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  مقدمةال

لمسنون في المجتمع واحدة تعد األوضاع الصحية واالقتصادية واالجتماعية التي يعيشها ا

من مؤشرات التطور االجتماعي في الدولة، وفي التجمعات السكانية التي تحتضنهم، فرعايتهم 

واالهتمام بهم والعمل على معالجة مشكالتهم والتصدي لها يحمل في طياته أبعاداً إنسانية 

خالقياً ودينياً تقره الشرائع وأخالقية واجتماعية متعددة، وهو باإلضافة إلى كونه واجباً إنسانيا وأ

السماوية والوضعية على اختالف أشكالها يعد واجباً اجتماعياً أيضاً لما يحمله من قيم الوفاء 

للمسنين الذين أعطوا مجتمعهم قدراً كبيراً من حياتهم وجهودهم األمر الذي يجعل الوفاء لهم 

ئدة، ويعرف المجتمع العربي خالل مراحل واجباً اجتماعياً تقره العادات والتقاليد واألعراف السا

تطوره جملة من نظم القيم التي تجعل الوفاء للمسنين عنصراً أساسياً من عناصر المنظومة 

  .الثقافية العربية

العربية األسرة داخل شبكة العالقات االجتماعية الحاصلة في ت اغيروبسبب الت ولكن،

يقاً في بنيتها ووظائفها وبخاصة الوظيفة التي عموماً والسورية خصوصاً التي تشهد تحوالً عم

بذل المزيد من  والمؤسسات الرسمية واألهليةاألجهزة تتعلق برعاية كبار السن، فقد بات على 

  .   الجهود الموجهة للعناية بهذه الشريحة السكانية التي تشهد تنامياً في عددها واحتياجاتها

ة على مستوى إجمالي الدولة ازداد خـالل        وبشكل عام، يالحظ أن نمو المسنين في سوري       

بمعدالت قريبة من نمو إجمالي السكان، حيث ارتفع عددهم من          ) ٢٠٠٤ -١٩٨١(إجمالي الفترة   

، وبمعدل نمو سـنوي     )٢٠٠٤(ألف عام   } ٨٨٤{إلى أكثر من    ) ١٩٨١(ألف نسمة عام    } ٤٤٣{

الت ذاتهـا تقريبـاً، إذ ارتفـع        عدد السكان، فازداد بالمعد   إجمالي  أما  . باأللف سنوياً } ٣٣{قدره  

ألف في العام األخيـر،     } ١٧٧٩٣{ألف نسمة في العام األول إلى أكثر من         } ٩٠٥٠{عددهم من   

  .باأللف سنويا} ٣٣{ويالحظ أن معدل النمو ذاته تقريباً 

غير أن بعض الفروق في معدالت النمو تبدو خالل الفترات الزمنيـة التفـصيلية خـالل                

يالحظ أن معدل النمو بين المسنين يزيـد        ) ١٩٩٤ -١٩٨١(المرحلة األولى   إجمالي الفترة، ففي    

} ٣٣{قليالً عن معدل نمو إجمالي السكان، ففي الوقت الذي بلغ فيه إجمالي النمو السكاني قرابة                

أمـا فـي الفتـرة التاليـة        . باأللف} ٣٤{باأللف، يالحظ أن نمو المسنين خالل تلك الفترة بلغ          

حظ أن نمو المسنين أقل من نمو السكان بدرجات قليلة أيضاً، ففي حـين              ، فيال )٢٠٠٤ -١٩٩٤(

} ٢٥{باأللف، يالحظ أن معدل النمـو للمـسنين بلـغ           } ٢٦{كان معدل النمو اإلجمالي للسكان      

  .باأللف
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إن الفروق المالحظة في معدالت النمو بين إجمالي السكان، وبين المسنين ال توحي بـأن               

الجتماعية واالقتصادية المحيطة بحياة المسنين حدثت بالمقارنة مـع  تغيرات كبيرة في الظروف ا  

غيرهم من السكان، إنما تدل على أن تحسن الخدمات الصحية والترفيهية أخذ ينتشر بين مجمـل                

  .السكان، األمر الذي جعل معدالت النمو متقاربة على مستوى إجمالي الدولة

  
  ية ونمو عدد المسنيننمو عدد السكان في الجمهورية العربية السور

  )٢٠٠٤ -١٩٨١(خالل الفترة 

  معدالت النمو عدد السكان  

 81-94 2004 1994 1981 السنة
2004- 
1994 

2004- 
1981 

 0.03 6848840.0340.026 443 المسنون
 0.03 13812177930.0330.026 9050 إجمالي السكان

      4.954.96 4.89  %النسبة 
  

اإلضافة إلى المدخل المنهجي واإلطار النظري التحليلي، تشتمل هذه وختاماً، فإنه ب

الدراسة على خمسة محاور أساسية؛ يتناول األول منها مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب 

خصائصهم األساسية من حيث توزعهم في المحافظات والجنس وفئات األعمار ومستويات 

 والحركية والحسية التي تجابههم، ويعالج المحور الثاني التعليم ودرجة انتشار الصعوبات الذهنية

الظروف االجتماعية الخاصة بالوضع األسري للمسنين من خالل ثالثة مؤشرات أساسية تتعلق 

بالحالة الزواجية الراهنة، وإجمالي عدد المواليد للمرأة، والعدد اإلجمالي لألبناء الذين ما زالوا 

مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب العمل لثالث، فيهتم أما المحور ا. على قيد الحياة

   .وظروفه

وفي المحور الرابع ترصد الدراسة جملة التغيرات التي طرأت على ظروف أسر المسنين 

، ونمط ) وممتدةنووية(، ونمط األسرة ) حضر-ريف(وبخاصة فيما يتعلق بنمط المعيشة 

، فيتناول التغيرات التي طرأت على ظروف أما المحور الخامس). مستقر ووافد(االستقرار 

المسكن الذي يقيم فيه المسن من حيث حيازة المسكن، ووسيلة مده بالمياه لألغراض المنزلية، 

  .وتنتهي الدراسة بالخالصة والنتائج العامة. ووسيلة الصرف الصحي المنتشرة في المساكن
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  المدخل المنهجي   -١

   الموضوع واألهمية-١-١

 األسرة في سورية تشهده  الدراسات السوسيولوجية إلى أن هناك تحوال نوعياًتشير معظم

وانحسار األسرة الممتدة وبخاصة في ) أو النووية( نحو األسرة النواتية المتنامييتمثل باالتجاه 

في االستقالل في الشابة  وتتدعم هذه المقولة بنتائج دراسات أخرى حول رغبة األزواج  ،المدن

    .ة وعزوفهم عن السكن مع أهل الزوج كما كان شائعا في فترات سابقةسكن الزوجي

 على واقع الرعاية التقليدية األسرية للمسنين، وتطرح تساؤال حول التحوالتوتنعكس هذه 

البدائل المتاحة أمامهم في عالقتهم مع أبنائهم عبر وحدات أسرية منفصلة بعد أن كان األمر يتم 

على الرغم من أن انقسام العائلة التقليدية إلى وحدات أسرية منفصلة  و،في وحدة أسرية واحدة

يحل العديد من المشاكل االجتماعية الناجمة عن سوء التكيف الحاصل أحيانا بين األجيال 

المختلفة ضمن األسرة الواحدة، إال أنه سيطرح  تحديات من نوع آخر تدور في معظمها حول 

 من األبناء من قبل اآلباء وبالمقابل األدوار المتوقعة لآلباء من التبدل في األدوار المتوقعة لكل

 فالدور التقليدي للجد أو الجدة لم يعد ؛ وما يرتبط بذلك من دور األحفاد واألجداد،قبل األبناء

متوقعا من قبل األبناء أو األحفاد، وبالمقابل، فإن الدور التقليدي لالبن أو الحفيد، والذي يتوقعه 

متخيال من قبل األحفاد أو األبناء كما أن الدور المعاصر الذي يتقنه األحفاد  لجدة لم يعدالجد أو ا

  .أو األبناء غير مقبول في مجمله من قبل األجداد

إن الروابط الداعمة لألدوار التقليدية ألجيال األجداد واآلباء واألحفاد آخذة في الزوال 

 الوحدة اإلنتاجية ألفرادها، ولم يعد الجد أو األب هو والفناء التدريجي، فلم تعد األسرة المعاصرة

رب العمل الذي تكون له الكلمة األولى واألخيرة، كما أن سكن األسرة تبدل في طبيعته اإلنشائية 

واالجتماعية والنفسية والمعيشية بحيث لم يعد يستوعب في ظله أكثر من زوج وزوجة وأبنائهما 

وعب ال من الناحية النفسية وال من الناحية االجتماعية وال غير المتزوجين فقط، ولم يعد يست

  .حتى من الناحية الهندسية لنمط األسرة الممتدة سواء باتجاه األصول أو الفروع

 ما سبق يطرح أمام المجتمع في المرحلة القادمة تحديات من نوع تمثل مفاهيم العصر 

 واشتراك الزوجين واألبناء غير ،االحديث لمفهوم األسرة المعاصرة وطبيعة العالقات فيه

المتزوجين فقط في اتخاذ القرارات الخاصة بها دون تدخل من األهل، وبين الجذور االجتماعية 

 ولم نقل هنا،(واألخالقية الداعمة لدور المسنين وتقبل وجوده في األسرة بين أبنائهم وأحفادهم 

ل وصولنا إلى مرحلة تزايد نسبة وقب -، األمر الذي يستدعي من اآلن )متعمدين، رعايتهم

 البحث عن السبل الكفيلة لحل -المسنين في المجتمع إلى الحدود التي وصلتها الدول الغربية حاليا
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التناقض القائم بين نمط األسرة المعاصرة وأدوار أفرادها بفروعهم وأصولهم وبين صورة 

   .المتوقع منها من قبل األجيال المختلفة تجاه بعضها البعض

وفي ضوء هذا التصور تأتي أهمية هذه الدراسة التي نسعى من خاللها للبحث في واقع 

المسنين في سورية والتغيرات التي طرأت على الظروف االجتماعية واالقتصادية المحيطة بهم 

، معتمدة على نتائج التعداد )٢٠٠٤(حتى العام ) ٩٩٤(خالل الفترة الماضية الممتدة من عام 

في العامين المذكورين، حيث تم الحصول على مجموعة البيانات المتاحة في العام للسكان 

التعدادين، والتي يمكن مقارنتها مع بعضها بغية الوقوف على حجم التغيرات االجتماعية 

  .واالقتصادية ذات الصلة بحياة المسنين خالل الفترة المدروسة

   األهداف -٢-١

  : بحسبغير في واقع المسنين مظاهر التتهدف هذه الدراسة للتعرف إلى

 .الذهينة والحركية والحسيةالعمرية والنوعية والتعليمية والزواجية وخصائصهم  •

، العدد اإلجمالي للوالدات عند اإلناث    ،  الحالة الزواجية الراهنة  (أوضاعهم األسرية    •

 ).العدد الحالي لألبناء على قيد الحياة

، النـشاط االقتـصادي   ،   الرئيـسية  المهنة،  الحالة العملية  (بحسب العمل وظروفه   •

  القطاع األساسي للعمل

 ).نمط االستقرار، نمط األسرة، نمط المعيشة (بحسب الظروف االجتماعية لألسرة •

وسـيلة  ،  وسيلة مد الميـاه للمـسكن     ،  حيازة المسكن  (المستوى المعيشي لألسرة   •

 ).الصرف الصحي في المسكن

 فـي المجـاالت المختلفـة،       وتمكنيهموضع تصور عملي لتحسين واقع المسنين        •

 .والنهوض بالخدمات االجتماعية واالقتصادية المتعلقة بهم

   المنهجية-٣-١

التحليلي في تقصي الوثائق  -تمدت الدراسة المنهج الوصفيعتحقيقا لألهداف المذكورة، ا

، حيث تم تصنيفها وتبويبها وفرها المكتب المركزي لإلحصاءوالبيانات اإلحصائية التي 

  . بالطريقة الطوالنية تارة والعرضانية تارة أخرىتها وتحليلهاومعالج

، تم اعتماد الطريقة العرضانية التي تقوم على أساس مقارنة واقع المسنينفمن أجل معرفة 

عدد من وحدات البحث في فترة زمنية محددة، ومن ثم تحليل وتفسير هذا التباين أو االتفاق 

، ة في اإلطار العام لكل وحدة من هذه الوحدات المقارن بينهاباالستناد إلى جملة متغيرات متضمن

  . استنادا إلى أسلوب التحليل اإلحصائي النسبيوذلك
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 ١٩٩٤بين عام (ومن أجل معرفة مظاهر التغير في واقع المسنين خالل عشر سنوات 

حدة من  إلى الطريقة الطوالنية التي تقوم على أساس متابعة كل وء، كان البد من اللجو)٢٠٠٤و

  .وحدات البحث عبر سالسل زمنية تمتد إلى عشر سنوات

  اإلطار التحليلي   -٢

متى يصبح اإلنسان مسناً؟ سؤال تصعب اإلجابة عنه بشكل قاطع ونهائي، وذلك لوجـود              

 دوراً في الحكم على هذا الشخص أو ذاك بأنه مـسن أو             تؤديالعديد من العوامل التي يمكن أن       

  . غير مسن

؛ ففـي   "مسن"ن جملة ما يعنيه، عدم وجود توصيف واحد وموحد لمصطلح           وهذا يعني، م  

مراجعة متأنية لألدبيات ذات الصلة، يعثر الدارس على عدد كبير من التوصيفات المرادفة لهـذا               

المصطلح، كأن يوصف المسن بأنه الشخص الكبير في السن، أو المتقدم في العمر أو الذي دخل                

  .الخ...مرحلة الشيخوخة

ذه التوصيفات وسواها تشير إلى وجود مداخل متعددة لتعريف المسن، يمكن إجمالها            إن ه 

  : هي،)١(بأربعة مداخل أساسية

فالعمر الزمني هو العمر الذي يتم من خالله عد الـسنوات التـي             : المدخل الزمني  •

وهذا العمر مهم لمراحل معينة من حيـاة اإلنـسان، كـسن دخـول              . عاشها المرء 

ووفقاً للعمر الزمني غالباً ما يعد األفراد       . الخ...بلوغ، وسن التقاعد  المدرسة، وسن ال  

 . مسنين أو كبار في السن) ٦٠( الذين بلغوا سن الـ

أما العمر البيولوجي، فهو ذاك العمر الذي له عالقة مباشـرة           : والمدخل البيولوجي  •

 بجسم اإلنسان الذي يتصف بصفات عضوية وبيولوجية، والذي يشير إلـى عمليـة            

. حيواتية طويلة من البناء واالهتراء التي توصل في نهايـة األمـر إلـى المـوت               

والمقصود هنا حاسة النظر، مثالً، التي تتآكل مع مرور الوقت، أو حالة الجلد الذي              

 . الخ..يتجعد والعظام التي تصب هشة

ـ         : والمدخل النفسي  • ن وخالفاً للعمر الزمني والعمر البيولوجي، يعبر العمر النفسي ع

وهكـذا يمكـن    ). أنا كبير في السن بقدر شعوري بـذلك       (المشاعر الذاتية لإلنسان    

للكوارث والمصائب، كموت الشريك، أن تـؤدي إلـى الـشعور بالتقـدم بـالعمر               

                                                 
)١(  Bunzendahl, I. und Hagen, B. P. (Hg.), Soziale Netzwerke für die ambulante 

Pflege: Grundlagen, Praxisbeispiele und Arbeitshilfen, Juventa Verlag, 
Weinheim und München, (2004). 
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وعلى العكس من ذلك، يمكن للنجاح والتفاؤل أن يجعل اإلنسان سعيداً           . والشيخوخة

 . رغم تقدمه بالعمر

عمر االجتماعي، فهو العمر الذي يتحدد من خالل عالقة         أما ال : والمدخل االجتماعي  •

اإلنسان بمجتمعه ومؤسساته المختلفة، فيصبح المرء مسناً بالمعنى االجتماعي عندما          

تغير مكانته االجتماعية وعندما يصبح غير قادر على القيام باألدوار التي كان يقوم             

  . بها قبل تقدمه بالعمر في شبابه وكهولته

ا سبق، يصعب تعريف شخص ما على أنه مسن اعتماداً على عمره الزمني أو              بناء على م  

 وهذا أمر مهم، ألنه، مثالً، هناك فرق بين العمر الزمني           ،البيولوجي فقط، وإنما على كل ما قيل      

هناك من األشخاص الذين هم في سن       ( سنوات أو أكثر    ) ١٠(والعمر النفسي ما يقرب من الـ       

، تماماً كالفرق بين العمر الزمني والعمر       ) أنهم في سن الستين من العمر      السبعين يشعرون كما لو   

هناك من األشخاص الذين هم في سن الستين يبدون صحياً وجسدياً كما لو أنهم فـي                (البيولوجي  

 من جانب آخر، فإنه، وعلى مر التاريخ، لم يتغير العمر الزمني فحـسب، بـل                ،)سن الخمسين 

يضاً، إذ قبل قرن من الزمن اعتبر المرء ابن الخمسين ربيعاً علـى             المظهر الخارجي للمسنين أ   

أنه عجوز وكبير جداً في السن، في حين أنه في يومنا هذا يعد مثل هذا الشخص كهالً، أي أنـه                    

  .   في مرحلة عمرية وسط ما بين الشباب والشيخوخة

ق عليـه جميـع     وكما اشرنا سبقاً، فإنه من الصعب الوصول إلى تعريف واحد للمسن يتف           

كل شخص تقدم به السن وأصبح      بشكل عام على أنه     " المسن"الدارسين، غير أنه يمكننا تعريف      

  . عاجزاً إما بيولوجياً أو اجتماعياً أو نفسياً عن رعاية نفسه بنفسه

ـ    فهو كل شخص بلغ الستين من عمره       في هذه الدراسة،    " المسن"أما تعريفنا اإلجرائي لل

 ووفقاً لتعريفنا اإلجرائي هـذا، يمكننـا        .الصحي والنفسي واالجتماعي  بغض النظر عن وضعه     

  :تصنيف المسنين إلى ثالث فئات أساسية، هي

  . سنة} ٧٤-٦٠{المسن الشاب الذي يبلغ من العمر  •

  . سنة} ٨٤-٧٥{المسن الكهل الذي يبلغ من العمر  •

 .سنة فأكثر} ٨٥{المسن الهرم الذي يبلغ من العمر  •

 "هزة شيوخة "تشير المعطيات اإلحصائية إلى أن العالم بات يشهد بالفعل          وفي هذا السياق،    

وغيـر  تقدم العالم في العمر بوتيرة سريعة       عنيفة من نوع خاص تتمثل ب     " ثورة ديموغرافية "أو  

 نحـو أربعـة   على وجه األرض المقبلة سيزداد عدد كبار السن الخمسين عاماً فخاللمسبوقة، 

 نـسمة  مليـاري  إلى )٢٠٠٠(عام  مليون نسمة )٦٠٠(نين من المس  سيقفز عدد، حيثأضعاف



 ٩

 عامـا  )٦٠(نسبة األشخاص البالغين من العمـر   أن تتضاعف، وهذا يعني )٢٠٥٠( عام تقريبا

، في حين يتوقع أن تنخفض نسبة       }%٢١  إلى ١٠{ من   )٢٠٥٠ و   ٢٠٠٠(وأكثر فيما بين عامي     

  . )١(}%٢١إلى %٣٠من  {األطفال بمقدار الثلث

، فألول مرة في تاريخ البشرية سيؤدي انخفاض معدالت المواليد والوفيات إلى جعل            وهكذا

حصة كبار السن موازية أو تزيد لحصة صغار السن في مجموع عدد السكان؛ ال بل فإن بعض                 

  .)٢()٢٠٥٠(البلدان المتقدمة سيتجاوز عدد المسنين فيها ضعف عدد األطفال بحلول عام 

) أو الثورة الديموغرافية  ( فقد بدأت معالم هزة الشيوخة الديموغرافية        أما في البلدان النامية،   

بحلـول عـام   } %١٩{ إلى حالياً} %٨{كبار السن من  ترتفع نسبةتطل براسها، حيث يتوقع أن 

  .)٣(}%٢٢{إلى } %٣٣{، بينما ستنخفض نسبة األطفال من ٢٠٥٠

ية بشكل عام والبلدان النامية بشكل       للبشر  كبيراً تحدياًالعميق  ويمثل هذا التحول الديمغرافي     

، جميع جوانب الحياة البـشرية    تتجاوز المسائل السكانية إلى     كبيرة  لما له من آثار ونتائج       خاص

نحن في خـضم ثـورة     : "األمين العام السابق لألمم المتحدة، حين قال      " كوفي عنان "وهو ما أكده    

عليها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافيـة      صامتة تتجاوز إلى حد كبير المسائل السكانية، وتترتب         

   .)٤("ونفسية وروحية

ـ لهزة الشيوخة المشار إليها آثار        على سبيل المثال، ستكون    ففي الميدان االقتصادي،    ىعل

نظـم   واستدامةوالبطالة،  العمل   النمو االقتصادي والمدخرات، واالستثمار واالستهالك، وأسواق     

إلى ذلك، ستطال آثار هذه التحـوالت الديموغرافيـة مـسائل           إضافة   .الخ..المعاشات التقاعدية 

والـسكن والهجـرة   وترتيبات المعيـشة   وتدابير الحماية االجتماعية،    الصحة والرعاية الصحية،    

  .الخ...وتكوين األسرة

هذه وغيرها من التحديات التي تثيرها الثورة الديموغرافية المعاصرة، دفعت المنظمـات            

دة ومنظمة الصحة العالمية واالونيسكو وغيرها مـن والمنظمـات غيـر            الدولية، كاألمم المتح  

الحكومية واالتحادات الدولية للمسنين، لالهتمام بشؤون هذه الشريحة السكانية والعمل على رسم            

السياسات واالستراتيجيات التي يمكن أن تعالج اآلثار والتداعيات الناجمـة عـن هـذا الحـدث                

  . السكاني العالمي المثير
                                                 

  .٢٠٠٢ابريل / نيسان١٢- ٨األمم المتحدة، تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد،    1
  .المصدر السابق   2
  .المصدر السابق   3
أكتوبر  / تشرين األول١الدولية لكبار السن في  كوفي عنان، األمين العام لألمم المتحدة، لدى إعالن السنة   4

١٩٩٨.  
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الجمعية العالمية  ، حيث انعقدت    )١٩٨٢(مم المتحدة بالشيخوخة إلى العام      أليعود اهتمام ا  و

وضعت وقد  . وذلك تحت إشراف األمم المتحدة    ،  ) آب ٦ تموزـ   ٢٦ (األولى للشيخوخة في فيينا   

  .اليوم مرجعاً على الصعيد العالمي خطة عمل دولية، ال تزال حتىقاء لفي هذا ال

 مدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مبادئ األمم المتحـدة المتعلقـة  اعت) ١٩٩١(وفي عام 

   .بكبار السن تمثلت بمبدأ االستقاللية، والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات والكرامة

وقد تُوج االهتمام العالمي بفئة المسنين في المجتمع عندما اعتمدت الجمعية العامة لألمـم              

لمسنّين، تُلقى فيه األضواء على حاجاتهم وحقوقهم وواجباتهم        للياً  اماً دو ع) ١٩٩٩(المتحدة العام   

 وتُدعى فيه الجهات المعنية من حكومية وأهلية ودولية وغيرها إلى بذل المزيد مـن               .وإنجازاتهم

  :الجهود في سبيل تحقيق ذلـك تحـت الـشعار الـذي اختيـر لهـذا العـام الـدولي وهـو                     

  ".نحو مجتمع واحد لجميع األعمار"

نيـسان الجمعيـة   ) ١٢ و ٨(انعقدت في مدريد في الفترة الواقعة بين   ) ٢٠٠٢(العام  وفي  

الهجـرة والتحـضر    على أن   ) من جملة ما تم التأكيد عليه     (العالمية الثانية للشيخوخة تم التأكيد      

التكنولوجيا وغيـر   ، وعدم إمكانية الوصول إلىالصغيرةالموسعة إلى األسر  والتحول من األسر

 يمكن أن تـؤدي إلـى  التي يشهدها العالم المعاصر االقتصادية  - االجتماعية من التغيراتذلك 

 يهدر أدوارهـم  األمر الذي يمكن أن     تهميش كبار السن واستبعادهم من المسار الرئيسي للتنمية،         

 لذلك، فقد دعت الجمعيـة العالميـة   .لهم االقتصادية واالجتماعية الهادفة مصادر الدعم التقليدية

ضرورة العمـل  وإلى  ،كاملة في عملية التنميةمشاركة السن  مشاركة كبارلثانية للشيخوخة إلى ا

  . )١(وتمكينهم العاجل من أجل ضمان مواصلة إدماج كبار السن

وإلى جانب هذا االهتمام بالمسنين من قبل األمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الـصلة،              

ورية، لرسم سياسات واستراتيجات تعنـى بـشؤون هـذه          تسعى معظم دول العالم، ومن بينها س      

 .الشريحة السكانية الهامة من كافة الجوانب

  :مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب خصائصهم األساسية   -٣

ـ       الحاصلةيالحظ أن التغيرات      -١٩٩٤(الل فتـرة     في الخصائص األساسية للمـسنين خ

ن من القول بأن تغيراً كبيراً قـد حـدث،          يمكّكانت طفيفة، ولم تكن في المستوى الذي        ) ٢٠٠٤

  : ويمكن إجمال أهم التغيرات التي ظهرت على مستوى الخصائص األساسية على النحو اآلتي

                                                 
 . األمم المتحدة، تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مصدر سبق ذكره )١(
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   مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب المحافظات- ١-٣

 ،، إلى أن أكبر مركز يتجمع فيه المسنون هو محافظة حلب          }١٩٩٤{تشير معطيات تعداد    

عـدد  { ، بينما تحتل محافظة دمشق المركز الثاني      }١٩,٦{  بنسبة    }١٣٤٢٠٥{هم  ددحيث بلغ ع  

، وتأتي محافظة ريف دمشق بالمرتبة الثالثة من حيث الحجـم           }١١,٧ بنسبة   ٨٠٢٠٧= المسنين  

ولعل التغير الكبير الـذي     . }٩,٩ بنسبة   ٦٧٤٣١= عددهم  {المطلق والنسبي للمسنين في سوريا      

 يفسر أهمية الوقوف عندها، فقـد       }٢٠٠٤{يات وغيرها بحسب تعداد     طرأ على بعض هذه المعط    

 مسنا مترافقـا    }٧٩١٦١ {انخفض الحجم المطلق للمسنين الذين يعيشون في محافظة حلب بمقدار         

 مسنا وبانحدار نسبي بلـغ  }١٧٩٥٤{في الحجم النسبي بلغ أكثر من الضعفين، وبمقدار  بانحدار

ة الحسكة؛ بينما  ارتفع عدد المـسنين فـي   ظ في محاف}١٩٩٤{ضعف ما كان عليه حسب تعداد   

 أما فـي    . مسنا مع زيادة مضاعفة تقريبا في نسبتهم       }١٠١٩٤٩{محافظة ريف دمشق ما مقداره      

 فقد ترافق ارتفاع الحجم المطلق للمسنين الذين يعيـشون فيهـا            ،محافظة طرطوس ودير الزور   

ى وبمقدار النـصف بالنـسبة للثانيـة مقارنـة          بزيادة تقدر بثلث الحجم النسبي لهم بالنسبة لألول       

  . }١٩٩٤{بمعطيات 
  
  

  )٢(الجدول رقم 
  بحسب مكان اإلقامة الحاليمظاهر التغير في واقع المسنين 

 معدل النمو   %النسبة 2004   %النسبة 1994 مكان اإلقامة
 0.028 11.92 105333 11.73 80207  دمشق
 0.024 19.17 169380 19.62 134205 حلب
 0.032 10.42 92092 9.86 67431 ف دمشقري

 0.024 9.32 82354 9.49 64902 حمص
 0.023 7.94 70125 8.14 55673 حماه

 0.032 7.38 65187 6.98 47706 الالذقية
 0.022 6.63 58543 6.86 46909 إدلب

 0.015 6.23 55044 6.96 47589 الحسكة
 0.019 4.10 36263 4.39 30054 دير الزور
 0.029 6.24 55146 6.04 41332 طرطوس

 0.032 3.35 29635 3.16 21625 الرقة
 0.035 4.01 35443 3.66 25049 درعا

 0.032 2.95 26093 2.77 18959 السويداء
 0.030 0.34 3028 0.33 2247 القنيطرة

 0.026 100.00 883666 100.00 683888 المجموع
  
  ٠٫٠٠٠١  دالة عند مستوى ٩٤٧= ٢آا
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  معدالت النمو السنوية بين المسنين في المحافظات) ١(المخطط البياني 

  

ال شك في أن االنخفاض الدال للحجم المطلق والنسبي في كـل مـن محـافظتي حلـب                  

والحسكة إنما يشير إلى االرتفاع الكبير في معدل الوالدات، وقد يعود إلى زيادة الوفيـات بـين                 

 القاطنين فيهما أو إلى زحف بعض األسر التي تعيل هؤالء باتجاه مدن أو قرى أخرى،                المسنين

أما ارتفـاع عـددهم ونـسبتهم       . بقصد االستقرار والعيش فيها، ال تتبع إداريا لحلب أو الحسكة         

 فقد يرجع إلى استقرار الوضـع الـصحي         ،ارتفاعا ذا داللة إحصائية في طرطوس ودير الزور       

ين الذين يقيمون فيهما ونزوح عدد كبير من الفئات الـسكانية األخـرى إلـى               واالجتماعي للمسن 

  . ثقافية -أماكن أو محافظات مختلفة بقصد العمل أو البحث عنه أو ألسباب اجتماعية

وفيما يتعلق بالمحافظات األخرى يبين الجدول تزايد عدد المسنين ونسبتهم فيهـا دون أن              

واقعهم هذا، فمثال في محافظة دمشق كـان ارتفـاع الحجـم            يكون هناك داللة كبيرة للتغير في       

 ولم يكن هناك أي تغير فيه       }%٠,٢{النسبي للمسنين الذين يقيمون فيها طفيفا جدا، حيث لم يتعد           

  . في محافظة القنيطرة مثال رغم ازدياد عددهم}٢٠٠٤ و١٩٩٤{بين عامي 

  : مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب الجنس- ٢ -٣

ر بلما هو متعارف عليه من أن نسبة اإلناث في الفئات العمرية العليا تكون عادة أك              خالفا  

من نسبة الذكور نتيجة تأثر الذكور باالرتفاع النسبي لمعدالت الوفيات العمرية السابقة أكثر مـن            

، تشير نتائج التعدادات السكانية للعقدين األخيرين إلى اختالل التوازن في نـسبة الجـنس               اإلناث

  .  دى المسنين لصالح الذكورل
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} ٢٠٠٤{و} ١٩٩٤{ورغم ارتفاع نسبة الجنس لصالح الذكور، إال أن نتائج التعداد لعامي            

 ما قد طرأ على هذه النسبة التي بدأت تميل إلى االنخفاض، ففي حين وصلت فـي                تبين أن تغيراً  

 فبلغـت فـي     ،الجنس أما نسبة    .} %٥٢,٥{ تراجعت في العام الثاني إلى       } %٥٣,٣{األول إلى   

 وعلى الرغم من ذلك مازالت      .}١١٠,٧{غت في الثاني    بل و ،ذكر لكل أنثى  } ١١٤,٢{العام األول   

نسبة الجنس أعلى لصالح الذكور، األمر الذي ِيشير إلى أن التحوالت االقتصادية واالجتماعية لم              

  .تكن بالنسبة لطرف أفضل أو أسوأ مما هي عليه بالنسبة إلى الطرف اآلخر
  )٣(الجدول رقم 

 مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب الجنس

   النسبة 2004 النسبة 1994 الجنس
 0.024 53.3246422452.53 364656 ذآر
 0.028 46.6841944247.47 319232  أنثى

 0.026 100.00883666100.00 683888 المجموع
  ٠٫٠٠١  دالة عند مستوى ٧٣٫٧= ٢آا
  

 فيالحظ أن أعلى نسبة للجنس ظهرت في محافظـة الرقـة،            ،محافظاتمستوى ال أما على   

 ذكر  }١٢٩{ إلى   )١٩٩٤( عام   كان أنثى، بينما    }١٠٠{ ذكر لكل    }١٢٨{حيث وصلت النسبة إلى     

 }٩٦{أنثى، وإلى جانب ذلك يالحظ أيضاً أن هذا المعدل انخفض إلى حده األدنـى               } ١٠٠{لكل  

 )١٩٩٤( بينما كان هذا المعدل للمحافظة ذاتها عـام          في محافظة الحسكة،   أنثى   }١٠٠{ذكر لكل   

بيـنهم  ، األمر الذي يدل على ارتفاع نسبة الهجرة بين الذكور أو ارتفاع نسبة الوفيـات                }١١٠{

لمحافظات األخرى بين هذين الحدين، حيـث       ، وقد راوح معدل الجنس في ا      بالمقارنة مع اإلناث  

الجتماعية لكل منها، وبصورة عامة تميل نـسبة        ارتبطت هذه التغيرات بالظروف االقتصادية وا     

الجنس إلى االنخفاض بدرجات قليلة قد تعود إلى خصوصية األوضاع االجتماعية واالقتـصادية             

األمر الذي قـد يجعلهـا أكثـر        التي تعيشها المرأة بصورة عامة، والمرأة المسنة بشكل خاص،          

  .عرضة للوفاة من الرجل بالفئات العمرية ذاتها

 فيالحظ أن محافظة ريف دمشق هي الوحيدة التي ارتفعت          ،ستوى حجم التغيرات  وعلى م 

 }١٠٠{ ذكر لكـل  }١١٧{ إلى )١٩٩٤( أنثى عام   }١٠٠{ ذكر لكل    }١١٤{فيها نسبة الجنس من     

 حيث تراجعت نـسبة الجـنس       ،، بينما اختلف األمر في المحافظات األخرى      )٢٠٠٤ (أنثى عام 

دلب وحلب والرقة، حيث    اظهر الحد األدنى في محافظات      بصورة واضحة، ولكن بنسب متباينة      

 فقط، بينما ظهر الحد األعلى من التراجع في محافظة الحسكة التـي             }١{تراجعت النسب بمقدار    

شير ذلك، بشكل أو بآخر، إلى أن       يو.  في العام األخير   }٩٦{ إلى   }١١٠{حفض المعدل فيها من     نا

ميل نحو األفضل، في حين مازالت المرأة في المجتمع         الظروف االقتصادية واالجتماعية للمرأة ت    

  .بصورة عامة تعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية خاصة بها



 ١٤

  )٤(الجدول رقم 
   ونسبة الجنس٢٠٠٤ و١٩٩٤الترآيب النسبي للمسنين بحسب الجنس لعامي 

٢٠٠٤  ١٩٩٤  
  المحافظة

نسبة  المجموع إناث ذآور
ة نسب المجموع إناث ذآور الجنس

 الجنس
  التغير

 3- 106 100 47.8710010951.4648.54 52.13 دمشق
 1- 123 100 44.6510012455.1844.82 55.35 حلب

 3 117 100 46.7610011453.9346.07 53.24 ريف دمشق
 5- 107 100 47.2610011251.6848.32 52.74 حمص
 5- 104 100 47.9410010950.949.1 52.06 حماه
 7- 106 100 46.8910011351.3648.64 53.11 الذقيةال

 1- 109 100 47.6110011052.147.9 52.39 ادلب
 14- 96 100 47.5810011049.150.9 52.42 الحسكة
 4- 116 100 45.4110012053.8146.19 54.59 ديرالزور
 5- 107 100 47.110011251.848.2 52.9 طرطوس

 1- 128 100 43.7510012956.1643.84 56.25 الرقة
 4- 104 100 48.1710010851.0848.92 51.83 درعا

 8- 103 100 47.3910011150.6849.32 52.61 السويداء
 3- 110 100 46.9110011352.4447.56 53.09 القنيطرة
 3- 111 100.00 46.68100.0011452.5347.47 53.32 المجموع

  )محسوبة على أساس نسبة الجنس فقط( غير دالة ١,٠٦= ٢كا
  

   مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب العمر   -٣ -٣

    المسن الشاب الذي يبلغ مـن العمـر         :يصنف المسنون عادة إلى ثالث فئات أساسية، هي       

ـ     } ٨٤-٧٥{سنة، والمسن الكهل الذي يبلغ من العمر        } ٧٤-٦٠{ غ سنة، والمسن الهرم الذي يبل

  .سنة فأكثر} ٨٤{من العمر 

إلى أن الحجم النـسبي     } ٢٠٠٤{و} ١٩٩٤{شير نتائج تعدادي عام     تووفقا لهذا التصنيف،    

 مـا مقـداره     }٢٠٠٤{، حسب تعـداد     تراجع } سنة ٦٤-٦٠{للمسنين الشباب من الفئة العمرية      

 إلـى   ١٩٩٤عـام   % ٤٠,٤مـن    {}١٩٩٤{ مقارنة بما كان عليه عـام        ، أي السدس  ،}%٦,٩{

وال يعد هذا االنخفـاض     . الحجم المطلق لهم  في   رتفاعمن اال رغم  على ال ،  }٢٠٠٤عام  % ٣٣,٥

أمرا سلبيا، بل على العكس، إذا ما تبينا ارتفاع نسبة الفئة العمرية األخيرة للمسنين الشباب، وإن                

، إلـى   }٢٠٠٤حسب تعـداد    % ٢١,٩ إلى   ١٩٩٤عام  % ١٩,٢من  {كان غير ذي داللة كبيرة      

 الذي يقدر   )٢٠٠٤(عام    )   سنة ٧٩-٧٥( نسبة المسنين الكهول من الفئة العمرية        جانب ارتفاع 

عـام  % ١٠,٧ إلى   ١٩٩٤حسب تعداد   % ٦,٨من   {)١٩٩٤(بأكثر من ثلثي ما كانت عليه عام        

فانخفاض الحجم النسبي في الفئة العمرية األولى للمسنين الشباب وارتفاعه في فئـاتهم             . }٢٠٠٤

و يشير إلى ارتفاع متوسط العمر لدى هؤالء نتيجة تحسن مستوى الحيـاة             العمرية األكبر إنما ه   



 ١٥

وزيادة االهتمام الرسمي وغير الرسمي بهذه الشريحة من المجتمع، إلى جانب ارتفاع مـستوى              

  .الرعاية والوعي الصحيين
 
 

  )٥(الجدول رقم 
 فئات األعمارمظاهر التغير في واقع المسنين بحسب 

 معدل النمو السنوي النسبة 2004  النسبة 1994  فئات العمر
60-64276521 40.43 296283 33.53 0.007 
65-69161073 23.55 211962 23.99 0.028 
70-74131045 19.16 193890 21.94 0.040 
75-7946669 6.82 94540 10.70 0.073 
80-8442338 6.19 60091 6.80 0.036 
85-8911797 1.72 15393 1.74 0.027 
90-9410956 1.60 9037 1.02 -0.019 

95+3489 0.51 2470 0.28 -0.034 
 0.026 100.00 883666 100.00 683888 المجموع

  

 بصورة عامة يالحظ أن متوسط عمر المـسن ازداد          روعلى مستوى متوسط فئات األعما    

 )١٩٩٤(عـام    سنة   }٦٨,٩{خالل الفترة السابقة ولو بدرجات قليلة، فقد ارتفع المتوسط من نحو            

 من السنة، وتعد الفروقات غير دالـة        }٠,٨{ سنة في العام الخير، وبفارق قدرة        }٦٩,٧{إلى نحو   

  .من الناحية اإلحصائية
  ) ٦(الجدول رقم 

   ٢٠٠٤ و١٩٩٤المتوسط  العام ألعمار المسنين بحسب المحافظات لعامي 
  وحجم التغير الملحوظ

 الفارق 2004 1994  المحافظة
 0.80 69.4  68.6 دمشق
 0.79 69.2 68.4  حلب

 0.20 69.2 69.0 ريف دمشق
 1.00 69.8 68.8 حمص
 1.00 69.8 68.8 حماه

 1.09 69.8 68.7 الالذقية
 0.79 70.0 69.2 أدلب

 1.30 70.5 69.2 الحسكة
 0.50 69.4 68.9 دير الزور
 1.09 70.6 69.5 طرطوس

 0.10- 69.3 69.4 الرقة
 0.30- 69.6 69.9 درعا

 0.70 69.9 69.2 السويداء
 0.19 70.6 70.4 القنيطرة

 0.8 69.7 68.9 المجموع

   غير دالة إحصائيا٠,٢ً = ٢كا



 ١٦

بين المحافظات أيضاً، ففي حين تراجـع       قليالً  غير أن المتوسط العام لعمر المسن اختلف        

 األول وأصبح   سنة في العام  } ٦٩,٩{المتوسط قليالً في محافظتي درعا والرقة، فكان في األولى          

 من السنة، وفـي الرقـة انخفـض         }٠,٣{ سنة في العام األخير، أي بفارق بسيط قدره          }٦٩,٦{

 سـنة، وفـي     }٦٩,٣{ سنة وصـار     }٦٩,٤{ من السنة فقط، حيث كان       }٠,١{المتوسط بدرجة   

المحافظات المتبقية ازداد المتوسط بدرجات مختلفة، ظهر حدها األدنى في محافظتي القنيطـرة             

، وحدها األعلى في محافظة الحسكة التي ارتفع فيها متوسـط العمـر مـن    }٠,٢{مشق وريف د 

  . سنة في العام الثاني}٧٠,٥{ سنة في العام األول إلى }٦٩,٢{

 مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب مستويات التعليم  - ٤-٣
مسنين حسب   بشكل واضح أن أكثر من ثلثي ال       تظهر البيانات ذات الصلة بمستويات التعليم     

يعود سبب ذلك إلى انتشار الفقر والجهل بقيمة التعليم وضعف          و . هم من األميين   }١٩٩٤{تعداد  

وعلى الرغم من ارتفاع الحجـم      .  قبل أكثر من نصف قرن من اآلن       االهتمام به وارتفاع تكاليفه   

انخفـض  ، فقـد    }١٩٩٤{ مقارنة بما كان عليه الواقع عام        }٢٠٠٤{المطلق للمسنين األميين عام     

 التي اتخـذت    اإلجراءات النسبي ال يعني بأن      االنحدار، لكن هذا    }%١٢{حجمهم النسبي بمقدار    

، حيـث    تماماً للحد من األمية سواء كان ذلك على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي كانت ناجعة             

  .}%٥٤،٨{ كأميين }٢٠٠٤{تم تسجيل أكثر من نصف المسنين حسب تعداد 

 في واقعهم   حجم النسبي لألميين من المسنين كان قد انعكس تغيراً        ال شك في أن انخفاض ال     

على صعيد المستويات التعليمية األخرى، فقد ترافقت زيـادة أعـداد المـسنين مـن الملمـين                 

والحاصلين على الشهادات التعليمية المختلفة بزيادة في أحجامهم النسبية فـي كـل المـستويات               

 ارتفـع الحجـم المطلـق       ، قد مثالف.  في داللة هذه النسب    اضحاً و التعليمية، علما أن هناك تبايناً    

 والثانوية والجامعية إلـى     واإلعداديةوالنسبي، بدرجة متفاوتة، للحاصلين على الشهادة االبتدائية        

 هو ازديـاد    واألمر المثير حقاً  . }١٩٩٤{ عما كان عليه الواقع عام       }٢٠٠٤{النصف تقريبا عام    

لمعاهد المتوسطة ونسبتهم إلى أكثر من عشرة أضعاف تقريبا بين          عدد الحاصلين على شهادات ا    

باأللف، وهو أعلى معدل للنمو      }٢٧٢{، وقد بلغ معدل نموهم السنوي       }٢٠٠٤ و   ١٩٩٤{عامي  

بالموازنة مع الفئات التعليمية األخرى، يليه في الترتيب معدل نمو الحـائزين علـى الـشهادات                

 على المعاهد المتوسطة من قبل      اإلقبالوقد يعود    اإلعدادية،   الشهادةالجامعية، ثم الحائزين على     

هؤالء آنذاك إلى عوامل ترتبط بزيادة اهتمام الدولة بالمعاهد المتوسطة وافتتاح المزيد منها فـي               

كل المحافظات السورية وبالتالي سهولة الوصول إليها، إلى جانب عدد سنوات الدراسـة، ممـا               

   .صاريف المادية مقارنة بالدراسة في الجامعةيخفف من أعباء التكاليف والم
  



 ١٧

  )٧(الجدول رقم 
  مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب مستويات التعليم

 معدل النمو النسبة 2004 النسبة 1994 مستوى التعليم
 0.005 54.84 484610 67.20 459557 أمي
 0.045 29.17 257771 24.19 165443  ملم

 0.054 5.79 51185 4.43 30320 ابتدائية
 0.117 2.96 26178 1.27 8680 عداديةإ

 0.082 2.27 20028 1.33 9102 ثانوية
 0.272 1.12 9856 0.13 886 معهد متوسط
 0.122 3.04 26822 1.24 8500 جامعية فأآثر

 0.178 0.82 7216 0.20 1400 غيرمبين
 0.026 100.00 883666 100.00 683888 المجموع

  ٠,٠٠٠١دالة إحصائيا عند مستوى    ٣٥٠٥٨ =  ٢كا

) االبتدائية ومادون(وعلى مستوى المحافظات يالحظ أن نسبة من هم في التعليم المنخفض 

، )٢٠٠٤( في العام } %٨٩,٨{ إلى }١٩٩٤{ في العام } %٩٥,٨{انخفضت بصورة عامة من 

  . تقريبا} %٦{أي بمعدل 
  )٨(الجدول رقم 

  ويات التعليم والمحافظات الترآيب النسبي للمسنين بحسب مست
  ٢٠٠٤ و١٩٩٤لعامي 

1994 2004 
 مستوى التعليم

  المحافظة

ابتدائية 

 متوسطومادون
معهد 

المجموعغيرمبين وأكثر

ابتدائية 

 متوسطومادون
معهد 

المجموعغيرمبين وأكثر

 100 1.2 11.8 10.55.40.810074.112.9 83.3 محافظة دمشق
 100 0.6 3.7 3.21.30.110091.54.3 95.4 محافظة حلب

 100 0.8 3.5 1.90.70.210089.85.9 97.2 محافظة ريف دمشق
 100 0.3 4.1 2.70.90.210089.85.8 96.2 محافظة حمص
 100 1.5 3.3 2.01.00.110091.53.8 96.9 محافظة حماه

 100 0.8 4.1 3.31.20.010088.46.7 95.4 محافظة الالذقية
 100 1.0 1.8 0.60.30.010094.82.4 99.1 محافظة أدلب

 100 0.1 0.7 0.30.10.110098.11.1 99.4 محافظة الحسكة
 100 2.5 2.1 1.00.50.010093.42.0 98.4 محافظة دير الزور
 100 0.2 3.8 2.31.00.110091.05.0 96.6 محافظة طرطوس

 100 1.7 0.6 0.40.20.310096.80.9 99.2 محافظة الرقة
 100 0.2 2.7 1.40.40.210093.73.4 98.0 محافظة درعا

 100 0.7 3.4 2.00.90.210091.14.8 97.0 محافظة السويداء
 100 0.9 1.4 0.00.00.010096.51.2 100 محافظة القنيطرة

 100 0.8 4.2 2.61.40.210089.85.2 95.8 المجموع العام

  



 ١٨

وفي حين ظهر أفضل تراجع بنسبة من هم في هذه الشريحة التعليمية في محافظة دمشق، 

 في العام األخير بينما ظهر } %٧٤,١{ في العام األول إلى } %٨٣,٣{حيث تراجعت النسبة من 

 أقل تراجع في محافظة الحسكة التي كانت نسبة األميين والحائزين على التعليم االبتدائي فقط

، وجاءت المحافظات األخرى بين هذين } %٩٨,١{ في العام األول وأصبحت } %٩٩,٤{

  .الحدين

 يالحظ أيضاً أن نسبة الحائزين على الشهادات المتوسطة ،وفيما يتعلق بالتعليم المتوسط

، حيث ارتفعت } %٢,٦{قد ارتفع على مستوى الدولة بصورة عامة بنسبة ) اإلعدادية والثانوية(

 وشمل التحسن كل المحافظات ).٢٠٠٤( عام } %٥,٢{ إلى )١٩٩٤( عام } %٢,٦{النسبة من 

ة، أقلها في محافظة الرقة التي ارتفعت فيها نسبة هذه الشريحة من ـات متفاوتـولكن بدرج

، وأعالها محافظة ريف دمشق التي } %٠,٥{ أي بزيادة قدرها ،} %٠,٩{ إلى } %٠,٤{

  .} %٤{، أي بزيادة قدرها } %٥,٩{  إلى } %١,٩{ارتفعت النسبة فيها من 

، فيالحظ أيضاً أن التحسن ظهر )المعاهد والجامعات(وعلى مستوى التعليم فوق المتوسط 

 } %٤,٢{ إلى } %١,٤{في كل المحافظات، وارتفعت نسبة خريجي الجامعات والمعاهد من 

ير ظهر في ، ويالحظ أن أفضل مستوى للتغ} %٢,٨{ مستوى إجمالي الدولة، أي بنسبة على

 عام } %١١,٨{ إلى )١٩٩٤( عام } %٥,٤{مدينة دمشق التي ارتفعت فيها النسبة من 

، وإلى جانب ذلك ظهر أقل مستوى للتغير في محافظة الرقة } %٦,٤{، وبفارق قدره )٢٠٠٤(

 في العام } %٠,٦{ في العام األول إلى } %٠,٢{التي ارتفعت فيها النسبة بشكل طفيف من 

  .األخير

ى الرغم من تباين مظاهر التغير في المستوى التعليمي للمسنين بحسب المحافظات، وعل

فالظروف االجتماعية غير أن انخفاض المستوى التعليمي مازال واضحاً في كل المحافظات، 

 حيث لم تكن ظروف ،واالقتصادية التي رافقت نشأة المسنين تعود إلى عشرات السنين السابقة

ي عليه اآلن، األمر الذي يفسر ارتفاع نسبة األميين ومن هم في مرحلة التعليم متاحة كما ه

التعليم االبتدائي، غير أنه مع تحسن الظروف االجتماعية للتعليم بصورة عامة، من الطبيعي أن 

  .تأخذ هذه النسبة بالتراجع عاماً بعد آخر

ـ            -٥ -٣ ة  مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب الـصعوبات الذهينـة والحركي

  :والحسية

مع تقدم االنسان بالعمر ودخوله مرحلة الشيخوخة تبدأ وظائفـه الفـسيولوجية بالـضعف                

سـمعه أو    الحركية، فيضعف بصره أو   - األمر الذي ينعكس سلبا على قدراته الحسية       ،والتدهور
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الحركي لديه أو يصاب بالعديـد مـن األمـراض أو            -االثنان معا، ويضطرب التنسيق الحسي    

 فيصبح متقلـب المـزاج،      ، وهذا بدوره ينعكس سلبا أيضا على حالته النفسية        ،لمختلفةاالعاقات ا 

، يشعر بالعجز وعدم الجدوى وقلة تقدير اآلخرين واحتـرامهم          سريع الغضب، متوترا ومغموماً   

وكل ذلك يجعله من ذوي االحتياجات الخاصة، بمعنى أنه يصبح بحاجة ماسة ونوعية إلـى               . له

وتنتشر هـذه الفئـة مـن       . النفسية-لمستمرة للتخفيف من حدة معاناته الجسدية     الرعاية والعناية ا  

 وما يهمنا هنا    .المسنين في كل أنحاء العالم، لكن واقعها يختلف من دولة ألخرى أو مجتمع آلخر             

من تغيرات في واقع المسنين من ذوي االحتياجات الخاصة في سوريا بحسب المحافظـة التـي                

 الحجم المطلق لهذه الفئة من المسنين       كما يالحظ أن  . }٢٠٠٤ و ١٩٩٤{م  يعيشون فيها ما بين عا    

بمقدار يزيد على زيادة إجمالي عدد      قد ازداد خالل الفترة المذكورة في كل المحافظات السورية          

 النسبي لهم، باستثناء أربع محافظات      التركيبليست ذات داللة في     السكان، غير أن هذه الزيادات      

فعلى الرغم من ارتفاع عدد المـسنين ذوي        . ر، درعا، السويداء والقنيطرة   حلب، دير الزو  : هي

االحتياجات الخاصة في هذه المدن، فإن حجمهم النسبي كان قد انحدر أو ارتفع بـشكل ملحـوظ         

بمقدار  }٢٠٠٤ و ١٩٩٤{مثال انخفضت نسبة أفراد هذه الفئة ما بين عامي          . وذي داللة احصائية  

وأكثر من الضعف في محافظـة      } %١٣،٨ إلى   ١٩٩٤ عام   ٢٠،٢من  {الثلث في محافظة حلب     

، بينما ارتفعت، في نفس الفترة، بما يعادل الثلث في محافظـة            }%١،٦ إلى   ٣،٨من  {دير الزور   

، وأكثر  }%١,٠ – ٠،٤{، وأكثر من الضعف في محافظة القنيطرة        }%٥،٩ إلى   ٤،١من  {درعا  

  . }%٨،٢ – ٣،١{من الضعفين في محافظة السويداء 
 )٩(الجدول رقم 

  من ذوي االحتياجات الخاصة بحسب المحافظة مظاهر التغير في واقع المسنين 
 معدل النمو  %المسبة 2004   %النسبة 1994 المحافظة

 0.031 191810.68261110.12 دمشق
 0.002- 362120.16355013.75 محافظة حلب
 0.034 194710.84272810.57 ريف دمشق

 0.053 16419.14274910.65 حمص
 0.033 14137.8719507.55 حماه

 0.027 10836.0314185.49 الالذقية
 0.039 15688.7323068.93 أدلب

 0.054 13867.7223519.11 الحسكة
 0.048- 6873.834191.62 ديرالزور
 0.046 8344.6413125.08 طرطوس

 0.009 5012.795482.12 الرقة
 0.075 7344.0915145.87 رعاد

 0.144 5513.0721078.16 السويداء
 0.130 730.412480.96 القنيطرة
 0.037 1795710025811100 المجموع

  ).محسوبة على أساس األعداد المطلقة (٠,٠٠١دالة عند مستوى         ١١٤= ٢  كا
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حتياجات الخاصة في كـل مـن       يبدو أن واقع الحجم النسبي المنخفض للمسنين ذوي اال        و

محافظتي حلب ودير الزور يعود إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع معدل الوالدات وبالتالي انتـشار               

الفئة الفتية كفئة تشكل السواد األعظم من السكان، إلى جانب ارتفاع معدل الوفيات بين المـسنين                

تماما فقـد يكـون لهجـرة       من ذوي االحتياجات الخاصة في هاتين المحافظتين، وعلى العكس          

الشباب أو نزوحهم باالكراه أو جريا وراء لقمة العيش والعمل األثر األبلغ في تفسير زيادة نسبة                

   .هؤالء المسنين في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء

  :األسريمظاهر التغير في واقع المسنين بحسب الوضع    -٤

لى مستوى إجمالي الدولـة يتجـه نحـو        يالحظ أن الوضع االجتماعي األسري للمسنين ع      

االستقرار بدرجة أفضل مما كان عليه في المرحلة السابقة، وذلك في مجموعة من المؤشـرات               

المتعلقة بالحالة الزواجية، وبعدد األبناء المولدين أحياء بالنسبة إلى المرأة، وبعدد األبناء الذين ما              

  .زالوا على قيد الحياة أيضاً

  ير في واقع المسنين بحسب الحالة الزواجية الراهنة مظاهر التغ-١ -٤

أن معظم المسنين في سـوريا يعيـشون حالـة           )٢٠٠٤(البيانات اإلحصائية لعام    ظهر  ت

 على عدد المتزوجين    }٢٠٠٤{ فعلى الرغم من الزيادة التي طرأت حسب تعداد          ،زواجية مستقرة 

 إلى  ١٩٩٤عام  % ٧٨،٣٥من  {ي   مسنا ازداد حجمهم النسب    }١٧٥٣١١ {من المسنين والتي بلغت   

وما يلفت  وبمعدل نمو يزيد عما هو عليه على مستوى إجمالي المسنين،           . }٢٠٠٤عام  % ٨٠،٥

لذين فقدوا أزواجهم   ي الحجم المطلق والنسبي للمسنين ل      الزيادة ف  أناالنتباه في الجدول أدناه أيضا      

ة عامة، وأقل من الزيـادة       كانت أقل من زيادة المسنين بصور      }٢٠٠٤ و ١٩٩٤{في الفترة بين    

باأللف، فقط، في حين ازداد عـدد        }١١{فلم تنمو نسبة المطلقين إال بمعدل        العامة للسكان أيضاً،  

وتصب هذه الحالة الزواجية المستقرة دون أدنى شك في صـالح            باأللف،   }١٣{األرامل بمعدل   

كيف مع  ي والقدرة على الت   النفس-المسنين أنفسهم، حيث توفر لهم نوعا من االستقرار االجتماعي        

، ومن المالحظ أيضاً أن نسبة المسنين الذين لم يتزوجوا  أبداً ارتفعت             حيثيات واقعهم بكل أبعاده   

 قليالً خالل الفترة السابقة، كما أن نمو هذه الشريحة كان أعلى من نمو المسنين بصورة عامـة،                

رار، وبصورة عامـة يالحـظ أن       لذي يمكن وصفه في حدود االستق     إال أنه تغير طفيف، األمر ا     

التغيرات كانت دالة إحصائياً لصالح تحسن الشروط االجتماعية لالستقرار النفسي واالجتمـاعي            

   .للمسن
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  )١٠(الجدول رقم 
  الحالة الزواجيةبحسب مظاهر التغير في واقع المسنين 

 معدل النمو  %النسبة 2004  %النسبة 1994 الحالة الزواجية
 0.027 136231.99177442.01 لم يتزوج أبدًا

 0.029 53583078.3571114180.48 متزوج
 0.011 41320.6046100.52 مطلق
 0.013 12930018.9114666016.60 أرمل

 0.133 10030.1535110.40 غير مبين
 0.026 100.00 883666 683888100.00 المجموع

  ٠,٠٠١  دالة عند مستوى ٢٢٧٦ = ٢كا

  
  

  

  ٢٠٠٤ و١٩٩٤لتوزع المسنين بحسب الحالة الزواجية في عامي ) ٢(لمخطط البياني ا

  

 يالحظ أن التغير في الحالة الزواجية للمسنين برز في أوضـح            ،وعلى مستوى المحافظات  

   فارتفعت مـن  ،} %٥,٢{ حيث ارتفعت نسبة المتزوجين بمقدار   ،صورة له في محافظة القنيطرة    

 في العام األخير، وتأتي محافظتا دمشق وريف دمشق         } %٧٩,١٢{لى   في العام األول إ    } %٧٤{

 ففي محافظة دمشق ارتفعت نسبة المتـزوجين بمقـدار          ؛في الموقع التالي من حيث حجم التغير      

، أما  )٢٠٠٤( في العام    } %٧٨,٨{، وأصبحت   )١٩٩٤( في العام    } %٧٣,٩{، فكانت   } %٤,٩{

 ٧٦,٨{، فارتفعت نسبة المتزوجين مـن       } %٤,٢{في محافظة ريف دمشق فكان التغير بمقدار        

، كما تعد محافظات الحسكة والالذقية ودرعا من أقل المحافظات في مظـاهر           } %٨١ {، إلى }%

 حيث تراجعت نـسبة     ، فقط } %٠,١{ففي حين ظهر التغير في محافظة الحسكة بمقدار          التغير،

، وهـو تغيـر     )٢٠٠٤(العام   في   } %٧٨,٢{ إلى   )١٩٩٤( في العام    } %٧٨,٣{المتزوجين من   
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، وهو تغير طفيـف     } %٠٥{طفيف جداً، وفي محافظة الالذقية ارتفعت نسبة المتزوجين بمقدار          

  .أيضاً وال يحمل أية داللة

  
  )١١(الجدول رقم 

  الترآيب النسبي للمسنين بحسب الحالة الزواجية والمحافظات
  ٢٠٠٤ و ١٩٩٤لعامي 

1994 2004 
المجموع أرمل مطلق متزوجلم يتزوجالمجموع  أرمل  مطلق متزوجلم يتزوج المحافظة
 100.0 1.016.2 73.91.020.8100.04.078.8 4.3 محافظة دمشق
 100.0 0.414.9 80.90.516.6100.02.282.5 2.0 محافظة حلب

 100.0 0.716.5 76.80.920.6100.01.881.0 1.7 محافظة ريف دمشق
 100.0 0.417.6 77.90.519.3100.02.180.0 2.3 محافظة حمص
 100.0 0.417.2 78.30.319.7100.01.980.5 1.7 محافظة حماه

 100.0 0.416.4 80.60.217.1100.02.181.1 2.1 محافظة الالذقية
 100.0 0.417.8 77.50.920.5100.01.180.8 1.1 محافظة أدلب

 100.0 0.320.4 78.30.519.9100.01.178.2 1.3 محافظة الحسكة
 100.0 0.414.8 80.60.617.9100.00.883.9 0.8 محافظة دير الزور
 100.0 0.414.6 80.80.515.9100.02.382.7 2.8 محافظة طرطوس

 100.0 0.315.1 80.10.618.3100.00.883.8 0.9 محافظة الرقة
 100.0 0.619.7 77.20.820.8100.01.178.6 1.2 محافظة درعا

 100.0 0.920.9 74.50.623.5100.01.776.5 1.5 محافظة السويداء
 100.0 0.519.0 74.01.023.3100.01.379.2 1.7 محافظة القنيطرة
 100.0 0.516.7 78.40.719.0100.02.080.8 2.0 المجموع العام

  )محسوبة على أساس األعداد المطلقة للمتزوجين فقط (٠,٠٠١ دالة عند مستوى ١٢٤٧= ٢كا 

 مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب العدد اإلجمالي للـوالدات عنـد             - ٢ -٤

  اإلناث

   يتجمع أكثر من نصف اإلناث المسنات في فئة الالئي كن قد أنجبن طيلة الحياة الزواجيـة                

 فروق ذات داللـة بـين حجمهـن         أي لم تبرز  . )٢٠٠٤ و ١٩٩٤( مواليد حسب تعدادي     }٥-٣{

، فعلى الرغم من زيادة أعدادهن، كان انحـدار أحجـامهن   )٢٠٠٤ و ١٩٩٤(النسبي بين عامي    

حصائية في عدد ونسبة المـسنات اللـواتي        إمن جهة ثانية يوجد تباين ذو داللة        . النسبية ضعيفا 

 )٢٠٠٤(مطلق عـام    أنجبنن مولودا واحدا طيلة حياتهن الزوجية، حيث ترافق ارتفاع حجمهن ال          

.  تقريبـا  }%٣٠{ ، بزيادة نـسبية مقـدارها        )١٩٩٤(المقدر بحدود النصف عما كان عليه عام        

 مواليـد طيلـة حيـاتهن الزوجيـة،         }٨{وينسحب هذا الكالم أيضا على المسنات اللواتي أنجبن         

ضعفي ما  باستثناء أن الزيادة الكبيرة في عددهن ترافقت بارتفاع كبير في حجمهن النسبي يقدر ب             

  .)١٩٩٤( كان عليه عام

فيالحظ أن عدد النساء المسنات على مستوى إجمالي الدولة ازداد خالل الفترة بمعدل يزيد              

على معدل نمو الذكور، وعلى معدل نمو المسنين بشكل عام، غير أن نموهن بحـسب إجمـالي                 



 ٢٣

هر أعلى معدل بين النساء     المواليد األحياء بالنسبة إلى كل امرأة  جاءت متباينة جداً، ففي حين ظ            

 باأللف، غير أن نـسبتها مـن   }١٤٧{ أبناء حيث بلغ معدل نمو هذه الشريحة }٨{اللواتي أنجبن  

 )١٩٩٤( عـام    } %٢{إجمالي النساء جاءت قليلة للغاية، على الرغم من أنها ارتفعت من قرابة             

ان معدل نمـوهم مرتفعـاً      ، أما النساء اللواتي لم ينجبن أبداً فك       )٢٠٠٤( عام   } %٥,٣{إلى نحو   

 في العام األول إلـى  } %٤,٥{ باأللف، إال أن نسبتهم كانت قليلة، وارتفعت من نحو    }٥٧{أيضاً  

  . في العام األخير} %٦{نحو 
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  مظاهر التغير في واقع المسنين ) ٣(المخطط البياني 

   الحياة الزوجيةحسب اجمالي المواليد الذين ولدوا طيلة
  

  )١٢(الجدول رقم 
   والنسبة ومعدل النمو٢٠٠٤ و١٩٩٤ خالل عامي  المواليد األحياء للمرأةعدد 

 معدل النمو النسبة 2004  النسبة 1994  
 0.057 4.51250545.97 14412ال يوجد

124480 7.674384310.45 0.060 
241461 12.995695813.58 0.032 
361686 19.327435417.73 0.019 
470450 22.078451620.15 0.018 
558997 18.486822416.27 0.015 
630922 9.69336158.01 0.008 
711168 3.50106342.54 -0.005 
85656  1.77222445.30 0.147 

 0.028 100.00 419442 100.00 319232  المجموع
  
  



 ٢٤

  )١٣(الجدول رقم 
  اليد بالنسبة إلى النساء المسنات في المحافظاتمتوسط إجمالي المو

   وحجم التغير٢٠٠٤ و١٩٩٤بين عامي 
 التغير ٢٠٠٤متوسط  ١٩٩٤متوسط  المحافظة

 0.1 3.4 3.3 محافظة دمشق
 0.1- 3.4 3.5 محافظة حلب

 0.٤- 3.5 3.9 محافظة حمص

 0.1- 3.5 3.6 محافظة طرطوس
 0.2- 3.6 3.8  محافظة ريف دمشق

 0.2- 3.6 3.8 لحسكةمحافظة ا
 0.0 3.6 3.6 محافظة الرقة

 0.0 3.7 3.7 محافظة الالذقية
 0.2- 3.7 3.8 محافظة السويداء
 0.0 3.8 3.8 محافظة دير الزور

 0.3 3.9 3.6 محافظة أدلب
 0.1- 3.9 4.0 محافظة درعا
 0.0 4.0 4.0 محافظة حماه

 0.2- 4.0 4.2 محافظة القنيطرة
 0.1- 3.6 3.7 المجموع العام

  

 أما متوسط إجمالي المواليد بالنسبة إلى المرأة فقد حافظ معدله خالل السنوات السابقة مع

مولود في } ٣,٦{إلى ) ١٩٩٤(مولود عام } ٣,٧{تراجع بسيط للغاية، إذ انخفض المتوسط من 

برها ، غير أن هذا المتوسط اختلف بين المحافظات اختالفات بسيطة، فظهر أك)٢٠٠٤(العام  

، }٠,٤{أي بفارق قدره } ٣,٥{مولود إلى } ٣,٩{في محافظات حمصن حيث تراجع المتوسط من 

، وجاءت المحافظات }٠,٣{، وبفارق قدره }٣,٩{إلى } ٣,٦{وفي ادلب ارتفع المتوسط من 

المتبقية بين هذين الحدين، كما يالحظ أن أعلى متوسط للمواليد األحياء ظهر في محافظتي حماه 

مواليد بالنسبة إلى المرأة، بينما ظهر الحد األدنى في محافظتي } ٤,٠{طرة، حيث بلغ والقني

  .مولود} ٣,٤{دمشق وحلب حيث بلغ في كل منهما 

 بالنـسبة   )٢٠٠٤ و   ١٩٩٤(وقد يعود السبب في زيادة الحجم المطلق والنسبي بين عامي           

خيرة ذاتها و الحالة الصحية لهـن       لالئي أنجبن مولودا واحدا طيلة الحياة الزواجية إلى طبيعة األ         

الثقافي الذي يقمن به، أما الزيادة العدديـة        -أو ألسباب تتعلق بطبيعة المستوى والدور االجتماعي      

 مواليد طيلة حياتهن الزوجية، فكما يـبن الجـدول أدنـاه أن             }٨{والنسبية الكبيرة للواتي أنجبن     

عين االعتبار، وعلى هذا يمكن القول أنهن اليزلن    نسبتهن أوال قليلة جدا إذا أخذنا الفئات جميعها ب        

  . الثقافي للمجتمع الزراعي ويمثلن قيمه بكل أشكالها-يمارسن الدور االجتماعي



 ٢٥

 مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب العدد الحالي لألبنـاء علـى قيـد               -٣ -٤

  الحياة

الوا علـى قيـد    مواليد ماز}٣{من المسنات لهن   } %٢٥،٢{ أن   )١٩٩٤(يتضح من تعداد    

حجمهـن  ، فقد انخفـض     )٢٠٠٤(ارتفاع الحجم المطلق لهن في تعداد       من  رغم  على ال و. الحياة

ولعل السبب األكثر منطقية هنا هو ارتفاع مـستوى العنايـة والـوعي             . النسبي أكثر من الربع   

نـسبة  الصحيين وزيادة االهتمام الرسمي بهما، وما يؤكد ذلك هو االرتفاع الدال احصائيا لعدد و             

 فمثال ازداد الحجم المطلـق حـسب        ، مواليد مازالوا على قيد الحياة     }٨-٥{المسنات اللواتي لهن    

 مواليد مازالوا على قيد الحياة زيادة كبيرة جدا تقـدر           }٨{ للمسنات اللواتي لديهن     )٢٠٠٤(تعداد  

ـ        )١٩٩٤( مرة عما كان عليه عام       }٢٣ {بـ  }٢٢{ مترافقا بارتفاع في حجمهن النسبي يقدر بـ

 أبناء ومازالوا   }٧{، كما يالحظ أن معدل النمو كان كبيراً بالنسبة إلى النساء اللواتي أنجبن              ضعفا

 باأللف، أما النساء اللواتي أنجبن أعداداً أقل من األبناء الذين           }١٠٤{أحياء، حيث بلغ معدل النمو      

ا هو الحـال بالنـسبة لمـن        ما زالوا أحياء فإن نسبتهن من إجمالي النساء هي األعلى نسبياً، كم           

  . أبناء}٥{و} ٣{يديهن بين 
  

  )١٤(الجدول رقم 
  توزع النساء المسنات بحسب عدد األبناء األحياء بالنسبة إلى آل امرأة

المواليد إجمالي 

  األحياء حتى اآلن
 معدل النمو  النسبة ٢٠٠٤عام  النسبة ١٩٩٤عام 

0 15003 4.70267566.38 0.060 
1 31641 9.914564710.88 0.037 
2 58287 18.266244514.89 0.007 
3 80355 25.178185819.52 0.002 
4 75283 23.588931721.29 0.017 
5 42204 13.226297915.01 0.041 
6 13388 4.19256346.11 0.067 
7 2309 0.7262101.48 0.104 
8 762 0.24185964.43 0.376 

 0.028 100.00 419442 100.00 319232  المجموع
  

  

لقد بلغ متوسط عدد األبناء الذين ما زالوا على قيد الحياة بالنسبة إلى كـل امـرأة مـسنة                   

 مولـود  }٣,٢{، إال أنه أنخفض إلى حده األدنى )٢٠٠٤( على مستوى إجمالي الدولة لعام     }٣,٤{

نيطرة ويعود ذلك إلـى      في محافظتي حماه والق    }٣,٨ {في محافظة حلب، وارتفع إلى حده األعلى      

تباين انتشار عوامل الخصوبة بين المحافظات، حيث مازالت تنتـشر مجموعـة مـن العـادات      



 ٢٦

والتقاليد التي تسهم في زيادة المواليد كما هو الحال في محافظات القنيطرة وحماه ودير الـزور                

فـي  ودرعا، إلى جانب محافظات أخرى ظهرت فيها الخصوبة بدرجات أقل كما هـو الحـال                

  .محافظات حلب وطرطوس والسويداء ودمشق

 }٣,٤{ إلـى    }٣,١{أما مظاهر التغير فكانت واضحة أيضاً، ففي حين ارتفع المتوسط من            

 مولوداً، أما في المحافظات األخرى فقـد        }٠,٣{أبناء أحياء على مستوى الدولة، وبزيادة قدرها        

الحسكة، حيـث ارتفـع عـدد        في محافظتي حمص و    }٠,١{اختلفت الفروق فظهر الحد األدنى      

، )٢٠٠٤( في العام األخيـر      }٣,٤{ إلى   )١٩٩٤( من العام األول     }٣,٣{متوسط عدد األبناء من     

بينما ظهر التغير في حده األعلى في محافظتي القنيطرة وادلب، حيـث ارتفـع المتوسـط فـي                 

ود، أي بزيادة    مول }٣,٦{ مواليد إلى    }٣{، وفي محافظة ادلب من      }٣,٨{ إلى   }٣,٣{القنيطرة من   

  . مولوداً}٠,٦{قدرها 
  
  

  

  

  متوسط عدد األبناء األحياء للمرأة) ٤(المخطط البياني 
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 ٢٧

  )١٥(الجدول رقم 
  متوسط عدد األبناء األحياء بالنسبة إلى آل امرأة في المحافظات

   وحجم التغير٢٠٠٤ و١٩٩٤لعامي 
 التغير ٢٠٠٤متوسط ١٩٩٤متوسط المحافظة

 0.4 3.3 2.9 دمشق
 0.2 3.2 3.0 حلب

 0.3 3.4 3.1 ريف دمشق
 0.1 3.4 3.3 حمص
 0.3 3.8 3.4 حماه

 0.2 3.4 3.2 الالذقية
 0.6 3.6 3.0 أدلب

 0.1 3.4 3.3  الحسكة
 0.3 3.7 3.4 دير الزور
 0.2 3.3 3.2 طرطوس

 0.3 3.5 3.2 الرقة
 0.4 3.6 3.3 درعا

 0.2 3.3 3.1 السويداء
 0.5 3.8 3.3 القنيطرة

 0.3 3.4 3.1 المجموع العام

   مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب العمل وظروفه-٥

شهد واقع المسنين في مجال العمل تغيرات بسيطة على مستوى ممارسة العمل أو عـدم               

ممارسته، وفي مجاالت العمل والحالة المهنية، ويمكن إيجاز التغيرات األساسـية علـى النحـو               

  :اآلتي

  ) اليعمل-يعمل(لتغير في واقع المسنين بحسب الحالة العملية  مظاهر ا-١-٥

 )٢٠٠٤(إلى أن عدد المسنين الذين ال يعملون كان قد ازداد عـام             التعدادين  تشير بيانات   

بالتوازي مع االرتفاع في حجمهم النسبي الذي        )١٩٩٤(أكثر من نصف عددهم المبين في تعداد        

بل، ترافق انخفاض الحجم المطلق للمسنين المشتغلين عام        وبالمقا.  لنفس الفترة  }%٩،٧{يقدر بـ   

ـ        )١٩٩٤( مقارنة بما كان عليه عام       )٢٠٠٤(  }%١٠،٤{ـ   بانحدار في حجمهم النسبي يقـدر ب

تراجـع  ال شك في أن المعطيات هذه تبين وجود تغير في واقع المسنين من حيث               . لنفس الفترة 

. معظم المسنين ال يمارسون عمال منتجـا      أن  نسبة المشتغلين بفروق دالة إحصائيا، ويكشف عن        

) الحركيـة -الحـسية (ولعل أهم األسباب وراء ذلك هو انحدار مستوى قدرات المسن الجـسدية             

  ).انخفاض مستوى الذكاء وضعف الذاكرة(والعقلية 

  
   



 ٢٨

  )١٦(الجدول رقم 
  مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب ممارسة أعمال منتجة

  

 معدل النمو النسبة 2004 نسبةال 1994 عملالممارسة 
 0.015- 29.4517364619.65 201393 يعمل
 0.039 70.5571002080.35 482495 اليعمل

 0.026 100.00883666100.00 683888 المجموع
  ٠,٠٠٠١  دالة عند مستوى ١٨٢١٠ = ٢كا

  

   هم عـام    ففي حين كانـت نـسبت      } %٩,٨{لقد تراجعت نسبة العاملين بين المسنين بمقدار        

، وفي الوقت الذي ظهرت فيه أقل       )٢٠٠٤( عام   } %١٩,٧{ تراجعت إلى    } %٢٩,٥{)  ١٩٩٤(

 ظهرت  } %٢٤,٦{ في محافظة الحسكة يالحظ أن أكبر نسبة مشاركة          } %١٤,٣{نسبة للعاملين   

في محافظتي حلب ودير الزور، وراوحت نسب العاملين في المحافظات األخـرى بـين هـذين          

جم التغير فكانت واسعة ومتباينة فظهر الحد األعلى لمظاهر التغير فـي محافظـة   الحدين، أما ح 

ة مـن   ـ، حيث تراجعـت النـسب     } %١٨,١{دار  ـالالذقية التي تراجعت نسبة العاملين فيها بمق      

، بينما ظهر الحد األدنى للتغيـر       )٢٠٠٤( عام   } %١٥,٥{ إلى   )١٩٩٤ (  امــ ع } %٣٣,٧{

 ٢٠,٠{ إلـى    } %٢٣,٥{ حيث تراجعت نسبة العاملين من       } %٣,٦{في محافظة دمشق بمقدار     

  . في العام األخير}%
  
  

  )١٧(الجدول رقم 
   وحجم التغير٢٠٠٤ و١٩٩٤نسبة العاملين المسنين بحسب المحافظات لعامي 

  

 التغير ٢٠٠٤العاملون  ١٩٩٤العاملون المحافظة
3.6- 23.520.0 دمشق
5.7- 30.424.6 حلب

4.1- 25.621.5 ريف دمشق
10.5- 27.517.0 حمص
16.5- 35.819.3 حماه

18.1- 33.715.5 الالذقية
12.1- 32.120.0 أدلب

13.3- 27.614.3 الحسكة
10.3- 34.924.6 دير الزور
14.3- 30.416.1 طرطوس

10.7- 32.521.8 الرقة
11.2- 25.914.7 درعا

12.5- 27.615.2 السويداء
13.7- 28.915.1 القنيطرة

 9.8- 19.7 29.5 المجموع العام
  

  ) للعاملينمحسوبة على أساس القيم المطلقة (٠,٠٠٠١ دالة إحصائيا عند مستوى ٤١٤٤= ٢كا
  



 ٢٩

ويكشف هذا التباين عن اختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها المـسنون            

ماعية والتعليمية التي تستوجب معرفتها     بين المحافظات، باإلضافة إلى اختالف خصائصهم االجت      

  .عن كثب بغية تحليل أسباب التباين في نسب المشاركة في النشاط االقتصادي

   مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب المهنة الرئيسية الحالية-٢ -٥

 يعملون في مهـن     )١٩٩٤(حسب تعداد   } %٥٥،٨{أكثر من نصف المسنين أو ما نسبتهم      

ا األمر يرجع إلى طبيعة النشاط االقتصادي األساسي في سـوريا وهـو هنـا            زراعية، ولعل هذ  

، )٢٠٠٤( كان قد تغير بـشكل دال عـام          ،}٨{، كما يبين الجدول رقم      لكن هذا الواقع  . الزراعة

، }١٩٩٤(أي أكثر من الربع عما كانت عليـه عـام            }%١٥{حيث انخفضت تلك النسبة بمقدار    

مـثال  (ى ارتفعت نسبة المشتغلين في مهن انتاجية أخرى          ومن جهة أخر   ،} %٤١{وبلغت قرابة   

 وأكثر من الثلث فـي األعمـال        )١٩٩٤( بمقدار ثلث ما كانت عليه عام        )٢٠٠٤(عام  ) حرفية

وقد يكـون الرتفـاع المـستوى       . االدارية والكتابية وحوالي الضعف في األعمال التقنية والفنية       

المردود من ممارسة المهن الزراعيـة األثـر        التعليمي للمسنين والوضع الصحي لهم وانخفاض       

  .  في توجه هؤالء نحو المهن أو األعمال األخرىالبالغ

ومن المالحظ أن أكثر مظاهر التغير وضوحاً فقد ظهرت بين المهـن الزراعيـة التـي                

 في العـام األخيـر،   } %٤١,٢{ في العام األول إلى } %٥٥,٩{تراجعت نسبة العاملين فيها من  

 بينما جاءت المهن اإلنتاجية في الموقع الثاني من حيث حجم التغير،            } %١٤,٧{دره  وبانخفاض ق 

، وبزيـادة   )٢٠٠٤( عام   } %٢٦{ إلى   )١٩٩٤( عام   } %١٧{إذ ازدادت نسبة العاملين فيها من       

، حيث ارتفعت   } %٢,٩{، كما ارتفعت نسبة العاملين المهنيين والفنيين بمقدار قدره          }%٩{قدرها  

، وبالنسبة إلى األعمال اإلدارية والكتابيـة ارتفعـت          %)٥,٥( إلى   } %٢,٦{    نــة م أالنسب

 ٤,٨{ إلى   )١٩٩٤( في العام    } %٢,٧{، حيث ارتفعت النسبة من      } %٢,١{نسبة العاملين بمقدار    

، وفي المجال األخير، مجال الخدمات والبيع والشراء، فقد ارتفعت النسبة           )٢٠٠٤( في العام    }%

 ٢١,٨{ حيث ارتفعت نسبة العاملين في هذا المجال مـن           } %٠,٧{ يجاوز نسبة    بمقدار بسيط لم  

  .)٢٠٠٤( عام } %٢٢,٥{ إلى )١٩٩٤( عام }%

وعلى مستوى المحافظات يالحظ أنه في مجال المهن الزراعية ظهر التغير فـي أوضـح               

عيـة بمقـدار    صوره بالنسبة إلى محافظة الالذقية التي تراجعت فيها نسبة العاملين بالمهن الزرا           

في العام الثـاني،    }  %٤٢{في العام األول إلى     }  %68{تقريباً، فتراجعت نسبتهم من     }  %٢٦{

وقد توزع مقدار الزيادة على مجاالت المهن األخرى بدرجات مختلفة، كما ظهـر التغيـر فـي                 



 ٣٠

}  %١,٥{اضعف صوره في محافظة دمشق التي تراجعت نسبة العاملين الزراعيين فيها بمقدار             

  .} %٢,٧{إلى }  %٤,٢{فقط، فتراجت النسبة من 

  
  )١٨(الجدول رقم 

  لونغالمهنة التي يمارسها المشتبحسب مظاهر التغير في واقع المسنين 

  النسبة 2004  النسبة 1994 الحالة المهنية
 0.043 53782.6782294.74 اداريون واعمال آتابية

 0.060 52482.6194215.42 فنيون+ مهنيون 
 0.012- 4374821.723858922.22  الخدمات والبيع
 0.045- 11230055.767084440.80  مهن زراعة
 0.027 3423317.004473125.76  مهن انتاج
 0.142 4860.2418321.06  غير مبين
 0.015- 201393100.00173646100.00 المجموع

  )ساس العدد المطلق للعاملينأعلى محسوبة  (٠,٠٠٠١  دالة عند مستوى ١٠٦٨١= ٢كا
  

  
  )١٩(الجدول رقم 

  ١٩٩٤الترآيب النسبي لتوزع العاملين بحسب المهن لعام 

 المحافظة
اداريون 

 واعمال آتابية
+ مهنيون 
 المجموع مهن انتاج مهن زراعةالخدمات والبيع  فنيون

 100 11.69.846.14.228.3 محافظة دمشق
 100 2.22.723.448.722.9  محافظة حلب

 100 2.22.729.042.223.9 محافظة ريف دمشق
 100 1.92.224.052.219.5 محافظة حمص
 100 1.71.413.372.511.0 محافظة حماه

 100 2.81.717.268.010.3 محافظة الالذقية
 100 1.10.816.168.713.3 محافظة أدلب

 100 0.61.512.474.910.6 محافظة الحسكة
 100 1.21.611.377.98.0 محافظة دير الزور
 100 1.51.715.873.27.9 محافظة طرطوس

 100 1.10.817.765.614.8 محافظة الرقة
 100 0.80.823.357.417.6 محافظة درعا

 100 1.21.515.669.312.4 محافظة السويداء
 100 0.00.013.376.710.0 محافظة القنيطرة
 100 2.72.621.855.917.0 المجموع العام

  

وفي مجال المهن اإلنتاجية يالحظ أن مظاهر التغير كانت في أوضح صورتها في محافظة              

، حيث ارتفعت النسبة    } %١١,٢{السويداء التي ازدادت فيها نسبة العاملين في هذه المهن بمقدار           

عف صوره في محافظة الرقة التي ازدادت فيها        ، بينما كان التغير في اض     }23.6{إلى  } 12.4{من  

، فكانت نسبة العاملين في هـذا القطـاع عـام           }٠,٣{نسبة العاملين في المهن اإلنتاجية بمقدار       

  .)٢٠٠٤(عام } 15.1{وأصبحت } 14.8{) ١٩٩٤(



 ٣١

  )٢٠(الجدول رقم 
  ٢٠٠٤لترآيب النسبي لتوزع العاملين بحسب المهن لعام ا

 المحافظة
اداريون 

  آتابيةواعمال
+ مهنيون 
 المجموع مهن انتاج مهن زراعةالخدمات والبيع  فنيون

 100 11.614.538.72.732.5 محافظة دمشق
 100 3.55.122.936.631.9 محافظة حلب

 100 6.44.126.230.233.0 محافظة ريف دمشق
 100 5.25.523.138.327.8 محافظة حمص
 100 3.14.016.557.119.3 محافظة حماه

 100 7.76.324.341.919.9 محافظة الالذقية
 100 1.52.116.558.421.6 محافظة أدلب

 100 1.62.417.361.517.3 محافظة الحسكة
 100 2.42.69.571.613.9 محافظة دير الزور
 100 4.45.318.755.416.2 محافظة طرطوس

 100 1.31.411.570.615.1 محافظة الرقة
 100 3.14.719.044.828.4 محافظة درعا

 100 2.73.216.254.323.6 محافظة السويداء
 100 2.01.813.769.013.5 محافظة القنيطرة
 100 4.85.522.541.226.0 المجموع العام

وفي مجال األعمال المهنية والفنية ظهر التغير بأوضح صوره في محافظة دمـشق التـي        

 }9.8{فارتفعت نسبة العاملين من      } %٤,٧{رتفعت نسبة العاملين منها في هذه المجاالت بمقدار         ا

، بينما ظهر التغير بأقل صوره في محافظة الرقة حيث ازدادت النسبة بمقـدار              } %١٤,٥{إلى  

  .} %١,٤{ إلى } %٠,٨{ فقط، فارتفعت نسبة العاملين من } %٠,٦{

لكتابية يالحظ أن التغير ظهر بدرجات أقل مما هـو فـي            وفي مجال األعمال اإلدارية وا    

 على مستوى إجمالي المحافظات، إال      } %٢,١{المجاالت األخرى، فلم يجاوز مقدار التغير نسبة        

الالذقية، حيث ازدادت نسبة العاملين في هـذا المجـال          أنه ظهر بأوضح صورة له في محافظة        

 ٧,٧{قرابـة    )٢٠٠٤(، وأصبحت عام    } %٢,٨{ بحدود   )١٩٩٤(، فكانت عام    } %٤,٩{بمقدار  

، وإلى جانب ذلك ظهرت اضعف مظاهر التغير في محافظة دمشق التي حافظت على نسبة               }%

  . فقط، ولم تختلف بين العامين} %١١,٦{فيها بهذا المجال بحدود العاملين 

   مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب النشاط االقتصادي للعاملين-٣ -٥

ض الحجم المطلق والنسبي للمسنين الذين يعملون في مجال الزراعة انخفاضـا            رغم انخفا 

إلى ما مقداره الثلث عما كان عليه عام        ) ٢٠٠٤(داال احصائيا، حيث تناقص األول حسب تعداد        

، فقد استمر العمل الزراعي كأكبر نـشاط اقتـصادي          }%١٥{ وانحدر الثاني ما نسبته      )١٩٩٤(

 وعلى كل حال فإن التغير الذي طرأ على عدد ونسبة المسنين الذين             .في سوريا  يمارسه المسنين 

يعملون في الزراعة قد يكون سببه البحث عن أعمال أخرى أكثر مـردودا وديمومـة كالنقـل                 

 ولعل النتائج المبينة بوضوح إلى ذلك، حيث ترافق ازدياد الحجم           ،والموصالت والبناء والخدمات  



 ٣٢

المسنين في مجال النقل والمواصالت بزيادة في الحجم النسبي         للعاملين من    )٢٠٠٤(المطلق عام   

وهذا الكالم ينطبق أيضا على التوجه      . )١٩٩٤(تقريبا مقارنة بما كان عليه       %٣٥لهم تصل إلى    

وقد يعود توجه المسنين إلى مثل هذه األعمال        . نحو األعمال في مجال البناء والتشييد والخدمات      

قبيل الشهادات الدراسية والصحية أو تلك التـي تتعلـق بمـدى            إلى أنها ال تتطلب شروطا من       

أهليتهم أو قدرتهم على تحمل أعباء القيام بمثل هذه األعمال أو شروط تفرض قيودا على عمـر                 

  .المتقدم للعمل وما شابه
 
 

 )٢١(الجدول رقم 
  لونغالنشاط االقتصادي الذي يمارسه المشتبحسب مظاهر التغير في واقع المسنين 

 معدل النمو  النسبة 2004 النسبة 1994 شاط االقتصاديالن
 0.045- 11217455.707076040.75  زراعة وحراجة

 0.005 139946.95146908.46  صناعة
 0.029 151957.542022811.65  بناء وتشييد

 0.011- 3461217.193109917.91  فنادق ومطاعم
 0.027 54282.7070574.06  نقل مواصالت

 0.019 31051.5437572.16  مال وتأمين وعقارات
 0.039 164088.152403613.84  خدمات

 0.155 4770.2420191.16   غير مبين
 0.015- 201393100.00173646100.00  المجموع

  )محسوبة على أساس عدد العاملين( ٠,٠٠٠١ دالة عند مستوى ١٠٩٦٨ = ٢كا
  

  )٢٢(الجدول رقم 
  الترآيب النسبي لتوزع العاملين المسنين بحسب أبواب النشاط االقتصادي

  ١٩٩٤والمحافظة لعام 

 المحافظة
زراعة 
بناء وتشييد صناعة وحراجة

فنادق 
 ومطاعم

نقل 
 مواصالت

مال وتأمين 
 المجموع خدمات وعقارات

 100 24.6 16.37.037.45.55.0 4.1 دمشق
 100 7.4 10.09.919.22.92.1 48.6 حلب

 100 13.1 7.611.619.34.02.2 42.2 ريف دمشق
 100 6.2 7.79.120.82.61.2 52.4 حمص
 100 4.8 5.24.611.21.40.5 72.3 حماه

 100 5.9 5.24.412.42.81.3 67.9 الالذقية
 100 3.7 4.48.214.01.00.2 68.6 أدلب

 100 4.0 2.45.410.42.20.3 75.3 الحسكة
 100 4.5 1.94.79.01.70.3 77.9 دير الزور
 100 5.2 3.13.711.92.21.1 72.8 طرطوس

 100 6.4 4.08.711.92.40.8 65.8 الرقة
 100 8.8 4.210.816.02.50.7 56.9 درعا

 100 5.2 2.57.712.71.70.8 69.5 السويداء
 100 6.7 5.01.78.33.31.7 73.3 القنيطرة

 100 8.2 7.07.617.22.71.5 55.8 المجموع العام



 ٣٣

  )٢٣(الجدول رقم 
  الترآيب النسبي لتوزع العاملين المسنين بحسب أبواب النشاط االقتصادي

  ٢٠٠٤والمحافظة لعام 
  

 المحافظة
 زراعة 
 بناء وتشييد  صناعة وحراجة

 فنادق 
 ومطاعم

 نقل 
 مواصالت

 مال وتأمين 
  موعالمج  خدمات وعقارات

 100 23.2 17.28.234.96.57.3 2.7 محافظة دمشق
 100 12.6 10.914.519.34.21.9 36.6 محافظة حلب

 100 17.9 10.014.919.05.82.1 30.3محافظة ريف دمشق
 100 16.1 8.113.617.94.21.7 38.3 محافظة حمص
 100 10.2 6.88.413.82.91.1 56.8 محافظة حماه

 100 22.5 5.78.116.73.52.1 41.4 ظة الالذقيةمحاف
 100 7.0 5.012.713.23.00.9 58.3 محافظة أدلب

 100 9.2 3.98.114.12.50.7 61.5 محافظة الحسكة
 100 7.0 3.58.76.71.80.7 71.6 محافظة دير الزور
 100 14.4 3.78.013.34.01.3 55.3 محافظة طرطوس

 100 4.6 2.88.79.72.20.4 71.7 ةمحافظة الرق
 100 11.6 4.419.813.84.01.4 44.9 محافظة درعا

 100 9.6 3.815.612.43.01.4 54.2 محافظة السويداء
 100 10.1 2.28.37.02.70.4 69.2 محافظة القنيطرة
 100 14.0 8.611.818.14.12.2 41.2 المجموع العام

  
قطاع الزراعي هو من أكثر القطاعات التي شهدت تغيـراً فـي نـسبة              من المالحظ أن ال   

، تـاله فـي الترتيـب قطـاع         } %١٤,٦{العاملين فيها، فقد تراجعت نسبة العاملين فيه بمقدار         

 ٤,٢{، ثم قطاع البناء والتشييد بمقدار       } %٥,٨{الخدمات الذي ازدادت نسبة العاملين فيه بمقدار        

، والفنادق والمطـاعم    } %١,٤{، وقطاع النقل والمواصالت     } %١,٦{، والقطاع الصناعي    }%

  .} %٠,٧{، وأخيراً قطاع المال والتأمين والعقارات } %٠,٩{

غير أن هذه التغيرات على مستوى إجمالي الدولة لم تكن ذاتها على مستوى المحافظـات،     

ـ             لبية فـي   فازدادت التغيرات في بعض المحافظات، وتراجعت في أخرى، وبينما التغيـرات س

معظمها بالنسبة إلى القطاع الزراعي الذي تراجعت نسبة العاملين فيه بـشكل ملحـوظ، كانـت                

  .إيجابية في القطاعات األخرى، ولكن بنسب متفاوتة

لقد شهد القطاع الزراعي تغيراً واسعاً وبخاصة في محافظة الالذقية التي تراجعت نـسبة              

 كـانوا   } %67.9{حيث تراجعت النسبة مـن      ،  }% ٢٦,٥{العاملين في القطاع الزراعي بمقدار      

، بينمـا كـان   )٢٠٠٤( أصبحوا يعملون فيـه سـنة   } %41.4{، إلى )١٩٩٤(يعملون فيه سنة   

أضعف مظهر من مظاهر التغير في محافظة دمشق التي انخفضت نسبة العاملين فيها بالقطـاع               

، ومن المالحظ أن    } %٢,٧{ إلى   } %٤,١{، فراجعت نسبتهم من     } %١,٤   {الزراعي بمقدار   

محافظة الرقة هي المحافظة الوحيدة التي ازدادت فيها نسبة العاملين في القطاع الزراعي، بينما              



 ٣٤

 خـالل الفتـرة     } %٥,٩{تراجعت هذه النسبة في كل المحافظات، وقد تحسنت في الرقة بمقدار            

  .} %٧١,٧{ إلى } %٦٥,٨{السابقة، حيث ارتفعت النسبة من 

بناء والتشييد في الموقع الثاني من حيث حجم التغير فـي نـسبة العـاملين               ويأتي قطاع ال  

وهو تغير بـسيط إذا كمـا قـورن بـالتغير            فقط،   } %٤,٢{المسنين فيه، وظهر التغير بمقدار      

الملحوظ في القطاع الزراعي، وفي الوقت الذي ظهر التغير في أوضح صـوره فـي محافظـة        

، فارتفعـت نـسبة العـاملين       } %٩{هذا القطاع بمقدار    درعا، حيث ارتفعت نسبة العاملين في       

، يالحظ أن محافظة الرقـة حافظـت علـى نـسبة            } %١٩,٨{     إلى } %١٠,٨{المسنين من   

  .وكان التغير معدوما } %٨,٧{العاملين المسنين ذاتها في هذا القطاع والتي بلغت 

تتغير كثيراً، فحافظت في    وفي القطاعات األخرى يالحظ أن نسبة المسنين العاملين فيها لم           

 } %٢{ مع تغيرات بسيطة لم تجاوز مقدار        )١٩٩٤(على ما كانت عليه عام      )٢٠٠٤(أغلبها عام   

األمر الذي يشير إلى أن معظم مظاهر التغير بـرزت فـي            ،  قصاًزيادة أو ن  من إجمالي المسنين    

اهر التغير متباينة،   مجاالت الزراعة والصناعة والبناء والتشييد، وعلى الرغم من ذلك كانت مظ          

  .ومرتبطة بالظروف االقتصادية واالجتماعية التي تميز المحافظات عن بعضها بعضاً
  

  )٢٤(الجدول رقم 
  حجم التغيرات في الترآيب النسبي للمسنين العاملين بحسب القطاعات األساسية

  ٢٠٠٤ و١٩٩٤والمحافظات بين عامي 
  

 المحافظة
زراعة 
بناء وتشييد صناعة وحراجة

نادق ف
 ومطاعم

نقل 
 مواصالت

مال وتأمين 
 المجموع خدمات وعقارات

 0 1.4- 2.512.3-0.91.2 1.4- دمشق
 0 5.2 0.2-0.94.60.11.3 12- حلب

 0 4.8 0.1-0.31.8-2.43.3 11.9- ريف دمشق
 0 9.9 2.91.60.5-44.5. 14.1- حمص
 0 5.4 1.63.82.61.50.6 15.5- حماه
 0 16.6 0.53.74.30.70.8 26.5- يةالالذق
 0 3.3 0.820.7-0.64.5 10.3- أدلب

 0 5.2 1.52.73.70.30.4 13.8- الحسكة
 0 2.5 2.30.10.4-1.64 6.3- دير الزور
 0 9.2 0.64.31.41.80.2 17.5- طرطوس

 0 1.8- 0.4-0.2-2.2-1.20- 5.9 الرقة
 0 2.8 2.21.50.7-0.29 12- درعا

 0 4.4 0.31.30.6-1.37.9 15.3- السويداء
 0 3.4 1.3-0.6-1.3-2.86.6- 4.1- القنيطرة

 0 5.8 1.64.20.91.40.7 14.6- المجموع العام



 ٣٥

   مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب القطاع األساسي للعمل-٤ -٥

ص ألسباب أهمهما الحاجـة الماديـة       يقبل المسنون في سوريا على العمل في القطاع الخا          

وعدم اشتراط عامل العمر كمحدد أساسي للقبول فيه، وكثيرا ما نشهد في حياتنا اليومية العديـد                

من المسنين الذين نعرفهم يبحثون عن العمل بعد تقاعدهم من عملهـم فـي القطـاع العـام أو                   

الكبير في عدد ونسبة المسنين      هو التراجع    }١٠{لكن الملفت للنظر في بيانات الجدول       . الرسمي

، حيث بلـغ انحـدار      )١٩٩٤(مقارنة بتعداد   ) ٢٠٠٤(العاملين في القطاع الخاص حسب تعداد       

لكن ما يفسر النتيجة السابقة     . )١٩٩٤(الحجم النسبي لهم حوالي الثلث مقارنة بما كان عليه عام           

نين في قطاعـات أخـرى    تبين التحاق المس)١٩٩٤(هو ظهور معطيات جديدة لم ترد في تعداد     

وقد يوفر لهم العمـل فـي       . }%٤،٦{أو األهلي   } %١٨،٨{للعمل مثل العمل في القطاع العائلي       

  .القطاعين األخيرين راحة وأمنا وتوازنا نفسيا أكبر مقارنة بالعمل لدى اآلخرين كأجراء

انت قليلة  كما يالحظ أن مظاهر التغير في قطاعات العمل األساسية بين العاملين المسنين ك            

، } %٣,١{نسبياً، فكانت أكثرها وضوحاً انخفاض نسبة العاملين في القطـاع الخـاص بمقـدار               

، وارتفاع نسبة العـاملين     } %٢,٥{وارتفاع نسبة العاملين في القطاع التعاوني والمشترك بمقدار         

حافظات ، وعلى الرغم من ذلك اختلفت هذه النسبة بين الم         } %٠,٦{في القطاع الحكومي بمقدار     

بشكل واضح،  ففي مجال القطاع الخاص يالحظ أن مظاهر التغير كانت واضحة للغايـة فـي                 

 } %٨٨,٩{، فتراجعت نسبتهم من     } %١٣,٤{محافظة الالذقية التي تراجعت النسبة فيها بمقدار        

 في العام األخير، بينما كان التغير في أضعف صوره بمحافظة ريف دمشق التي              } %٧٥,٥{إلى  

 فقط، فتراجعت النـسبة     } %٠,٥{ نسبة العاملين في القطاع الخاص من المسنين بمقدار          تراجعت

، وبالمقابل ازدادت نسبة العاملين في هذا القطاع فـي محـافظتي            } %٨٠,٢{ إلى   } %٨,٧{من  

 على الترتيب، ففي الرقة ارتفعـت النـسبة مـن           } %٧,٢{، و } %٤,٤{الرقة ودمشق، بمقدار    

 ٧٩,٤{ إلـى  } %٧٢,٢{، وفي محافظة دمشق ارتفعت النسبة مـن  } %٨٣,٩{ إلى   } %٧٩,٥{

%{.  

وفي القطاع التعاوني والمشترك، والذي يستحوذ على الموقع الثـاني مـن حيـث حجـم                

على مـستوى   }  %٢,٥{التغيرات، فيالحظ ازدياد نسبة العاملين المسنين في هذا المجال بمقدار           

فـي العـام    }  %٥,٢{إلـى   ) ١٩٩٤( في العـام     } %٢,٧{إجمالي الدولة، فارتفعت النسبة من      

، غير أن هذا التغير اختلف بين المحافظات، فارتفع حجم التغير إلى حده األعلى فـي                 )٢٠٠٤(

في العام األول إلـى     }  %١٢,٦{، حيث ارتفعت النسبة من      } %٧,٣{محافظة دير الزور بمقدار     

ى في محافظة الحـسكة التـي ازدادت        في العام الثاني، بينما ظهر التغير بحده األدن       }  %١٩,٩{



 ٣٦

فـي العـام    }  %٧,٢{فقط، فارتفعت نسبة العاملين في هذا القطاع من         }  %٠,١{النسبة بمقدار   

، وجاءت التغيرات الملحوظة في التركيـب النـسبي         )٢٠٠٤(في العام   }  %٧,٣{إلى  ) ١٩٩٤(

  .حدين المشار إليهاللعاملين في القطاع التعاوني والمشترك بين المحافظات األخرى بين ال

أما التغير الملحوظ بنسبة العاملين في القطاع الحكومي، فيبدو أنه أكثـر وضـوحاً علـى         

فقط إال أن حجم التغيرات     }  %٠,٦{الرغم من أن مقدار التغير اإلجمالي كان بسيطاً ولم يجاوز           

بة العاملين  بين المحافظات يكشف عن تنوع واضح وواسع أيضاً، ففي محافظة الرقة تراجعت نس            

، بينما ارتفعت النسبة في محافظـة الالذقيـة         } %٩,٢{من المسنين في القطاع الحكومي بمقدار       

  .، األمر الذي يكشف عن مقدار الفروق بين المحافظتين} %١١{بمقدار   

في بدايـة   }  %١٥,٧{ففي محافظة الرقة تراجعت نسبة العاملين في القطاع الحكومي من           

في نهايتها، بينما ارتفعت نسبة العاملين في القطـاع الحكـومي           }  %٦,٥{لى  الفترة المدروسة، إ  

  .من المجموع}  %٢٢{إلى }  %١٠,٩{بمحافظة الالذقية من 
  
  

  )٢٥(الجدول رقم 
  لونغقطاع العمل الذي يعمل فيه المشتبحسب مظاهر التغير في واقع المسنين 

 معدل النمو النسبة 2004 النسبة 1994 قطاع العمل
 0.010- 2313611.492098212.08 وميحك

 0.050- 17185885.3310238958.96 خاص
 0.026 43992.1856623.26 تعاوني
 0.126 10370.5133881.95 مشترك
 0.000 00.003262918.79 عائلي
 0.000 00.0079154.56 أهلي

 0.034- 9630.486810.39 غير مبين
 0.015- 201393100.00173646100.00 المجموع

   ٠,٠٠٠١ دالة عند مستوى ١٦٦٩ = ٢كا

 )محسوبة بعد جمع الخاص والعائلي واألهلي في زمرة واحدة، والتعاوني والمشترك في زمرة واحدة(

  

إن تنوع الظروف االقتصادية واالجتماعية في كل محافظة يجعل المسنين فـي مجابهـة              

، كما أن ظروف العمل السابق التي كـان يمارسـها           ظروف مختلفة عن بعضها بين المحافظات     

المسن قد يكون لها األثر الكبير في المجاالت التي يعمل بها الحقاً، وقد فرص العمل في القطاع                 

الخاص أضعف في محافظة الالذقية مما هي عليه في محافظة الرقة األمر الذي يفـسر ارتفـاع           

ي محافظة الرقة التي تزداد فيها فرص العمل في         نسبة العاملين في القطاع الحكومي، وتراجعه ف      

  .القطاع الخاص والمشترك والتعاوني



 ٣٧

  
  )٢٦(الجدول رقم 

  الترآيب النسبي للمسنين العاملين بحسب قطاعات العمل والمحافظات 
  ٢٠٠٤ و١٩٩٤لعامي 

1994 2004 
  

  خاص حكومي المحافظة
نعاوني 
ومشترك

عائلي 
 خاص حكوميالمجموع وأهلي

 نعاوني
ومشترك

عائلي 
المجموع وأهلي

 100 2.93.2 72.31.20.010017.676.2 26.6 محافظة دمشق
 100 3.221.3 88.31.80.01008.966.6 9.9 محافظة حلب

 100 3.012.7 80.71.30.010016.867.5 18.0محافظة ريف دمشق
 100 4.919.5 88.62.10.010013.462.2 9.4 محافظة حمص
 100 9.831.2 88.03.80.010010.448.6 8.2 محافظة حماه

 100 2.527.1 88.90.20.010022.048.4 10.9 محافظة الالذقية
 100 5.237.7 91.41.60.01006.250.8 7.0 محافظة أدلب

 100 7.337.4 86.77.20.01008.446.9 6.2  محافظة الحسكة
 100 19.940.6 79.612.60.01008.830.7 7.8 محافظة دير الزور
 100 3.535.8 90.91.30.010013.946.8 7.8 محافظة طرطوس

 100 9.638.4 79.54.80.01006.545.5 15.6 محافظة الرقة
 100 4.621.9 86.41.00.010010.563.1 12.6 محافظة درعا

 100 4.123.1 90.51.20.010010.062.8 8.3 محافظة السويداء
 100 2.233.0 90.00.00.010013.551.2 10.0  محافظة القنيطرة
 100 5.223.4 85.72.70.010012.159.2 11.5 المجموع العام

  

   مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب الظروف االجتماعية لألسرة-٦

ساسية التـي تـسهم فـي تحقيـق         تعد الظروف االجتماعية لألسرة واحدة من العوامل األ       

ة يمكـن   خالل الفترة السابق  االستقرار النفسي للمسنين، وقد شهدت هذه الظروف تغيرات طفيفة          

  :إجمالها على النحو اآلتي

  ) حضر-ريف( مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب نمط المعيشة -١-٦

إلى التغير المثيـر الـذي       لبيانات اإلحصائية لواقع المسنين خالل الفترة المدروسة      اتشير    

 معيشة المسنين في سوريا، فينما كانت نسبة الذين يعيشون في           حدث خالل عشر سنوات في نمط     

، انقلب هـذا    }حضر% ٤٧،٥ريف؛  % ٥٢،٥ {)١٩٩٤(الريف تفوق زمالئهم في الحضر عام       

ويمكـن  . }ريـف % ٤٧،٥حضر؛  % ٥٢،٥{)٢٠٠٤(الواقع ليصبح العكس تماما حسب تعداد       

ذا التغير انطالقا من ظاهرة الزحف السكاني أو التدفق المستمر من الريف نحو المدينـة               تفسير ه 

وفـي  . والمسنون هم فئة من السكان تتحرك ضمن السياق الديموغرافي كالفئات األخرى تمامـا            

أصبحت الهجرة من الريف باتجاه المدن بحثا عـن         جمال،  إلسوريا، كما في دول العالم الثالث با      

  .ي أفضل ظاهرة تشكل خطرا على البيئة الديموغرافية السوريةمستوى معيش



 ٣٨

ويالحظ أن أعلى نسبة تحضر بين المسنين ظهرت في مدينة دمشق، حيث يعد كل سكانها               

في المدينة، وفي المقابل تعد محافظة القنيطرة من أقل المحافظات في نسبة سـكانها الحـضر،                

هذين الحدين يالحظ أن نسبة السكان الحـضر        حيث ما زال سكانها مقيمون في األرياف، وبين         

تعد محافظة طرطوس من أكثر المحافظات التي يقيم المسنين فيها في المناطق الحضرية، فتصل              

 ٧١{يب محافظة الـسويداء     ت، تليها في التر   } %٧٦{نسبة السكان الحضر من المسنين إلى نحو        

%{.  
  )٢٧(الجدول رقم 

  نمط المعيشةب بحسمظاهر التغير في واقع المسنين 
  

   النسبة 2004  النسبة 1994 نمط المعيشة
 0.036 52.52 464105 47.51 324931  حضر
 0.016 47.48 419561 52.49 358957 ريف

 0.026 100.00 883666 100.00 683888 المجموع
  ٠٫٠٠٠١  دالة عند مستوى ٣٠١٨=  ٢آا
  

  ) ٢٨(الجدول رقم 
  والمحافظات)  ريف-حضر(لمعيشة الترآيب النسبي للمسنين بحسب نمط ا

   ومقدار التغير الملحوظ٢٠٠٤ و١٩٩٤لعامي 
  

 حجم التغير 2004 1994
 ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر المحافظة
 0 0 01001000100 100 محافظة دمشق
 4.02- 4 41.810062.237.78100 58.2 محافظة حلب

 15.28- 15.3 53.110062.237.82100 46.9 محافظة ريف دمشق
 1.21- 1.2 50.21005148.99100 49.8 محافظة حمص
 3.83- 3.8 66.210037.662.37100 33.8 محافظة حماه

 3.14- 3.1 59.310043.856.16100 40.7 محافظة الالذقية
 4.21- 4.2 76.510027.772.29100 23.5 محافظة أدلب

 5.26- 5.3 68.810036.563.54100 31.2 محافظة الحسكة
 16.55- 16.6 71.410045.254.85100 28.6 محافظة دير الزور
 2.42- 2.4 78.710023.776.28100 21.3 محافظة طرطوس

 1.38- 1.4 65.210036.263.82100 34.8 محافظة الرقة
 7.31- 7.3 64.710042.657.39100 35.3 محافظة درعا

 3.67- 3.7 74.610029.170.93100 25.4  السويداءمحافظة
 0 0 1001000100100 0 محافظة القنيطرة
 5.02- 5 52.510052.547.48100 47.5 المجموع العام

  



 ٣٩

  

  

  تحجم التغير في نسبة السكان الحضر بين المحافظا) ٥(المخطط البياني 

  ٢٠٠٤ و ١٩٩٢بين عامي 

  

 } %٥{في نمط الميشة للمسنين على مستوى الدولة يظهر بمقدار إن حجم التغير الملحوظ 

 في العام } %٥٢,٥{ في العام األول إلى } %٤٧,٥{حيث ارتفعت نسبة السكان الحضر من 

األخير، وبالمقابل تراجعت نسبة السكان الريفيين بالمقدار ذاته، غير أن التغير على مستوى 

عدل له في محافظة دير الزور التي ارتفعت نسبة المحافظات كان أوضح وأشد، وبلغ أعلى م

، مقابل انخفاض نسبة الريفيين بالمقدار ذاته، فارتفعت نسبة } %١٦,٦{الحضريين فيها بمقدار 

، وجاءت محافظة )٢٠٠٤( في العام } %٤٥,٢{ إلى )١٩٩٤( عام } %٢٨,٦{الحضريين من 

ت نسبة السكان الحضر بمقدار ريف دمشق في الموقع الثاني من حيث األهمية، حيث ارتفع

، وتعد هذه النسبة } %٦٢,٢{ وصارت } %٤٦,٩{، فكانت نسبتهم في العام األول } %١٥,٣{

أكبر مما هي عليه على مستوى إجمالي الدولة، كما يالحظ أن أقل المحافظات تأثراً في مظاهر 

كل السكان، التغير هي محافظتي دمشق والقنيطرة، حيث حافظت مدينة دمشق على حضرية 

بينما حافظت القنيطرة على ريفية كل السكان، ومن المالحظ أن التغير في المحافظات المتبقية 

  .جاء بين هذين الحدين

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

شق
دم

رة
يط
لقن
ا

ص
حم رقة
ال

س
طو
طر

قية
الذ
ال

داء
وي
لس
ا

ماه
ح

ب
حل

ب
أدل

كة
حس
ال

عا
در

شق
دم

ف 
ري

ور
لز
ر ا
دي

وع
جم
الم



 ٤٠

  ) ممتدة-نووية( مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب نمط األسرة -٢-٦

والتقنية أصـبح   بكل مظاهرها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية       نتيجة تعقد الحياة      

نمط األسرة السورية التي يعيش فيها المسنون يتحول أكثر فأكثر من نمط األسرة الممتـدة إلـى                 

. )٢٠٠٤ و   ١٩٩٤(، وهذا ما تؤكده نتائج التغير في واقع المسنين حسب تعدادي            النوويةاألسرة  

ـ    نوويةلذين يعيشون في أسر     فقد ترافق ازدياد الحجم المطلق للمسنين ا        )٢٠٠٤(د  دا حـسب تع

. )١٩٩٤( أي بمقدار الثمن تقريبا عما كان عليه عام          }%٧،٥{بزيادة في الحجم النسبي تقدر بـ       

، لكن الحجم )٢٠٠٤(وبالمقابل ازداد عدد المسنين الذين يعيشون في أسر ممتدة وفقا لنتائج تعداد          

  .)١٩٩٤(عام  أي بما يعادل السدس عما كان عليه }%٧،٥{النسبي لهم انحدر ما مقداره أيضا 

 قد ازدادت بشكل واضـح، إال       نوويةوعلى الرغم من أن نسبة المسنين المقيمين في أسر          

 أقل انتشاراً فـي محـافظتي       نوويةأنها اختلف بين المحافظات بصورة أكثر وضوحاً، فاألسرة ال        

 من األسر، بينما ضمن محافظة ديـر الـزور          } %٤٥,٦{الحسكة ودير الزور، فضمت األولى      

، ومقابل ذلك كانت محافظتي دمشق والالذقية من أكثر المحافظات التي تنتشر فيهـا              }% ٤٥,٧{

 في مدينة دمشق ترتفع درجة االنتشار       } %٧١,٥{، فبينما تنتشر هذه األسر بنسبة       نوويةاألسرة ال 

 في محافظة الالذقية، وجاءت درجات االنتشار في المحافظات األخـرى بـين             } %٧٨,٢{إلى  

  .هذين الحدين

 فيالحظ أن أكثر مظاهر التغير وضوحاً كانت        ،أما حجم التغير على مستوى إجمالي الفترة      

   فـي العـام األول إلـى        } %٤٥,١{ مـن    نووية حيث ارتفعت نسبة األسر ال     ،في محافظة الرقة  

 في العام الثاني، تليها في الترتيب محافظة دمشق التي بلغ فيها حجم التغير ما مقـداره                 } %٥٩{

      عـام  } %٧١,٥{ إلى   )١٩٩٤( عام   } %٦١{ من   نوويةحيث ارتفعت نسبة األسر ال     } %١٠,٥{

كما يالحظ أن أضعف مظاهر التغير ظهرت في محافظة السويداء التي بلغ التغير ما              ،  )٢٠٠٤(

   فـي العـام األول إلـى        } %٥٩,٢{ مـن    نووية فقط، فارتفعت نسبة األسر ال     } %٠,٤{مقداره  

  .ر في العام األخي} %٥٩,٦{
  )٢٩(الجدول رقم 

  مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب نمط األسرة 
  ) ممتدة-نووية(

  معدل النمو  النسبة 2004  النسبة 1994 نمط األسرة
 0.039 63.54 561455 55.98 382852 نووية
 0.007 36.46 322211 44.02 301036 ممتدة

 0.026 100.00 883666 100.00 683888 المجموع
  ٠,٠٠٠١  دالة عند مستوى ٦٧٧٣ = ٢كا



 ٤١

  )٣٠(الجدول رقم 
  الترآيب النسبي للمسنين بحسب نمط األسرة في المحافظات 

  ٢٠٠٤ – ١٩٩٤لعام 

 1994 2004  

حجم التغير مجموع ممتدة  نووية مجموع  ممتدة نووية  المحافظة
 10.5 100 3910071.528.5 61 محافظة دمشق

 8.3 100 40.31006832 59.7 محافظة حلب

 9.1 100 46.310062.837.2 53.7 محافظة ريف دمشق

 8.3 100 47.110061.238.8 52.9 محافظة حمص

 7.1 100 46.710060.439.6 53.3 محافظة حماه

 7.7 100 29.510078.221.8 70.5 محافظة الالذقية

 4.8 100 43.81006139 56.2 محافظة أدلب

 0.8- 100 53.610045.654.4 46.4 محافظة الحسكة

 5.4 100 59.710045.754.3 40.3 محافظة دير الزور

 6.8 100 37.710069.130.9 62.3 محافظة طرطوس

 15.9 100 56.91005941 43.1 محافظة الرقة

 6.8 100 52.310054.545.5 47.7 محافظة درعا

 0.4 100 40.810059.640.4 59.2 محافظة السويداء

 5.3 100 48.210057.142.9 51.8 محافظة القنيطرة

 7.5 100 4410063.536.5 56 المجموع العام
  

  )٦(المخطط البياني رقم 

   خالل الفترة المدروسة بحسب المحافظاتنوويةحجم التغيرات الملحوظة في األسرة ال
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 ٤٢

راجعت فيها نسبة األسر ويالحظ أخيراً أن محافظة الحسكة هي المحافظة الوحيدة التي ت

، وعلى الرغم من التغير بسيط } %٠,٨{المحدود مقابل ازدياد األسر الممتدة، وبلغ حجم التغير 

 في } %٤٦,٤{إال أنه يجعل المحافظة في وضع مختلف عن سابقاتها، فقد تراجعت النسبة من 

  . في العام األخير} %٤٥,٦{العام األول إلى 

  ) مستقر–وافد (قع المسنين بحسب نمط االستقرار  مظاهر التغير في وا-٣ -٦

تغيرا تعكس  المقارنة اإلحصائية بين البيانات المدروسة خالل الفترةعلى الرغم من أن   

 )١٩٩٤( سنوات على حلول عام }١٠{طفيفا جدا في وضع استقرار المسنين في سوريا قبل 

يتضح أن معظم أو السواد ف ،ئياًحصاإدال إال أنه ، )٢٠٠٤( سنوات على حلول عام }١٠{وقبل 

 )٢٠٠٤ و ١٩٩٤(األعظم من المسنين يعيش حالة استقرار في المكان وفق كال تعدادي 

، رغم الزيادة العددية التي طرأت على حجمهم }٢٠٠٤عام % ٩٨،٧؛ ١٩٩٤عام % ٩٧،٤{

 دون .)١٩٩٤( أي الثلث تقريبا عما كان عليه عام  مسناً}٢٠٧،٤٦٣{المطلق والتي تقدر بـ 

 - أدنى شك، توفر حالة استقرار المسنين في المكان مناخا ايجابيا لمزيد من التكيف النفسي

  .االجتماعي في الوسط الذي يعيشون فيه

، فارتفعت  } %١,٣{لقد ارتفعت نسبة المستقرين على مستوى إجمالي الدولة بمقدار قدره           

ارتفاع نسبة االسـتقرار بـصورة   ، األمر الذي يشير إلى } %٩٨,٧{إلى }  %٩٧,٤{النسبة من   

عامة، وعلى الرغم من أن هذه النسبة اختلفت بين المحافظات إال أنها في المجمل تكـشف عـن        

فـي  }  %٣,٩{االستقرار الذي يعيشه المسنون، ففي الوقت الذي بلغ فيه التغير حـده األعلـى               

فـي  }  %٩٨,١{لى  إ) ١٩٩٤(في العام   }  %٩٤,٢{محافظة القنيطرة، حيث ارتفعت النسبة من       

، يالحظ أن الحد األدنى للتغير ظهر في محافظة الالذقية الذي ازدادت فيها نـسبة               )٢٠٠٤(العام  

 ٩٨,٥{في العام األول إلـى      }  %٩٨{فارتفعت نسبة المستقرين من     }  %٠,٥{المستقرين بمقدار   

  .في العام األخير} %

  
  )٣١(الجدول رقم 

  نمط االستقراربحسب مظاهر التغير في واقع المسنين 
  

 معدل النمو النسبة 2004 النسبة 1994 نمط االستقرار
 0.027 98.73 872466 97.41 666195  وأآثر سنوات١٠مستقر منذ 

 0.045- 1.27 11200 2.59 17693  سنوات١٠وافد من أقل من 
 0.026 100.00 883666 100.00 683888 المجموع

  ٠,٠٠٠١  دالة عند مستوى ٢١٢١=  ٢كا



 ٤٣

  
  )٣٢(لجدول رقم ا

  ٢٠٠٤ و١٩٩٤الترآيب النسبي للمسنين بحسب نمط االستقرار والمحافظات لعامي 
  ونسبة التغير في درجة االستقرار

  
1994 2004 

 مجموع وافد  مستقر  مجموع  وافد مستقر المحافظة
تغير 

 المستقرين
 1.6 100 2.810098.81.2 97.2 دمشق
 1.1 100 1.910099.20.8 98.1 حلب

 3.3 100 8.410094.95.1 91.6 ريف دمشق
 1.8 100 2.310099.50.5 97.7 حمص
 0.6 100 1.110099.50.5 98.9 حماه

 0.5 100 210098.51.5 98 الالذقية
 0.9 100 1.210099.70.3 98.8 أدلب

 1.6 100 2.810098.81.2 97.2 الحسكة
 0.7 100 0.910099.80.2 99.1 دير الزور
 1 100 1.910099.10.9 98.1 طرطوس

 1.7 100 2.310099.40.6 97.7 الرقة
 0.7 100 1.210099.50.5 98.8 درعا

 0.8 100 210098.81.2 98 السويداء
 3.9 100 5.810098.11.9 94.2 القنيطرة

 1.3 100 2.610098.71.3 97.4 المجموع 

  

  قع المسنين والمستوى المعيشي لألسرة مظاهر التغير في وا-٧

يالحظ أن ظروف المسكن شهدت تغيراً في بعض جوانبها وتقارباً في بعضها اآلخر، ومن              

  :مظاهر التغير الملموسة يمكن رصد المؤشرات اآلتية

   مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب حيازة المسكن-١-٧

 ون مسكنا، فقد انخفض الحجم النسبي لهـم       رغم ارتفاع الحجم المطلق للمسنين الذين يمتلك        

. وإن كان هذا االنخفاض ضئيال وغير دال احصائيا       ،   )١٩٩٤(عما كان عليه عام      )٢٠٠٤(عام  

وقد يعود ذلك إلى انتقال بعض المسنين للعيش في دور للمسنين رغم حيازتهم مسكنا أو توزيـع                 

 أسرته أو عليهم جميعا أو قضاء قسم        ملكية المسكن الذي يملكه هذا المسن أو ذاك على أفراد من          

 أو أنهم يعيشون في مـساكن لفتـرة         خاصة فترة غير قليلة من الزمن     منهم في مشافي عامة أو      

طويلة األمد تعود ملكيتها للحكومة وما يشير إلى ذلك ارتفاع عدد ونسبة المـسنين بـشكل دال                 

وفي كل  . }٢٠٠٤ عام   %٤،٣-١٩٩٤عام  % ٢،٠{حصائيا في حالة نوع حيازة أخرى للمسكن        إ

 و  ١٩٩٤(معطيات المـستمد مـن تعـدادي        الاألحوال يصنف معظم المسنين في سوريا حسب        

 }٢٠٠٤عـام   % ٩١،٩؛  ١٩٩٤عـام   % ٩٤،٥{ كمالكين للمساكن التي يقيمون فيهـا        )٢٠٠٤

 صـمام أمـان     ملكية المكان الذي يعيش فيه هو     ويمكننا القول إن شعور المرء ب     . يملكون مسكنا 



 ٤٤

 ينعكس ايجابيا علـى الـصحة النفـسية         لخوف مما قد يأتي في المستقبل وهذا األمر        ا يحميه من 

-حساس بالعجز وخسارة الدور االقتـصادي     إلللمسن التي هي باألساس مهددة بالتدهور نتيجة ا       

  .االجتماعي الذي كان يتمتع به المسن سابقا

ا على مستوى الدولـة     وفي الوقت الذي تصل فيه نسبة المالكين للمساكن التي يقيمون فيه          

، يالحظ أن هذه النـسبة ارتفعـت فـي بعـض            )٢٠٠٤( من مجمل المسنين لعام      } %٩٢{إلى  

 فـي   } %٩٨{المحافظات وانخفضت في بعضها اآلخر، فكانت نسبة التملك في حدها األعلـى             

 في محافظة الرقة، وبينما كانت محافظات ريـف         } %٨٦{محافظة القنيطرة، مقابل الحد األدنى      

ق وأدلب وطرطوس والسويداء من المحافظات التي ارتفعت فيها نسبة المالكين لمـساكنهم،             دمش

 المـساكن،   يالحظ أيضاً أن الحسكة وحمص من أكثر المحافظات التي انخفضت فيها نسبة تملك            

  .وجاءت المحافظات األخرى بين هاتين المجموعتين

، } %٢,٥{نسبة منخفضة وبمقـدار     لقد تراجعت نسبة المالكين للمساكن التي يقيمون فيها ب        

مقابل ازدياد نسبة من يقيمون في مساكنهم بأشكال أخرى غير محددة، فتراجعت نسبة المـالكين               

، إال أن هذا المقدار     )٢٠٠٤( في العام    } %٩٢{ إلى   )١٩٩٤( في العام    } %٩٤,٥{لمساكنهم من   

افظة الحسكة التي تراجعـت     من التغير اختلف بين المحافظات فظهر التغير بحده األعلى في مح          

 ٨٨{ في العام األول إلـى       } %٩٦,٥{، حيث انخفضت النسبة من      } %٨,٥{فيها النسبة بمقدار    

 حيـث ازدادت    } %٣,٦{ في العام األخير، أما في محافظة دمشق فقد ظهر التغير بمقـدار              }%

لعام األخيـر    في ا  } %٩١{ إلى   )١٩٩٤( في العام    } %٨٧,٤{نسبة المالكين لمساكنهم من نسبة      

، كما يالحظ أن الحد األدنى لمظاهر التغير ظهر في محافظة طرطوس التي تراجعـت               )٢٠٠٤(

 فـي   } %٩٥{ في بداية الفترة إلى      } %٩٥,٢{، فتراجعت النسبة من     } %٠,٢{    النسبة بمقدار 

   .نهايتها

وى المجمـوع   ما حالة المسنين فيما يتعلق باإليجار فيالحظ أن التغير كان طفيفاً على مست            أ

 وعلى الـرغم    } %٣,٤{ إلى   } %٣,٦{ فقط، فتراجعت النسبة من      } %٠,٢{فكان مقدار التغير    

من أن هذه النسبة اختلفت بين المحافظات إال أنها بقيت متدنية في معظم الحاالت، وقـد ظهـر                  

، فانخفـضت   } %٣,٥{التغير في حده األعلى في محافظة الرقة حيث تراجعت النسبة بمقـدار             

، وبنسب اقل في محافظات دمـشق       } %١,٥{ إلى   } %٥{بة المقيمين في مساكنهم بأجر من       نس

 } %٢,٥{، و} %٢,٣{والقنيطرة، بينما ازدادت النسبة في محافظتي درعا وحمـص بالنـسبتين      

}  %٢,٧{ وفي حمص من     } %٣,٧{إلى   } %١,٤{على التوالي، ففي درعا ارتفعت النسبة من        

يراً أن مظاهر التغير كانت ضعيفة للغاية بحدها األدنى في محافظات           ، ويالحظ أخ  } %٥,٢{ إلى



 ٤٥

 فقط، ففي أدلب تراجعـت      } %٠,١ {أدلب وريف دمشق ودير الزور حيث بلغ التغير ما مقداره         

 } %٢,٩{، وفي ريف دمشق مـن  } %١,١{ إلى } %١,٢{نسبة المقيمين في مساكنهم بأجر من      

  .} %١,٨{ ارتفعت النسبة إلى } %١,٧{، وفي دير الزور من } %٣{ارتفعت إلى 

  

  
  )٣٣(الجدول رقم 

  بحسب حيازة المسكنظاهر التغير في واقع المسنين م
  

   النسبة 2004 النسبة 1994 حيازة المسكن
 0.023 91.94 812421 94.47 646050 ملك
 0.021 3.40 30035 3.55 24289 ايجار
 0.108 4.28 37855 1.98 13549 أخرى

   0.38 3355   0 غير مبين
 0.026 100.00 883666 100.00 683888 المجموع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣٤(الجدول رقم 
  ٢٠٠٤ و١٩٩٤الترآيب النسبي للمسنين بحسب حالة ملكية المسكن والمحافظات لعامي 

  مع مقداري التغير في حالتي التملك واإليجار
  

1994 2004 
 مجموع أخرى إيجار ملك مجموع أخرى يجارإ  ملك 

تغير حالة 
 التملك

تغير حالة 
 اإليجار

 2.7- 3.6 100 2.8100917.11.7 9.8 87.4  دمشق
 0.3 2.6- 100 1.9100923.83.9 3.5 94.6 حلب

 0.1 0.3 100 2.41009532 2.9 94.7ريف دمشق
 2.5 6.6- 100 1.6100895.26.1 2.7 95.6 حمص
 0.5- 4.4- 100 2.1100921.16.6 1.6 96.4 حماه

 0.9- 1.1- 100 2.11009243.6 4.9 93.1 الالذقية
 0.1- 2.2- 100 1.6100951.14.1 1.2 97.2 أدلب

 0.3 8.5- 100 1.9100881.99.9 1.6 96.5 الحسكة
 0.1 1.2- 100 1.2100961.82.7 1.7 97.2 دير الزور
 0.8- 0.2- 100 1.7100952.22.4 3 95.2 طرطوس

 3.5- 6.2- 100 2.8100861.512.2 5 92.2 الرقة
 2.3 4.3- 100 1.3100933.73.7 1.4 97.3 درعا

 0.4- 0.1 100 1.6100962.11.6 2.5 95.9 السويداء
 2.4- 1.5 100 0.4100980.71.6 3.1 96.5 القنيطرة

 0.2- 2.5- 100 2100923.44.3 3.6 94.5 المجموع 



 ٤٦

   مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب وسيلة مد المياه للمسكن-٢-٧

ارتفاع الحجم المطلق   تكشف المقارنات اإلحصائية لواقع المسنين خالل الفترة السابقة عن          

لمن يستخدم من المسنين شبكة عامة موصلة لمياه الشرب ترافق بارتفاع في حجمهـم النـسبي                

وهكذا انخفض عـدد ونـسبة      . )١٩٩٤(ا كان عليه عام      مقارنة بم  ، أي الخمس  ،}١٣،٧{مقداره  

كالـصهاريج  (المسنين الذين يستخدمون وسائل أخرى للشرب كالمنهل والبئر أو وسائل أخـرى             

مثال انحدر الحجم النسبي لمن كان يستخدم من المسنين بئرا كمصدر أساسي لميـاه              ). وما شابه 

. )١٩٩٤( عما كـان عليـه عـام         ، أي الضعف  }%٧{ما مقداره    )٢٠٠٤(الشرب حسب تعداد    

وينسحب هذا الكالم على المسنين الذين يستخدمون مصادر أخرى للحصول على ميـاه الـشر،               

بانحدار في حجمهم النسبي يقدر بـأكثر من        )٢٠٠٤(حيث ترافق انخفاض حجمهم المطلق عام       

توصيل مياه  إن اهتمام الحكومة المستمر ب    . }%٥،٨ {)١٩٩٤(الضعف مقارنة بما جاء في تعداد       

الشرب إلى المساكن التي يقطنها مسنون يعبر عن يوفر على األخيرين عناء الوصول إلى منهل               

  .فهم في حالة جسدية بات من الصعب معها القيام بذلك. عام أو اخراج المياه من بئر ما

يعتمـدون  )٢٠٠٤( من المسنين على مستوى الدولة بعام        } %٩٢,٧{وعلى الرغم من أن     

 في محافظة الحـسكة،     }%٧٨,٥{من الشبكة العامة، غير أن هذه النسبة تراجعت إلى          على مياه   

 في محافظة السويداء، األمر الذي يدل على حجم التباين فـي درجـة              } %٩٩,٤{وارتفعت إلى   

االعتماد على مياه مصدرها آمن بدرجة عالية نسبياً، وفي الوقت الذي جاءت فيه محافظات حلب               

 المحافظات التي تعتمد على شبكات عامة بدرجات أقل جـاءت محافظـات             والالذقية وادلب من  

درعا والقنيطرة ودمشق من المحافظات التي تعتمد على الشبكات العامة بدرجات أكبـر، بينمـا               

  .جاءت المحافظات المتبقية بين هاتين المجموعتين
  

  )٣٥(الجدول رقم 
   للمسكنبحسب وسيلة مد المياهمظاهر التغير في واقع المسنين 

   النسبة 2004 النسبة 1994 وسيلة مد المسكن بالمياه
 0.043 88.39 781059 74.67 510655 شبكة عامة موصلة

 0.051- 1.05 9299 2.30 15742 منهل 
 0.051- 5.88 51919 12.86 87941 بئر

 0.056- 4.41 38965 10.17 69550 أخرى
   0.27 2424   0 غيرمبين
 0.026 100.00 883666 100.00 683888 المجموع

  ).محسوبة بعد جمع المنهل والبئر، وضم غير مبين لألخرى  (٠,٠٠٠١  دالة عند مستوى ٥٠٤١= ٢كا

  



 ٤٧

الحظ أن االعتماد على اآلبار قد تراجع كثيرا خالل الفترة السابقة، ففي حين كانت يكما 

، يالحظ أن هذه النسبة )١٩٩٤(  عام } %١٤,٣{ االعتماد على اآلبار في مجمل الدولة درجة

، وعلى الرغم من ذلك اختلفت هذه النسبة بين }٢٠٠٤{ في العام } %٦,٢{تراجعت إلى 

 على } %١٨,٩{ و } %١٣,٣{المحافظات فما زال المسنون في محافظتي حلب والحسكة 

الترتيب يعتمدون على اآلبار بنسبة عالية إذا ما قورنت بالمحافظات األخرى، في حين يعد 

 لكل } %٠,٤{ لكل منهما ودرعا والقنيطرة } %٠,٢{سنون في محافظات السويداء ودمشق الم

  . من أقل المسنين اعتماداً على اآلبار} %٠,٧{واحدة أيضاً ودير الزور 
  

  )٣٦(الجدول رقم 
  الترآيب النسبي للمسنين بحسب طريقة اعتمادهم على المياه في مساآنهم 

  مقدار التغير والمحافظات و٢٠٠٤ و١٩٩٤لعامي 

 حجم التغير 2004 1994
شبكة المحافظة

عامة
منهل 
شبكة المجموع بئرمشترك

عامة
منهل 
شبكة المجموع بئرمشترك

عامة
منهل 
 بئرمشترك

 1.2- 0.4 0.9 100 01.410099.40.40.2 98.5 محافظة دمشق

 8.2- 0.3- 8.5 100 1.321.510085.7113.3 77.2 محافظة حلب

 12- 0.4- 12.4 100 0.814.110097.50.42.1 85.1حافظة ريف دمشقم

 12.4- 0.4- 12.7 100 1.318.310093.10.95.9 80.4 محافظة حمص

 6.6- 2.2- 8.8 100 2.713.1100930.56.5 84.2 محافظة حماه

 14- 3.5- 17.4 100 719.810090.73.55.8 73.3 محافظة الالذقية

 9.9- 5.2- 15.1 100 6.217.91009118 75.9 ظة أدلبمحاف

 18.9- 2.2- 21.1 100 4.837.810078.52.618.9 57.4 محافظة الحسكة

 1- 14.1- 15.1 100 16.61.710096.82.50.7 81.7 محافظة دير الزور

 3.1- 0.8- 4 100 1.85.510096.612.4 92.6 محافظة طرطوس

 3.7- 2.7- 6.3 100 3.87.5100951.13.8 88.7 ةمحافظة الرق

 0.2 0.3 0.5- 100 0.30.2100990.60.4 99.5 محافظة درعا

 0.2- 0.1- 0.2 100 0.50.410099.40.40.2 99.2 محافظة السويداء

 0.8- 0.8- 1.6 100 1.31.210099.10.50.4 97.5 محافظة القنيطرة

 8.1- 1.5- 9.6 100 2.614.310092.71.16.2 83.1 المجموع العام

  

وفيما يتعلق بحجم التغيرات في درجة االعتماد على مياه من الشبكة العامة، يالحظ أن 

االختالف بين المحافظات كان كبيراً، ويفيد في مجملة بتحسن مستوى هذه الخدمة، ففي حين 

حيث ارتفعت نسبة االعتماد على  في محافظة الحسكة، } %٢١,١{ظهرت أعلى نسبة للتغير 

 في نهايتها، } %٧٨,٥{ في بداية الفترة، إلى } %٥٧,٤{الشبكة العامة في تأمين المياه من 

يالحظ أيضاً أن التغير كان في حدوده الدنيا في محافظة السويداء التي ازدادت فيها النسبة 

د محافظة درعا هي الوحيدة ، وتع}٩٩,٤{ إلى } %٩٩,٢{، فارتفعت النسبة من } %٠,٢{بمقدار 



 ٤٨

، ويعود } %٩٩{ إلى } %٩٩,٥{ حيث تراجعت من } %٠,٥{التي تراجعت النسبة فيها بمقدار 

ارتفاع درجة التغير في محافظات عديدة منها الحسكة والالذقية ودير الزور إلى انخفاض 

ل التغير فيها مستوى هذه الخدمة في المرحلة السابقة وارتفاعها في المحافظات التي كان معد

  .والقنيطرة ضعيفا، كما هو الحال في محافظات درعا والسويداء ودمشق

 فيالحظ أن أكبر حجم للتغير ظهر في ،أما التغير الملحوظ في درجة االعتماد على اآلبار

 حيث تراجعت } %١٨,٩{محافظة الحسكة التي تراجعت فيها درجة االعتماد على اآلبار بمقدار 

 تلتها في الترتيب محافظات الالذقية وحمص وريف } %١٨,٩{ إلى } %٣٧,٨{النسبة من 

 وهي من } %٠,٢{دمشق، وفي محافظة السويداء ترتجعت نسبة االعتماد على اآلبار بمقدار 

  كما تعد محافظة درعا } %٠,٢{ إلى } %٠,٤{أضعف مظاهر التغير، فتراجعت النسبة من 

 ، حيث } %٠,٢{لى اآلبار ولكن بدرجة بسيطة لم تجاوز هي الوحيدة التي ازداد فيها االعتماد ع

  .} %٠,٤{ إلى } %٠,٢{ازدادت النسبة من 

  
  حجم التغيرات الملحوظة في درجة اعتماد المسنين على الشبكة العامة )٧(المخطط البياني 

  في تأمين المياه خالل الفترة المدروسة

  

في واقع المسنين بحسب وسيلة الـصرف الـصحي فـي            مظاهر التغير    -٣ -٧

  المسكن

كان من المتوقع أن تزيد نسبة المسنين الذين يستخدمون مجاري نظامية كوسيلة للـصرف           

 و  ١٩٩٤(الصحي عما يعكسه التغير االيجابي الحاصل في هـذا الموضـوع حـسب تعـدادي              

تمام الحكومة بتوصيل المجاري    من زيادة اه  ) المسنين(على كل، ارتفع عدد المستفيدين      . )٣٠٠٤
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وترافـق ذلـك     )٢٠٠٤(النظامية إلى المساكن التي يقطنها مسنون بحدود الضعف تقريبا عـام            

. )١٩٩٤( أي الربع مقارنة بما كان عليه عام         }%١٤،١{بارتفاع الحجم النسبي لهؤالء يقدر بـ       

لة ياري مكشوفة كوس  من جهة أخرى ترافق انخفاض الحجم المطلق للمسنين الذين يستخدمون مج          

بانحدار في حجمهم النسبي يقدر بأكثر من الـضعف         ) وهي ليست صحية   (       صرف صحي 

 وكذا هو األمر بالنسبة ألولئك الـذين        .}٢٠٠٤حسب تعداد   % ١,٢ إلى   ١٩٩٤عام  % ٢،٩من  {

، لكن الحجم النسبي لألخيرين انخفـض       )كالعراء مثال (يستخدمون وسائل أخرى لقضاء حاجاتهم      

 ١٩٩٤ حسب تعداد    ١٣،٦من  { )١٩٩٤(ما كان عليه عام     ثالثة  أكثر من أضعاف     )٢٠٠٤(م  عا

حصائية في الحجم النسبي الذي انحدر      إولم توجد فروق ذات داللة      . }٢٠٠٤ وفق تعداد    ٣،٧إلى  

  .رغم ارتفاع حجمهم المطلق )٢٠٠٤( عام }%٢١،٥{ إلى )١٩٩٤(  عام}%٢٤،٤{من 

 ويشكل استخدام أكثـر مـن       . بالعمر من مشكالت صحية جمة     يعاني المسنون بحكم التقدم     

وهو األحدث، لوسائل أو مجاري غير نظامية مشكلة صحية أكبر           )٢٠٠٤(ربعهم، حسب تعداد    

   .من حيث سرعة تأثر صحتهم بالعوامل البيئية الَمَرضية
  )٣٧(الجدول رقم 

  ساآن وسيلة الصرف الصحي في المبحسب مظاهر التغير في واقع المسنين 
  التي يقيمون فيها

  

   النسبة 2004 النسبة 1994 وسيلة الصرف الصحي
 0.048 73.23 647147 59.10 404154 شبكة صرف صحي عام

 0.013 21.52 190196 24.41 166916 حفرة فنية
 0.056- 1.24 10979 2.86 19569 مجاري مكشوفة

 0.099- 3.71 32798 13.63 93249 أخرى
 ٠ 0.29 2546 0 0 غير مبين
 0.026 100.00 883666 100.00 683888 المجموع

  )الصفوف الثالثة األخيرةمحسوبة بعد  (٠,٠٠٠١ دالة عند مستوى ٦٠٩٥=  ٢كا

  

لقد ارتفعت نسبة المسنين الذين تنتشر في مساكنهم شبكات عامة للصرف الصحي بمقدار             

لى الرغم من ذلك ما زال      ، وع } %٧٦,٣{ إلى   } %٦٨,٤{، حيث ارتفعت النسبة من      } %٧,٩{

عدد كبير من المسنين يعيشون في مساكن تعتمد أكثر على الحفر الفنية والمجـاري المكـشوفة،                

ففي حين ترتفع نسبة المساكن التي تتوفر فيها شبكة الصرف الصحي العامـة فـي محافظـات                 

ماد على   من مجموع المقيمين فيها، يالحظ أن درجة االعت        } %٩٥{دمشق وريف دمشق وتجاوز     

، } %٤٢,٢{شبكات الصرف الصحي تنخفض في محافظات السويداء ودير الزور والرقة إلـى             

 على الترتيب، وترتفع مقابل ذلك درجة االعتماد على الحفر الفنيـة       } %٤٩,٣{، و   } %٤٧,٤{و

  .والمجاري المكشوفة، ولكن بدرجات مختلفة
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كل واضح في محافظات الرقة وديـر        فيالحظ أنه يرتفع بش    ،أما االعتماد على الحفر الفنية    

}            %٤٧,٦{الزور والسويداء، حيث تصل نسبة المساكن التي تعتمد على الحفـر الفنيـة إلـى                

 على التوالي، في حين يعد المسنون في محافظتي دمـشق وريـف             } %٥٧,٢{، و   } %٥١,٧{و

من بعتمدون عليها في هاتين     دمشق من أقل المسنين اعتماداُ على الحفر الفنية، وال تجاوز نسبة            

  . فقط} %٤,٤{، و} %٣,٨{المحافظتين على الترتيب 

 فيعد بطبيعته ضعيف االنتشار علـى مـستوى الدولـة           ،أما استخدام المجاري المكشوفة   

 فقط، ويظهـر    } %١,٣{عموما، إذ ال تجاوز نسبة من يعتمدون عليها في كل المحافظات معدل             

 فقـط،   } %٠,٣{ريف دمشق وحمص حيث التجاوز النسبة       حدها األدنى في محافظات دمشق و     

بينما يظهر الحد األعلى في محافظات الحسكة والرقة وادلب، والتي بلغت فيها المعدالت علـى               

  .} %٢,٣{ و} %٣,١{، و} %٦,٤{الترتيب 

وبالنسبة إلى حجم التغيرات في استخدام شبكات الصرف الصحي، فيالحظ أن التغير فـي              

في محافظات درعا وادلب والقنيطرة، حيث ازداد االعتمـاد علـى شـبكة             أوضح صوره كان    

 في كل من ادلـب      } %١٥,٨{في محافظة درعا، و   }  %٢٢,٩{الصرف الصحي العامة بمقدار     

 في العام   } %٣١,٨{والقنيطرة، فارتفعت نسبة المستفيدين من هذه الشبكة في محافظة درعا من            

 كما يالحظ أن أضعف مظاهر التغيـر فـي هـذا            .)٢٠٠٤( في العام    } %٥٤,٧{ إلى   )١٩٩٤(

، وديـر الـزور     } %٠,١{المجال كانت في محافظة الحسكة التي تراجعت فيها النسبة بمقـدار            

، فقد تراجعت نسبة االعتماد على شبكة الصرف        } %٢,٩{ وفي دمشق بمقدار     } %١,٤{بمقدار  

لزور ازدادت نسبة االعتماد    ، وفي دير ا   } %٦١{ إلى   } %٦١,١{الصحي العامة في الحسكة من      

 إلـى   } %٩٨,٨{، أما في محافظة دمشق فتراجعت النـسبة مـن           } %٤٧,٤{ إلى   } %٤٦{من  

}٩٥,٩% {.  

ويالحظ أن المحافظات التي كانت توصف بضعف شبكات الصرف الصحي فـي بدايـة              

عدالت أكبر  الفترة المدروسة ارتفعت فيها نسبة االعتماد على هذه الشبكات في الفترات الالحقة بم            

  .من تلك التي كانت توصف بأنها واسعة االنتشار في الماضي حيث كانت تحسنها بدرجات أقل

 فيبدو أنه أكثر وضوحاً، إذ ازداد انتشار الحفر الفنيـة           ،أما التغير في انتشار الحفر الفنية     

في بعض المحافظات، وتراجع في بعضها اآلخر، ففي حين كان معـدل التراجـع كبيـراً فـي                  

حافظات درعا وحماه والقنيطرة، يالحظ أن هذه الحفر ازدادت بشكل ملحـوظ فـي الحـسكة                م

 حيث تراجعت نـسبة انتـشار       } %٢٢,٢{وبدرجات أقل في دمشق، ففي درعا بلغ حجم التغير          

 فتراجعت النسبة من    } %١٣,٥{، وفي حماه بمقدار     } %٤٤,٧{ إلى   } %٦٦,٩{الحفر الفنية من    
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 ايـضاً، فكانـت     } %١٣,٥{، وفي القنيطرة تراجعت النسبة بمقدار       } %٢٨,١{ إلى   } %٤١,٦{

، ويختلف األمر في محافظة الحسكة التي ازداد انتشار الحفر          } %٣٣,٣{، وصارت   } %٤٦,٨{

 وأصـبحت عـام     }%٢٢{ بحـدود    )١٩٩٤(، فكانت النسبة في العـام       } %١٠,٦{فيها بمقدار   

  .} %٣٢,٦{قرابة  )٢٠٠٤(

 فيالحظ أن تراجعت في كل المحافظات تقريبـاً وازدادت          ،مكشوفةأما انتشار المجاري ال   

  .بشكل طفيف جداً في محافظة دير الزور
  

  )٣٨(الجدول رقم 
  الترآيب النسبي للمسنين بحسب طرق الصرف الصحي المستخدمة 

   والمحافظات وحجم التغيرات٢٠٠٤ و١٩٩٤في مساآنهم لعامي 
 حجم التغير 2004 1994

  المحافظة
شبكة 

حفر فنية امةع
مجاري 
 مجموعمكشوفة

شبكة 
حفر فنية  عامة

مجاري 
 مجموعمكشوفة

شبكة 
حفر فنية عامة

مجاري 
 مكشوفة

 0.6- 2.93.5- 0.910095.93.80.3100 0.3 98.8 دمشق
 2.8- 3.8-6.5 4.510079.918.31.7100 22.1 73.4 حلب

 1.8- 5.9-7.7 2.110095.34.40.3100 10.3 87.6 ريف دمشق
 1.6- 12.9-14.5 1.910087.811.90.3100 24.8 73.3 حمص
 1.5- 13.5-15.1 2.810070.728.11.3100 41.6 55.6 حماه

 1.7- 11.5-13.1 2.51007920.10.8100 31.6 65.9 الالذقية
 2.3- 13.5-15.8 4.610069.428.32.3100 41.8 53.6 أدلب

 10.5- 0.110.6- 16.91006132.66.4100 22 61.1 الحسكة
 0.6 2.1-1.4 0.310047.451.70.9100 53.8 46 دير الزور
 1- 7.2-8.2 1.510063.5360.5100 43.2 55.3 طرطوس

 0.8- 7.3-8.1 3.910049.347.63.1100 54.9 41.2 الرقة
 0.8- 22.2-22.9 1.410054.744.70.6100 66.9 31.8 درعا

 5- 8.1-13.2 5.710042.257.20.7100 65.3 29 السويداء
 2.4- 13.5-15.8 2.910066.233.30.5100 46.8 50.4 القنيطرة
 2- 5.9-7.9 3.310076.322.41.3100 28.3 68.4 المجموع
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  رف الصحي درجات اعتماد المسنين لشبكات الص )٨(المخطط البياني 

   بحسب المحافظات٢٠٠٤لعام  في مساكنهم
  
  

  درجات التغير الملحوظة في انتشار الحفر الفنية بحسب المحافظات )٩(المخطط البياني 
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  عامةالنتائج الخالصة وال  -٨

شهدت الظروف االقتصادية واالجتماعية المحيطة بالمسنين تغيرات واسعة خالل السنوات 

سن  تحسن أحوالهم، فازدادت متوسطات األعمار بصورة عامة، وتحالسابقة، وجدت نفسها في

بأشكال مختلفة، وجاءت التغيرات االقتصادية واالجتماعية في المحافظات مستوى الخدمات، 

متباينة أيضاً، حيث اختلفت مع اختالف الشروط المجتمعية السائدة فيها من حيث العدد اإلجمالي 

والمناخية، ونسب التحضر ووفرة الموارد وغيرها من لعدد السكان، والظروف الطبيعية 

  :الشروط، ويمكن إيجاز أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو اآلتي

معدل النمو السنوي للمسنين خالل الفترة من معدل النمو السكاني العام، األمر الذي يقترب  •

ة واالقتصادية المحيطة يشير إلى أن التغيرات التي طرأت على الظروف االجتماعي

بالمسنين لم تختلف كثيراً عن تلك الظروف التي تحيط بشرائح السكان المختلفة، فالتغيرات 

على ما فيها من أبعاد إيحابية أو سلبية كانت تتصل بحياة المسنين بالمقدار الذي تتصل فيه 

ي العام مع بالشرائح العمرية األخرى، األمر الذي يفسر تقارب معدالت النمو السكان

معدالت نمو السكان المسنين على مستوى إجمالي الدولة، وعلى مستوى المحافظات، مع 

وجود فروق عديدة ولكنها ليست في الحد الذي يمكن من القول بأن الظروف االجتماعية 

واالقتصادية التي يعيشها المسنون في المحافظة أو تلك هي أفضل أو أسوأ مما هي عليه 

  .رىفي محافظات أخ

ظهرت مالمح من التغير في التركيب النسبي للمسنين بحسب الجنس بين المحافظات،  •

وتعد محافظة الحسكة من أكثر المحافظات التي تراجعت فيها نسبة الجنس بدرجة تفوق 

وعلى الرغم من أن نسبة الجنس تراجعت في كل عما هي عليه في المحافظات األخرى، 

إال أن حجم التغيرات كانت ضعيفة إذا ما قورنت )  دمشقماعدا ريف(المحافظات المتبقية 

  .مع ما هي عليه في الحسكة

بصورة عامة، ارتفع متوسط العمر الحالي للمسنين على مستوى إجمالي الدولة بنسبة  •

ضعيفة، ولم يختلف األمر كثيراً بين المحافظات التي ارتفع متوسط العمر في معظمها في 

مستوى إجمالي الدولة، حتى بالنسبة إلى المحافظات التي حدود المقدار الملحوظ على 

تراجع فيها متوسط العمر الحالي للمسنين إال أن االنخفاض كان بسيطاً جداً وال يحمل في 

  .مضمون بالنسبة إلى أية محافظة  اختالفاً جوهرياً

ل الفترة تراجعت نسبة المسنين الذين لم يجاوزوا مرحلة التعليم االبتدائي بشكل واضح خال •

الحائزين على التعليم المتوسط، والتعليم الجامعي، ويالحظ السابقة، إلى جانب ارتفاع نسبة 
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أن التغير اتضح في المحافظات المختلفة مع اإلشارة إلى أن محافظة دمشق تعد من أكثر 

  .المحافظات التي شهدت تغيراً ملحوظاً في هذا المجال

ات حركية أو حسية بمعدل نمو سنوي يزيد عن نمو ارتفع عدد المسنين الذي لديهم معوق •

المسنين بصورة عامة، ويزيد عن نمو السكان بصورة خاصة، غير أن النمو كان في 

أوضح صورة له في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا وأقله في محافظتي حلب، 

  .والالذقية

مدروسة، إذ انخفضت ظهرت بعض مالمح االستقرار األسري بين المسنين خالل الفترة ال •

معدالت النمو للمطلقين واألرامل بصورة واضحة بالمقارنة مع النمو السكاني العام، 

توى أفضل من وبالمقارنة مع النمو اإلجمالي لعدد المسنين، األمر الذي يعكس مس

االستقرار االجتماعي، ولم تختلف مظاهر االستقرار كثيراً بين المسنين باختالف 

أن نسبة المتزوجين ازدادت بصورة عامة وتراجعت نسبة المطلقين المحافظات، مع 

  .ن لم يسبق لهم الزواجواألرامل ونسبة الذي

بمقدار بسيط جداً خالل إجمالي الفترة، انخفض متوسط إجمالي المواليد بالنسبة للمرأة  •

من أكثر المحافظات التي تراجع فيها المتوسط، وعلى الرغم من ذلك تعد محافظة حمص 

  .ينما تعد محافظة أدلب من أكثر المحافظات التي ازداد فيها المتوسطب

ارتفع متوسط األبناء الذين مازالوا على قيد الحياة على مستوى الدولة بصورة ملحوظة،  •

  .وكان أفضل معدل للزيادة في محافظة ادلب، وأقله في محافظتي حمص والحسكة

ة، ولكن أعلى مستوى إجمالي الدول علىتراجعت نسبة العاملين من المسنين بشكل ملحوظ  •

  .معدل للتراجع في نسبة العاملين ظهر في الالذقية، وأقله في محافظة دمشق

، تليها ٢٠٠٤مازالت المهن الزراعية تستحوذ على القسم األكبر من المسنين العاملين لعام  •

ء، والمهنيون في الترتيب المهن اإلنتاجية، ثم المهن ذات الصلة بالخدمات والبيع والشرا

والفنيون وأخيراً اإلداريون والعاملون في األعمال الكتابية، مع اإلشارة إلى أن نسبة 

العاملين في األعمال الزراعية تراجعت في الفترة السابقة بدرجات عالية تزيد عما هي 

  .عليه في القطاعات األخرى

سبة العاملين فيها، مقابل يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي شهدت تراجعاً في ن •

ازديادها في قطاع الخدمات، والبناء والتشييد والصناعة والنقل والمواصالت، كما يالحظ 

أن القطاع الزراعي مازال يضم النسبة األعلى من المسنين العاملين، ثم قطاع الفنادق 

  .والمطاعم، والخدمات، والبناء والتشييد والصناعة
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العاملين في القطاع الخاص على مستوى إجمالي الدولة على الرغم من تراجع نسبة  •

 النسبة األكبر علىبصورة ملحوظة خالل الفترة المدروسة، مازال القطاع الخاص يستحوذ 

من العاملين المسنين، تليه في الترتيب نسبة العاملين في القطاع العائلي واألهلي، ثم 

يال حظ أن أعلى نسبة للعاملين في التعاوني والمشترك، وأخيراً في القطاع الحكومي، و

  .وأقلها في محافظتي أدلب والرقةالقطاع الحكومي ظهرت في محافظة الالذقية، 

ارتفعت نسبة السكان الحضر بين المسنين على مستوى إجمالي الدولة بشكل ملحوظ، إال  •

 أن أعلى ارتفاع ظهر في محافظة دير الزور، وأقله في محافظتي القنيطرة ودمشق، ففي

حين مازال كل المسنين في محافظة القنيطرة يقيمون في األرياف، بينما كل المسنين في 

محافظة دمشق يقيمون في المدينة، وفي الوقت الذي تعد نسبة التحضر بين المسنين في 

معدلها األعلى بمحافظات دمشق وريف دمشق وحلب، تعد بحدها األدنى في محافظة 

  .القنيطرة

ومقابل ذلك انخفضت نسبة  بين عامي الدراسة بشكل ملحوظ، النوويةارتفعت نسبة األسر  •

األسر الممتدة، وتعد محافظة درعا من أكثر المحافظات تغيرا في هذا المجال، بينما تعد 

  محافظة الحسكة من أقلها تغيراً

لم تطرأ تغيرات كبيرة على نمط االستقرار بالنسبة للمسنين، ذلك أن أغلبهم مستقر في  •

قامته منذ ما يزيد على عشر سنوات، ولم تكن التغيرات كبيرة في أي من مكان إ

  .المحافظات طيلة الفترة قيد الدراسة

يعد القسم األكبر من المسنين مالكاً للمساكن التي يقيمون فيها، مع تراجع بسيط في نسبة  •

ة المقيمين ، وقد اختلفت نسبالتملك، مقابل ازدياد بسيط في نسبة المقيمين بمساكن باألجرة

بمساكن ملك بين المحافظات فظهر حدها األعلى في محافظة القنيطرة وحدها األدنى في 

  .محافظة الرقة

ارتفعت نسبة المسنين الذين يعتمدون في مساكنهم على شبكة مياه عامة على مستوى  •

إجمالي الدولة بصورة واضحة، وعلى الرغم من ذلك تعد محافظات دمشق والسويداء 

ة ودرعا من أكثر المحافظات التي يعتمد فيها المسنون على شبكات عامة للمياه والقنيطر

بينما تعد محافظة الحسكة من أقل المحافظات التي يعتمد فيها المسنون على مياه من 

  .الشبكة العامة

تحسن اعتماد المساكن التي يقيم فيها المسنون على شبكات الصرف الصحي بصورة  •

ي الدولة، غير أن مستوى التحسن اختلف بين المحافظات واضحة على مستوى إجمال
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بشكل ملحوظ، فظهر أفضل تحسن في محافظة درعا وأقله في محافظة الحسكة، وعلى 

نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي مازالت تختلف بين الرغم من ذلك فإن 

نسبة المستفيدين المحافظات، فتأتي محافظة دمشق في مقدمة المحافظات التي ترتفع فيها 

من شبكات الصرف الصحي، بينما تعد محافظة السويداء من أقل المحافظات التي يستفيد 

 .المسنون فيها من خدمات شبكات الصرف الصحي

  برنامج العمل التنفيذي المقترح الخاص بالمسنين  -٩
الشريحة ننطلق في اقتراحنا لبرنامج العمل التنفيذي الخاص بالمسنين من حقيقة أن هذه             

السكانية ليس عبئاً بشرياً واقتصادياً واجتماعياً، بل ثروة وطنية ومصدر غنى إنـساني للدولـة               

  . والمجتمع

بناءاً عليه، فقد آن اآلوان للعمل من أجل تمكين المسنين، واستثمار خبراتهم وتجـاربهم              

لحاجـة والفقـر    السابقة، وتأمين أجواء الطمأنينة على حياتهم بعيداً عن هواجس الخوف مـن ا            

  . والتهميش والعزلة والفراغ

وال شك أن تحقيق مثل هذا الهدف النبيل يتطلب، أوالً وقبل كل شيء، وضع استرتيجية               

وطنية شاملة تعنى بشؤون المسنين من جميع النـواحي وتـشارك فيهـا مختلـف الـوزارات                 

  . والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والهيئات الرسمية واألهلية

جاز مثل هذه االستراتيجية ال يتم بين ليلة وضحاها، لذلك ال بد من الحديث عن               وألن إن 

والبرنـامج  . برنامج مرحلي خاص بالمسنين وقابل للتنفيذ في قادم األيام وفي وقت لـس ببعيـد              

التنفيذي الذي نتصوره يحتاج، أوالً وقبل كل شيء، إلى لجنة وطنية عليا يـشارك فيهـا كبـار                  

 في صلب هموالسياسات الخاصة بالمسنين ودمج قضايا التشريعات راجعةمالسن، وتعمل على 

، وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ البرنامج المقترح الـذي  اإلجتماعية السياسات

  : نتصوره كاآلتي

  :في المجال البحثي والمعلوماتي  ١-٩

 من حيث أوضاعهم بالمسنينخاصة  المؤشراتالبيانات والقاعدة نظراً للنقص الشديد في  •

ومشكالتهم واحتياجاتهم االجتماعية واالقتصادية والنفسية والصحية والخدمية والترفيهية، 

الدراسات التشجيع على تنفيذ لبحوث و لمراكزفإنه بات من الضروري العمل على إنشاء 

ي المجتمع  فالمسنين االستكشافية والتشخيصية التي تمكن من معرفة واقعوالبحوث العلمية 

في دقيقة يمكن االستناد إليها تطوير مؤشرات وافية وقاعدة بيانات  تأسيسبما يؤدي إلى 

  . واالستراتيجية الوطنية للعناية بهذه الشريحة السكانية الهامةوضع السياسات
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 اإلنترنت وربطها بشبكات المسنين حول للمعلوماتة وطنية شبك إنشاءالعمل على  •

 .العربية والعالمية

ذات الطابع المحلي والعربي والدولي عمل الندوات وورش المؤتمرات والعقد العمل على  •

غايتها تبادل المعارف والمعلومات والتجارب الخاصة بمسائل الشيخوخة من جهة، 

  .وترسيخ العمل العربي والدولي المشترك في هذا المجال من جهة ثانية

  :في المجال االجتماعي  ٢-٩

بحاث العلمية المختلفة على أهمية األسرة كأفضل البدائل الرعائية من وجهة نظراً لتأكيد األ •

نظر المسن، فإنه ال بد من العمل على تعزيز دور األسرة السورية، وبخاصة األسر 

والمعنوي الحوافز والدعم المادي  توفيرالفقيرة، في احتضان مسنيها ورعايتهم من خالل 

وهنا ال بد من التأكيد عل ضرورة  .هم االجتماعية نحوا في تقديم واجباتها ومساندتهلها

  .المسنين  والحكومات في رعايةاألهليوالمجتمع  على تكامل دور األسرة التركيز

 المنزليةالرعاية "وارتباطاً بما ذكر أعاله، بات من الضروري العمل على تحقيق فكرة  •

 بخصوص كبار السن الذين ال التي أثبتت التجارب العالمية والعربية نجاحها" المتنقلة

وهنا ال بد من التنويه إلى أن نجاح . يستطيعون إعالة أنفسهم بأنفسهم وال يوجد من يعيلهم

، الطبيب ( من المتخصصينمتكاملهذا النوع من البدائل الرعائية يتطلب تشكيل فريق 

 تغذية، المعالج الفيزيائي، الممرض، األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي، أخصائي

  .يقوم بزيارات دورية شبه يومية مبرمجة للمحتاجين من كبار السن) الخ...

العمل على دمج المسنين وتمكينهم اجتماعياً من خالل إشراكهم بالنشاطات االجتماعية  •

 .والثقافية المختلفة في المجتمع

 أوضاعتنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين ل  األهليبرامج عمل مؤسسات المجتمع دعم •

  .اإلجتماعية لهم حتى داخل أسرهم وتوفير الرعاية المسنين

وبخاصة أولئك المسنين الذين ليس  ،تطوع في مجال رعاية المسنينالشباب على التشجيع  •

على هيئة ساعات من الوقت لديهم أسرة ترعاهم ويعيشون في منازلهم بمفردهم، وذلك 

هم وتلبية احتياجاتهم االجتماعية والنفسية هم في االستماع إلى مشاكلهم وهموميقضونها مع

 . في التواصل مع اآلخرين

خاصة بالمسنين بحيث يتولون ورياضية وتثقيفية  جتماعية وترفيهيةالعمل على إقامة أندية ا •

 .هم أمر إدارتها ووضع برامجها وكل ما يتعلق بها
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 تستجيب  لمتطلبات تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بهذه الشريحة السكانية بحيث •

 . قوانين التأمينات والضمان اإلجتماعي: مثلواحتياجات المسنين المتنامية،

بما يؤدي إلى زيادة الوعي بالمسائل السكانية عموماً بالمسنين اإلعالمي االهتمام  •

وشيخوخة السكان خصوصاً وكيفية التعامل مع كبار السن واحترامهم ورعايتهم في األسرة 

ن المفيد هنا القيام بحمالت توعية من خالل الملصقات الجدارية والمعارض وم. والمجتمع

  . التي تحث على المزيد من االهتمام بهذه الشريحة السكانية

وبسبب هجرة اليد العاملة الشابة إلى المدن أو إلى الخارج، فإنه ال بد من تركيز االهتمام  •

  .ت الالزمة لهمعلى المسنين المتواجدين في األرياف وتقديم الخدما

  :في المجال الصحي  ٣-٩

 الشامل، بحيث يوفر رعاية صحية متكاملة مين الصحيألتجديد ل نظام ضرورة استحداث •

سواء على ، مرضى هشاشة العظامخاصة مرضى الزهايمر وبللمرضى من كبار السن، و

  .  التشخيصي أو العالجيىالمستو

موجودة في كليات الطب في الجامعات العمل على إضافة اختصاص جديد لالختصاصات ال •

االرتقاء بمستوى وهنا ال بد من التأكيد على ضرورة . السورية يهتم بأمراض الشيخوخة

الذين سيتعاملون مع كبار السن ليس من الناحية الصحية فحسب، بل من تأهيل األطباء 

 . الناحية االجتماعية والنفسية

 . ة بالمستشفيات العامة للمسنينالتوسع في تخصيص عدد من األسرالعمل على  •

األساسية الناتجة عن ظاهرة  المسنين لتلبية حاجات خاصةوأدوية سلع تصنيع  •

 المسنين والثانوية لضمان رفاه الشيخوخة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية األولية

  .المناطق، ومن ضمنها األرياف والمناطق النائية والبادية المتكامل في جميع

  : لمجال االقتصاديفي ا  ٤-٩

العمل على استصدار التشريعات والقوانين التي تسمح برفع السن التقاعدي للعاملين في  •

بعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك أسوة بأساتذة الجامعات الذين أصبح سن 

 . تقاعدهم عند السبعين حوالً

) ٦٠(عمارهم بين الـالذين تقع أ" شباب المسنين"العمل على تمكين المسنين، وبخاصة  •

والمساهمة في اإلنتاج،  على مواصلة العطاءهم تشجيعسنة، اقتصادياً من خالل  )٧٤(والـ

برامج تدريبية  تنظيمومن المهم هنا . بصفتهم رأسماالً بشرياً، وتأمين فرص العمل لهم

 . لإلستمرار بالعملينللمسن وإعادة تأهيل
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ين بحيث يتمكنوا من مواصلة حياتهم دون عوز إعادة النظر في الرواتب التقاعدية للمسن •

 . وأن يعيشوا عيشاً كريماً

  .الجنسين وعلى وجه الخصوص المسنات الفقراء منإيجاد اآلليات المناسبة لدعم المسنين  •

 .لدعم قضايا الشيخوخة إنشاء صناديق خاصةالعمل على  •

 . التي تناسبهمطوعيةألعمال التإتاحة الفرصة أمام الراغبين من كبار السن للقيام با •



 ٦٠

 قائمة الجداول األساسية الواردة في البحث
 

 ٤....................... نمو عدد السكان في الجمهورية العربية السورية ونمو عدد المسنين )١(الجدول 
 ١١...............................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب مكان اإلقامة الحالي )٢(الجدول 
 ١٣..............................................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب الجنس )٣(الجدول 
 ١٤......................................................التركيب النسبي للمسنين بحسب الجنس )٤(الجدول 
 ١٥.....................................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب فئات األعمار  )٥(الجدول 
 ١٥.........................................ين بحسب المحافظاتالمتوسط  العام ألعمار المسن )٦(الجدول 
 ١٧..................................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب مستويات التعليم  )٧(الجدول 
 ١٧.............................التركيب النسبي للمسنين بحسب مستويات التعليم والمحافظات )٨(الجدول 
 ١٩.............................ةمظاهر التغير في واقع المسنين من ذوي االحتياجات الخاص )٩(الجدول 
 ٢١..................................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب الحالة الزواجية )١٠(الجدول 
 ٢٢...........................التركيب النسبي للمسنين بحسب الحالة الزواجية والمحافظات )١١(الجدول 
 ٢٣..............................٢٠٠٤  و١٩٩٤عدد المواليد األحياء للمرأة  خالل عامي  )١٢(الجدول 
 ٢٤.......................................متوسط إجمالي المواليد بالنسبة إلى النساء المسنات )١٣(الجدول 
 ٢٥.........................................توزع النساء المسنات بحسب عدد األبناء األحياء )١٤(الجدول 
 ٢٧........................متوسط عدد األبناء األحياء بالنسبة إلى كل امرأة في المحافظات )١٥(الجدول 
 ٢٨...........................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب ممارسة أعمال منتجة )١٦(الجدول 
 ٢٨.......................٢٠٠٤ و١٩٩٤ين المسنين بحسب المحافظات لعامي نسبة العامل )١٧(الجدول 
 ٣٠...................................مهن المشتغلينسب مظاهر التغير في واقع المسنين بح )١٨(الجدول 
 ٣٠...............................١٩٩٤التركيب النسبي لتوزع العاملين بحسب المهن لعام  )١٩(الجدول 
 ٣١...............................٢٠٠٤حسب المهن لعام التركيب النسبي لتوزع العاملين ب )٢٠(الجدول 
 ٣٢................................للمشتغلينمظاهر التغير في واقع المسنين بحسب النشاط  )٢١(الجدول 
 ٣٢...................١٩٩٤  لعام التركيب النسبي لتوزع العاملين حسب أبواب النشاط )٢٢(ل الجدو

 ٣٣......................٢٠٠٤لعام شاط التركيب النسبي لتوزع العاملين بحسب أبواب الن )٢٣(الجدول 
 ٣٤............................ العمللعاملين بحسب قطاعاتلالتغيرات في التركيب النسبي  )٢٤(الجدول 
 ٣٦......................................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب قطاع العمل )٢٥(الجدول 
 ٣٧.................................لين بحسب قطاعات العملامالتركيب النسبي للمسنين الع )٢٦(الجدول 
 ٣٨.....................................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب نمط المعيشة )٢٧(الجدول 
 ٣٨...........................) ريف-حضر(مط المعيشة التركيب النسبي للمسنين بحسب ن )٢٨ (الجدول
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 ٤٠......................................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب نمط األسرة )٢٩(الجدول 
 ٤١.............................................التركيب النسبي للمسنين بحسب نمط األسرة  )٣٠(الجدول 
 ٤٢...................................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب نمط االستقرار )٣١(الجدول 
 ٤٣...........................................التركيب النسبي للمسنين بحسب نمط االستقرار )٣٢(الجدول 
 ٤٥....................................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب حيازة المسكن )٣٣(الجدول 
 ٤٥......................................مسكنالتركيب النسبي للمسنين بحسب حالة ملكية ال )٣٤(الجدول 
 ٤٦.............................مظاهر التغير في واقع المسنين بحسب وسيلة مد المياه  )٣٥(الجدول 
 ٤٧.............................ة اعتمادهم على المياهالتركيب النسبي للمسنين بحسب طريق )٣٦(الجدول 
 ٤٩.........................المسنين بحسب وسيلة الصرف الصحيمظاهر التغير في واقع  )٣٧(الجدول 
 ٥١.................................ين بحسب طرق الصرف الصحالتركيب النسبي للمسني )٣٨(الجدول 

 

لمخططات البيانية  األساسية الواردة في البحثقائمة ا  

  

 ١٢.....................................معدالت النمو السنوية بين المسنين في المحافظات) ١(المخطط البياني 

 ٢١.................٢٠٠٤ و١٩٩٤لزواجية في عامي لتوزع المسنين بحسب الحالة ا) ٢(المخطط البياني 

 ٢٣............................................................مظاهر التغير في واقع المسنين) ٣(المخطط البياني 

 ٢٦.........................................................مرأةمتوسط عدد األبناء األحياء لل) ٤(المخطط البياني 

 ٣٩..................................تحجم التغير في نسبة السكان الحضر بين المحافظا) ٥(المخطط البياني 

 ٤١.............. خالل الفترة المدروسةنوويةحجم التغيرات الملحوظة في األسرة ال   )٦(المخطط البياني 

 ٤٨......العامةالمياه حجم التغيرات الملحوظة في درجة اعتماد المسنين على شبكة ) ٧(المخطط البياني 

 ٥٢.....................في مساكنهم  درجات اعتماد المسنين لشبكات الصرف الصحي) ٨(المخطط البياني 

 ٥٢...............ر الفنية بحسب المحافظاتدرجات التغير الملحوظة في انتشار الحف) ٩(المخطط البياني 

  

  مراجع أساسية مستخدمة في الدراسة
 

  ٢٠٠٢ابريل / نيسان١٢-٨األمم المتحدة، تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد،  •

 تشرين ١الدولية لكبار السن في  كوفي عنان، األمين العام لألمم المتحدة، لدى إعالن السنة •

 .١٩٩٨أكتوبر /األول
• Bunzendahl, I. und Hagen, B. P. (Hg.), Soziale Netzwerke für die 

ambulante Pflege: Grundlagen, Praxisbeispiele und Arbeitshilfen, 
Juventa Verlag, Weinheim und München, (2004). 

  


