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د. ماهر أبو صالح دراسة تليلية لبيانات تعداد السكان لسنة 2007

الغربية:  الضفة  في  لألسرة  البنائي  التركيب 

ملخص: 
تبحث هذه الدرا�سة يف مو�سوع الرتكيب البن�ئي لالأ�رصة يف ال�سفة الغربية ب�ال�ستن�د 
اإىل بي�ن�ت تعداد ال�سك�ن ل�سنة 2007، وقد تن�ولت الدرا�سة متغريات عدة ذات �سلة بعن��رص 

البحث، وتو�سل الباحث على اأثر ذلك اإىل النتائج االآتية: 
انخف�ص متو�سط حجم االأ�رصة يف ال�سفة الغربية من 6.1 اأفراد يف �سنة 1997. 1 اإىل 

5.5 اأفراد يف �سنة 2007.
اقرتب متو�سط حجم االأ�رصة من املتو�سط يف معظم حم�فظ�ت ال�سفة. 2 .

احل�رص  من  كٍل  يف  املتو�سط  عن  قلياًل  الريف  يف  االأ�رصة  حجم  متو�سط  ارتفع  3 .
واملخيم�ت )5.7 اأفراد يف الريف، مق�بل 5.4 اأفراد يف احل�رص، و 5.5 اأفراد يف املخيم�ت( 

.
�سغلت االأ�رص التي تتكون من 4- 6. 4 اأفراد اأعلى ن�سبٍة من بني اأ�رص ال�سفة، وك�ن ذلك 

بن�سبة %41.7.
% من  ك�نت االأ�رص النووية اأكرث اأنواع االأ�رص �سيوعً� يف ال�سفة، وذلك بن�سبة 81.7. 5

جمموع االأ�رص.
%( اأعلى ن�سٍب  �سغل اأرب�ب االأ�رص للمرحلتني االإعدادية )25.4%( واالبتدائية )21.1. 6

للح�لة التعليمية الأرب�ب االأ�رص.
�سنة  يف  فرداً   7 .2.22 اإىل  فرداً   2.75 من  االأ�رصة  يف  ال�سن  �سغ�ر  عدد  انخف�ص 

.2007
�سنة   8 .60 �سنهم  اأفراٌد  فيه�  يوجد  ال  ال�سفة  اأ�رص  من   %79.8 اأن  الدرا�سة  اأظهرت 

ف�أكرث.
% من اأ�رص ال�سفة ال يوجد فيه� فرٌد ن�سيٌط اقت�س�ديً�، واأن  اأو�سحت الدرا�سة اأن 11. 9
اقت�س�ديٍ�  ن�سيطني  اأفراٍد  وجود  بدون  دخٍل  م�س�در  على  معي�سته�  يف  تعتمد  االأ�رص  هذه 

فيه�.
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Abstract: 
This paper studies the compositional structure of the family in the West 

Bank depending of the population census data for the year 2007. This study 
has tackled a number of variants that form the elements of this research. The 
following results were concluded.

The average family size has dropped from 6.1 members in 1997 to 5.5 1. 

members in 2007.

The average family size in the various governorates was very close to that 2. 

of the West Bank.

The average family size in the rural area was a bit higher than that in the 3. 

cities or refugee camps (5.7 members in the rural area against 5.4 in the 
city and 5.5 in the refugee camps).

Families that consist of 4-6 members formed the highest number among 4. 

other families. It was 41.7%.

Nuclear families were most common and formed 81.7% from the total 5. 

number of family.

At the educational level, parents of children in the two stages preparatory 6. 

(25.4%) and elementary (21.1%) were the majority among other 
families.

The average number of young members in each family dropped from 2.75 7. 

to 2.22 in 2007.

The study revealed that 79.8% of the families in West Bank have no 8. 

members above 60 years of age.

The study also revealed that 11% of the families have no economically 9. 

active members, and these families depend on other income resources. 
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الغربية:  الضفة  في  لألسرة  البنائي  التركيب 

مقدمة: 
يف  حتظى  اأن  يجب  ولهذا  االإن�س�ين،  املجتمع  بن�ء  يف  االأوىل  اللبنة  االأ�رصة  ت�سكل 
ابتداًء من رب االأ�رصة،  االإن�س�نية ك�فة ب�هتم�ٍم كبرٍي وعلى امل�ستوي�ت ك�فة،  املجتمع�ت 
ومروراً ب�ملوؤ�س�س�ت املجتمعية ك�فة على اختالف اأن�سطته�، وانته�ًء ب�أ�سح�ب القرار الن�فذ 

يف تنمية املجتمع.
اأفراد  جمموعة  اأو  فرد  ب�أنه�:  االأ�رصة  الفل�سطيني  لالإح�س�ء  املركزي  اجله�ز  ويعرف 
تربطهم اأو ال تربطهم �سلة قرابة، ويقيمون يف م�سكن واحد، وي�سرتكون يف امل�أكل اأو يف اأي 
وجٍه متعلٍق برتتيب�ت املعي�سة. وي�سنف هذا اجلهاز االأ�رض يف فل�سطني اإىل اأربعة اأنواع 

هي: 
وهي االأ�رصة التي تتكون من �سخ�ص واحد فقط. اأ�رضٌة من فرد واحد: . 1

وهي االأ�رص املعي�سية التي تتكون جميعه� من نواٍة  اأ�رضٌة نووية )االأ�رضة النواة( : . 2
اأ�رصيٍة واحدة، وتت�سكل من اأ�رصٍة موؤلفة من زوجني فقط، اأو من زوجني مع ابن اأو ابنة )ب�لدم 
فقط ولي�ص ب�لتبني( اأو اأكرث، اأو اأب )رب االأ�رصة( لديه ابن اأو ابنة اأو اأكرث اأو اأم )رب االأ�رصة( ، 

لديه� ابن اأو ابنة اأو اأكرث، مع عدم وجود اأي �سخ�ص من االأقرب�ء االآخرين اأو من غريهم.
وهي االأ�رصة املكونة من اأ�رصٍة نوويٍة اأو اأكرث مع وجود اأفراٍد اآخرين  اأ�رضٌة ممتدة: . 3

يعي�سون معهم وتربطهم عالقة بتلك االأ�رصة.
وهي االأ�رصة املكونة من اأ�رصٍة نوويٍة اأو اأكرث، مع وجود فرٍد اأو اأفراد  اأ�رضٌة مركبة: . 4
يعي�سون معه�، وال تربطهم عالقة قرابة بهذه االأ�رصة )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني، 

2009، �ص �ص 28- 29( .
واالأ�رص الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية تتوزع على ثالثة اأنواٍع من التجمع�ت ال�سك�نية 
التي ي�سغله� كل نوٍع من  الن�سبة املئوية  هي: احل�رص والريف واملخيم�ت، وحتمل معرفة 
هذه االأ�رص يف خمتلف اأنواع التجمع�ت ال�سك�نية دالالٍت ذات مع�ٍن اقت�س�ديٍة واجتم�عيٍة 
ودميوغرافيٍة ت�ستحق البحث والتحليل، وال�سيء ذاته ميكن اأن يق�ل عن بقية عن��رص الرتكيب 
اأفراد  لعدد  الن�سبي  التوزيع  وهي:  الدرا�سة  هذه  يف  الب�حث  تن�وله�  التي  لالأ�رصة  البن�ئي 
االأ�رصة ح�سب نوع التجمع، واحل�لة التعليمية لرب االأ�رصة، ون�سبة �سغ�ر ال�سن يف االأ�رصة، 

ون�سبة االأفراد الذين �سنهم 60 �سنة ف�أكرث، ون�سبة الن�سيطني اقت�س�ديً� يف االأ�رصة. 
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مشكلة الدراسة: 
البن�ئي  الرتكيب  على  اأجريت  التي  ال�س�بقة  الدرا�س�ت  على  االطالع  خالل  من  تبني 
لالأ�رصة اأنه� قليلة العدد ب�سكٍل ع�م، واأن غ�لبيته� ك�نت ذات ط�بٍع اجتم�عي، ولهذا ميكن 
القول: اإن هن�ك ق�سوراً يف عدد الدرا�س�ت التي اأجريت عن االأ�رصة يف ال�سفة الغربية، وهن�ك 
ق�سوٌر اآخر يكمن يف غي�ب امل�سمون اجلغرايف لتلك الدرا�س�ت، وبن�ًء على ذلك ف�إن تن�ول 
حجم االأ�رصة واأنواعه� ب�لدرا�سة والتحليل يعدُّ حم�ولًة متوا�سعًة ولكنه� جديٌة مللء بع�ص 

الفراغ الذي يكتنف هذا املو�سوع.
اإن �سح الدرا�س�ت التي اأجريت حول هذا املو�سوع ميكن اأن ُيتخذ ك�سبٍب ملٍح الإجراء 
البحث  مبو�سوع  املتعلقة  والنت�ئج  والتح�ليل  البي�ن�ت  ك�نت  لهذا  وتبعً�  الدرا�سة،  هذه 
لالإح�س�ء  املركزي  اجله�ز  ن�رصات  يف  تتوافر  التي  البي�ن�ت  ولوال  �سحيحة،  االأخرى  هي 
الدرا�سة غ�يًة  الفل�سطيني لب�تت م�س�ألة احل�سول على معلوم�ٍت وبي�ن�ٍت تتعلق مبو�سوع 
البحثية، وهذا  الب�حثني يف توفري هذه املتطلب�ت  يف ال�سعوبة، مم� يزيد من العبء على 

بطبيعة احل�ل يحت�ج اإىل جهٍد اأكرب ووقٍت اأطول وتك�ليَف اأكرث.

أهمية الدراسة: 
كبرٌي  ج�نٌب  عليِه  يتوقف  مو�سوٍع  يف  تبحث  كونه�  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  ت�أتي 
االأ�رصة  ف�لبحث يف حجم  لالأ�رصة،  البن�ئي  الرتكيب  اأال وهو مو�سوع  املجتمع،  تنمية  يف 
انعك��س�ٌت  له  اقت�س�ديً�،  الن�سيطني  وعدد  ال�سن  كب�ر  ون�سبة  فيه�  ال�سن  �سغ�ر  ون�سبة 
مب��رصٌة على متغرياٍت دميوغرافيٍة ذات �س�أٍن كبرٍي يف االأ�رصة ك�حل�لة االقت�س�دية لالأ�رصة 
واحل�لة ال�سحية واحل�لة التعليمية واحل�لة االجتم�عية، وميكن اأن ي�س�ف اإىل هذه االأهمية 
اأهمية اأخرى تتمثل يف توفري بي�ن�ٍت ومعلوم�ٍت ميكن اأن ُي�ستف�د منه� – وعلى م�ستوي�ٍت 
ذا  تنفيذه�  �سيكون  وب�لت�يل  واالقت�س�ديِة  االجتم�عيِة  التنميِة  خطط  ر�سم  يف  متعددة- 
مو�سوعيٍة اأكرث، واأن النت�ئج املرتتبة على تنفيذ هذه اخلطط �ستكون وا�سحًة بحيث ميكن 

م�س�هدته� اأو ال�سعور به�.

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل تن�ول م� يتوافر من بي�ن�ٍت حول الرتكيب البن�ئي لالأ�رصة يف 
ال�سفة الغربية وو�سعه� يف �سكل ن�سٍب مئويٍة ميكن مع�جلته� ب�لتحليل والتعليل والتعليق، 
الغربية،  ال�سفة  يف  ال�سك�نية  التجمع�ت  لتنوع  تبعً�  والتحليل  املع�جلة  هذه  و�سرُتبط 

و�سي�ستمر هذا حتى الو�سول اإىل النت�ئج والتو�سي�ت.
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أسئلة الدراسة: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل االإج�بة عن عدٍد من الت�س�وؤالت التي تتعلق مبو�سوع الرتكيب 
البن�ئي لالأ�رصة يف ال�سفة الغربية، وذلك ب�ال�ستن�د اإىل بي�ن�ت تعداد ال�سك�ن �سنة 2007، 

وميكن اإجمال هذه الت�ساوؤالت باالآتي: 
يف  تف�وٌت  يوجد  وهل  الغربية؟  ال�سفة  حم�فظ�ت  يف  االأ�رصة  حجم  متو�سط  م�  ● 

متو�سط حجم االأ�رصة بني املح�فظ�ت؟ وم� حجم هذا التف�وت؟ 
هل يوجد اختالف�ٌت يف حجم االأ�رصة تعود الختالف نوع التجمع؟  ● 

م� النمط ال�س�ئع لعدد اأفراد االأ�رصة يف ال�سفة؟  ● 

م� اأنواع االأ�رص يف ال�سفة الغربية؟ وم� اأكرث االأنواع �سيوعً�؟  ● 

م� الن�سبة املئوية التي ي�سغله� اأرب�ب االأ�رص يف كل ح�لٍة من احل�الت التعليمية؟  ● 

م� العالقٌة بني حجم االأ�رصة، وبني احل�لة التعليمية لرب االأ�رصة؟  ● 

هل يوجد اختالف�ٌت يف توزيع ن�سب �سغ�ر ال�سن يف االأ�رصة ب�سبب اختالف نوع  ● 

التجمع؟ 
هل يوجد اختالٌف يف توزيع االأفراد الذين اأعم�رهم 60 ● �سنٍة ف�أكرث ب�سبب اختالف 

نوع التجمع؟ 
كيف تتوزع االأ�رص بن�ًء على عدد االأفراد الن�سيطني اقت�س�ديً� فيه�؟  ● 

الدراسات السابقة: 
لع الب�حث على عدٍد من االأبح�ث والدرا�س�ت والن�رصات والتق�رير التي تطرقت اإىل  اطَّ
هذا  يف  االنتب�ه  ي�سرتعي  مم�  وك�ن  الفل�سطينية،  االأرا�سي  يف  وخ��سًة  االأ�رصة،  مو�سوع 
ال�س�أن اأن ال�سبغة اجلغرافية مل ت�سغل اإال حيزاً �سيقً� يف هذه الدرا�س�ت، واأن معظمه� ك�نت 
ذات ط�بع اجتم�عي، وح�سب املوا�سيع التي تطرقت اإليه� هذه الدرا�س�ت فيمكن القول: اإن 
اإمك�نية حدوث التق�ٍء بني من يتن�ول هذه املوا�سيع من زاويٍة اجتم�عية، وبني من يتن�وله� 

من زاويٍة جغرافية اإمك�نية واردة.
وك�ن من بني الدرا�س�ت ال�س�بقة التي بحثت يف مو�سوع االأ�رصة درا�سٌة �س�درٌة عن 
منظمة ال�سحة العاملية 1981 وهي بعنوان: »درا�س�ٌت جديدٌة حول اأمن�ط �سكل االأ�رصة 
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وعالقة  االجتم�عية،  وخ�س�ئ�سه�  االأ�رصة  �سكل  اإىل  الدرا�سة  هذه  تطرقت  وقد  و�سحته�« 
�سكل االأ�رصة بوفي�ت االأطف�ل، وعالقة عدد االأطف�ل املفقودين بحجم االأ�رصة، حيث اأظهرت 
الدرا�سة اأنه يوجد ارتب�ط �س�لب بني حجم االأ�رصة وعدد االأطف�ل املفقودين )منظمة ال�سحة 

الع�ملية، 1981، �ص110 و�ص199 و�ص497 و�ص499( .
ل�سهاونة 1983 بعنوان: »مب�دئ الدميوغرافي�« ت�أثري عدد الن�سيطني  وبينت درا�سٌة 
اقت�س�ديً� يف االأ�رصة يف حركة ال�سك�ن وبنيتهم، وبيَّنت اأن دخل الفرد والع�ئلة له عالقٌة 
 ،1983 )�سه�ونة،  والهجرة  والوفي�ت  ك�خل�سوبة  الدميوغرافية  ال�سف�ت  من  ب�لعديد 

�ص154( .
 Population« العربي ن�رصة بعنوان:  الفكري  امللتقى  1990 �سدرت عن  ويف �سنة 
and Labor Force in Gaza Strip«، وقد ت�سمنت هذه الن�رصة جدواًل يو�سح بي�ن�ت حجم 

اال�رصة ب�لن�سبة لعدد الغرف يف امل�سكن ح�سب منط ال�سكن يف قط�ع غزة.
-“The Family, Its Hi )Rolf Stein 1995( درا�سة بعنوان:  1995 ن�رص   ويف �سنة
تكون  ت�ريخ  اإىل  املوؤلف  تطرق  حيث   ،  tory, Function, Trends and Perspectives’

االأ�رص، ودوره� يف �سقل �سخ�سية املجتمع.
-Major Social Problems as R “ )Gorgen S.Nielsen( درا�سة بعنوان:   ون�رص

sult of Change« وبحثت هذه الدرا�سة يف مو�سوع االأ�رصة املتغرية يف ال�رصق االو�سط.

 Family,“ بعنوان:  درا�سة   )Carla Makhlouf Obermeyer, 1995( عن  و�سدر 
Gender, and population in the Middle East« ، وك�ن من بني املوا�سيع التي بحثت 
فيه� مو�سوع اأنواع االأ�رص وتعريفه� يف ال�رصق االو�سط، حيث اأظهرت اأن االأ�رصة النووية هي 
 Carla( اأكرث اأنواع االأ�رص �سيوعً� يف ال�رصق االأو�سط، وذلك بن�سبة 83.6% من جمموع االأ�رص

. )Makhlouf Obermeyer 1995, p. 150

اأن  العربية« بينت  االأ�رصة  للجوالين 1998 بعنوان: »درا�س�ت حول  و�سدرت درا�سة 
على  عالوًة  االأطف�ل،  تنتج  حيوية  جمموعة  كونه�  من  ت�أتي  املجتمع  يف  االأ�رصة  اأهمية 
اأنه� ت�سكل وحدًة اجتم�عيًة يف اإط�ر بيٍت واحد، كم� بحثت يف تطور اأ�سك�ل االأ�رصة وتغري 
وظ�ئفه�، ومنط االأ�رصة وحجمه�، وك�ن من اأهم نت�ئج هذه الدرا�سة اأن منط االأ�رصة النواة 
متثل اأعلى ن�سبٍة من عينة الدرا�سة، واأن االأ�رص التي اأفراده� 7 ف�أكرث �سغلت اأعلى ن�سبٍة بني 

االأ�رص ال�سعودية )اجلوالين، 1998، �ص13 و�ص15 و�ص19 و�ص21 و�ص22 و�ص65( .
وقط�ع  الغربية  ال�سفة  يف  االأ�رصي  »الرتكيب  بعنوان  درا�سًة   2000 اأحمد  ون�رص 
غزة« وقد تبني منه� اأن ن�سبة االأ�رص النووية يف ال�سفة الغربية- بن�ًء على بي�ن�ت امل�سح 
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الدميوغرايف الفل�سطيني ل�سنة 1996- بلغت 72.2% من جمموع االأ�رص، واأن االأ�رصة املركبة 
هي االأقل انت�س�راً )0.2% من جمموع االأ�رص( ، كم� اأو�سحت الدرا�سة اأن متو�سط حجم االأ�رصة 
يف ال�سفة بلغ يف �سنة 1996 6.9 اأفراد، مق�بل 8 اأفراد يف قط�ع غزة )اأحمد، 2000، �ص 

�ص 95- 97( .
وق�م اأبو �سالح 2003 ب�إجراء درا�سٍة جغرافيٍة لل�سك�ن يف حم�فظة طولكرم بعنوان: 
»حم�فظة طولكرم- درا�سٌة يف جغرافية ال�سك�ن« وقد تطرق فيه� اإىل مو�سوع حجم االأ�رصة 
واأمن�طه� يف املح�فظة، وامل�ستوى التعليمي الأرب�ب االأ�رص، وك�ن من نت�ئج هذه الدرا�سة 
�ص237   ،2003 )اأبو�س�لح،  طولكرم  حم�فظة  يف  ال�س�ئع  النمط  هي  النووية  االأ�رصة  اأن 

و�ص139 و�ص 240 و�ص244( .
الع�ئلية«، بني  احلي�ة  وم�س�كل  »االأ�رصة  بعنوان:   ،2005 كمال  به�  ق�م  درا�سٍة  ويف 
ب�الأ�رصة،  االإ�سالمي  الدين  واهتم�م  الب�رصي،  اجلن�ص  على  االإبق�ء  يف  االأ�رصة  اأثر  الب�حُث 

والنواحي النف�سية لالأ�رصة )كم�ل، 2005، �ص7 و�ص11 و�ص59( .
وق�م بدرا�سٍة حول هذا املو�سوع القني 2006 وهي بعنوان: »اإدارة االأ�رصة«، وقد اأ�س�ر 
فيه� اإىل �رصورة العن�ية ب�الأ�رصة واالهتم�م به� ب�عتب�ره� اأهم موؤ�س�سٍة يف احلي�ة، ودعم 

ذلك ب�آي�ٍت من القراآن الكرمي )القني، 2006، �ص11و�ص29 و�ص42( .
كم� �سدرت درا�سٌة لعبد العاطي واآخرين 2006 بعنوان: »االأ�رصة واملجتمع« اأو�سح 
ا�ستقرار  يف  والزوجة  الزوج  ودور  االأ�رصية،  للدرا�س�ت  الت�ريخي  التطور  الب�حثون  فيه� 
االأ�رصة، وم�سكالت االأ�رصة و�سي��سة مواجهته� )عبد الع�طي واآخرون، 2006، �ص3 و�ص56 

و�ص325( .
ون�رص املجل�س االقت�سادي الفل�سطيني للتنمية واالأعمار –بكدار- يف �سنة 2008 
موا�سيعه  اأحد  يف  التقرير  تعر�ص  وقد  الفل�سطينية«،  االأرا�سي  يف  »الفقر  بعنوان  تقريراً 
اأن هن�ك عالقًة وا�سحًة بني ازدي�د عدد االأفراد يف  اإىل عالقة الفقر بحجم االأ�رصة، وذكر 
االأ�رصة الواحدة وبني ارتف�ع معدالت الفقر يف االأرا�سي الفل�سطينية )املجل�ص االقت�س�دي 

الفل�سطيني للتنمية واالأعم�ر –بكدار- 2008، �ص9( .
واأثره  االأ�رصي  »اال�ستقرار  بعنوان:   2009 لعثمان  درا�سٍة  على  اأي�سً�  الب�حث  لع  واطَّ
التي  وامل�سكالت  االأ�رصة  تعريف  الدرا�سة  الب�حُث يف هذه  وقد بني  واملجتمع«  الفرد  على 
واالأ�رصة  االأطف�ل،  عند  ال�سلوكية  وامل�سكالت  االأ�رصة  بن�ء  من  املق�سود  واأو�سح  تواجهه�، 

وامل�سكالت االجتم�عية )عثم�ن، 2009، �ص15 و�ص17( . 



249

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )1( - حزيران 

منهج الدراسة: 
اقت�ست ح�جة اإعداد هذه الدرا�سة اإىل اتب�ع املنهج التحليلي واملنهج املق�رن، ف�ملنهج 
التحليلي ج�ء من احل�جة اإىل حتليل بي�ن�ت اجلداول االإح�س�ئية ذات ال�سلة مبو�سوع�ت 
املنهج  اإىل  احل�جة  وج�ءت  الفل�سطيني،  لالإح�س�ء  املركزي  اجله�ز  اأعده�  التي  الدرا�سة، 
املق�رن من تطرق الدرا�سة يف كثرٍي من جمري�ته� اإىل مق�رنة خ�س�ئ�ص موا�سيع الدرا�سة 
نت�ئج  مع  الدرا�سة  هذه  اإليه�  تو�سلت  التي  النت�ئج  مق�رنة  اأو  واآخر،  �سك�ين  جتمع  بني 

درا�س�ت اأخرى.

التوزيع النسيب لألسر يف حمافظات الضفة الغربية: 
بلغ عدد االأ�رص يف حم�فظ�ت ال�سفة الغربية ح�سب بي�ن�ت تعداد ال�سك�ن ل�سنة 2007 
414634 اأ�رصة، وبلغ عدد ال�سك�ن فيه� 2281714 ن�سمة، كم� هو مبني يف اجلدول )1( 

وال�سكل )1( .
الجدول )1( 

عدد األسر وعدد السكان في محافظات الضفة الغربية حسب نوع التجمع لسنة 2007 

املحافظة
عدد االأ�رض

%املجموع
عدد ال�سكان

%املجموع
رض 

يفح�
ر

ات
يم

خم

رض 
يفح�

ر

ات
يم

خم

جنني

27
50

7

17
04

0

20
014654811.2

14
83

44

93
28

7

10
17

6

25180711

57طوب��ص
74

18
50

10
0486282.1

32
10

0

10
59

0

54
74481642.1

طولكرم

20
10

1

64
56

31
54297117.2

10
53

80

34
42

2

16
99

0

1567926.9

ن�بل�ص 

33
71

3

19
49

0

55
565875914.2

17
44

03

11
11

97

30
35

6

31595613.8

99قلقيلية
19

60
86 -160053.9

53
96

5

34
60

9

 -885743.9
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الغربية:  الضفة  في  لألسرة  البنائي  التركيب 

املحافظة
عدد االأ�رض

%املجموع
عدد ال�سكان

%املجموع

رض 
يفح�

ر

ات
يم

خم

رض 
يفح�

ر

ات
يم

خم
41�سلفيت

45

68
14 -109592.6

21
33

4

37
46

6

 -588002.6

رام اهلل والبرية

27
18

2

19
75

0

27
444967612

13
64

06

11
12

59

15
27

6

26294111.5

39اأريح� واالأغوار
97

14
75

18
0172731.8

21
44

9

90
86

98
68404031.8

القد�ص 

59
92

7

65
11

14
656790316.3

30
53

91

36
69

8

79
6235005115.3

بيت حلم

20
63

9

84
66

24
11315167.6

10
98

34

47
69

3

12
43

9

1699667.5

اخلليل
75

50
8

98
21

23
278765621.1

45
92

97

64
84

2

14
12

1

53826023.6

املجموع

28
84

12

10
37

59

22
46

3

414634100

15
67

90
3

59
11

49

12
26

62

2281714100

السكان-  تقرير  للتعداد-  النهائية  النتائج   .(2009) الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  المصدر: 
الضفة الغربية، جدول 1، ص61.

المصدر: بيانات الجدول (1(
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تظهر بي�ن�ت اجلدول )1( اأن اأكرب عدٍد لالأ�رص يف حم�فظ�ت ال�سفة الغربية ك�ن يف 
اأكرب عدٍد من  اأي�سً�  ال�سفة، وفيه�  اأ�رص  حم�فظة اخلليل، وذلك بن�سبة 21.1% من جمموع 
ال�سك�ن، وذلك بن�سبة 23.6%، ثم ت�أتي حم�فظة القد�ص ب�ملرتبة الث�نية، وفيه� م� ن�سبته 
16.3% من االأ�رص، ونحو 15.3% من جمموع ال�سك�ن. واأم� اأقل املح�فظ�ت يف عدد االأ�رص 
وال�سك�ن فك�نت حم�فظة اأريح� واالأغوار، وقد �سمت 1.8% من االأ�رص، والن�سبة نف�سه� من 
عدد ال�سك�ن. وهذا االنخف��ص يف عدد االأ�رص وال�سك�ن يف هذه املح�فظة يعود اإىل الظروف 
املن�خية، وخ��سًة ارتف�ع درج�ت احلرارة خالل �سهور ال�سيف، اإ�س�فًة اإىل �سيطرة �سلط�ت 
االحتالل ال�سهيوين على م�س�ح�ٍت وا�سعٍة من االأغوار، واإغالق كثري من االأرا�سي والطرق، 

ومنع دخول ال�سك�ن من خ�رج املح�فظة، وغريه� من احلواجز والعراقيل االأ�رصائيلية.

متوسط حجم األسرة يف الضفة الغربية حسب نوع التجمع: 
تظهر بي�ن�ت اجلدول )2( اأن متو�سط حجم االأ�رصة يف ال�سفة الغربية بلغ 5.5 اأفراد يف 
�سنة 2007، وبهذا يكون قد طراأ انخف��ٌص على هذا املتو�سط ب�لن�سبة مل� ك�ن عليه يف �سنة 
1997، والب�لغ 6.1 اأفراد )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني، 2009 0 �ص57( . ومم� 
ال �سك فيه اأن هن�ك بع�ص االأ�سب�ب التي دفعت ب�جت�ه انخف��ص حجم االأ�رصة يف ال�سفة 
� ك�ن عليه �سنة 1997، ولعل اأبرز هذه االأ�سب�ب ارتف�ع ن�سبة  الغربية يف �سنة 2007 عمَّ
البط�لة من 10.2% يف ال�سفة الغربية يف �سنة 1997 اإىل 17.7% يف �سنة 2007، وارتف�ع 
االإنف�ق ال�سهري لالأ�رصة يف ال�سفة الغربية والذي بلغ 707.7 دن�نري اأردنية، وك�نت ن�سبة 
االإنف�ق على الطع�م 35.4% )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني، 2008، �ص13 و26(.
اأو  مدلوٌل دميوغرايف  االنخف��ص  ينطوي حتت هذا  ف�إنه  الدميوغرافية  الن�حية  ومن 
اأكرث، ف�إم� اأنه يتمثل يف انخف��ص معدل املواليد، اأو يف ارتف�ع معدالت الهجرة، اأو ارتف�ع 
النووية، وعلى م� يبدو  االأ�رص  ارتف�ع ن�سبة  اأو  التي تتكون من �سخ�ٍص واحد،  االأ�رص  ن�سبة 
ف�إن ع�مل انخف��ص معدل املواليد وع�مل ارتف�ع ن�سبة االأ�رص التي تتكون من �سخ�ٍص واحد 
واالأ�رص النووية ك�نت وراء انخف��ص متو�سط حجم االأ�رصة بني �سنتي 1997 و2007 ، فقد 
انخف�ست ن�سبة �سغ�ر ال�سن من 45.1% يف �سنة 1997 اإىل 40.3% يف �سنة 2007، كم� 
ارتفعت ن�سبة االأ�رص النووية من 74% يف �سنة 1997 اإىل 81.8% يف �سنة 2007 )اجله�ز 

املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني، 2009، �ص57( . 
وتو�سح بي�ن�ت اجلدول )2( اأن اأعلى متو�سط حجم اأ�رصة يف ال�سفة ك�ن لدى �سك�ن 
الريف، وذلك بواقع 5.7 اأفراد، وك�ن من االأ�سب�ب التي �س�همت يف هذا االرتف�ع ارتف�ع ن�سبة 
الريف )41.2%( مق�بل )39.9%( يف احل�رص و )41.5%( يف املخيم�ت،  ال�سن يف  �سغ�ر 
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الغربية:  الضفة  في  لألسرة  البنائي  التركيب 

متو�سط  ارتف�ع  على  اأكد  وقد   ، �ص65(   ،2007 الفل�سطيني،  لالإح�س�ء  املركزي  )اجله�ز 
حجم االأ�رصة يف الريف ارتف�ع ن�سبة االأ�رص التي يرتاوح عدد اأفراده� بني 7- 9 اأفراد، حيث 
ارتفعت ن�سبة هذه االأ�رص يف الريف اإىل 29.3% من جمموع االأ�رص، وب�ملق�بل ك�نت ن�سبته� 
26.2% يف احل�رص و 28.4% يف املخيم�ت )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني، 2007، 

�ص85( .
اأ�رصة  حجم  متو�سط  اأعلى  واالأغوار  واأريح�  اخلليل  حم�فظتْي  يف  الريف  �سجل  وقد 
يف الريف يف ال�سفة، وذلك مبتو�سط 6.6 اأفراد يف اخلليل و 6.2 اأفراد يف اأريح� واالأغوار 
)اجلدول )2( وال�سكل )2( ، وغ�لبً� م� يعود هذا االرتف�ع يف اخلليل اإىل تعدد الزوج�ت فيه�، 
وب�لت�يل ارتف�ع عدد االأطف�ل املنجبني، واأم� �سبب االرتف�ع يف اأريح� واالأغوار فيعود اإىل 
يف  للم�س�عدة  االأبن�ء  من  مزيٍد  اإىل  احل�جة  وب�لت�يل  املروية،  الزراعة  يف  املنطقة  �سهرة 

االأعم�ل الزراعية. 
الجدول )2(

متوسط حجم األسرة في محافظات الضفة الغربية حسب نوع التجمع لسنة 2007

املحافظة
متو�سط حجم االأ�رضة )فرد( 

متو�سط املحافظة
خميماتريفح�رض

5.45.55.15.4جنني
5.65.75.55.6طوب��ص
5.25.35.45.3طولكرم
5.25.75.55.4ن�بل�ص 
5.5- 5.45.7قلقيلية
5.4- 5.25.5�سلفيت

55.65.65.3رام اهلل والبرية
5.46.25.55.6اأريح� واالأغوار

5.15.65.45.2القد�ص 
5.35.65.25.4بيت حلم

6.16.66.16.2اخلليل
5.45.75.55.5املجموع

السكان-  تقرير  للتعداد-  النهائية  النتائج   . الفلسطيني، (2009)  المركزي لالحصاء  الجهاز  المصدر: 
الضفة الغربية، جدول 1، ص61 .
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ال�سفة،  الع�م يف  املتو�سط  االأ�رصة يف احل�رص عن  انخف�ص متو�سط حجم  وب�ملق�بل 
ولكن بن�سبٍة قليلة فبلغ 5.4 اأفراد، وهن� ال بد من تو�سيح اأمٍر يتعلق بت�سنيف التجمع�ت 
احل�رصية يف ال�سفة الغربية، فح�سب تعريف اجله�ز املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني للتجمع�ت 
حل�رصية، ف�إن كثرياً من التجمع�ت املعروفة لدى كثرٍي من الن��ص على اأنه� جتمع�ٌت ريفية 
الريفية ت�سكل ثلثي  التجمع�ت  اأنه� جتمع�ٌت ح�رصية، وبهذا مل تعد  اأ�سبحت ت�سنف على 
املجتمع الفل�سطيني كم� ك�ن من قبل، وهكذا انعك�ست ال�سورة واأ�سبحت ن�سبة احل�رص ت�سكل 
68.7% من جمموع �سك�ن ال�سفة الغربية )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني، 2009. 
يف  ريفيون  هم  احل�رصية  التجمع�ت  �سك�ن  من  كثرياً  اأن  كله،  هذا  من  والق�سد   ، �ص61( 
ع�داتهم وتق�ليدهم و�سلوكهم االإجن�بي املعروف ب�رتف�ع معدالت اخل�سوبة، وهذا م� يف�رص 
عدم االنخف��ص الكبري يف متو�سط حجم االأ�رصة يف احل�رص عن املتو�سط يف ال�سفة، اأو بني 
الريف واحل�رص، واأم� هذه الن�سبة القليلة يف االنخف��ص فهي ع�ئدٌة اإىل طبيعة احلي�ة يف 
املدن التي تفر�ص –بخ�س�ئ�سه� االجتم�عية واالقت�س�دية- اأن تكون االأ�رصة فيه� اأ�سغر 

من غريه� يف التجمع�ت االخرى.
واأم� فيم� يتعلق بحجم االأ�رصة يف املح�فظ�ت، فلم يزد املتو�سط فيه� عن املتو�سط 
يف ال�سفة اإال يف ثالث حم�فظ�ٍت هي: طوب��ص )5.6 اأفراد( واأريح� واالأغوار )5.6 اأفراد( 
الزوج�ت  تعدد  اإىل  اخلليل  حم�فظة  يف  املتو�سط  ارتف�ع  ويعزى   ، اأفراد(   6.2( واخلليل 

وارتف�ع معدالت املواليد. 
وفيم� يخ�ص املخيم�ت، فقد مت��سى متو�سط حجم االأ�رصة فيه� والب�لغ 5.5 اأفراد مع 
متو�سط ال�سفة، وب�لرغم من ارتف�ع ن�سبة �سغ�ر ال�سن فيه� عن املتو�سط يف ال�سفة )%41.5 
من جمموع ال�سك�ن يف املخيم�ت، مق�بل 40.3% يف ال�سفة( )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء 

المصدر: بيانات الجدول (2(
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الفل�سطيني، 2009. �ص82( ، ف�إن هذا االرتف�ع يعود- على االأغلب- اإىل �سيق امل�س�كن يف 
املخيم�ت، ونظ�م البن�ء متعدد الطوابق يف م�س�حة �سيقة من االأر�ص ال ت�س�عد على كرب 

حجم االأ�رصة.

التوزيع النسيب لعدد أفراد األسرة: 
ت�سم بي�ن�ت اجلدول )3( وال�سكل )3( التوزيع الن�سبي لعدد اأفراد االأ�رصة بح�سب نوع 
التجمع يف ال�سفة الغربية، حيث تو�سح هذه البي�ن�ت اأن االأ�رص التي تتكون من 4- 6 اأفراد 
�سغلت اأعلى ن�سبٍة من بني فئ�ت حجم االأ�رص يف ال�سفة، وك�ن ذلك بواقع 41.7% من جمموع 
اأ�سلفن�،  كم�  5.5اأفراد  والب�لغ  االأ�رصة  حلجم  احل�س�بي  الو�سط  يقع  الفئة  هذه  ويف  االأ�رص، 

ومبعنى اآخر ف�إن هذه الفئة العددية يقع فيه� ويدور حوله� معظم االأ�رص.
الجدول )3(

التوزيع النسبي لألسر حسب فئات حجم األسرة ونوع التجمع في الضفة الغربية لسنة 2007

ال�سفة الغربية %خميمات %ريف %ح�رض %حجم االأ�رضة )فرد( 

3 -124.823.725.624.6
6 -442.938.939.941.7
9 -726.229.328.427.1

106.18.16.16.6 ف�أكرث
100100100100املجموع

السكان-  تقرير  للتعداد-  النهائية  النتائج   . الفلسطيني، (2009)  المركزي لإلحصاء  الجهاز  المصدر: 
الضفة الغربية، جدول7، ص85.

المصدر: بيانات الجدول (3(
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وج�ءت االأ�رص التي تتكون من 7- 9 اأفراد يف الرتتيب الث�ين، وذلك بن�سبة 27.1% من 
جمموع اأ�رص ال�سفة، وهذه الن�سبة قريبٌة من ن�سبة االأ�رص التي تتكون من 1- 3 اأفراد، وهي 
ت�سري اإىل اأن هن�ك ن�سبًة من االأ�رص التي ترتفع عنده� معدالت اخل�سوبة، مم� رفع من عدد 
اأو اأنه� م� زالت  اأنه� ال حتبذ زي�دة االإجن�ب،  اأ�رٌص اأخرى اإم�  اأفراده�، وهذه االأ�رص يق�بله� 

اأ�رصاً �س�بًة يف بداية حي�ته� االإجن�بية.
واأم� االأ�رص كبرية احلجم )10 اأفراد ف�أكرث( ، فك�نت ن�سبته� قليلة )6.6%( قي��سً� ب�لن�سب 
االأخرى، وم� واقع هذه الن�سبة، وم� �سبقه� من ن�سٍب اأخرى حلجم االأ�رص اإال انعك��ص لرغبة 
كثري من اأرب�ب االأ�رص يف تكوين اأ�رٍص اإم� متو�سطة احلجم اأو �سغرية احلجم، وعلى االأغلب 
اأن الدافع وراء ذلك هو ارتف�ع التك�ليف احلي�تية مبختلف متطلب�ته�، ولكن الالفت للنظر 
اأن الريف ك�ن فيه اأعلى ن�سبٍة لالأ�رص كبرية احلجم، وبف�رٍق ملحوظ عن احل�رص واملخيم�ت، 
)8.1% للريف، مق�بل 6.1% لكٍل من احل�رص واملخيم�ت( ، ولوال الت�سنيف احلديث للتجمع�ت 
الريفية واحل�رصية الرتفعت الن�سبة يف الريف اأكرث من ذلك على ح�س�ب الن�سبة يف احل�رص، 
وعلى كل ح�ل ف�لن�سبة يف الريف تتم��سى مع احلي�ة االقت�س�دية الزراعية التي حتت�ج اإىل 
عدٍد اأكرب من اأفراد االأ�رصة، اإ�س�فًة اإىل اختالف الثق�فة االإجن�بية يف الريف عن مثيلته� يف 

احل�رص واملخيم�ت. 
اأفراد(  االأ�رص �سغرية احلجم )1- 3  ن�سب  الفروق يف  اأن  وتظهر بي�ن�ت اجلدول )3( 
بني احل�رص والريف واملخيم�ت هي فروٌق قليلٌة )24.8% و 23.7% و 25.6% على التوايل( 
، وهذا التق�رب يف هذه الن�سب يعرب اإىل حٍد م� عن ت�س�به خمتلف العوامل املوؤثرة يف حجم 

االأ�رصة يف اأنواع التجمع�ت ال�سك�نية الثالثة. 

التوزيع النسيب لنوع األسرة يف الضفة الغربية: 

تظهر بي�ن�ت اجلدول )4( وال�سكل )4( اأن هن�ك فروق�ٍت كبرية يف ن�سب نوع االأ�رصة 
يف ال�سفة الغربية، وقد احتلت االأ�رصة النووية اأعلى ن�سبٍة فيه�، وك�ن ذلك بواقع 81.8% من 
جمموع االأ�رص، وهذه الن�سبة املرتفعة تعرب عن رغبة ن�سبٍة كبريٍة من ال�سك�ن يف اال�ستقالل 
اأحد، ف�الأ�رصة النووية تعني يف جممله� الزوجني واأبن�ءهم ب�لدم  ب�أ�رٍص ال ي�س�ركهم فيه� 

فقط، وم� خالف ذلك ي�سبح تقبله �سعبً� من قبل رب االأ�رصة.
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الجدول )4( 
نوع األسرة بحسب نوع التجمع في الضفة الغربية لسنة 2007 

نوع التجمع
نوع االأ�رضة

املجموع
غري مبنياأ�رضٌة مركبةاأ�رضٌة ممتدةاأ�رضٌة نوويةاأ�رضة من �سخ�ٍس واحد

4.18211.80.21.9100ح�رص
481.313.60.20.9100ريف

5.282.211.60.20.8100خميم�ت
4.181.812.20.21.6100ال�سفة الغربية

السكان-  تقرير  للتعداد-  النهائية  النتائج   . الفلسطيني، (2009)  المركزي لإلحصاء  الجهاز  المصدر: 
الضفة الغربية، جدول 7، ص85.

ومن جهة اأخرى تتحمل كٌل من االأ�رصة املمتدة واالأ�رصة املركبة وجود اأفراٍد اآخرين 
مع اأفراد االأ�رصة النووية، ويف هذه احل�لة ف�إن هوؤالء االأفراد �سيبقون ي�سكلون �رصك�ء يف 
االأ�رصة حتى لو ك�ن بع�سهم من االأق�رب، وهذا يتع�ر�ص مع الطبيعة االإن�س�نية التي ترغب 
يف اال�ستقالل، ولهذا جند ن�سبة االأ�رص املمتدة قد انخف�ست اإىل 12.2%، واالأ�سعب منه� هو 
اأفراد االأ�رصة النووية،  اأفراداً ال تربطهم عالقة قرابٍة مع  تركيب االأ�رصة املركبة التي ت�سم 
اأنواع  كل  ويف  االأ�رص،  جمموع  من   %0.2 اإىل  االأ�رص  هذه  ن�سبة  خف�ص  اإىل  اأدى  م�  وهذا 
التجمع�ت، وك�أن ل�س�ن ح�ل هذه التجمع�ت يقول: اإنن� متفقون على اأن ال يعي�ص بينن� اأفراٌد 
ال تربطن� بهم �سلة قرابٍة، وهذا بطبيعة احل�ل انعك��ٌص لعقيدة املجتمع الفل�سطيني وع�داته 

ومف�هيمه.

المصدر: بيانات الجدول (4(
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احلالة التعليمية ألرباب األسر يف الضفة الغربية: 
توؤثر يف معدالت  االأ�رصة  لرب  التعليمية  احل�لة  اأن  الدميوغرافيني  لدى  املعروف  من 
اخل�سوبة ب�سكٍل ع�م، فع�دًة م� تنخف�ص معدالت اخل�سوبة كلم� زاد امل�ستوى التعليمي لرب 
االأ�رصة ولزوجته اأي�سً�، وبخ��سًة اأن اال�ستمرار يف طلب العلم يوؤخر العمر عند الزواج االأول، 
النه�ئية  اإجن�بيً� تكون املح�سلة  الزوجني ينمي لديهم� �سلوكً�  اأو  الزوج  التعليم لدى  واأن 
له تخفي�ص عدد االأبن�ء املنجبني، وب�لت�يل يرتتب على ذلك انخف��ص حجم االأ�رصة، وهذا 
م� اأكدته بع�ص الدرا�س�ت ال�س�بقة، ففي درا�سٍة عن حم�فظة طولكرم تبني اأن اأعلى متو�سط 
عمر عند الزواج االأول لدى الذكور ك�ن عند الذين م�ستواهم التعليمي ج�معة ف�أعلى، واأن 
 ،2003 )اأبو�س�لح،  منهم  االأميني  عند  ك�ن  االإن�ث  عند  اأم  الذكور  عند  �سواء  متو�سط  اأقل 

�ص231(.
وتظهر بي�ن�ت اجلدول )5( وال�سكل )5( اأن حوايل ربع اأرب�ب االأ�رص يف ال�سفة الغربية 
)25.4%( هم يف م�ستوى املرحلة االإعدادية من حت�سيلهم العلمي، وهم بهذه الن�سبة ي�سغلون 
اأعلى ن�سبة من بني جمموع اأرب�ب االأ�رص ملختلف احل�الت التعليمية، يليهم اأرب�ب االأ�رص ذوو 
امل�ستوى التعليمي للمرحلة االبتدائية، وذلك بن�سبة 21.1% من جمموع اأرب�ب االأ�رص، واأم� 
اأقل ن�سبة اأ�رص ح�سب احل�لة التعليمية لرب االأ�رصة، فك�نت للذين م�ستواهم التعليمي دبلوم 

ع�ٍل )0.3%( يليهم الدكتوراه )0.5%( من جمموع اأرب�ب االأ�رص يف ال�سفة.
الجدول )5(

 التوزيع النسبي لحجم األسرة في الضفة الغربية حسب الحالة التعليمية لرب األسرة لسنة 2007

الن�سبة من ا�رض ال�سفة %10 اأفراد فاأكرث %7- 9 اأفراد %4- 6 اأفراد %1- 3 اأفراد %احلالة التعليمية لرب االأ�رضة
5823.212.868اأمي
27.135.227.71010.9ملم

19.140.132.18.721.1اإبتدائي
20.445.8285.825.4اإعدادي
20.646.327.85.313.9ث�نوي

17.441.833.96.96.7دبلوم متو�سط
25.347.72349.1بك�لوريو�ص
21.248.126.44.30.3دبلوم ع�يل

21.553.352.32.91.4م�ج�ستري
20.45522.12.50.5دكتوراه

35.142.917.94.12.8غري مبني

السكان-  تقرير  للتعداد-  النهائية  النتائج   . الفلسطيني، (2009)  المركزي لإلحصاء  الجهاز  المصدر: 
الضفة الغربية، جدول 8، ص89. 
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كم� يالحظ من بي�ن�ت اجلدول )5( اأن االأ�رص متو�سطة احلجم )4- 6 اأفراد( - وهي 
الفئة التي يقع فيه� متو�سط حجم االأ�رصة يف ال�سفة- قد ا�ستحوذت على اأعلى ن�سب اأرب�ب 
اأ�رص يف خمتلف احل�الت التعليمية، وت�أتي فئة حجم االأ�رصة 7- 9 اأفراد يف الرتتيب الث�ين 
التعليمية، وا�ستكم�اًل لهذا املو�سوع،  اأ�رص يف خمتلف احل�الت  اأرب�ب  اأعلى ن�سب  يف �سغل 
لرب  التعليمية  احل�لة  ت�أثري  اأن حجم  يت�سح   ،  )5( اجلدول  لبي�ن�ت  اأخرى  قراءٍة  ف�إنه يف 
املث�ل:  �سبيل  فعلى  للتوقع�ت،  املغ�يرة  احلق�ئق  من  قليل  فيه  االأ�رصة  حجم  على  االأ�رصة 
االأ�رص  االأميني يف  االأ�رص  اأرب�ب  ن�سبة  ترتفع  اأن  املو�سوع  هذا  مثل  ع�دًة يف  املتوقع  من 
لتبلغ %58  االأميني  االأ�رص  اأرب�ب  ن�سبة  ارتفعت  فقد  ذلك،  الواقع غري  اأن  اإال  كبرية احلجم، 
من جمموعهم عند فئة حجم االأ�رصة �سغرية احلجم )1- 3 اأفراد( ، ب�لق�بل انخف�ست ن�سبة 
اأرب�ب اأ�رص االأميني اإىل 8% من جمموعهم لدى االأ�رص كبرية احلجم )10 اأفراد ف�أكرث( ، وهذه 
حقيقٌة مغ�يرٌة للتوقع�ت كم� ذكر، ولعل من املهم جداً يف هذه احل�لة معرفة ال�سبب يف ذلك، 
فعلى االأغلب اأن عدم ح�سول هوؤالء االأميني على موؤهٍل علمٍي- اأو حتى و�سولهم اىل م�ستوى 
اقت�س�ديٍة ذات دخٍل  اأن�سطٍة  اختي�ر  االأمية- �سيَّق عليهم فر�ص  اأف�سل من  تعليمي يكون 
اأف�سل من فر�ص العمل املت�حة لالأميني، وب�لت�يل �سكل انخف��ص الدخل دافعً� خلف�ص عدد 
اأفراد االأ�رص، وهن�ك �سبب اآخر وهو اأن اأرب�ب االأ�رص االأميني يتزوجون من ن�س�ء متعلم�ت، 

وهوؤالء لهن اأثٌر يف اإجن�ب عدد اأقل من االأطف�ل، خ��سة اإذا كن يعملن يف وظ�ئف خمتلفة.
وب�لرغم من وجود هذه الن�سبة من االأميني بني اأرب�ب االأ�رص، ف�إن هذا ال يحول دون 
الت�أكيد من خالل بي�ن�ت اجلدول )5( وال�سكل )5( اأن ال�سك�ن يف ال�سفة الغربية يحبذون 
احل�سول على التعليم، واأن االأمية هي اآخر خي�ٍر لهم، فم� يزيد عن ربع اأرب�ب االأ�رص )%25.1( 
املرحلة  م�ستوى  من   )%21.1( اخلم�ص  عن  يزيد  وم�  االإعدادية،  املرحلة  م�ستوى  من  هم 
اأن هن�ك ن�سبة ال ب�أ�ص به� من  الث�نوية، كم�  االبتدائية، وم� يقرب من 14% يف املرحلة 
م�ستوى املرحلة اجل�معية، ويعُد ال�سعب الفل�سطيني اأن التعليم هو طريق خال�ص له خ��سة 

منذ حدوث النكبة ع�م 1948. 

المصدر: بيانات الجدول (5(
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االأ�رص  اأرب�ب  ن�سبة  اأن  فيالحظ   )5( وال�سكل   )5( اجلدول  من  االآخر  اجل�نب  يف  واأم� 
ويف كل احل�الت التعليمية- ب��ستثن�ء االأمية- تنخف�ص عند االأ�رص �سغرية احلجم )1- 3 
اأفراد( ، وعند االأ�رص كبرية احلجم )10 اأفراد ف�أكرث( ، واإن ك�ن االنخف��ص عند االأ�رص كبرية 
احلجم بن�سبٍة اأكرب، فعلى م� يبدو من البي�ن�ت املتعلقة به�تني الفئتني وخ��سًة م� يتعلق 
بفئة االأ�رص كبرية احلجم اأن معظم اأرب�ب االأ�رص يف ال�سفة مييلون اإىل تكوين اأ�رٍص متو�سطة 

احلجم.

التوزيع النسيب لألسر حسب عدد صغار السن يف األسرة: 
من  ع�ليٍة  درجٍة  على  االأ�رصة  يف  �سنة(   15 من  )اأقل  ال�سن  �سغ�ر  عدد  معرفة  تعدُّ 
رب  على  اقت�س�ديً�  عبئً�  ت�سكل  ال�سن  �سغ�ر  ن�سبة  اأن  يف  االأهمية  هذه  وتتمثل  االأهمية، 
االأ�رصة، وب�لت�يل كلم� زادت ن�سبة هوؤالء ال�سغ�ر، كلم� زاد عبء االإع�لة على رب االأ�رصة على 
املدى الق�سري على اأقل تقدير، على اعتب�ر اأن هوؤالء ال�سغ�ر �سي�سكلون ن�سبًة من الع�ملني 
املنتجني يف امل�ستقبل، وهن�ك اأهميٌة اأخرى ملعرفة عدد �سغ�ر ال�سن يف االأ�رصة، والن�سبة 
التي ي�سكلونه� يف املجتمع، فهذه الن�سبة ي�ستخدمه� املخططون للتنمية يف الدولة عند ر�سم 

خططهم التنموية االقت�س�دية واالجتم�عية وال�سحية والتعليمية وغريه�.
ويف هذا ال�سدد ت�سري البي�ن�ت الر�سمية الفل�سطينية اإىل اأن متو�سط عدد �سغ�ر ال�سن يف 
االأ�رصة يف ال�سفة الغربية بلغ يف �سنة 2007 نحو 2.22 فرداً )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء 
هذا  اختلف  وقد  االأ�رصة،  يع�دل 40.3% من حجم  م�  اأي   ، الفل�سطيني، 2009 0 �ص73( 
املتو�سط قلياًل بني جتمٍع �سك�ين واآخر، فهو 2.17 فرداً يف احل�رص، و2.38 فرداً يف الريف، 
و2.28 فرداً يف املخيم�ت، ويالحظ من هذه املتو�سط�ت اأنه� قريبٌة من بع�سه�، وهذا اأحد 
املوؤ�رصات مل�ستوي�ت اخل�سوبة يف ال�سفة الغربية، وهي م�ستوي�ٌت مت�س�بهٌة ب�ال�ستن�د اإىل 

هذا املقي��ص. 
املدلول  هذا  ويتمثل  االأ�رصة،  يف  ال�سن  �سغ�ر  عدد  ملتو�سط  اقت�س�دي  مدلوٌل  وثمة 
مب� يعرف بعبء اإع�لة �سغ�ر ال�سن، وهو عدد �سغ�ر ال�سن )اأقل من 15 �سنة( من�سوبً� اإىل 
عدد ال�سك�ن يف الفئة العمرية 15- 64 �سنة، والذي بلغ يف ال�سفة الغربية 74.8%، وذلك 
بواقع 74.1% للح�رص، و 76.5% للريف، و 77.1% للمخيم�ت )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء 

الفل�سطيني، 2009 0 �ص73( .
ومن زاويٍة اأخرى، تظهر بي�ن�ت اجلدول )6( وال�سكل )6( اأن عدد �سغ�ر ال�سن يف ال�سفة 
الغربية يتف�وت من جتمٍع �سك�ين اإىل اآخر، فقد تبني اأن م� ن�سبته 28.7% من اأ�رص ال�سفة 
لي�ص لديه� �سغري �سن، وك�نت اأعلى ن�سبٍة لهذه االأ�رص يف احل�رص، وذلك بواقع 29.2% من 
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االأ�رص فيه، واأم� اأقل ن�سبٍة فك�نت يف الريف بواقع27.1%، اأم� املخيم�ت فقد اقرتبت الن�سبة 
فيه� كثرياً من املتو�سط يف ال�سفة، وذلك بواقع 28.5% من جمموع االأ�رص فيه�، ومن هذه 
الن�سب اأنه ال يوجد اختالف�ٌت كبريٌة فيه� بني جتمٍع واآخر، وهي تقرتب كثرياً من املتو�سط يف 
ال�سفة �سواٌء ب�لزي�دة اأو النق�س�ن، وهذا ت�أكيد اآخر على ت�س�به الثق�فة االإجن�بية يف خمتلف 
اأنواع التجمع�ت ال�سك�نية يف ال�سفة، وقد اأجري اختب�ر مربع ك�ي الختب�ر العالقة بني عدد 
االأ�رص التي لديه� �سغ�ٌر يف ال�سن، وبني منط ال�سكن الذي تعي�ص فيه اأ�رص ال�سغ�ر، وقد ُوجد 
اأن قيمة مربع ك�ي املح�سوبة بلغت 14.5 وهي اأ�سغر من قيمة مربع ك�ي املجدولة، التي 
بلغت 18.3 عند درج�ت حرية 10 وم�ستوى ثقة 0.05 وهذا يعني اأن متغري عدد االأ�رص التي 

لديه� �سغ�ٌر يف ال�سن م�ستقل عن متغري منط ال�سكن الأ�رص ال�سغ�ر.
الجدول )6( 

 التوزيع النسبي لألسر حسب عدد صغار السن في األسرة 
حسب نوع التجمع في الضفة الغربية لسنة 2007.

ن�سبة االأ�رض %

ال�سفة الغربيةخميماتريف ح�رض عدد �سغار ال�سن يف االأ�رضة )فرد( 
029.227.128.528.7
113.212.812.613
215.81514.715.5
31615.515.715.9
41313.714.113.2

512.815.914.413.7 ف�أكرث
100100100100املجموع

السكان-  تقرير  للتعداد-  النهائية  النتائج   .(2009) الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  المصدر: 
الضفة الغربية، جدول 9، ص90.

المصدر: بيانات الجدول (6(
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ومن جهٍة اأخرى يالحظ اأن االأ�رص التي ت�سم 3 اأفراد من �سغ�ر ال�سن احتلت اأعلى ن�سبٍة 
من جمموع االأ�رص التي يوجد �سغ�ر �سن فيه�، وذلك بواقع 15.9% من اأ�رص ال�سفة، وهذه 
الن�سبة تعني اأن هذا العدد ل�سغ�ر ال�سن هو العدد ال�س�ئع ن�سبيً� يف اأ�رص ال�سفة، ومل تظهر 
فروق تذكر بني احل�رص والريف واملخيم�ت، فهي 16% و 15.5% و 15.7% على التوايل، 
وهذا ت�أكيٌد اإ�س�يف على ت�س�به النظرة اإىل االإجن�ب يف خمتلف التجمع�ت ال�سك�نية، وهن� 
ال بد من التو�سيح اأن ن�سبًة كبريًة من التجمع�ت ال�سك�نية يف ال�سفة الغربية والتي ت�سنف 
ريفيٌة يف ع�داته� وتق�ليده� وثق�فته�  اإىل جتمع�ٌت  اأنه� جتمع�ٌت ح�رصية، م� هي  على 
الفوارق بني  من  قلَّل كثرياً  الت�سنيف  يتعلق منه� ب�خل�سوبة، وهذا  و�سلوكه� وخ��سًة م� 

احل�رص والريف يف العديد من بي�ن�ت خ�س�ئ�ص ال�سك�ن فيهم�.
كم� يالحظ من بي�ن�ت اجلدول )6( وال�سكل )6( اأن ن�سبة االأ�رص التي يوجد فيه� خم�سة 
من �سغ�ر ال�سن اأو اأكرث هي ن�سبٌة م�س�بهٌة اإىل حٍد كبري ن�سبة االأ�رص التي يوجد فيه� �سغري 
�سن واحد اأو اأربعة، وهذا يعني: اأنه مثلم� يوجد اأن��ٌص يفكرون بعدٍد قليٍل من ال�سغ�ر، هن�ك 
ن�سبٌة م�س�بهٌة لهم تفكر بعدٍد كبرٍي من ال�سغ�ر، ولكلت� املجموعتني تربيراتهم� وتف�سرياتهم� 

اخل��سة بكٍل منهم�.
فيه�  يوجد  التي  لالأ�رص  ن�سبٍة  اأقل  اأن  والتحليل،  الذكر  ت�ستوجب  التي  البي�ن�ت  ومن 
خم�سة �سغ�ر �سٍن اأو اأكرث ك�نت موجودة يف احل�رص، وذلك بواقع 12.8% من جمموع اأ�رص 
احل�رص، وب�ملق�بل ارتفعت هذه الن�سبة اإىل 15.9% يف الريف، واإىل 14.4% يف املخيم�ت، 
وهذه الن�سب تعرب عن اختالٍف ن�سبٍي بني احل�رص من جهة، وبني الريف واملخيم�ت من جهٍة 
اأخرى، وميكن اأن يعزى هذا االختالف اإىل اأ�سب�ٍب تعليمية واقت�س�دية وثق�فية واجتم�عية 

ودينية خمتلفة.  
التوزيع النسيب لألسر حسب عدد األفراد الذين سنهم 60 سنة فأكثر: 

اأن  حيث  من  وذلك  االأ�رص،  يف  ال�سن  �سغ�ر  مو�سوع  م�  حٍد  اإىل  املو�سوع  هذا  ي�سبه 
االأفراد الذين �سنهم 60 �سنة ف�أكرث يقعون يف فئ�ت قمة الهرم ال�سك�ين، واأن �سغ�ر ال�سن 
يقعون يف ق�عدة الهرم، واأن كلت� الفئتني من ال�سك�ن ت�ستخدم لقي��ص عبء االإع�لة الكلية 
يف املجتمع، وحبذا لو ك�نت البي�ن�ت اخل��سة بهذا املو�سوع لالأفراد الذين �سنهم 65 �سنة 
ال�سن من منظوٍر دميوغرايٍف  كب�ر  تعني  االأوىل  الفئة  الأن  ف�أكرث،  �سنة  بداًل من 60  ف�أكرث 
اأن ي�س�ق عليهم م� ميكن  اأم� 60 �سنة ف�أكرث فلي�سوا كب�ر �سٍن، وب�لت�يل ي�سعب  معروف، 
اأن ي�س�ق على كب�ر ال�سن )65 �سنة ف�أكرث( ، وعلى اأية ح�ل ف�إن من يبلغ من ال�سن 60 �سنة 
يكون ح�سب املتو�سط الع�م يف اأواخر العمر االإنت�جي له، وبهذا تعربِّ هذه الن�سبة اإىل حٍد م� 

عن ن�سبة وجود هوؤالء الكب�ر –اإذا ج�ز لن� التعبري- يف االأ�رصة.
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وتظهر بي�ن�ت اجلدول )7( وال�سكل )7( ، اأن م� ن�سبته 79.8% من اأ�رص ال�سفة الغربية 
ال يوجد فيه� اأفراٌد �سنهم 60 �سنة ف�أكرث، وال يظهر تف�وٌت الفت للنظر يف ن�سب هذه االأ�رص 
اأو املخيم�ت تدور حول هذا  ح�سب نوع التجمع، فجميع الن�سب �سواء يف احل�رص اأو الريف 
املتو�سط اإم� ب�لزي�دة قلياًل كم� يف احل�رص )80.3%( واإم� ب�لنق�س�ن قلياًل كم� يف الريف 
ت�س�به  على  توؤكد  الن�سب  هذه  اأن  �سك  وال   ، التوايل(  على   %79.7 و   %78.5( واملخيم�ت 
اأنواع  خمتلف  يف  ف�أكرث  �سنة   60 �سنهم  الذين  ب�الأفراد  املتعلقة  الدميوغرافية  احلق�ئق 
التجمع�ت ال�سك�نية يف ال�سفة، ومن هذه احلق�ئق على �سبيل املث�ل: ت�س�به معدالت الوف�ة 
الرئي�سية،  العمرية  الفئ�ت  ح�سب  ال�سك�ن  توزيع  وت�س�به  العمري،  الوف�ة  ومعدل  اخل�م، 
فمثاًل: بلغت ن�سبة كب�ر ال�سن 3.3% من جمموع ال�سك�ن يف احل�رص، ويف الريف 3.6%، ويف 
املخيم�ت 3.3%،وكذلك احل�ل يق�ل عن الت�س�به يف فئة �سغ�ر ال�سن وفئة متو�سطي ال�سن، 
وميكن اأن ن�سيف اإىل هذه احلق�ئق اأي�سً� اأن ارتف�ع ن�سبة االأ�رص النووية يف ال�سفة الغربية 
)81.8%( �سيقلل من فر�سة وجود اأفراد �سنهم 60 �سنة ف�أكرث يف االأ�رصة، وب�لت�يل �سرتتفع 

ن�سبة االأ�رص التي ال يوجد فيه� هوؤالء االأفراد، وهذا م� ك�ن ب�لفعل.
الجدول )7( 

 التوزيع النسبي لألسر حسب عدد األفراد الذين سنهم 60 سنة فأكثر 
حسب نوع التجمع في الضفة الغربية لسنة 2007.

ن�سبة االأ�رض %
ال�سفة الغربيةخميماتريف ح�رض عدد االأفراد 60 �سنة فاأكرث )فرد( 

080.378.579.779.8
113.614.914.514
25.96.45.76

30.20.20.10.2 ف�أكرث
100100100100املجموع

السكان-  تقرير  للتعداد-  النهائية  النتائج   . الفلسطيني، (2009)  المركزي لإلحصاء  الجهاز  المصدر: 
الضفة الغربية، جدول 10، ص94.

المصدر: بيانات الجدول (7(
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اأن ن�سبة االأ�رص التي يوجد فيه� فرٌد واحٌد 60  ويظهر اجلدول )7( وال�سكل )7( اأي�سً� 
�سنة ف�أكرث مل تتج�وز 14% من جمموع اأ�رص ال�سفة، وهذه الن�سبة ال تبعث على االرتي�ح، 
الأنه� ت�سري اإىل انخف��ٍص وا�سٍح يف ن�سبة كب�ر ال�سن يف ظل تراجٍع ملتو�سط حجم االأ�رصة 
كم� �سلف، وال يوجد اختالف�ٌت كبريٌة يف هذه الن�سبة تعود اإىل اختالف نوع التجمع، فهي 
–واإن انخف�ست قلياًل عن املتو�سط يف احل�رص- اإال اأنه� قريبٌة من بع�سه� يف خمتلف اأنواع 
التجمع�ت ال�سك�نية )13.6% للح�رص و14.9% للريف و 14.5% للمخيم�ت( . ولكن الن�سبة 
تنخف�ص اأكرث لدى االأ�رص التي يوجد فيه� فردان �سنهم� 60 �سنة ف�أكرث، لت�سمل 6% فقط من 
التجمع�ت  اأنواع  بني  كبريًة  اختالف�ٍت  ت�سجل  ال  اأي�سً�  الن�سبة  وهذه  ال�سفة،  اأ�رص  جمموع 

ال�سك�نية. 
�سنة  �سنهم 60  اأفراداً  التي ت�سم  لالأ�رص  ن�سبٍة  اأدنى  اأن  اأي�سً� يالحظ  ال�س�أن  ويف هذا 
ف�أكرث موجودة لدى االأ�رص التي ت�سم ثالثًة منهم ف�أكرث، وذلك بن�سبة 0.2% من جمموع اأ�رص 

ال�سفة، وهذه الن�سبة ال تختلف اإال قلياًل جداً من نوع جتمع اإىل اآخر.
اإن هذا التوزيع لن�سب االأ�رص ح�سب عدد االأفراد الذين �سنهم 60 �سنة ف�أكرث م� هو اإال 
نتيجة وانعك��ص لظواهر دميوغرافية عدة، منه� م� ك�نت �س�ئدة �س�بقً�، ومنه� م� هي �س�ئدٌة 
ح�ليً�، فمنه� على �سبيل املث�ل: انخف��ص ن�سبة �سغ�ر ال�سن يف ال�سفة الغربية من %45 
يف �سنة 1997 اإىل 40.3% يف �سنة 2007، ومنه� اأي�سً�: ارتف�ع ن�سبة متو�سطي ال�سن من 
51.2% يف �سنة 1997 اإىل 54% يف �سنة 2007، وقد ترتب على هذه التغريات يف ن�سب 
�سغ�ر ال�سن ومتو�سطي ال�سن حدوث تغرياٍت يف ن�سب كب�ر ال�سن، اإذ انخف�ست ن�سبتهم من 
الفل�سطيني،  اإىل 3.3% يف �سنة 2007 )اجله�ز املركزي لالإح�س�ء  3.8% يف �سنة 1997 
اأو  ال�سن  كب�ر  ن�سبة  انخف��ص  اأن  على  الت�أكيد  هو  هذا  كل  من  والق�سد   ، �ص57(   .2009
الوفي�ت  ارتف�ع معدالت  اإىل  اأن يكون ع�ئداً  لي�ص ب�ل�رصورة  ف�أكرث  �سنة  �سنهم 60  الذين 
اأن معدل الوفي�ت اخل�م  اأم العمري، حيث توؤكد البي�ن�ت الر�سمية الفل�سطينية  �سواٌء اخل�م 
يف ال�سفة انخف�ص من 5.1 ب�الألف يف �سنة 1997 اإىل 4.4 ب�الألف يف �سنة 2009 )اجله�ز 
م�  اأن  الدرا�سة  بينت  اأخرى  زاوية  ومن   . �ص57(   ،2009 الفل�سطيني،  لالإح�س�ء  املركزي 
ف�أكرث، وقد ك�نت هذه  �سنة  �سنهم 60  اأفراد  ال�سفة ال يوجد فيه�  اأ�رص  ن�سبته 79.8% من 

الن�سبة متق�ربة يف خمتلف اأمن�ط ال�سكن.
التوزيع النسيب لألسر حسب عدد األفراد النشيطني اقتصادياً: 

يف  عدة  نواٍح  يف  كبريًة  اأهميًة  االأ�رصة  يف  اقت�س�ديً�  الن�سيطني  عدد  ملعرفة  اإن 
ال�سك�ن  مب��رٌص يف حركة  ت�أثرٌي  االأ�رصة  اقت�س�ديً� يف  الن�سيطني  فلعدد  واملجتمع،  االأ�رصة 
وبنيتهم، اأم� احلركة فتتمثل يف الوفي�ت واخل�سوبة والهجرة )�سه�ونة، 1983، �ص129( 
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، واأم� بنية ال�سك�ن فتتكون من �سف�ٍت عدة تتمثل يف الرتكيب العمري والرتكيب النوعي 
ك�نت  ورمب�  وغريه�،  االقت�س�دية  واحل�لة  التعليمية  واحل�لة  الزواجية  واحل�لة  لل�سك�ن، 
الن�س�ط  اأهميًة، الأنه� حتمل يف مع�نيه� معدل  ال�سف�ت  اأكرث هذه  االقت�س�دية هي  احل�لة 
االأ�رصة، واملهنة  الع�ملني يف  الع�م، وعدد  الن�س�ط االقت�س�دي  االقت�س�دي اخل�م، ومعدل 
والبط�لة والدخل ون�سبة االإع�لة احلقيقية، وميكن ا�ستخدام كل هذه ال�سف�ت كمق�يي�ص ملدى 
رف�هة االأ�رصة واملجتمع، ف�الجت�ه الع�م اأنه كلم� زاد عدد الن�سيطني اقت�س�ديً� يف االأ�رصة، 
كلم� زاد دخل االأ�رصة، وهن� يجب التنبيه اإىل �رصورة التع�مل مع هذا االجت�ه بحذٍر وانتب�ه، 
الن�سيطني اقت�س�ديً�، فرب فرد واحد يكون دخله م�س�ويً�  وخ��سًة معدالت الدخل لالأفراد 
لدخول ثالثة اأفراٍد، واأحي�نً� اأكرث من ذلك من ذوي الدخول املتدنية، ويف املح�سلة يجب اأن 
ال يغيب عن الب�ل اأن ملجموع ال�سف�ت االقت�س�دية يف االأ�رصة ت�أثرياً مب��رصاً وكبرياً على 

خمتلف الرتاكيب ال�سك�نية االأخرى. 
وتظهر بي�ن�ت اجلدول )8( وال�سكل )8( ن�سب توزيع االأ�رص يف ال�سفة الغربية ح�سب 
عدد االأفراد الن�سيطني اقت�س�ديً� يف االأ�رصة، حيث يتبني اأن م� ن�سبته 11% من اأ�رص ال�سفة 
ال يوجد فيه� اأي فرٍد ن�سيط اقت�س�ديً�، ومبعنى اآخر، ف�إن هذه االأ�رص ال يوجد فيه� فرٌد يعمل 
وله دخٌل معني ينفقه على االأ�رصة، وب�لت�يل ف�إن هذه الن�سبة من االأ�رص تعتمد يف معي�سته� 
على م�سدٍر اآخر للدخل، ك�أن يكون رب االأ�رصة الن�سيط اقت�س�ديً� يعمل يف اخل�رج، وير�سل 
النقود اإىل اأ�رصته يف ال�سفة، اأو اأن هن�ك جهة ذات �سلٍة قرابٍة ب�الأ�رصة تنفق على مثل هذه 
االأ�رص، وهن�ك احتم�ٌل اآخر يتمثل يف جهٍة اجتم�عيٍة ر�سميٍة اأو �سعبيٍة تقوم ب�الإنف�ق على 

هذه االأ�رص.
 الجدول )8( 

 التوزيع النسبي لألسر حسب عدد النشيطين اقتصاديًا في الضفة الغربية لسنة 2007.

ن�سبة االأ�رض %عدد الن�سيطني اقت�سادياً )فرد( 
011
157.5
218.9
36.3
42.6
51.2

2.5غري مبني
100املجموع

السكان-  تقرير  للتعداد-  النهائية  النتائج   . الفلسطيني، (2009)  المركزي لإلحصاء  الجهاز  المصدر: 
الضفة الغربية، جدول 43، ص277.
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ال�سفة يوجد  اأ�رص  اأن م� ن�سبته 57.5% من  وتظهر بي�ن�ت اجلدول )8( وال�سكل )8( 
االأ�رص  االأ�رصة، وخ��سًة يف  الفرد هو رب  اقت�س�ديً�، وغ�لبً� م� يكون هذا  فيه� فرٌد ن�سيٌط 
النووية وهي النمط ال�س�ئع لنوع االأ�رص يف ال�سفة، ولي�ص معنى هذا اأن كل االأ�رص النووية 
يوجد فيه� فرٌد ن�سيٌط اقت�س�ديً�، بل على العك�ص فهن�ك ن�سبٌة من هذه االأ�رص ال يوجد فيه� 
فرٌد ن�سيٌط اقت�س�ديً� بدليل اأن ن�سبة االأ�رص النووية يف ال�سفة قد بلغت 81.8% من جمموع 
اأ�رص ال�سفة )اأنظر اجلدول )4( ( ، وهذه الن�سبة اأعلى بكثري من ن�سبة االأ�رص التي يوجد فيه� 
االأ�رص  من  ن�سبٍة  وجود  اإمك�نية  الفرق  هذا  من  يقلل  اأن  ميكن  ولكن  اقت�س�ديً�،  ن�سيٌط  فرٌد 

النووية يوجد فيه� فردان اأو اأكرث ن�سيطون اقت�س�ديً�. 
ومن املالحظ�ت االأخرى التي ميكن قراءته� بو�سوح يف بي�ن�ت اجلدول )8( وال�سكل 
)8( اأن عدد االأ�رص ون�سبته� ينخف�ص كلم� زاد عدد الن�سيطني اقت�س�ديً� يف االأ�رصة، ف�الأ�رص 
ال�سفة،  اأ�رص  ن�سبة 18.9% من جمموع  �سغلت  اقت�س�ديً�  ن�سيط�ن  فردان  فيه�  يوجد  التي 
واالأ�رص التي فيه� ثالثة ن�سيطني اقت�س�ديً� �سغلت 6.3% من جمموع االأ�رص، وهكذا ت�ستمر 
العالقة العك�سية بني ن�سبة االأ�رص وعدد الن�سيطني اقت�س�ديً� فيه� حتى الو�سول اإىل االأ�رص 
التي يوجد فيه� خم�سة اأفراٍد ن�سيطني اقت�س�ديً�، حيث تنخف�ص ن�سبة هذه االأ�رص اإىل %1.2 
من جمموع االأ�رص، وهذه نتيجة متوقعة، فوجود خم�سة اأفراٍد ن�سيطني اقت�س�ديً� يف االأ�رصة 

يعدُّ عدداً كبرياً، وب�لت�يل فهو قليل الوجود.

المصدر: بيانات الجدول (8(
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الغربية:  الضفة  في  لألسرة  البنائي  التركيب 

النتائج: 

اأظهرت الدرا�سة التحليلية للرتكيب البنائي لالأ�رضة يف ال�سفة الغربية النتائج 
االآتية: 

اأن متو�سط حجم االأ�رصة يف ال�سفة الغربية اآخذ ب�النخف��ص، فقد انخف�ص من 6.1. 1 
اأفراد يف �سنة 1997 اإىل 5.5 اأفراد يف �سنة 2007، وك�ن من اأبرز العوامل التي اأدت اإىل هذا 

االنخف��ص ح�سول ارتف�ٍع يف ن�سبة االأ�رص النووية، وانخف��ٍص يف معدالت اخل�سوبة.
ك�ن متو�سط حجم االأ�رصة يف معظم حم�فظ�ت ال�سفة قريبً� من الو�سط احل�س�بي  2 .
يف ال�سفة، ومل يظهر تطرٌف ن�سبي يف حجم االأ�رصة اإال يف حم�فظة اخلليل مبتو�سٍط قدره 

6.2 اأفراد.
بواقع  ذلك  ال�سفة، وك�ن  متو�سٍط يف  اأكرب  الريف  االأ�رصة يف  متو�سط حجم  احتل  3 .
اأفراد، وهذا احلجم يعك�ص الواقع االقت�س�دي الزراعي والواقع االجتم�عي ذا الع�دات   5.7
انخف�ص  وب�ملق�بل  االإجن�ب،  زي�دة  على  ت�سجع  والتي  الريف،  يف  املوجودة  والتق�ليد 
املتو�سط يف احل�رص قلياًل فبلغ 5.4 اأفراد، واأم� املخيم�ت فقد مت��سى متو�سط حجم االأ�رصة 

فيه� مع املتو�سط يف ال�سفة.
اأعلى ن�سبٍة من االأ�رص يف ال�سفة، وذلك  اأفراد  �سكلت االأ�رص التي تتكون من 4- 6. 4 
بن�سبة 41.7% من جمموع االأ�رص، وب�ملق�بل مل ت�سغل االأ�رص التي تتكون من 10 اأفراد ف�أكرث 

�سوى 6.1% من جمموع االأ�رص.
اأن هن�ك اأربعة اأنواٍع من االأ�رص يف ال�سفة، وقد احتلت االأ�رصة النووية اأعلى ن�سبٍة  5 .
فيه� )81.8% من جمموع االأ�رص( ، وهذه الن�سبة ت�سري اإىل حدوث ارتف�ٍع يف هذا النوع من 
االأ�رص ب�لن�سبة مل� ك�ن عليه �سنة 1997، حيث �سغلت االأ�رص النووية وقته� م� ن�سبته %74 
من اأ�رص ال�سفة، وهذه الن�سبة املرتفعة تعرب عن وجود رغبٍة لدى ن�سبٍة كبريٍة من ال�سك�ن 

لال�ستقالل ب�أ�رٍص ال ت�سم غري الزوجني واأبن�ئهم�.
املرحلة  من  االأ�رص  اأرب�ب  احتل  فقد  االأ�رصة،  لرب  التعليمية  احل�لة  مو�سوع  يف  6 .
جمموع  من   %25.4 بن�سبة  وذلك  ال�سفة،  يف  االأ�رص  اأرب�ب  بني  من  ن�سبٍة  اأعلى  االإعدادية 
االأ�رص، يليهم ذوو املرحلة االبتدائية بن�سبة 21.1%، وهذه الن�سبة تظهر اأن هن�ك رغبًة لدى 
من  معقوٍل  م�ستوى  على  احل�سول  املدر�سة- يف  ك�نوا طالبً� يف  عندم�  االأرب�ب-  هوؤالء 
التعليم ك�ملرحلة االإعدادية اأو املرحلة االبتدائية، كم� اأظهرت الدرا�سة اأن هن�ك ن�سبًة من 

اأرب�ب االأ�رص ك�نوا اأميني، وهذه الن�سبة تبعث على القلق يف ال�سفة الغربية.
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اإىل  انخف�ص متو�سط عدد �سغ�ر ال�سن يف االأ�رصة من 2.75 فرداً يف �سنة 2007. 7 
2.22 فرداً يف �سنة 2007، وبهذا يكون قد ترتب انخف��ٌص على عبء اإع�لة �سغ�ر ال�سن من 

87.9% يف �سنة 1997 اإىل 74.8% يف �سنة 2007.
عدم وجود فروٌق كبريٌة يف متو�سط عدد �سغ�ر ال�سن يف االأ�رصة تبعً� الختالف نوع  8 .
التجمع، فقد بلغ هذا املتو�سط 2.17 فرداً يف احل�رص، و 2.38 فردا يف الريف، و 2.28 فرداً 
اخل�سوبة يف  م�ستوي�ت  ت�س�به  اإىل  املتو�سط�ت  هذه  من  اال�ستدالل  املخيم�ت، وميكن  يف 

خمتلف التجمع�ت ال�سك�نية.
اأن 79.8% من اأ�رص ال�سفة الغربية ال يوجد فيه� اأفراٌد �سنهم 60. 9 �سنة ف�أكرث، وال 
يوجد تف�وٌت الفت للنظر يف ن�سب هذه االأ�رص ح�سب نوع التجمع )80.3% يف احل�رص و%78.5 
يف الريف و79.7% يف املخيم�ت( ، وميكن ا�ستخدام هذا الواقع كموؤ�رٍص على ت�س�به معدالت 
الوف�ة اخل�م يف خمتلف اأنواع التجمع�ت ال�سك�نية، وت�س�به معدل الوف�ة العمري ملن �سنهم 

60 �سنة ف�أكرث.
% من اأ�رص ال�سفة ال يوجد فيه� فرٌد ن�سيٌط اقت�س�ديً�، وب�لت�يل ف�إن اإع�لة هذه  اأن 11. 10
االأ�رص من اإحدى امل�س�در التي تقع خ�رج االأ�رصة، وهذه امل�س�در على اأنواع عدة اأو�سحته� 
الدرا�سة، واأظهرت الدرا�سة اأي�سً� اأن م� ن�سبته 57.5% من االأ�رص يوجد فيه� فرٌد واحٌد ن�سيٌط 

اقت�س�ديً�.

التوصيات: 
يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة ميكن و�سع التو�سيات االآتية: 

�رصورة و�سع خطٍط من��سبة تكون مبنيًة على الوق�ئع االقت�س�دية واالجتم�عية  1 .
والتعليمية والثق�فية التي تو�سلت اإليه� هذه الدرا�سة وغريه� من الدرا�س�ت ال�س�بقة، للحد 

من تراجع متو�سط حجم االأ�رصة، وخ��سًة م� يتعلق بتن�ق�ص ن�سبة �سغ�ر ال�سن.
التجمع�ت  لتمييز  الفل�سطيني  لالإح�س�ء  املركزي  اجله�ز  لدى  املتبعة  االأ�س�ص  اإن  2 .
احل�رصية عن التجمع�ت الريفية، اأدت اإىل ت�سنيف ع�رصات القرى على اأنه� جتمع�ٌت ح�رصية، 
علمً� ب�أن كثرياً من ال�سلوكي�ت االجتم�عية واالقت�س�دية والدميوغرافية يف هذه القرى هي 
�سلوكي�ٌت ريفية، واإن م�س�ألة ت�سنيفه� اإىل جتمع�ٍت ح�رصيٍة يعني زي�دًة يف بع�ص الظواهر 
الدميوغرافية يف احل�رص، وخف�ص هذه الظواهر يف الريف، مثل متو�سط حجم االأ�رصة، ون�سبة 
االأ�رص النووية، ون�سبة �سغ�ر ال�سن، ون�سبة كب�ر ال�سن يف االأ�رصة ...الخ، وبن�ء على هذا ميكن 
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التوجه ب�لتو�سية لدى امل�سوؤولني يف اجله�ز املركزي لالإح�س�ء الفل�سطيني الإع�دة تقومي 
اأ�س�ص ت�سنيف التجمع�ت ال�سك�نية اإىل ح�رٍص اأو ريف. 

نظراً الرتف�ع ن�سبة االأ�رص النووية ب�سكل ملحوظ، فهذا يعني ميل ن�سبٍة كبريٍة من  3 .
االأزواج وخ��سًة ال�س�بة منهم نحو اال�ستقالل ب�أ�رٍص منف�سلٍة عن الع�ئلة، وهذا الواقع ينبه 
اإىل �رصورة م�س�عدة هوؤالء االأزواج بتوفري م�س�كن م�ستقلة لهم، مثل بن�ء م�س�ريع اإ�سك�ٍن 
ب�رصوٍط تراعي دخول هوؤالء االأزواج، اأو توفري قطع اأرا�ٍص للبن�ء ب�أ�سع�ٍر معقولٍة وب�رصوط 

ت�سديٍد حمتملة، اأو اإعط�ء القرو�ص املي�رصة يف قيمة �سداده� ويف فرتة ال�سداد.
�رصورة ت�سجيع االأه�يل الأبن�ئهم بعدم الت�رصب من املدر�سة، وم� دام هوؤالء االأبن�ء  4 .

�سي�سبحون اأرب�ب اأ�رٍص يف امل�ستقبل، فليكونوا على م�ستوى اأعلى من التح�سيل العلمي. 
نظراً النخف��ص ن�سبة �سغ�ر ال�سن يف االأ�رصة من 2.75 فرداً يف �سنة 1997. 5 اإىل 
2.22 فرداً يف �سنة 2007، ف�إنه يجب التوجه ب�لتو�سية اإىل االأزواج الأن يرفعوا معدالت 
خ�سوبتهم حتى ترتفع ن�سبة �سغ�ر ال�سن، وم� يتبعه� من ارتف�ٍع يف حجم االأ�رصة، واأن تقوم 
اجله�ت امل�سوؤولة يف ال�سلطة الفل�سطينية ب�تخ�ذ االإجراءات املدرو�سة – وهي ب�جت�ه�ٍت 

متعددة- التي من �س�أنه� م�س�عدة االأزواج يف رفع معدالت خ�سوبتهم.
�سنة   6 .60 �سنهم  اأفراٌد  فيه�  يوجد  ال  التي  االأ�رص  ن�سبة  خف�ص  على  العمل  �رصورة 
م�  وغ�لبً�  املجتمع،  يف  ال�سن  كب�ر  عدد  انخف��ص  يعني  الن�سبة  هذه  ارتف�ع  الأن  ف�أكرث، 
يكون هذا االنخف��ص ب�سبب الوف�ة، كم� ال يجوز النظر اإىل وجود هوؤالء االأفراد على اأنهم 
جزٌء من عبء االإع�لة امللقى على ع�تق رب االأ�رصة، وعلى العك�ص من ذلك ميكن اأن يكون 
بع�ص هوؤالء االأفراد م� زال يعمل وينتج، واأنه رجل م�س�هٌم يف قيمة الدخل القومي للبلد، 
املج�الت  �ستى  يف  الكب�ر  هوؤالء  خربات  من  اال�ستف�دة  يف  الكبرية  االإمك�نية  اإىل  اإ�س�فًة 
كل  اإىل  اأ�سف  وغريه�،  وال�سحية  واالجتم�عية  واملهنية  والتج�رية  والزراعية  ال�سن�عية 
التقدم  وا�سٍح على مدى  كموؤ�رٍص  ي�ستخدم  املجتمع  ال�سن يف  كب�ر  ن�سبة  ارتف�ع  ف�إن  هذا، 

ال�سحي والغذائي والتعليمي يف ذلك املجتمع.
ن�سيٍط  فرٍد  اأي  فيه�  يوجد  ال  التي  لالأ�رص  الدخل  م�س�در  هي  م�  معرفة  �رصورة  7 .
طريق  عن  امل�س�در  ك�نت  ف�إذا  الغربية،  ال�سفة  اأ�رص  من   %11 ن�سبته�  والب�لغ  اقت�س�ديً� 
الهب�ت وامل�س�عدات واملعون�ت االجتم�عية، ف�إنه ال بد من التو�سية اإىل كل جهٍة ر�سميٍة اأو 
اأهليٍة ذات عالقٍة �سغريٍة ك�نت اأم كبرية بهذا ال�س�أن اأن يكونوا متنبهني يف م�س�عداتهم حتى 
ال يت�سببوا ب�أي حرٍج اأو خجٍل الأفراد هذه االأ�رص. واأم� اإذا ك�ن م�سدر الدخل من اأحد اأفراد 

االأ�رصة الع�ملني يف اخل�رج فال ب�أ�ص يف ذلك، ون�أمل اأن يعود كل مه�جٍر اإىل وطنه.
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