

النسبي إلى إجمالي القطر خالل فترة السنوات العشر األخيرة وإن اختلفت بعض النسب كانخفاض نسبة 

إلى % ١١,٩مقابل ارتفاعها في محافظة ريف دمشق من  % ٨,٧إلى  % ١٠,١محافظة دمشق من 

 وما زالت معدالت النمو في الحضر أعلى منها في ، %٢٢,٦إلى  %٢١,٦وحلب من  % ١٢,٧

    ).٢-١(لذلك كما يظهر من الشكلين  كنتيجة منطقيةيينالريف وبالتالي ازدياد نسبة السكان الحضر
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  )١(شكل رقم 
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  )٢(  شكل رقم 
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  التوصيات

o  تعزيز الجهود التنموية في تطوير الريف وتوزيع المشاريع والمرافق الخدمات بشكل متوازن

  .بين جميع المحافظات والمناطق

o  ووضع آلية وبرامج وإجراءات ،اعتماد سياسة سكانية ذات أهداف محددة وقابلة للقياس 

 .واعتبار الهجرة الداخلية جزءاً رئيسياً من مكوناتها ، واضحة لتنفيذها 

o  تطوير المدن الصغيرة وخاصة الجاذبة منها للسكان لتخفيف الضغط على مراكز

تؤمن فرص العمل الكافية ،وإنشاء مشاريع مناسبة للبيئة ومدرة للدخل فيها،المحافظات

الثقافية تساعد على استقرار المهاجرين واندماجهم في –ر األنشطة االجتماعية ونش،والمرغوبة

 .مجتمعهم الجديد 

o عن طريق القيام بالمشاريع اإلنتاجية النباتية ،العمل على استقرار سكان الريف ماأمكن

والحيوانية الصغيرة التي تؤمن فرص عمل جديدة مرتبطة بطبيعة وخصائص البيئات الريفية 

  .السائدة

o  التوسع بإقامة المشاريع الرعوية ومايرتبط بها من صناعات في البادية السورية التي تساعد

 .السكان فيها على االستقرار 

o ونشر المؤسسات التعليمية وخاصة المعاهد المتوسطة وربطها ،التوسع في إنشاء الجامعات

 .بالبيئة المحلية 

o  ًواألكثر احتياجاً للتنمية إيالء االهتمام بالمناطق الريفية األقل نموا  .  

  

  


