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  الملخص باللغة العربية

إلى تحديد مدى التشابه واالختالف في الخصائص الديمغرافية         هدفت هذه الرسالة 

تجمعات (واالقتصادية بين التجمعات السكانية في محافظة جنين والتي تم تصنيفها إلى 

د نمط يدتحهدفت إلى ، و)صغيرة، تجمعات متوسطة، تجمعات كبيرة، تجمعات كبيرة جداً

التوزيع الجغرافي للتجمعات السكانية في المحافظة، وكذلك تناولت الدراسة خدمات البنية 

التحتية المتوفرة في التجمعات السكانية من خالل توفر شبكة الكهرباء وشبكة المياه وشبكة 

حالة ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل الخصائص االجتماعية للسكان كال. الصرف الصحي

االجتماعية والتركيب النوعي والتركيب العمري والمستوى التعليمي، وتم تحليل الخصائص 

االقتصادية مثل توزيع العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام وعدد المنشآت العاملة 

وتم دراسة نمط توزيع التجمعات السكانية إذا ما كانت تميل . باستخدام تحليل التباين األحادي

 التجمع أم التشتت باستخدام معامل ارتباط الجار األقرب، وتم تحديد فيما إذا كان هناك إلى

. ارتباط بين توزيع التجمعات السكانية من حيث حجم السكان باستخدام معامل ارتباط موران

يتوزع سكان التجمعات السكانية في محافظة جنين :  توصلت الدراسة إلى نتائج مختلفة أهمها

نس من حيث التوزيع العمري والنوعي والحالة الزواجية والمستوى التعليمي، بشكل متجا

 بين التجمعات السكانية، إال أن هناك العاملين في القطاع الخاصهناك اختالف في توزيع و

جميع القطاعات، ويوجد تجانس في مدى اتصال التجمعات العاملين في تجانس في توزيع 

لسكانية، إال أن هناك اختالف واضح في مدى اتصالها بشبكة بشبكة الكهرباء بين التجمعات ا

ويأخذ توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين النمط . المياه وتوفر شبكة صرف صحي

تم وضع عدد من التوصيات التي . العشوائي وتميل التجمعات حسب عدد السكان نحو التجمع

 األساسية للتجمعات على اختالف أحجامها، تهدف إلى الحد من نسبة اإلعالة، وتقديم الخدمات

والعمل على إعداد دراسات أخرى باالعتماد على تعدادات قادمة للوقوف على التغيرات التي 

  .  تحدث على التجمعات

  



 ك  

Abstract 
         This study illustrates the similarities and differences in demographic 

and economic properties between localities in the Jenin governorate. The 

demographic characteristics which are tackled are gender, age groups and 

educational levels. Furthermore, the economic characteristics analyzed 

are status of activities and number of establishments. These analyses are 

made possible by using analysis of variance (One Way Anova). The 

spatial patterns for localities are studied by using nearest neighbor 

analysis technique and other statistics such as Moran’s I in order to 

determine the autocorrelation between localities in terms of population. 

Results of this study have shown that localities are similar in terms of the 

number of workers. However, such localities are differentiated by means 

of number of workers in the private sector, availability water and sewage 

waste network.  Statistical techniques have proved a random distribution 

of localities, but in terms of population size the localities revealed a 

cluster pattern. This area needs more study, to be carried out using recent 

census data in Jenin and other parts of Palestine. A number of 

recommendations have been put in order to reduce dependency ratio, to 

present infrastructures for all localities, and making more studies using 

censuses data for more analysis and changes in localities.      
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  الفصل األول

  المقدمة

      تتناول هذه الدراسة بالعرض والتحليل األوضاع الديمغرافية والجغرافية للتجمعات 

السكانية في محافظة جنين، وتوفر المرافق العامة وخدمات البنية التحتية فيها باالعتماد على 

 2005كانية  ومسح التجمعات الس1997بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

الف بين التجمعات السكانية فقد تم ت، ولتحديد مدى التشابه واالخ2004وتعداد المنشآت 

، )تجمعات صغيرة، تجمعات متوسطة، تجمعات كبيرة، تجمعات كبيرة جداً(تصنيفها إلى 

واالرتباط بين هذا  ،وتتناول الدراسة أيضا تحليل نمط التوزيع الجغرافي للتجمعات السكانية

  .1997زيع باالعتماد على عدد السكان عام التو

        تعتبر الدراسات السكانية من أهم الدراسات التي تمكن المخططين وصانعي القرار من 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتحسينات الضرورية التي تعمل على النهوض بالمجتمع، إضافة 

كما . الصعيدين المحلي والوطنيإلى أن دراسة السكان تساهم في وضع الخطط التنموية على 

  . يمكن وضع خطط تتالءم وحاجات المجتمع وهذا ما يطمح اليه الباحث من هذه الدراسة

        تضم هذه الدراسة خمسة فصول، تحدث الباحث في الفصل األول عن منهجية 

ئص الدراسة، وتناول في الفصل الثاني الدراسات السابقة، وتناول في الفصل الثالث الخصا

الطبيعية لمنطقة الدراسة، وتطور أحجام التجمعات السكانية في منطقة الدراسة خالل األعوام 

لفرضيات، أما ا في الفصل الرابع تحليل بيانات الدراسة وتحليل وتناول، )2006 - 1922(

  .الفصل األخير فتناول النتائج والتوصيات
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  : مشكلة الدراسة

جنين بشكل خاص الى دراسات معمقة تتناول     تفتقر فلسطين بشكل عام ومحافظة 

لذلك تأتي هذه . التجمعات السكانية وخصائصها المكانية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

الدراسة لسد العجز في هذا المجال من خالل تحليل واقع واتجاهات التغير في المؤشرات 

تبحث مشكلة .  في محافظة جنينالسكانية الخاصة باألوضاع االجتماعية واالقتصادية للسكان

الدراسة أيضاً نمط توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين إذا ما كان يميل إلى التجمع أم 

  .التشتت، وتوزيعها حسب أحجامها معبراً عنها بعدد سكانها

 تجمعاً سكانياً تم 96    تعتبر محافظة جنين أحد المحافظات الوسطى في فلسطين، وتضم 

 في هذه الدراسة حسب عدد السكان إلى تجمعات صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة، وكبيرة تصنيفها

من خالل هذا البحث سيتم دراسة نمط التوزيع و، 1997جدا وذلك حسب تعداد السكان 

الجغرافي لهذه التجمعات والعوامل المؤثرة فيه، كما سيتم التعرف على الخصائص الديمغرافية 

  . خدمات العامة في هذه التجمعات السكانيةواالقتصادية ومدى توفر ال

  : منطقة الدراسة

       تشمل منطقة الدراسة محافظة جنين وهي أحدى محافظات الضفة الغربية وهذا ما 

 تجمعاً سكانياً، تشرف عدد من هذه التجمعات 96تضم المحافظة ).  1(توضحه خريطة رقم 

 يعتبر ذو أهمية كبيرة للزراعة في في الشمال على سهل مرج ابن عامر الخصيب، والذي

وتشرف التجمعات السكانية الواقعة شرق المحافظة على سهل بيسان، والى الجنوب . المحافظة

  ). 2(تقع مباشرة محافظة نابلس كما يظهر في خريطة رقم 
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ب تعداد كيلومتراً مربعاً، وبلغ عدد السكان فيها حس583 تبلغ مساحة محافظة جنين حوالي 

 نسمة حسب 261,756عدد سكانها بحوالي ويقدر .  نسمة203,026 ما مجموعه 1997

  .  2006تقديرات عام 

يتبع مناخ المحافظة مناخ حوض البحر المتوسط الذي يمتاز بأنه حار جاف صيفاً معتدل 

  ملم مقاسة في محطة جنين عام431.1ماطر شتاء، وبلغت كمية المطر السنوي في المحافظة 

، وتعتبر الزراعة عصب االقتصاد الرئيسي في المحافظة، وهي من أكثر المناطق 2005

  . انتاجاً للخضراوات، وتمتاز أيضاً بزراعة أشجار الزيتون

 بين العرب والصهاينة، نزح إلى المنطقة عشرات اآلالف من 1948      نتيجة لحرب عام 

 نسمة حسب تعداد 9,104عدد سكانه الى الالجئين اللذين أقاموا في مخيم جنين،  حيث وصل 

، أما األعداد المتبقية من 2006 نسمة في منتصف عام 12,210، وقدر عددهم بـ 1997

الالجئين فقد أقاموا في مدينة جنين والتجمعات السكانية األخرى المحيطة فيها، وبلغ عدد 

حصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإل (1997 الجئ في عام 56,123الالجئين في المحافظة 

  ).41،151، ص 1999

  :أهداف الدراسة

     تهدف الدراسة إلى تحديد مدى التشابه واالختالف في الخصائص الديمغرافية 

تجمعات ( والتي تم تصنيفها إلى ،واالقتصادية بين التجمعات السكانية في محافظة جنين

 وتم اعتماد هذا التصنيف ،)صغيرة، تجمعات متوسطة، تجمعات كبيرة، تجمعات كبيرة جداً

اعتبرت التجمعات الصغيرة هي التجمعات التي تساوي . 1997على اساس عدد السكان لعام 
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 نسمة، والتجمعات المتوسطة هي التي يتراوح عدد سكانها بين 2000أو يقل عدد سكانها عن 

 بين  نسمة، أما التجمعات الكبيرة فهي التجمعات التي يتراوح عدد سكانها4000 -2001

 نسمة، والتجمعات الكبيرة جداً هي التجمعات التي يصل عدد سكانها الى 6000 -4001

  .توزيع التجمعات السكانية حسب أحجامها) 3( فأكثر، وتوضح خريطة رقم 6000

    تهدف الدراسة كذلك الى التعرف على نمط التوزيع الجغرافي للتجمعات السكانية في 

مات البنية التحتية المتوفرة من خالل توفر شبكة الكهرباء  خدعلىمحافظة جنين، والتعرف 

  . وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي

  :أسئلة الدراسة

  : تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

ما هي أوجه التشابه واالختالف في الخصائص الديمغرافية للسكان في التجمعات السكانية  .1

  .في محافظة جنين

شابه واالختالف في الخصائص االقتصادية للسكان في التجمعات السكانية ما هي أوجه الت .2

  .في محافظة جنين

ما هي أوجه التشابه واالختالف في توفر خدمات البنية التحتية في التجمعات السكانية في  .3

 .محافظة جنين

  .ما هو نمط التوزيع الجغرافي للتجمعات السكانية في محافظة جنين .4
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  :دراسةفرضيات ال

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الخصائص الديمغرافية للسكان في التجمعات  .1

 .0.05السكانية في محافظة جنين عند مستوى معنوية 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الخصائص االقتصادية للسكان في التجمعات  .2

  .0.05السكانية في محافظة جنين عند مستوى معنوية 

وق ذات داللة إحصائية في توفر خدمات البنية التحتية في التجمعات السكانية ال توجد فر .3

 . 0.05في محافظة جنين عند مستوى معنوية 

 .تتوزع التجمعات السكانية في محافظة جنين توزيعاً عشوائياً .4

  .ال يوجد ارتباط بين حجم التجمعات السكانية في محافظة جنين ومواقعها الجغرافية .5

  :مصادر الدراسة

      اعتمدت الدراسة على عدة مصادر، وهذه المصادر هي البيانات اإلحصائية الصادرة 

عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حسب بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 

، وبيانات المسوح الديمغرافية واالقتصادية لعدة سنوات قادمة، باإلضافة إلى 1997والمنشآت 

، 2005ستقبلية للسكان، وتم االعتماد على بيانات مسح التجمعات السكانية اإلسقاطات الم

، كما اعتمدت الدراسة على دراسات أدبية 2004وبيانات التعداد العام للمنشآت االقتصادية 

  . سابقة تم الحصول عليها من المصادر المكتبية وااللكترونية
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  : المعالجة االحصائية

 التحليلي والتحليل المكاني في معالجة البيانات، حيث تم استخدام         تم اسخدام األسلوب

المتوسطات، والتوزيعات التكرارية، ومعامل االرتباط، : بعض األساليب اإلحصائية مثل

 في تحليل SPSSوالتباين األحادي، وتم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 لتحليل نمط توزيع التجمعات السكانية Arc Map 9.1امج  البيانات، وكذلك تم استخدام برن

تحليل صلة الجار األقرب            : من خالل عدد من التحليالت اإلحصائية المكانية وهي

)Average Nearest Neighbor(المكانيط، واالرتبا  ) Autocorrelation Spatial ( من

  .)Index Moran’s(خالل استخدام معامل ارتباط موران 
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة

    ال يوجد دراسة متخصصة تناولت محافظة جنين في نفس الموضوع، إال أنه يوجد عدد 

من الدراسات تناولت موضوع الدراسة في مناطق أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة 

ن الدراسات المحلية والوطن العربي وكذلك على المستوى العالمي، ويطرح هذا الفصل عدد م

  .والعربية والعالمية التي تناولت موضوع الدراسة من جوانب مختلفة وفي بيئات مختلفة

  :الدراسات المحلية

بتناول الطبيعة الديمغرافية للشعب الفلسطيني من حيث حجمهم ) 1982(      قامت أبو لغد 

فدرست التوزيع الجغرافي . لوتقديراتهم المستقبلية وتوزيعهم الجغرافي في الحاضر والمستقب

وتناولت التحول الديمغرافي للسكان من العام . للسكان حسب العمر والتركيب المهني والحرفي

وكان هدف الباحثة أن تكون هذه الدراسة مصدراً لتخطيط وتنفيذ مشروع . 1970 -1900

  . الجامعة الفلسطينية المفتوحة

 فيها الجوانب الديمغرافية واالقتصادية بدراسة تناول) 1987(        قام بنفينستي 

تحدث فيها عن حجم السكان ومعدالت النمو . واالستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة

والوالدات والوفيات ومتوسط العمر والظروف الصحية والهجرة بأنواعها وأسبابها في كل من 

تج اقتصادي مهم في الضفة  ويناقش الكتاب الزراعة باعتبارها نا،الضفة الغربية وقطاع غزة

. 1981 - 1960وتحدث كذلك عن توزيع األراضي الزراعية وقارن بينها من عام ، الغربية

 ،وتحدث عن المياه والصناعة في الضفة الغربية فاستخدم معدل النمو السنوي لقطاع الصناعة
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ب العديد من استخدم الكات. وأشار الكاتب إلى تأثير السياسات االسرائيلية على هذا القطاع

  . االحصاءات واستخدم اسلوب المقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة خالل عدة سنين

تناولت . دراسة في التركيب السكاني وخصائص المسكن في سلفيت) 2001(     أعد جودة 

هذه الدراسة التركيب العمري والنوعي للسكان، وكذلك كل من الحالة التعليمية والتركيب 

 والحالة الزواجية، وتوزيع السكان حسب الحالة الزواجية والعمر والجنس االقتصادي

  .والتركيب البنائي لألسرة وخصائص المسكن والخدمات المتوفرة في المسكن

     توصلت الدراسة إلى أن سكان المنطقة يعتبرون مجتمعاً فتياً نتيجة الرتفاع نسبة صغار 

صل كذلك إلى أن القوى العاملة تشكل ثلث وتو.  سنة15السن الذين تقل اعمارهم عن 

، وأعلى نسبة كانت %)88(ويعتبر نمط األسرة النووية هو السمة الغالبة بواقع ، السكان

، وبلغت نسبة التزاحم في منطقة %80.4للمساكن المملوكة لرب األسرة ونسبتها 

 ان ما نسبته  أما بالنسبة للخدمات فقد توصلت الدراسة إلى. شخص لكل غرفة) 1.35(سلفيت

من مساكن المنطقة تحصل على المياه من شبكة المياه القطرية، وشكلت المساكن %) 81.3(

واغلب المساكن تتخلص من %). 96.8(التي تحصل على اإلضاءة من الشبكة العامة نسبة 

  %).99.7(المياه العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية ونسبتها 

بإجراء دراسة تناولت خصائص السكان في ) 2002(لبخاري       قام الباحثان الريماوي وا

 قدم من خاللها الباحثان تحليل وصفي لعدد من المتغيرات .مخيمات األراضي الفلسطينية

الديمغرافية واالقتصادية حول خصائص السكان في مخيمات األراضي الفلسطينية باالعتماد 

لديمغرافي من حيث الخصوبة والوفيات ، فقد درسا الواقع ا1997على بيانات التعداد لعام 
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 ودرسا الواقع ،والحالة الزواجية والتركيب األسري، والواقع الصحي والتعليمي للسكان

  . االقتصادي للسكان، وأخيراً تناوال بالتحليل مستويات المعيشة وظروف السكن والمساكن

جات منها أن التباين في       تم التوصل من خالل التحليالت إلى عدد من النتائج واالستنتا

معظم الخصائص الديمغرافية لسكان المخيمات ال تختلف كثيراً عن الخصائص الديمغرافية 

ويعود سبب ذلك إلى أن الشعب الفلسطيني . لسكان الحضر والريف في األراضي الفلسطينية

ا في يتميز بنسيج اجتماعي واحد، وكذلك فإن العديد من الالجئين تركوا المخيمات وسكنو

المناطق الحضرية أو الريفية، وأيضاً نتيجة للمساعدات التي تقدمها وكالة الغوث للمخيمات 

  .والتي أدت إلى تحسين األوضاع الصحية والتعليمية ونوعية الخدمات العامة فيها

دراسة تناوال فيها خصائص الحضر والريف في ) 2003(      قدم الباحثان شركس وعمرو 

ية، حيث اعتمد الباحثان على بيانات التعداد العام للسكان والمساكن األراضي الفلسطين

وقام الباحثان بتقسيم التجمعات الحضرية .  في دراسة هذه الخصائص1997 - والمنشآت

  ).حضرية، ريفية، ومخيمات(والريفية حسب فئات الحجم وحسب النوع إلى 

حجم لزييف لدراسة نمط توزيع  ال-     في هذه الدراسة تم تطبيق نظرية قاعدة المرتبة 

 6التجمعات السكانية، إذ قام الباحثان بتطبيقها على المدن الفلسطينية، وتبين أنه ال يوجد سوى 

 مدينة تنطبق عليها هذه القاعدة، على اعتبار أن عدد سكان المدينة 54مدن فقط من اصل 

، مما دل )مدينة األولىال( نسمة، وهو العدد الفعلي لسكان مدينة غزة 360000األولى هو 

على أنه ال يوجد نظام حضري واقتصادي متكامل في األراضي الفلسطينية، وعدم انتظام 

  .توزيع النشاطات االقتصادية والخدمية بشكل متساو في جميع أرجاء األراضي الفلسطينية
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سكان ، والتركيب االقتصادي لالتركيب النوعي والعمريبدراسة أيضاً قام الباحثان        

 ثم ،الحضر والريف، وكذلك التركيب االجتماعي بما يشمل الحالة الزواجية والحالة التعليمية

  . تناوال الواقع الصحي وتحدثا عن طبيعة المباني والمساكن والكثافة السكانية فيها

  :الدراسات العربية

يث درس  م، ح2004/ هـ1425بدراسة توزيع المدن السعودية ) 2005(     قام الزهراني 

نمط توزيعها وذلك باالعتماد على بيانات التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة في عام 

 م، وقد قام الباحث بتحديد مواقع المدن السعودية على الخريطة حسب 2004 /هـ1425

إحداثياتها على خريطة المملكة، وقام بالتحقق من فروض الدراسة من خالل تحليالت 

  . Arc View 3.2)( الجوار واالرتباط المكاني الذاتي باستخدام برنامج المربعات وصلة

) حول نمط توزيع المدن السعودية(       وقد اختلفت النتائج التي توصل اليها الباحث 

في حين خرج . فرز تحليل المربعات نمطاً منتشراًأباختالف التحليالت المستخدمة، حيث 

وتم التوصل من خالل تحليل االرتباط المكاني . وديتحليل صلة الجوار بنمط متجمع عنق

إلى أن نمط التوزع هو نمطاً عنقودياً ، الذاتي والممثل في مؤشر موران ونسبة قيري

  .وعشوائياً على التوالي

        وقد فتحت هذه الدراسة عدد من األسئلة التي يمكن دراستها مثل ايجابيات عمليات 

ى المشهدين الحضري والريفي في المملكة العربية السعودية، التحضر السريعة وسلبياتها عل

وكذلك وظائف المدن السعودية بأحجامها ومواقعها المختلفة، وأظهر الباحث أهمية تقصي 
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طرق التحليل المكانية المناسبة باالعتماد على المحافظات والمراكز في المناطق اإلدارية 

  . اإلداريةكوحدات مكانية لدراستها عوضاً عن المناطق

  الدراسات األجنبية

بدراسة مقارنة بين السكان الالجئين وغير الالجئين ) Pedersen, 1997(       قام بدرسون 

تناول الباحث أعداد السكان الالجئين وغير الالجئين وقارن . في الضفة الغربية وقطاع غزة

 عن مكونات بينهما من حيث الخصوبة ووفيات األطفال الرضع والهجرة وكذلك تحدث

توصل الباحث إلى أن هناك فروق قليلة بين الالجئين وغير . المساكن والبنية التحتية لها

الالجئين من حيث الخصوبة، ومعدالت الوفيات لألطفال، واألطفال الرضع، فالنسب بينها 

متقاربة وهي تقريباً متشابهة في الضفة الغربية وغزة، وتوصل الباحث إلى أن هناك اختالف 

يما يتعلق بوفيات األطفال واألطفال الرضع، االختالف هو لصالح غير الالجئين في الضفة ف

  . وهو لصالح الالجئين في غزة، الغربية

      تحدث الباحث كذلك عن مساهمة النساء في القوى العاملة، وتوصل أن التعليم لالجئين 

. كثر منه في الضفة الغربيةأفضل بقليل من التعليم لغير الالجئين، وهذا واضح في غزة أ

أوضح الباحث أن سبب وجود االختالفات القليلة بين الالجئين وغير الالجئين إلى أن الالجئين 

كما أن . في الضفة الغربية وقطاع غزة متشابهين، فكالهما فلسطينيون ويتكلمون نفس اللغة

  .   االجتماعية لالجئينمساعدات االنوروا ومنظمة التحرير الفلسطينية أمنت البنية التحتية

 تحدث فيها عن االختالفات الديمغرافية بين (Morill, 1993)موريل      دراسة قام بها 

وهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى وصف . المناطق في الواليات المتحدة األمريكية
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ات االقتصادية أهمية المتغيرات الديمغرافية وتحليل كيف أن التغير الديمغرافي يرتبط بالمتغير

وهدف كذلك إلى وصف التوزيع الجغرافي للمتغيرات .  في المنطقةىواالجتماعية األخر

: الديمغرافية في الدراسة، فدرس الباحث هذه االختالفات من خالل خمس متغيرات وهي

 سنة، ومعدل الوفيات ومعدل 18معدل المواليد، الخصوبة، نسبة المواليد لألمهات تحت عمر (

قام الباحث أيضاً بدراسة التوزيع الجغرافي لهذه المتغيرات من خالل تمثيلها . )لرضعوفيات ا

  . وقام بتحليلها من خالل توزيعها اإلقليمي على الخرائط. على الخرائط

        توصل الباحث من خالل التحليالت باستخدام معامل االرتباط إلى تقدير لمجموعة 

قوى بين الخصوبة متغيرات قيد الدراسة، فالرابط األواسعة من األسباب المؤثرة على ال

أوضح الباحث أن . ومعدالت المواليد والوفيات هو التركيب العمري والمتغير الجغرافي

مستوى التعليم ومساهمة المرأة في القوى العاملة والحجم السكاني الكبير يقلل من الخصوبة، 

  . ك من معدل الوفياتونسبة المواليد لألمهات صغيرات السن، ويقلل كذل

)  (Shukri & Alshuwaikhat,1996         وهناك دراسة للباحثان شكري والشويخات 

استخدم .  توزيع المدن حسب احجامها في النظام الحضري في المملكة العربية السعوديةتتناول

ثرت  لدراسة نمط توزيع المدن وتحديد العوامل التي أ1987الباحثان تقديرات السكان عام 

تم ). Pareto coefficients(على التطور الحضري، حيث استخدم الباحث معامل بريتو 

التوصل من خالل الدراسة أن قيمة هذا المعامل كانت منخفضة على المستوى الوطني 

  . واالقليمي، مما يدل على ان المدن ذات الحجم الصغير هي السائدة في التوزيع
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في التغير في توزيع )  Ehrlich & Gyourko, 2000(     بحث ايرليك وجايوركو 

، قام )م1995- 1910(المناطق العمرانية حسب أحجامها في الواليات المتحدة خالل الفترة 

. الباحثان بتقسيم التجمعات حسب أحجامها إلى تجمعات كبيرة جداً وكبيرة ومتوسطة وصغيرة

ب العالمية الثانية يميل إلى نمط أظهر الباحثان ان توزيع سكان الواليات المتحدة قبل الحر

. التجمع في المراكز العمرانية الكبرى في أعلى عشر تجمعات موزعة حسب حجم السكان

قارن الباحثان نمط توزيع التجمعات السكانية قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، حيث ان 

برى في أعلى عشر  تظهر نقص زيادة السكان في المراكز العمرانية الك1950البيانات منذ 

 وهذا النقص في المناطق الكبيرة جداً لم يكن متوازي ،تجمعات موزعة حسب حجم السكان

فالزيادة يمكن . مع الزيادة في المراكز العمرانية الكبرى ذات الحجم المتوسط والصغير

لى توصل الباحثان إ. ايجادها في المناطق الكبرى التالية المجاورة للتجمعات العشرة األولى

أنه وبالرغم من التغير الذي طرأ على نمط توزيع السكان في المرحلة التالية للحرب في 

المراكز العمرانية الكبرى، اال أن التوزيع لم يتحول إلى المدن المتوسطة الحجم او الصغرى، 

  . على الرغم من كل التغيرات االقتصادية

درسا فيها التحضر وتوزيع المدن  & Zhang, 2002 (Song(      دراسة قام بها الباحثان 

حسب الحجم في الصين، ركزت هذه الدراسة على دراسة التحضر والثورة التي حدثت في 

 لتحديد طبيعة توزيع 1998 - 1991نظام المدينة في الصين، واستخدما البيانات من العام 

- Pareto(المدن في الصين حسب أحجامها والتغيرات فيها من خالل استخدام قانون بارتو 
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law(، وتم مناقشة كيف أن للعوامل االقتصادية والمؤسسات تأثير على النظام الحضري 

  . وأنماط النمو في هذا النظام

) ,Garmestani, Allen and Bessy 2005(     دراسة قام بها عدد من الباحثين 

) Clusters(استخدموا فيها تحليل السالسل الزمنية في دراسة توزيع التجمعات العنقودية 

للمدن حسب أحجامها في اقليم جنوب غرب الواليات المتحدة األمريكية خالل قرن من الزمن 

، وقاموا بدراسة هذا التوزيع فيما اذا كان متجمعاً ويحتفظ بهذا النمط عبر 1990 -1890

 .وتحليل التجمع) Kernel density (تم تحديد نمط التجمع باستخدام تقدير الكثافة و. الزمن

 والمدن التي ،امتازت بالتجمع) عقد( مدن في كل فترة 7-4أظهرت التحليالت أن هناك 

  .امتازت بالتجمع حسب الحجم تظهر تغيرات في معدالت النمو على مختلف المستويات
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  الفصل الثالث

  
  الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة

  :الجغرافيالموقع 

           طولي خطبين و، شماال33َ.32ْ و17َ.32ْعرض  تي دائربين جنين محافظة     تقع 

 210,000 - 190,000 اإلحداثيات  المحافظة بينكما تقع، شرق غرينتش 30َ.35ْ و00َ.35ْ

   ).2(خريطة رقم .  طول حسب شبكة اإلحداثيات الفلسطينية190,000 - 150,000عرض و

كم  25ة الناصرة على بعد  جنوب مدين     تعتبر مدينة جنين مركز المحافظة، حيث تقع المدينة

. كم43كم والى الشمال من مدينة نابلس على بعد  50والى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا على بعد 

ويظهر ذلك في تاريخها االقتصادي  في حياة المدينة قديما وحديثا،أهمية بالغة كان لهذا الموقع 

 )نابلس والقدس والخليل( لوسطىوفي أهميتها كعقدة مواصالت بين جبال فلسطين ا واالجتماعي،

كما تتفرع من المدينة طرقا إلى  الناصرة،_ طريق القدسوخصوصاًوبين شمالي فلسطين  ومدنها

حيث عبدت الطرق المؤدية إليها  حظيت مدينة جنين باهتمام بالغ من حيث المواصالت، .حيفا وعكا

ولم تتوقف أهمية  .مرين البريطانيينقبل الطرق الساحلية التي تعتبر من أهم الطرق بالنسبة للمستع

بل امتدت أهميتها إلى الخطوط الحديدية حيث يمر بها خط يصل إلى  المدينة على الطرق البرية،

  ).  152-  151، ص 1990حنيطي،  (العفولة ومن ثم بيسان فسمخ وطبريا
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  :المظاهر الطبوغرافية لمنطقة الدراسة

 :السهول .1

  :نطقة الدراسة سهلية يستغل معظمها للزراعة ومن أهم هذه السهول     تعتبر معظم األراضي في م

سهل مثلث الشكل رؤوسه الثالثة حيفا وجنين وطبريا، ويفصل جبال الجليل : سهل مرج ابن عامر

يبلغ طوله من . عن جبال نابلس في الجنوب وجبل الكرمل في الغرب) جبال فلسطين الشمالية(

 كم، وتقدر مساحته تقريباً بـ 19ن الشمال إلى الجنوب نحو  كم، وعرضه م40الشرق إلى الغرب 

راضي أتربته خصبة صلصالية تصلح لزراعة الحبوب، ويعتبر اخصب .  كيلومتراً مربعا351ً

  ).42، ص 2003 ،أبو حجر(فلسطين 

ففي  . من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقيءامرج ابن عامر بالتدريج ابتد يرتفع سطح سهل      

في   متر،100شمال الغربي من جنين ال يرتفع سطح السهل عن مستوى سطح البحر بأكثر من ال

بمستوى دير أبو ضعيف  صل في الشرقيواً،  متر125حين يصل هذا االرتفاع عند جنين حوالي 

وبعد ذلك ينتهي السهل ويلتحم بسفوح  ،)كم5شرقي جنين (اً  متر175وبيت قاد ودير غزالة إلى 

   ).22، ص 1964 عبد الفتاح،( وفقوعةجبال جلبون 

، وبيت قاد  دير أبو ضعيف    قريتي بالقرب من   تتجمع يصرف سهل مرج ابن عامر مياهه في جداول       

ثم تستمر شماال الـى الجنـوب ثـم          تجه غربا حيث تلتقي بمياه العيون والينابيع في شمال جنين،         تو

تبر هذه األودية جزءاً من حوض نهـر        تع .الناصرة وجنين  تنعطف غربا لتكون الحدود الفاصلة بين     

الوادي الذي تقع عليه     ويؤدي   تصل مدينة جنين سهل مرج ابن عامر بجبال نابلس الداخلية،          .المقطع

                   ).152، ص   1990حنيطـي،    (المدينة إلى المنخفضات الداخلية مثل سهل عرابة وسـهل الرامـة          
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ذو تربة   وهو   ، متراً عن سطح البحر    250ويرتفع    من جنين،  يمتد إلى الجنوب الغربي   : بةسهل عرا 

ما الوديان التي تنتهي في سهل      أ. يجري فيه وادي النص الذي ينتهي إلى نهر المفجر        .  لحقية حمراء 

؛ الدباغ،  22، ص 1964 عبد الفتاح، (عرابة فهي وادي الدعوق الذي يسيل بين قريتي فحمة ومركة           

  ).27، ص1991

يمتلئ بالمياه من .  متراً عن سطح البحر350 هو سهل محاط بالجبال، ويرتفع :     سهل صانور

 حيث يصبح عبارة عن ،األمطار ومن الوديان التي تصب فيه من الجبال المجاورة في فصل الشتاء

صير وجديدة، الوتحيط به قرى سيريس، ". مرج الغرق"بحيرة أو مستنقعاً ضحالً، ولذلك يطلق عليه 

  ).28، ص1991الدباغ، (تربته خصبة وهي مكونة من الصلصال الرملي الثقيل . وصانور وغيرها

  :الجبال .2

 مرج ابن عامر من جبال الكرمل باتجاه جنوبي شرقي حتى  سهل      تمتد المرتفعات المطلة على

ي غربي حيث تظهر ومن ثم تتجه هذه المرتفعات باتجاه شمال كم، 5 ما بعد مدينة جنين بحوالي

وتعتبر هذه المرتفعات  ،م 500-400ن مرتفعات جلبون وفقوعة والمزار التي يتراوح ارتفاعها بي

  .  لجبال نابلس التي تشرف من الجهة الشرقية على غور األردنامتداداً

تتراوح و يتفرع من هذه المرتفعات مجموعة من التالل التي تمتد عبر سهل مرج ابن عامر،      

 في يقوم على هذه التالل مجموعة من القرى مثل قرية دير غزالة .م200- 150فاعاتها بين ارت

 االرتفاع التدريجي لسهل مرج بن  ومع. وخربة خروبة في شمال جنينشمال شرق جنين وعرانة

قرب دير أبو ضعيف  م وينتهي شرق جنين100عامر الذي يبدأ من الشمال الغربي بارتفاع يقارب 

  .م50فان مستوى ارتفاع تلك التالل عن مستوى السهل ال يتجاوز  م،175رتفاع قدره با وبيت قاد
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 .جنين على السفح الشمالي لجبال نابلس على الجانب المطل على مرج بن عامر مدينة      تقع

عند قمة  تقوم .مما يشير إلى تدرج السفح بشكل تدريجي ،%15-10 ويتراوح انحدار هذا السفح بين

بن عامر ومن اوتطل باتجاه الشمال على مرج   فسيحة ترتفع تدريجيا نحو الشرق،السفح هضبة

   .الجنوب الغربي تطل على سهل عرابة

يرتفع و ،     يعتبر جبل حريش من أعلى قمم جبال جنين، والذي يقع جنوب قريتي ميثلون وصانور

تكون حداً لمساقط  وهناك جبال فقوعة والتي تقع في جهة الشرق وهي . م عن سطح البحر764

وارتفاعها يتراوح . المياه بين وادي نهر األردن وبين الوديان التي تنتهي مياهها في مرج ابن عامر

  ).153- 152، ص1990حنيطي،( م 500 -300بين 

  :األودية .3

      تعرض السفح الشمالي لجبال نابلس الذي تقع عليه مدينة جنين لعمليات حت عنيفة أدت لتكوين 

حصرت هذه األودية فيما بينها حواف شديدة  . األودية ذات اتجاه جنوبي شمالي تقريبامجموعة من

 6ـ3تتميز هذه األودية بقصرها حيث تتراوح أطوالها بين  %.35ـ30االنحدار يتراوح ميلها بين 

وأهم هذه األودية وادي جنين  ومن هذه األودية وادي جنين ووادي برقين ووادي عز الدين، كم،

  ).153، ص1990حنيطي،  (كم، 6لغ طوله الذي يب

حتى مخرجه إلى  قباطية عند  عرابةسهلعند الطرف الشمالي الشرقي ليبدأ وادي جنين        

 يةعملنتيجة و. لمواصالت كخط لوهذا الوادي ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمدينة،  مدينة جنينفيالسهل 

 في قعره والتي جمعت حولها السكان منذ القدم عن مياه الينابيع التي تفجرت ت كشف والصدوعالحت

  .)23ص، 1964 عبد الفتاح،(
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  :  للمنطقة الجيولوجيتركيبال

تظهر في فلسطين الطبقات الرسوبية من األعمار المختلفة فوق القاعدة البلورية العربية التي       

لسطين هي طبقات أكثر الطبقات انتشاراً في ف و.تظهر في جنوب فلسطين في منطقة خليج العقبة

 .الكريتاسي التي يبلغ سمكها حوالي األلف متر والمؤلفة من الصخور الكلسية والمارنية الحوارية

تظهر الصخور االيوسينية الكلسية الدولوميتية الحوارية في كثير من مناطق فلسطين سيما في 

 في السهول مثل صةًخاتغطي اللحيقات الحديثة سطح كثير من مناطق فلسطين  و،االجواف البنائية

  .السهل الساحلي الجنوبي وسهل عكا ومرج ابن عامر

تقع مدينة جنين عند نقطة التماس األراضي االيوسينية الجبلية في الجنوب واألراضي اللحيقة        

 الغرب من جنين بحوالي ستة كيلو مترات يبدأ ظهور الصخور إلى، والرباعية لمرج ابن عامر

 التي تحتوي على ةر المنطقة مكونة من الصخور الكلسية الدولوميتية المارنيإن صخو .الكريتاسية

هذه النسبة الضئيلة من الرمل تساعد مع المناخ و ،بعض السليس بشكل صوان أو بشكل رمل

 عبد الفتاح،( )Terra Rossa(  السائد على تحليل الصخور الكلسية وإعطاء التربة الحمراءمتوسطال

  .)26ص ، 1964

  :ن حيث التكوين البنائي للمنطقة فانه يمكن التعرف على ثالثة خطوط بنائية رئيسية وهيأما م

 .قوس السامرة الشرقي الكريتاسي .1

  .)محدب ام الفحم( قوس السامرة الغربي الكريتاسي .2

  .جنين ويشمل جبال جلبون الحوض االيوسيني وهو حوض نابلس ـ .3
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تعترضها الصدوع العرضية التي تمتد من الشمال ن  إلى أتستمر هذه الخطوط البنائية شماالً      

 بن عامر الذي يمثل تكويناًاوتحصر هذه الصدوع فيما بينها مرج  الغربي إلى الجنوب الشرقي،

  .وسينلي البزمنويعود عمر هذه الصدوع إلى  .غورياً

 تشويه للبناءوهذا أدى لعملية  تحركت هذه الصدوع خالل الزمن الرابع أي خالل البليستوسين،      

وعملت هذه الصدوع  ،األساسي لمنطقة جبال نابلس وال سيما في المنطقة الواقعة غرب مدينة جنين

 .على تكوين عدد من المنخفضات هي عبارة عن أغوار حقيقية تحددها الصدوع من جميع جوانبها

ة الحمراء ساعد هذا الوضع على ترسيب اللحقيات الرباعية المكونة من الحصى المغطى بالترب

هذه توفر . وأهم هذه المنخفضات سهل عرابة وسهل صانور ،في تلك المنخفضات السميكة

كما  .مواد خام لصناعة االسمنت وذلك لتوفر التكوينات الكلسية في المنطقة لتكوينات الجيولوجيةا

  ).153، ص1990حنيطي،  (وفرصة لصناعة الرخام توفر التكوينات الجيولوجية حجارة بناء جيدة،

وهي تقع على ، جنين- جنين في قلب الحوض االيوسيني المعروف بحوض نابلستقع مدينة       

إن هذه االلتواءات ترجع  .السفوح التي تشكل مرآة الصدع الجنوبي الذي يحد مرج ابن عامر

 غير .بداياتها إلى منتصف الميوسين وقد استمرت خالل الميوسين األعلى والبليوسين والبليستوسين

  .أن هذه المنطقة تعرضت للتصدع

، إال إلى بداية البليوسين )الغور صدوع مرج ابن عامر،(أما الصدوع فيرجع أعمار بعضها       

 الصدوع الثالثية التي أما و،هي نهاية البليوسين وحتى البليستوسينأن معظم الصدوع األخرى 

  . توسين أي الزمن الرابعال بد وأنها تحركت خالل البليسمنها  )صدوع مرج ابن عامر(
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 في منطقة غربي جنين التي وخاصةً     شوهت الصدوع الكثيرة البناء األصلي لمنطقة جبال نابلس 

) مثل محدب اليامون( والمحدبات .مرفوعة )مثل جوف كفيرت( جوافألتتبع محدب أم الفحم فا

 عرابة وسهل الرامة  أن هناك عدد من المنخفضات المنتشرة جنوب جنين مثل سهل كما.مخسوفة

 هذه المنخفضات هي عبارة عن أغوار حقيقية محدودة بالصدوع جميع . وسهل تلفيت وسهل صانور

 وتمتلئ هذه المنخفضات باللحيقات الرباعية من الحصى المغطى بالتربة الحمراء ،من أطرافها

  .السميكة الغنية والخصبة

يوجد مجاري ضمنية في هذه المنطقة سيما في أيام و، تنتشر المغاور الكارستية في كل المنطقة      

الكارستية األكثر وضوحاً في المنطقة هي الصخور  والصخور التي تنتشر فيها المظاهر، الشتاء

عبد (  غرب جنين فيالكريتاسية السينومانية والتورونية الممتدة في المنطقة الغربية من جبال نابلس

  ).29 - 28 ص، 1964الفتاح، 
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  :ناخ منطقة الدراسةم

حار  وصيف المتوسط الذي يمتاز بشتاء معتدل الحرارة ماطر،      يسود المنطقة مناخ البحر

لذلك  بيري المرتفع،ي الشتاء تحت تأثير امتداد الضغط الجوي الس فصلفي المنطقة تقع .جاف

والتي ترتفع أكثر من  إال أن وجود السلسلة الشرقية في األردن، تتعرض المنطقة لكتل هوائية باردة،

 دل للبحر المتوسط،تر هذه الكتل الهوائية، حيث تظل تحت التأثير المعيالسلسلة الغربية يحد من تأث

عن طريق البحر  كما تتعرض المنطقة خالل فصل الشتاء للمنخفضات الجوية التي تصل إليها

  ).17، ص1990حنيطي، (جامعة معها الرياح الرطبة والمعتدلة نسبياًُ  المتوسط

       تحيط بالمنطقة جبال نابلس من الجنوب والغرب والشمال الغربي وامتدادها في جبل الكرمل،

هذا الوضع  .بن عامراكم من انفتاح المنطقة على مرج 20وتحد جبال الجليل على بعد ال يتجاوز 

 مناخ جعلرة، مما  الرياح الغربية والجنوبية الغربية الماطرة والمعدلة لدرجة الحراتأثيرقلل من 

  ).12، ص1990حنيطي،  (.كما جعلته أكثر تطرفاًُ  مناخ البحر األبيض المتوسط، يختلف عنجنين

 :الرياح .1

ورياح . وهما من جهة البحر ومن جهة الصحراء:  تهب معظم الرياح على المنطقة من جهتين     

 الجنوب الغربي وفي الصيف وتهب أيضاً رياح في الشتاء من، البحر هي التي تسبب سقوط األمطار

. من الشمال الغربي، تأتي الرياح الشرقية من الصحراء وهي رياح جافة تهب في الربيع والخريف

  ).28، ص1929طوطح وخوري، (

  والجنوبية والرياح الشرقيةكالرياح الغربية تهب على المنطقة رياح ذات اتجاهات مختلفة،      

تسود في التي و، لرياح السائدة فهي الرياح الغربية والجنوبية الغربيةأما ا .والرياح الشمالية الغربية
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  وتكون قادمة من البحر المتوسط وهي في الغالب مصاحبة للمنخفضات الجوية، فصل الشتاء،

 وال تقتصر هذه الرياح على فصل الشتاء بل تمتد لفصل الصيف،، غزيرة وتجلب معها أمطاراًُ

وهناك الرياح الشرقية التي تهب في بعض أيام الشتاء وتؤدي  . السنةوبذلك تسود هذه الرياح طوال

في الصيف رياح شمالية غربية تنتج عن ظاهرة  تهب .النخفاض كبير في درجة الحرارة والرطوبة

يوضح ) 1(والجدول رقم  ).18ت، ص. حنيطي، ب (بن عامرانسيم البر والبحر وتمر عبر مرج 

  . معدل سرعة الرياح

  ) ساعة/كم(معدل سرعة الرياح في جنين ): 1(جدول رقم 

موقع 

 المحطة

كانون 

  الثاني
  أيلول  آب  تموز حزيران  أيار نيسان  آذار  شباط

تشرين 

  األول

تشرين 

  الثاني

كانون 

  األول

 7.5 6.1 5.4 7.2 8.6 9.7 9.4 9.0 7.9 7.9 7.9 7.5  جنين
. http://www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm.   األرصاد الجوية- السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة النقل والمواصالت: المصدر

20 /5/ 2009 .  

  

      يظهر من خالل الجدول السابق أن أعلى معدل لسرعة الرياح كانت في شهر تموز حيث    

 / كم5.4عدل لسرعة الرياح في شهر تشرين األول وقد بلغت  الساعة، بينما أدنى م/ كم9.7بلغت 

تتعرض المنطقة لرياح الخماسين القادمة من الجنوب من جهة الصحراء، وهي رياح حارة   .الساعة

الهيثي، (وجافة مصحوبة بالغبار والرمل، ويكثر حدوثها في شهري آذار ونيسان من كل سنة 

  ).66، ص 1999صبري وآخرون، 
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  :الحرارة .2

ويمثل هذا الفصل عدد األشهر التي تزيد فيها      يبلغ فصل النمو لمنطقة جنين قرابة تسع شهور،

وهذا يعطي  وفي نفس الوقت من النادر أن تنخفض فيها درجة الحرارة عن صفر، ،ْم5الحرارة عن

وله المنطقة ميزة زراعية من حيث المحاصيل الحقلية والمحاصيل الشجرية وال سيما الحمضيات، 

  ).19، ص1990حنيطي،  (تأثير مباشر على أنماط االستيطان

المعدل العام لحرارة الهواء في جنين، حيث يتبين أن أعلى معدل لحرارة ) 2(الجدول رقم  يظهر 

ْم في شهر 12.1 أما أدنى معدل درجة حرارة فبلغت  ْم في شهر آب، 27.6الهواء وصلت إلى 

  . كانون الثاني

  جنينعدل درجة الحرارة الشهري في م): 2(  جدول رقم 

موقع 

 المحطة

كانون 

  الثاني
  أيلول  آب  تموز حزيران  أيار نيسان  آذار  شباط

تشرين 

  األول

تشرين 

  الثاني

كانون 

  األول

 13.7 18.4 23.3 26.5 26.627.6 15.119.722.525.1 12.6 12.1  جنين
. http://www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm.   األرصاد الجوية- صالتالسلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة النقل والموا: المصدر

20 /5/ 2009 .  

  

  :الرطوبة النسبية .3

في منطقة جنين وال سيما بالنسبة لزراعة       تشكل الرطوبة النسبية عامالً زراعياًُ هاماً

 في معظم أيام السنة، %65ـ57تتراوح الرطوبة في منطقة جنين بين . الصيفية البعليةالخضراوات

يتشكل الندى بكميات كبيرة في  ومع اقتران هذه الرطوبة العالية مع انخفاض درجة الحرارة نسبياًُ،

ت وقد ساعد .ليلة 151 تكون فيها الندى حوالييوقد بلغ معدل عدد الليالي التي ، معظم أيام السنة

هذه الظاهرة على نمو المزروعات الصيفية وال سيما زراعة التبغ التي تتطلب نسبة عالية من 
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يبين أن أعلى معدل للرطوبة النسبية ) 3(والجدول رقم ). 19، ص1990حنيطي،  (الرطوبة والندى

  %. 60 معدل للرطوبة النسبية في شهر أيار  أدنى، و%80 كانون الثانيفي جنين في شهر 

  (%)معدل الرطوبة النسبية في جنين ): 3(قم جدول ر

موقع 

 المحطة

كانون 

  الثاني
  أيلول  آب  تموز حزيران  أيار نيسان  آذار  شباط

تشرين 

  األول

تشرين 

  الثاني

كانون 

  األول

 74 66 65 64 65 63 63 60 67 76 84 80  جنين
. http://www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm.  لجوية األرصاد ا- السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة النقل والمواصالت: المصدر

20 /5/ 2009 .  
  

  :األمطار .4

      تعتبر األمطار من أهم العناصر المناخية في فلسطين ألنها في الغالب العامل المحدد للزراعة 

 األمطار بشكل عام الى المنخفضات الجوية القادمة من الغرب قوط سعوديو .واالستيطان البشري

وتعبر حوض البحر المتوسط عبر مضيق  والجنوب الغربي والتي تتكون فوق المحيط االطلسي،

 مع صطدموتتعمق هذه المنخفضات فوق البحر المتوسط وتتجه نحو الغرب حيث ت جبل طارق،

كما أن هناك  .ها من األمطار على السفوح الغربيةمفرغة حمولت السالسل الجبلية الفلسطينية،

منخفضات تتكون فوق البحر المتوسط والتي تنتج عن تداخل البر بالبحر وما يترتب على ذلك من 

  ).20، ص1990حنيطي،  (اختالف في درجة الحرارة

     تتناقص كمية األمطار من الغرب إلى الشرق بشكل سريع وتزداد كمية األمطار على 

فتصل كمية األمطار  .تفعات وخصوصاً في غرب جنين حيث تشرف هذه المرتفعات على البحرالمر

أم  وويعبد أم الفحم ملم في منطقة 600ملم وتصل إلى أكثر من  500في غرب المدينة إلى أكثر من 

 كيلو مترات فتنقص األمطار لتصل حوالي 5أما في شرق المدينة بحوالي  .المواجهة للبحر الريحان
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فيما يأتي سيتم دراسة نمط سقوط األمطار من حيث كمية ). 33ص ، 1964 عبد الفتاح،( ملم 400

  . األمطار، وتوزيعها على أشهر السنة

  )ملم(كمية المطر الشهري في جنين ): 4(  جدول رقم 

موقع 

 المحطة

كانون 

  الثاني
  أيلول  آب  تموز حزيران  أيار نيسان  آذار  شباط

تشرين 

  األول

تشرين 

  الثاني

كانون 

  األول

 93 40 16 0 0 0 0 6 25 65 62 107  جنين
. http://www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm.   األرصاد الجوية- السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة النقل والمواصالت: المصدر

20 /5/ 2009 .  
  

  

،  العامفي اشهر سبعةمتد على فترة سقوط المطر ت أن يالحظ) 4( بالنظر إلى الجدول رقم       

 في بعض السنين إال أن أمطار هذا الشهر قليلة وال ولوتبدأ هذه األمطار بالهطول منذ تشرين األ

ألمطار أما الشهر الذي تبدأ فيه األمطار فعلياً فهو شهر تشرين الثاني وكمية ا. تسقط في كل السنين

حيث  األمطار خالل شهر كانون األول ، ويستمر سقوطملم 40 الساقطة في هذا الشهر وصلت إلى

  .  ملم107وخالل شهر كانون الثاني فإن كمية األمطار وصلت الى .  ملم93وصلت إلى 

 كمية وصلتأما شهر شباط فان أمطاره تكون غزيرة ولكنها اقل من كانون الثاني، حيث     

 أما أمطار أيار فهي ال  ،ملم 25 إلى وصلت ، حيثوتقل األمطار في نيسان، ملم 62 يهاألمطار ف

شهر حزيران وتموز أوبعد أيار تنقطع األمطار تماماًُ خالل ، تهطل كل عام باإلضافة إلى أنها قليلة

  . شد اشهر الصيف حرارةأوآب وأيلول وهي 

ول أن معظمها يتوزع على خمسة اشهر هي       بعد هذه الدراسة التحليلية لألمطار يمكن الق

تشرين ثاني وكانون أول وكانون ثاني وشباط وآذار، أما أشهر الشتاء الحقيقية فهي كانون أول 

  .وشهر شباط) نصف مجموع األمطار الساقطة تقريباً( وكانون ثاني 
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  :نشأة التجمعات السكانية في منطقة الدراسة

 مهماً في اختيار مواقع التجمعات السكانية وتحديد نمط       هناك عوامل متعددة لعبت دوراً

توزيعها في محافظة جنين، ومن هذه العوامل القوى السياسية والتاريخية واالجتماعية واالقتصادية، 

باإلضافة إلى العوامل الطبيعية مثل الموقع وكميات األمطار ومصادر المياه الجوفية وأشكال سطح 

 عن مسارات بعيدة  التجمعات السكانية في محافظة جنين في مواقعاألرض، فقد نشأت كثير من

جل أ وذلك من خالية من القرى  السهول والمروجوكانت ،خطوط المواصالت الرئيسية ضماناً لألمن

 ،  في حين أن السفوح حولها تنتشر عليها التجمعات السكانيةتوفير أراضيها لالنتاج الزراعي،

قليلة  السفوح امتدت إلى لبناء بعض القرى والتي هدفاًقمم الجبال  باإلضافة إلى ما سبق كانت

، وكذلك من أسهل وأيسر ومراقبة األراضي إمكانية الدفاعحيث أن  ، توفير األمناالنحدار من أجل

 البارزة في أعلى الصخور والسبب اآلخر هو أن ،للزراعة ترك المناطق السهلية المنخفضة اجل

   .ناً لبناء البيوت عليهاأساسا متيتعتبر  التالل

 من السهل عند قاعدة الجبل أو المرتفع ة قريب في مواقع من القرى       قامت أيضاً الكثير

وخاصة إذا كانت تلك التربة بركانية شتاء  تربة المروج والسهول تغرق بالمياه كون وذلك ،المجاور

 التي  عيون الماءبالقرب من قيمتأخيراً هناك تجمعات أخرى أ. بشكل جيدأو غير مصرفة للمياه 

  .  نقطة جذب للسكان لالستقرار عندهاشكلت

تحسن  و،لمواد الغذائية والصناعيةاعمليات تصدير واستيراد ووسائل النقل، انتشار         مع 

ن كثير من السكان في القرى الجبلية أرسلوا أوالدهم إلى السهل حيث أقاموا  فإ،األوضاع الصحية

  ).139- 133، ص 1996عراف، ( دة حول السكك الحديدية وخطوط المواصالتالقرى الجدي
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       في كثير من الحاالت كان الرعاة والفالحين ينزلون إلى أراضيهم السهلية في موسم الشتاء 

  للزراعة وطلباً للدفء والعشب عند الرعي، عرفت هذه الظاهرةقلأشهراً أو أكثر أو ويقيمون فيها 

 وأقيمت هذه النزالت أيضاً بهدف مراقبة أي ول إلى أسفل،وهي من عملية النز" نزلةم"أو" نزلةبال"

 يعبد وتسمى خربة القرى التي نشأت من تجمعوهي إحدى  نزلة زيدصل، مثل مهاجم للقرى األ

  .خربة المطلة إلى الشرق من المغير نزلها بعض سكان رابا للزراعةناك وه، النزلة أيضاً

 سكنها الجئو عرب التركمان الذين تركوا التيالمنشية فت بالمنشيات كتجمع نشأت قرى عر       

 وكان سكان عرابة جنين قد أقاموها في أوائل القرن .1948منازلهم في مرج ابن عامر في عام 

وهناك عدد من المزارع تحولت ، وهي مستوطن بدوي لعرب السعايدة منشية زبدة وهناك .العشرين

  . كان مثل قرية تعنكإلى قرى مأهولة بالس

 من قرى أخرى أكبر تركها سكانها وأقاموا في قرى جديدة،   من القرى الفلسطينية نشأت عدد       

 حيث استولت 1949- 1948السياسية وخصوصاً في العام ، منها العوامل نتيجة عوامل عديدة

 قيام مما أدى إلى ،إسرائيل على قسم من أراضي بعض القرى في الضفة الغربية ومنها قرى جنين

  .ب الموجودة في أراضيهمخرقرى جديدة أو إحياء ال

ب عزن بعد األراضي عن القرى الجبلية، دفع عدد من أبناء هذه القرى إلى إقامة الإ     كذلك ف

ذلك كون مساحات ملكياتهم في ، و بشكل دائم فيهاب المنتشرة على أراضيها، والسكنخروإحياء ال

من هنا يمكن  ). 189- 141ص، 1996 عراف، (صل قراهم األ فير من تلككبأأماكنهم الجديدة 

هي التي انبثق عنها قرى السهول والمروج، و القرى نشأت من قرى الجبال  عدداً منالتأكيد على أن

  : القرى هذهومن



 

 

32 

  . بير حسن في السهلنشأت منها: كفرقود .1

ت، سمارية وفرونة في الغور،  سنة ثم تنين، تلفي200 مسلية منذ حوالي نشأت منها: قباطية .2

 300شطة وكفرة وكوكب الهوا في أواخر القرن الماضي، أم التوت وجلبون قبل حوالي 

دير غزالة، وسبعين ، وكذلك خربة سنة التي سكنتها عائلة أبو الرب من فترة طويلة

  . قرية الشهداء 1948ا في العام أبنائهوريس، االشرفية في الغور، كما سكن قسم من ن

 .شاركت قباطية في تلفيت وتنين: فيرك .3

  . خربة الجايفةنشأت منها: فقوعة .4

  . أم المجدعةنشأت منها: جلبون .5

  .  سنة130 صندلة قبل حوالي نشأت منها: عرانة .6

  . المقيبلة وقد سكن النازلون قرب مقام الشيخ مقبلنشأت منها: برقين .7

 .إلى عرابة جنين) الهاشمية( ويعود سكان البارد  .8

 عرابة جنين التي شارك في اعمارها أناس من جنيد  منمركةنشأت  ذلك إضافة إلى .9

  .والكفيرات أيضاً، والكفيرات جاءها العرابيون قبل حوالي مائتي عام

 ومن خربها ميسر التي سكنها رعاة من يعبد منذ القرن الثامن ، قرية14 يعبد انبثق عن.10

-د أن اشترى اليهود أراضي سرسقعشر في العرقان أي المغاور، ثم جاءها مهجرو جباتا بع

، ويقيم ، أما عقابة فقد أنشأها العمارنة من يعبد1921  في مرج ابن عامر عام - اللبناني األصل

في برطعة أفراد جاءوا اليها من تجمع يعبد، وأقاموا فيها من أجل العناية برعي المواشي 

  ).171- 196 ، ص1996 عراف،(وتربيتها 
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  : في منطقة الدراسة حسب االرتفاع عن سطح البحرخصائص التجمعات السكانية

         تلعب التضاريس دوراً في اختيار مواقع التجمعات السكانية، ومن خالل هذه الدراسة سيتم 

دراسة االرتفاع عن سطح البحر للتجمعات السكانية في محافظة جنين للخروج بفهم واضح عن 

  . طبيعة توزيعها

من التجمعات الصغيرة توضعت على % 63يمكن مالحظة أن ) 5(    من خالل الجدول رقم 

 400 م، أما التجمعات المتوسطة فأعلى نسبة للتجمعات فيها ترتفع 400 < 200ارتفاع يتراوح بين 

من التجمعات الكبيرة % 50، ويمكن مالحظة أن %54متر فأكثر عن سطح البحر وتبلغ نسبتها 

.  فأكثر400من هذه التجمعات يصل ارتفاعها إلى % 50و متر، 400 < 200يتراوح ارتفاعها بين 

منها يتراوح ارتفاعها % 50أن نصف التجمعات الكبيرة جداً ) 5(يظهر أيضا من خالل الجدول رقم 

يصل ارتفاع التجمعات الكبيرة جداً فيها أقل من % 37.5، والنسبة التي تليها وهي 400 < 200بين 

  .  متر200

  لتجمعات السكانية حسب االرتفاع عن سطح البحرتوزيع ا): 5(جدول رقم 

التجمعات 

  السكانية
 النسبة   م400 <200  النسبة   م200 < 0

 فما 400

  فوق
  المجموع النسبة

  71  %21  15  %63  44  %17  12  تجمعات صغيرة

  13  %54  7  %31  4  %15  2  تجمعات متوسطة

  4  %50  2  %50  2  %0  0  تجمعات كبيرة

تجمعات كبيـرة   

  جداً
3  37.5%  4  50%  1  

12.5
%  8  

  96  %26  25  %56  54  %18  17  المجموع
  .2000 فلسطين، - رام اهللا. 1مج .  محافظة جنين/دليل التجمعات السكانية. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: مصدر البيانات
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قليلة % 56      مما سبق يمكن مالحظة أن أكثر من نصف التجمعات السكانية في محافظة جنين 

يظهر ان التجمعات التي ) 4( متر، وبالنظر إلى خريطة رقم 400تفاع ال يتجاوز ارتفاعها االر

 متر تنتشر في جهة الجنوب الشرقي من المحافظة، في حين تتركز التجمعات 400ترتفع اكثر من 

.                 متر في وسط وغرب المحافظة400 متر إلى اقل من 200التي يتراوح ارتفاعها بين 

 متر تنتشر في شمال 200ظهر من خالل الخريطة كذلك ان التجمعات التي ال يتجاوز ارتفاعها وي

  . المحافظة حيث يقع سهل مرج ابن عامر

  : يمكن تلخيص النتيجة بما يلي

 م فوق سطح البحر، 400 -200 في ارتفاعات تترواح بين عتميل التجمعات الصغيرة للتوض .1

  . م فما فوق400الكبيرة للتوضع في ارتفاعات تبلغ بينما تميل التجمعات المتوسطة و

 م، وتقل في 400 - 200تميل التجمعات بمختلف احجامها للتوضع على ارتفاعات تتراوح بين  .2

 .   م200المناطق التي يقل ارتفاعها عن 
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  : الخصائص البشرية لمنطقة الدراسة

  ):2006 -1922(ة خالل األعوام تطور أحجام التجمعات السكانية في منطقة الدراس

، وجرى ثاني تعداد لفلسطين عام 1922      نفذ أول تعداد لفلسطين في القرن العشرين عام 

والذي اشتمل على بيانات اكثر تفصيالً من سابقه، ويعتبر هذا التعداد ركيزة أساسية لمعرفة ، 1931

طاني، ونفذت الحكومة األردنية تعداداً عاماً الوضع الديمغرافي لقضاء جنين أثناء فترة االنتداب البري

جمعت من خالل هذا التعداد بيانات وافية عن السكان والمساكن . 1961للسكان والمساكن عام 

بعد ذلك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية باجراء ). 139،17،16، ص 1987مسودي والقيق، (

    .1997تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت عام 

      فيما يلي سيتم دراسة توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب أحجامها باالعتماد  

  .2006 – 1922على أعداد السكان من العام 

 2000أن التجمعات الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها أقل من ) 6(      يظهر من خالل جدول رقم 

 1922في عام % 95.5ث العدد، حيث بلغت نسمة تمثل النسبة الكبرى من بين التجمعات من حي

 1961 و1945خالل العامين % 80و% 86وقلت هذه النسب ووصلت الى ، 1931في عام % 93و

%   74نخفاض في األعوام التالية لتصل الى على التوالي، واستمرت نسبة عدد تلك التجمعات باإل

  . على التوالي2006 وحسب تقديرات العام 1997في العام % 62.5و

عداد السكان فيها، أنخفاض في نسبة عدد التجمعات السكانية الصغيرة ناتج عن زيادة      هذا اإل

 ولم 1948كما أن عدداً من التجمعات الصغيرة تم السيطرة عليها من قبل االحتالل االسرائيلي عام 

  .  تعد من ضمن التجمعات التابعة لمحافظة جنين
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أيضاَ أن نسبة التجمعات الصغيرة تنخفض في كل ) 6(دول رقم       يمكن االستنتاج من خالل الج

عام تالي، أما نسبة التجمعات المتوسطة فهي في ازدياد عن السنة السابقة، حيث أن نسبة األخيرة قد 

في العام % 12، ووصلت النسبة الى 1932في العام % 7 إلى 1922في العام % 4.5زادت من 

، وذلك ألن %10.5خفضت نسبة التجمعات المتوسطة الحجم الى  فقد ان1961ما في العام أ، 1945

 ولم تعد ضمن 1948عدد من التجمعات قد تم السيطرة عليها من قبل االحتالل االسرائيلي في عام 

أم الفحم،  صندلة، زرعين، : ( تشمل هذه التجمعات كل من القرى التالية. حدود محافظة جنين

راسين، عين إبراهيم، معاوية، المقيبلة، نوريس، اللجون، المزار، زلفة، عين السهلة، عين المنسي، ف

وفي العامين . توضح التجمعات التي تم االستيالء عليها) 5(، والخريطة رقم )المشيرفة، مصمص

  .على التوالي% 19و% 13.5 وصلت نسبة التجمعات المتوسطة إلى 2006 و1997

 لم يوجد أي تجمعات تقع 1931 و1922األعوام أيضاً أنه في ) 6(      يالحظ من الجدول رقم 

ن عدد السكان في تلك األعوام لم يصل أضمن فئة التجمعات الكبيرة والكبيرة جداً، وهذا يدل على 

هذا يوضح أن حجم السكان في التجمعات السكانية كان صغيراً في .  نسمة4000في أي منها إلى 

قل بكثير من أ، وهي 1961في العام % 1.8اً إلى تلك الفترة، ووصلت نسبة التجمعات الكبيرة جد

 2006 والعام 1997في حين انه في العام %. 7نسبة التجمعات الكبيرة لنفس السنة والتي بلغت 

كبر بكثير من نسبة التجمعات الكبيرة أعلى التوالي، وهي % 11.5و% 8.3وصلت نسبتها إلى 

  .2006في عام % 7.3، وبلغت حوالي 1997في عام % 4.2والتي بلغت 
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  2006 -1922التوزيع النسبي لعدد التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب أحجامها ): 6(جدول رقم 

عدد   الحجم  

التجمعات
1922  

النسبة إلى 

عدد 

  التجمعات

عدد 

التجمعات
1931  

النسبة إلى 

عدد 

  التجمعات

عدد 

التجمعات 
1945  

النسبة إلى 

عدد 

  التجمعات

عدد 

تالتجمعا
1961  

النسبة إلى 

عدد 

  التجمعات

عدد 

التجمعات
1997  

النسبة إلى 

عدد 

  التجمعات

عدد 

التجمعات 
2006  

النسبة إلى 

عدد 

  التجمعات

تجمعات 

  صغيرة

أو اقل 

 يساوي
2000  

64 95.5% 65  92.8%   56  86%   46 80.7%   71  %74.0 60  %62.5 

تجمعات 

 متوسطة
2001-
4000  3 4.5% 5  7.2%   8  12%   6  10.5%   13  %13.5 18  %18.8 

تجمعات 

 كبيرة
4001-
6000  -  -  -  -  1  1.5%   4  7%   4  %4.2 7  %7.3 

تجمعات 

 كبيرة جدا

6000 
 11.5%  11 8.3%  8   %1.8  1  -  -  -  -  -  -  فأكثر

   96   96    57    65    70    67   المجموع
  :المصدر

  Greek convent and Goldberg- presses: القدس). 1932. (1931إحصاء نفوس فلسطين لسنة  .1

    . 136- 123، محافظة جنين ص )والمنشآت المباني،  المساكن،السكان: ( ملخص -النتائج النهائية للتعداد ). 1999. (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2

 . خصائص وتوزيع السكان في لواء نابلس-8التقرير األولي رقم / 1962 تشرين الثاني  18أول تعداد عام للسكان والمساكن ). 1963. (دائرة االحصاءات العامة .3

4. Palestinian Central Bureau of Statistics. Projected Mid- Year Population Territory by Governorate (2001-2006) 

5. Survey of Palestine, 1945, 1946, Anglo- American Inquiry Committee. Palestine   
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  ):2006 -1922(خالل األعوام نية في منطقة الدراسة توزيع السكان في التجمعات السكا

      أدت الظروف السياسية التي مرت على فلسطين خالل فتـرة االنتـداب البريطـاني والحكـم                

  . األردني واالحتالل اإلسرائيلي إلى تغيرات في التجمعات السكانية من حيث العدد والسكان

ن النسبة الكبرى مـن الـسكان فـي التجمعـات           يمكن مالحظة أ  ) 7(      من خالل الجدول رقم     

،     %78.2، اذ بلغت نـسبة الـسكان فيهـا          1961 -1922الصغيرة كانت مرتفعة خالل الفترة من       

يمكـن االسـتنتاج    .  على التوالي  1961،  1945،  1931،  1922لألعوام  % 37، و 49.2%،  70%

، 1931 -1922 فـي الفتـرة مـن    أيضاً أن نمو عدد السكان في منطقة الدراسة لم يكن نمواً كبيراً          

انخفضت نسبة الـسكان فـي التجمعـات        . بسبب هجرة العديد من سكانها إلى مدن السهل الساحلي        

ان انخفاض نـسبة   .  على التوالي  2006 و 1997في عامي   % 10.6و  % 20.4الصغيرة لتصل إلى    

ي التجمعات الكبيرة جـداً  السكان خالل هذه الفترة رافقه زيادة كبيرة في نسبة السكان الذين يقيمون ف  

في العـام  % 56.8 و   1997في العام   % 48.6 نسمة، وكانت هذه النسبة      6000بلغت اكثر من     التي

نه ال يوجد أي تجمعات كبيرة أو كبيرة جدا خـالل           أمن خالل الجدول أيضاً يمكن مالحظة       . 2006

عات المتوسطة والتـي  على نسبة من السكان يقيمون في التجم   أن  أ، حيث   1945 -1922األعوم من   

، 1945في عـام  % 50.8 نسمة، اذ وصلت هذه النسبة إلى        4000 -2001يترواح عدد سكانها من     

 والتـي بلغـت     1922وكانت نسبة السكان الذين يقيمون في التجمعات المتوسطة قليلة جداً في عام             

لسكان قد زاد   ن عدد ا  أيظهر الجدول   .  1931في عام   % 30فقط، وزادت هذه النسبة إلى        21.8%

 بسبب تدفق أعداد كبيرة من الالجئين الفلسطينيين بعد حـرب عـام             1961بشكل ملحوظ في العام     

  %.18، وشكلت التجمعات الكبيرة جداً نسبة %24.8 حيث شكلت التجمعات الكبيرة فيه ،1948
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  2006 -1922التوزيع النسبي للسكان في محافظة جنين حسب احجامها لسنوات مختلفة، ): 7(جدول رقم 

    2006    1997    1961    1945    1931    1922   السنة/الحجم  

تجمعات 

  صغيرة
 أو يساوياقل 

2000  
25166  78.2%  29125  70%  23840 49.2% 29313  37%   39742  20.4% 27817 %10.6 

تجمعات 

 متوسطة
2001-4000  7024  21.8%  12479  30%  24570 50.8% 15760  19.9%  40395  20.7% 49406 %18.9 

تجمعات 

 كبيرة
4001-6000    -  -  -  - - 19664  24.8%  20075  10.3% 35640 %13.6 

تجمعات 

 كبيرة جدا
 56.8%148355 %48.6  94862   %18  14402 - -  -  -  -     فأكثر6000

   261218   195074    79139  48410    41604    32190   المجموع
   نسمة1276 بـ 2006ت الصغيرة في عام  تجمعاً من التجمعا23تم تقدير عدد سكان : مالحظة

  :المصدر

  Greek convent and Goldberg- presses: القدس). 1932. (1931إحصاء نفوس فلسطين لسنة  .1

    . 136-123، محافظة جنين ص )والمنشآت المباني،  المساكن،السكان: ( ملخص -النتائج النهائية للتعداد ). 1999. (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2

 . خصائص وتوزيع السكان في لواء نابلس-8التقرير األولي رقم / 1962 تشرين الثاني  18أول تعداد عام للسكان والمساكن ). 1963. (دائرة االحصاءات العامة .3

4. Palestinian Central Bureau of Statistics. Projected Mid- Year Population Territory by Governorate (2001-2006) 

5. Survey of Palestine, 1945, 1946, Anglo- American Inquiry Committee. Palestine   
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  :1997توزيع السكان في منطقة الدراسة عام 

       تصنّف التجمعات السكانية إلى تجمعات حضرية أو ريفية أو مخيم، وهي أحد التقسيمات 

المخططين وصانعي القرار في التخطيط اإلحصائية األساسية في النظام اإلحصائي التي تساعد 

تشير اإلحصاءات السكانية أن عدد السكان المقيمين إقامة معتادة في . والتنمية الحضرية والريفية

  .  إناث)99,619( ذكور و)103,407( فرداً، منهم 203,026 بلغ 1997محافظة جنين في عام 

، في حين أن ما %39.2معات الحضرية       بلغت نسبة السكان الذين يقيمون في المناطق والتج

الجهاز المركزي (يقيمون في التجمعات الريفية % 56.1 و،يقيمون في المخيمات% 4.7نسبته 

 يشير ذلك إلى أن أكثر من نصف السكان في محافظة جنين  ).41، ص1999لإلحصاء الفلسطيني، 

عي هو الحرفة الرئيسية في يقيمون في المناطق الريفية وعلى ذلك يمكن توقع أن النشاط الزرا

  نسمة، وقدر بحوالي 246,685 حوالي 2004المحافظة، وقدر عدد سكان المحافظة لعام 

) 8(والجدول رقم .  على التوالي2006 و2005 نسمة لألعوام 261،756 نسمة و 254،218

  .يوضح تقديرات أعداد السكان لعدة سنوات

  )2006-2001( في منتصف العام عدد سكان محافظة جنين المقدر): 8(جدول رقم 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001  السنة

  261,756  254,218  246,685  239,143  231,601  224,090  عدد السكان

 Palestinian Central Bureau of Statistics. Projected Mid- Year Population Territory by Governorate :المصدر

         (2001-2006).http://www.pcbs.gov.ps/Portal/_pcbs/populati/demd1.aspx. Date 

Retrieved 1,2008  
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  :حجام التجمعات السكانية في منطقة الدراسةأ

نواع باالعتماد على عدد السكان أ       تم تصنيف التجمعات السكانية في محافظة جنين الى أربعة 

رة، تجمعات متوسطة، تجمعات كبيرة، تجمعات صغي(، حيث صنفت هذه التجمعات الى 1997لعام 

 2000التجمعات الصغيرة هي التجمعات التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن ). تجمعات كبيرة جداً

 نسمة، أما التجمعات 4000 - 2001نسمة، والتجمعات المتوسطة هي التي يتراوح عدد سكانها بين 

 نسمة، والتجمعات الكبيرة جداً 6000 -4001الكبيرة فهي التجمعات التي يتراوح عدد سكانها بين 

  ).   3( فأكثر، وهذا التوزيع موضح في خريطة رقم 6000هي التجمعات التي يصل عدد سكانها الى 

من التجمعات السكانية في محافظة جنين هي تجمعات % 74.0أن ) 9(       يوضح الجدول رقم 

مجاورة لألسباب التي تم ذكرها سابقاً صغيرة، وهي في الغالب تجمعات انبثقت من تجمعات كبيرة 

في . فراد هذه التجمعات من عائلة واحدةأعند الحديث عن نشوء التجمعات السكانية، وغالباً ما يكون 

% 8.3تجمعات كبيرة، و% 4.2من التجمعات هي تجمعات متوسطة الحجم، و% 13.5المقابل فإن 

  . هي تجمعات كبيرة جدا

  سب حجم التجمعحات السكانية في محافظة جنين  التجمععوزيت): 9(جدول رقم 

  النسبة  عدد الحاالت  جم التجمعح

  74.0  71  جمعات صغيرةت

  13.5  13  جمعات متوسطةت

  4.2 4  جمعات كبيرةت

  8.3  8  جمعات كبيرة جدات

  100.0  96 لمجموعا
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 في شرق ان التجمعات بمختلف أحجامها تميل الى االكتظاظ) 3(      يالحظ من الخريطة رقم 

وغرب منطقة الدراسة، ويقل االكتظاظ في المناطق السهلية وخصوصاً في منطقة سهل مرج ابن 

عامر في الشمال وسهل عرابة وسهل صانور في الجنوب، ونتيجة لهذه الطبيعة كان السكان يتركون 

  .  المناطق السهلية للزراعة ويقيمون قراهم فوق التالل والجبال القريبة منها
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  الفصل الرابع

  
  : حليل بيانات الدراسةت

 ومن ثم ،الحاسب لىإدخال البيانات إإلجابات وارميز تاإلحصائي مرورا ب لتحليلامت عملية ت      

أما أهم األدوات . SPSSللعلوم االجتماعية  استخراج النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي

التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، : ياإلحصائية التي تم استخدامها فه

  ).One-Way Anova(واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين األحادي 

  :الفرضيات

فـي خـصائص الـسكان      ) ≥α 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللـة           ال .1

 في التجمعات السكانية    )الجتماعيةلحالة ا المستوى التعليمي،   ا ، التوزيع العمري  ،التوزيع النوعي (

  .حجم التجمع عزى لمتغيراتتفي محافظة جنين 

   ئج تحليل التباين األحادي للتوزيع النوعي للسكاننتا): 10( جدول رقم 

  

المعنوية مستوى *المتوسط اختبار   
α F Mean 

المستقلة المتغيرات  
ʺالتجمع حجمʺ التابع المتغير   

  ت صغيرةتجمعا 50.666

  تجمعات متوسطة 51.287

  تجمعات كبيرة 50.752

  تجمعات كبيرة جدا 50.628

0.949 0.119 

  المجموع 50.751

  التوزيع النوعي

   المتوسط الحسابي لنسبة الذكور في المجتمع *

فـي  ) الذكور واالناث (    يشير الجدول أعاله أنه ال يوجد هناك فروق معنوية في التوزيع النوعي             

 Fمعات السكانية كأحد الخصائص الديمغرافية تعزى لمتغير حجم التجمع، فقـد بلغـت قيمـة                التج
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عنـد مـستوى الداللـة     ) 2.7004( الجدولية التي تبلـغ      Fقل من قيمة    أ، وهي   )0.119(المحسوبة  

، وكما هو مبين في الجدول السابق حيث ان قيمة )95(وعند درجات الحرية ) α ≤ 0.05(المعنوية 

α   ثر علـى   أوبالتالي ال يوجد    ،  وعليه تقبل الفرضية الصفرية،       0.05 وهي أكبر من     0.949 بلغت

التوزيع النوعي لسكان التجمعات السكانية، بمعنى أن التجمعات السكانية تعتبر متجانسة في التوزيع             

  .  النوعي للسكان، وهذا يعود إلى أنها تمر بنفس الظروف االجتماعية واالقتصادية والحضارية

أن نسبة الذكور واإلناث متساوية في جميع التجمعات السكانية إلى ) 11(    يشير الجدول رقم   

إناث، وبمقارنة نسبة % 49ذكور مقابل % 51على اختالف أحجامها، وتصل النسبة في جميعها إلى 

يدل هذا . فقط% 2الذكور مع اإلناث يالحظ أنه ال يوجد فرق كبير بينهما، وإنما تعتبر النسبة قليلة 

حد النوعين أعلى أن هناك توازن بين نسبة الذكور واإلناث مما يقلل من المشاكل الناتجة عن زيادة 

وهذه النسب تعكس وضعاً طبيعياً للتركيب النوعي للسكان، ففي أي مجتمع طبيعي  على اآلخر،

  .  يكون عدد الذكور مساوياً أو أكثر بقليل من عدد االناث

  1997 -سب حجم التجمع وعدد األفراد والنوعحلتجمعات السكانية ل  النسبيعزيوتال): 11(جدول رقم 
  

  لمجموعا اإلناث لذكورا
  جم التجمعح

 نسبةال عدد   %/نسبةال عدد   %/نسبةال عدد

 20% 39,742 49 19,355 51 20,387  جمعات صغيرةت

 21% 40,395 49 19,674 51 20,721  جمعات متوسطةت

 10% 20,075 49 9,886 51 10,189  جمعات كبيرةت

 49% 94,862 49 46,755 51 48,107  جمعات كبيرة جدات

 100% 195,074 49 95,670 51 99,404  لمجموعا
.       )والمنشآت المباني،  المساكن،السكان: ( ملخص- النتائج النهائية للتعداد ). 1999. (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

    . 101-96ص 

  



 

 

47 

   ئج تحليل التباين األحادي للتوزيع العمري للسكاننتا): 12(جدول رقم 
  

المعنوية مستوى *المتوسط اختبار 
α F Mean

المستقلة المتغيرات
ʺالتجمع حجمʺ التابع المتغير

41.599   تجمعات صغيرة

44.271   تجمعات متوسطة

44.074   تجمعات كبيرة

44.216   تجمعات كبيرة جدا

0.680  0.505  

42.282   المجموع

    التوزيع العمري
   

  )4 -0(المتوسط الحسابي العام لنسبة السكان في الفئة العمرية * 

) عمار السكان أفئات  (      يشير الجدول أعاله أنه ال يوجد هناك فروق معنوية في التوزيع العمري             

 Fفية تعزى لمتغير حجم التجمع، فقد بلغـت قيمـة      في التجمعات السكانية كأحد الخصائص الديمغرا     

عنـد مـستوى الداللـة     ) 2.7004( الجدولية التي تبلـغ      Fقل من قيمة    أ، وهي   )0.505(المحسوبة  

 αن قيمة أ، وكما هو مبين في الجدول السابق حيث )95(وعند درجة الحرية ) α ≤ 0.05(المعنوية 

  .ضية وعليه تقبل الفر0.05 وهي أكبر من 0.680بلغت 

ثر على التوزيع العمري لسكان التجمعات السكانية، أي أن هناك أال يوجد       هذا يدل على أنه 

يمكن . تشابه في التوزيع العمري لسكان التجمعات، حيث ترتفع في جميعها نسبة صغار السن

  :توضيح ما سبق من خالل األهرام السكانية التالية

فـي منطقـة    ) الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة والكبيرة جداً    (ينطبق الهرم السكاني للتجمعات          

فيمـا يلـي    .  مجتمع فتي  هوهذا المجتمع   أن  الدراسة على هرم السكان في حالة الشباب وهذا يؤكد          

سيتم تفصيل الهرم السكاني في محافظة جنين بشكل عام، وفـي كـل مـن التجمعـات الـصغيرة                   

  . والمتوسطة والكبيرة والكبيرة جداً
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  محافظة جنينفي  سكانم الهر): 1(ل   شك
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95+ فئات العمر

عدد السكان

إناث ذآور

 
 

      يالحظ من خالل الهرم السكاني لمحافظة جنين ان قاعدته عريضة، وهذا يشير الـى ارتفـاع                

لى أعلـى فـي     إنسبة األطفال صغار السن بسبب ارتفاع خصوبة السكان، ويدل االنحدار التدريجي            

  . أعداد السكان الناتج عن الوفيات أو عن الهجرةهرم السكان على النقص في 

الصغيرة، والمتوسطة، والكبيـرة والكبيـرة      (       فيما يلي سيتم توضيح الهرم السكاني للتجمعات        

  .   خذ فكرة واضحة عن فئات األعمار في هذه التجمعاتأ، والتي من خاللها يمكن )جداً

  صغيرة للتجمعات السكانية السكانم الهر): 2(  شكل 
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95+ فئات العمر

عدد السكان

إناث
ذآور

 
سنة حتـى   ) 44 -40(ناث في الفئة العمرية      وتزيد نسبة اإل   39      تتفوق نسبة الذكور حتى سن      

ويزيد لغايـة   ) 89 -85(، وتقل في الفئة     )84 -80(، وبعدها تزيد نسبة الذكور في الفئة        74العمر  

  ). 2( وهذا ما يوضحه شكل ،كثرأ ف95العمر 

، 39أن نسبة الذكور تتفوق حتـى سـن         ) 3(النسبة للتجمعات المتوسطة فيالحظ من الشكل       ب      

  .   عاما94ًحتى العمر ) 44 -40(وتزيد نسبة اإلناث في الفئة العمرية 

   للتجمعات السكانية المتوسطةسكانم الهر): 3( شكل 
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إناث ذكور
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أن نسبة ) 4( حيث يظهر من خالل شكل ،ها من التجمعات      تختلف التجمعات الكبيرة عن غير

  . فأعلى95حتى سن ) 49 - 45(، وتزيد نسبة االناث في الفئة العمرية 44الذكور تتفوق حتى سن 

  
  

  

   

  

   للتجمعات السكانية الكبيرةسكانم الهر): 4(شكل 
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أن نسبة الذكور تتفوق حتى ) 5(ات الكبيرة جداً شكل       يالحظ من خالل الهرم السكاني للتجمع

  .  فأعلى95حتى العمر ) 44 -40(ناث في الفئة العمرية  عاماً وتزيد نسبة اإل39سن 

 
   للتجمعات السكانية الكبيرة جداًسكانم الهر): 5(  شكل 
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إناث ذآور

 
       

نـاث فـي    ن عدد الذكور واإل   أ حيث يظهر الهرم     ،ةبقاعدة عريض هرامات السابقة    تميزت جميع األ  

سنوات، وهذا يؤكـد    ) 9-5(كبر من باقي الفئات،  تليها الفئة        سنوات هي األ  ) 4 – 0(الفئة العمرية   

قـل  أصاحبة  ) 95(+أن معدل الخصوبة الكلية مرتفعاً في جميع التجمعات، وتكون آخر فئة عمرية             

ألهرامات السكانية أن السكان يعيشون ظروفاً اجتماعيـة         يدل التشابه بين ا    .ناثإعدد سكان ذكور و   

  .   متشابهة

   ئج تحليل التباين األحادي للمستوى التعليمي للسكاننتا): 13(جدول رقم 
  

المعنوية مستوى *المتوسط اختبار 
α F Mean

المستقلة المتغيرات
ʺالتجمع حجمʺ التابع المتغير

4.068  تجمعات صغيرة

4.715  تجمعات متوسطة

5.353  تجمعات كبيرة

5.354  تجمعات كبيرة جدا

0.492 0.810 

4.316  المجموع

  مستوى التعليمي ال

  المتوسط الحسابي العام لنسبة الحاصلين على درجة دبلوم فأعلى* 
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فـي  ) دبلوم فأعلى (      يشير الجدول أعاله أنه ال يوجد هناك فروق معنوية في المستوى التعليمي             

 Fالتجمعات السكانية كأحد الخصائص الديمغرافية تعزى لمتغير حجم التجمع، فقـد بلغـت قيمـة                

عنـد مـستوى الداللـة     ) 2.7004( الجدولية التي تبلـغ      Fقل من قيمة    أ، وهي   )0.810(المحسوبة  

 αن قيمة أ، وكما هو مبين في الجدول السابق حيث )95(وعند درجة الحرية ) α ≤ 0.05(المعنوية 

  . وعليه تقبل الفرضية0.05 وهي أكبر من 0.492لغت ب

ثر على المستوى التعليمي لسكان التجمعات السكانية بناء على حجم التجمـع            أوعليه ال يوجد          

، اي ان سكان التجمعات السكانية في محافظة جنين موزعين بـشكل            اً صغير مكان كبيراً جداً ا   سواء  

، دبلـوم متوسـط   ،  ثـانوي ،  إعـدادي ،  ابتـدائي ،  ملـم ،  أمي(متجانس من حيث المستوى التعليمي      

، وذلك بسبب توفر مؤسسات التعليم بشكل واسع فـي          )دكتوراه،  ماجستير،  دبلوم عالي ،  سبكالوريو

تاح االمكانية لعدد كبير من فئات المجتمع متابعة الدراسـة، وكـذلك            أ مما   ،جميع التجمعات السكانية  

هـم العوامـل    أمية التعليم، ويعتبر توفر وسائل المواصالت من        بسبب زيادة الوعي لدى األفراد بأه     

  .  التي ساعدت األفراد على التنقل ومتابعة دراستهم

  1997 -التوزيع النسبي للتجمعات السكانية حسب الحالة التعليمية): 14(جدول رقم 
  

 حجم التجمع

  لمجموعا
جمعات كبيرة ت

  جدا
  جمعات كبيرةت

جمعات ت

  توسطةم
  جمعات صغيرةت

  الحالة التعليمية

  أمي 13.8 12.0 12.0 10.6 11.7

  ملم 17.8 16.5 17.0 16.7 16.9

  ابتدائي 29.6 28.3 27.4 28.6 28.6

  إعدادي 22.0 25.6 24.4 23.3 23.6

  ثانوي 9.2 9.6 10.5 11.5 10.5
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  دبلوم متوسط 4.2 4.0 4.3 4.9 4.5

  سبكالوريو 2.5 2.5 3.2 3.2 2.9

  دبلوم عالي 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

  ماجستير 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

  دكتوراه 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

  المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ص . والمنشآت المباني،  المساكن،السكان: ( ملخص - النتائج النهائية للتعداد ). 1999. (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

123 -136 .    

أن نسبة األمية تنتشر في التجمعات الصغيرة أكثر مـن التجمعـات           ) 14(وضح الجدول رقم          ي

، %13.8 –10.6بالرغم من تقارب النسب فهي تتراوح ما بـين          المتوسطة والكبيرة والكبيرة جداً،     

وأقل نسبة من األمية في التجمعات الكبيرة جداَ، والسبب هو عدم توفر المدارس سابقاً في التجمعات                

الصغيرة مما يضطر الطالب إلى الذهاب إلى مدارس التجمعات القريبة، وعملية التنقل هذه كانـت               

تسبب مشكلة للطالب في السابق تدفعهم إلى ترك المدارس، كما أن عدداً من األهالي كانوا يفضلون                

احـل فـي    أن يقوم األبناء بمساعدتهم في أعمال الزراعة،  ونتيجة توفر خدمات التعليم لجميع المر             

  %.10.6التجمعات الكبيرة جداً، يالحظ أن نسبة األمية فيها أقل من غيرها وتصل إلى 

أيضاً أن نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس أعلى ) 14(       يالحظ من خالل الجدول رقم 

) %2.5( وهي أقل في التجمعات الصغيرة والمتوسطة ،%)3.2(في التجمعات الكبيرة والكبيرة جداً 

. بسبب توفر المدارس الثانوية في التجمعات الكبيرة والكبيرة جداً مما يسمح للطالب بإتمام دراستهم

جل أويقل عدد األفراد في المراحل اإلعدادية والثانوية وذلك بسبب تسرب األفراد من المدارس من 

  . ثمساعدة األهل في إعالة أفراد األسرة، وكذلك بسبب ظاهرة الزواج المبكر لإلنا

   ئج تحليل التباين األحادي للحالة االجتماعية للسكاننتا): 15(جدول رقم 
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المعنوية مستوى *المتوسط اختبار   
α F Mean 

المستقلة المتغيرات  
ʺالتجمع حجمʺ التابع المتغير   

  تجمعات صغيرة 33.030

  تجمعات متوسطة 33.347

  ت كبيرةتجمعا 33.275

  تجمعات كبيرة جدا 33.410

0.992 0.033 

  المجموع 33.115

 الحالة االجتماعية 

        المتوسط الحسابي العام لنسبة المتزوجين* 

فـي  ) متـزوج (أنه ال يوجد هناك فروق معنوية في الحالـة االجتماعيـة      ) 15( يشير الجدول رقم    

 F بلغـت قيمـة      التجمعات السكانية كأحد الخصائص الديمغرافية تعزى لمتغير حجم التجمع، فقـد          

عنـد مـستوى الداللـة     ) 2.7004( الجدولية التي تبلـغ      Fقل من قيمة    أ، وهي   )0.033(المحسوبة  

 αن قيمة أ، وكما هو مبين في الجدول السابق حيث )95(وعند درجة الحرية ) α ≤ 0.05(المعنوية 

  . وعليه تقبل الفرضية0.05 وهي أكبر من 0.992بلغت 

ثر على الحالـة االجتماعيـة لـسكان التجمعـات     أنه ال يوجد    أ يالحظ         باالعتماد على ما سبق   

ن سكان التجمعات السكانية في     أي  أو صغيراً،   أالسكانية بناء على حجم التجمع سواء كان كبيراً جداً          

عقـد قـران ألول     ،  لم يتزوج ابداً  (محافظة جنين موزعين بشكل متجانس من حيث الحالة الزواجية          

، وذلك بسبب أن مجتمع الدراسة متشابه من ناحية القـيم االجتماعيـة             )أرمل ،مطلق،  متزوج،  مرة

  . والعادات والتقاليد السائدة

بـدا        أفراد في التجمعات الصغيرة لـم يتزوجـوا         من األ % 40.2أن  ) 16 ( رقم       يشير الجدول 

%     39.4هـي   ،  بينما نسبتهم في التجمعات متوسطة الحجـم          )اناث% 42.6منهم ذكور و  % 57.4(

مـنهم ذكـور          % 58.0(في التجمعات الكبيـرة     % 39.5، و )اناث% 42.9منهم ذكور و  % 57.1(
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، ونسبتهم  )اناث% 46.0منهم ذكور و  %56.0(في التجمعات الكبيرة جداُ     % 39.5و) اناث% 42.0و

  %.39.6في جميع التجمعات السكانية في محافظة جنين 

ذكور الذين لم يتزوجوا أبداً أكبر من نسبة اإلناث اللواتي لم        مما سبق يالحظ أن نسبة ال

يتزوجن أبداً في جميع التجمعات السكانية على اختالف أحجامها، وذلك بسبب أن اإلناث يتزوجن في 

سن أصغر من الذكور، كذلك فإن عدد من الذكور يمكن أن يتزوجوا أكثر من واحدة، ويهتم األهل 

  .إلناث حيث يفضلون لها الزواجبتعليم الذكور أكثر من ا

  

  1997 -والجنس لحالة االجتماعيةاسب حتوزيع التجمعات السكانية ): 16(جدول رقم 
  

 الحالة االجتماعية

غير مبين  المجموع  متزوج مطلق أرمل
عقد قران  

 ألول مرة
لم يتزوج  

 أبدا

  جم التجمعح  الجنس

  تجمعات صغيرة 40.2 2.4 52.8 0.4 3.8 0.3

   ذكر 57.4 54.0 49.6 17.3 7.0 48.6

100.0 

    أنثى 42.6 46.0 50.4 82.7 93.0 51.4

  تجمعات متوسطة 39.4 2.5 53.5 0.5 4.0 0.2

   ذكر 57.1 53.6 49.8 21.6 7.4 71.2

100.0 

    أنثى 42.9 46.4 50.2 78.4 92.6 28.8

  تجمعات كبيرة 39.5 1.9 53.0 0.5 4.8 0.3

   ذكر 58.0 55.4 49.8 15.4 6.9 40.6

100.0 

    أنثى 42.0 44.6 50.2 84.6 93.1 59.4

  تجمعات كبيرة جدا 39.5 2.0 53.4 0.6 4.3 0.2

   ذكر 56.0 53.9 49.8 19.9 7.1 47.8

100.0 

    أنثى 44.0 46.1 50.2 80.1 92.9 52.2

 المجموع 39.6 2.2 53.3 0.5 4.2 0.2 100.0
.        والمنشآت المباني،  المساكن،السكان:  ملخص -النتائج النهائية للتعداد ). 1999. (فلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء ال: المصدر

    . 113- 110ص 
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فراد في التجمعات الصغيرة متزوجون    من األ% 52.8أيضاً أن ) 16(  يبين الجدول رقم          

%         53.5حجم هي ، ونسبتهم في التجمعات متوسطة ال)اناث% 50.4منهم ذكور و% 49.6(

منهم ذكور % 49.8(في التجمعات الكبيرة % 53.0و، )اناث% 50.2منهم ذكور و% 49.8(

يظهر ). إناث% 50.2منهم ذكور و% 49.8(في التجمعات الكبيرة جداُ % 53.4و) اناث% 50.2و

 التجمعات مما سبق أن نسبة المتزوجين من اإلناث أكثر بقليل من نسبة المتزوجين الذكور في جميع

السكانية على اختالف أحجامها، وذلك بسبب تأخر سن الزواج لدى الذكور بسبب المسؤوليات 

  . المطلوبة منهم، وانخفاض عمر الزواج لدى اإلناث

     يتضح أن نسبة المطلقين من الذكور أقل بكثير من نسبة المطلقات من اإلناث في جميع 

مقابل % 21.6ن الذكور هي في التجمعات المتوسطة إذ أن أعلى نسبة من المطلقي. التجمعات

مقابل % 15.4من اإلناث، أما أقل نسبة من المطلقين الذكور فهي في التجمعات الكبيرة % 78.4

ن إمن اإلناث، يعود السبب في ذلك إلى أن الذكور يمكنهم الزواج أكثر من مرة، بالمقابل ف% 84.6

سطيني ال يتقبلون الزواج من مطلقة إال في بعض الحاالت، غالبية األفراد الذكور في المجتمع الفل

كذلك كلما قل حجم التجمع كلما قلت نسبة المطلقين وذلك ألن سكان التجمعات الصغيرة ال يحبذون 

نه إما مجتمع المدينة والكبير نسبياً فأيضاً مجتمع يقترب أفراده من بعضهم البعض، أالطالق وهم 

ضافة الى ذلك فإن نسبة األرامل من إيقل فيه التقارب االجتماعي، مجتمع تغلب عليه المصلحة و

قل بكثير من األرامل اإلناث في جميع التجمعات، وذلك ألن الرجل يتزوج بعد وفاة زوجته، أالذكور 

أما اإلناث فإنهن يفضلن تربية أوالدهن بدالً من الزواج، ناهيك عن رفض الذكور في المجتمع 

     .أرامل إال في حاالت نادرةالفلسطيني الزواج من 
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  لحالة االجتماعيةاسب حتوزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين ): 6(شكل 

متزوج
53.3%

أرمل
4.2%

غير مبين
مطلق0.2%

0.5% لم يتزوج ابدًا
39.6%

عقد قران ألول مرة
2.2%

  
أن أكثر من نصف األفراد في محافظة جنين متزوجون ونسبتهم ) 6(     يظهر من الشكل رقم 

 تليها .ر واستمرارية الزواج من جهة أخرى وهذه نسبة مرتفعة بسبب ظاهرة الزواج المبك،53.3%

 وهذا يعود إلى أن مجتمع الدراسة هو مجتمع  ،%39.6نسبة األفراد الذين لم يتزوجوا أبداً ونسبتهم 

ن  أل%0.5لمطلقون فهي قليلة جداً أما نسبة ا.  سنة15هم تحت عمر % 44.1فتي، فهناك حوالي 

  . ظاهرة زواج األقارب تقلل من الطالقلى أن إالطالق غير مقبول اجتماعياً، اضافة 

ي الخصائص االقتصادية ف)  ≥α 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ال .2

  .حجم التجمع عزى لمتغيراتتللسكان في التجمعات السكانية في محافظة جنين 

   سكان للتلقطاعااميع جللعاملين في ئج تحليل التباين األحادي نتا): 17(جدول رقم 
  

المعنوية مستوى *المتوسط اختبار   
α F Mean 

المستقلة المتغيرات  
ʺالتجمع حجمʺ التابع المتغير   

  تجمعات صغيرة 21.185

  تجمعات متوسطة 20.415

  تجمعات كبيرة 20.263

  تجمعات كبيرة جدا 20.954

0.986 0.049 

  المجموع 21.023

ــع  ــي جمي ــاملين ف الع

  القطاعات

        ميع القطاعاتجلمتوسط الحسابي العام لنسبة العامالت في ا* 
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ـ جميع  العاملين في         يشير الجدول أعاله أنه ال يوجد هناك فروق معنوية في توزيع              اتالقطاع

 المحـسوبة      Fفي التجمعات السكانية في محافظة جنين تعزى لمتغير حجم التجمع، فقد بلغت قيمـة               

      عنـد مـستوى الداللـة المعنويـة        ) 2.7004( الجدولية التي تبلغ     Fيمة   من ق  أقل، وهي   )0.049(

)α ≤ 0.05 ( وعند درجة الحرية)وكما هو مبين في الجدول السابق حيث أن قيمة )95 ،α  بلغـت 

  . وعليه تقبل الفرضية0.05 وهي أكبر من 0.986

علـى  ) حكومية، أهلية، خاصة  (القطاعات  العاملين في   ر لتوزيع   أث على ما سبق ال يوجد            بناءاً

القطاعـات  العاملين فـي    التجمعات السكانية بناء على حجم التجمع، أي أن هناك تجانس في توزيع             

  .بين التجمعات السكانية في محافظة جنين) حكومية، أهلية، خاصة(

%) 10.8(ناث في النشاط االقتصادي انخفاض نسبة مساهمة اإل) 18(      يوضح الجدول رقم 

ذكور، ويعزى هذا االنخفاض الى القيم والتقاليد السائدة في المجتمع التي جعلت %) 89.2(ابل مق

يظهر الجدول ). 328، ص1987مقبول، (مهمة المرأة االساسية العمل في المنزل وتربية األوالد 

ا ، تليه%)91.5(أيضاً أن أعلى نسبة من العاملين الذكور كانت في التجمعات الصغيرة حيث بلغت 

 وتقل هذه النسبة %)87.8(، ثم التجمعات الكبيرة والكبيرة جداً بنسبة %)90.8(التجمعات المتوسطة 

من التجمعات الصغيرة كة المرأة في العمل فيها أكثر  بسبب مشارالتجمعاتعن غيرها من 

لح وبمقارنة هذه النسب بنسب العامالت اإلناث يظهر أن هناك فارق كبير بينهما لصا. والمتوسطة

ثم % 8.5الذكور، ويالحظ أيضاً أن نسب العامالت اإلناث تقل في التجمعات الصغيرة لتصل إلى 

، ويعود السبب في %12.2 تليها التجمعات الكبيرة والكبيرة جداً بنسبة 9.2في التجمعات المتوسطة 
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اع ذلك إلى توفر فرص عمل أكثر لإلناث في التجمعات الكبيرة والكبيرة جداً وخاصة في قط

   .الخدمات العامة والتدريس

  
توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب العاملين في جميع القطاعات وحسب     ): 18(جدول رقم 

  1997 -النوع
 

 العاملين عدد إناث العاملين ذآور العاملين
  حجم التجمع

 نسبةال عددال نسبةال عددال نسبةال عددال

 19.9 8,124 8.5 693 91.5 7,431  تجمعات صغيرة

 20.2 8,248 9.2 758 90.8 7,490  تجمعات متوسطة

 10.0 4,074 12.2 498 87.8 3,576  تجمعات كبيرة

 49.9 20,392 12.2 2,479 87.8 17,913  تجمعات كبيرة جدا
 100.0 40,838 10.8 4,428 89.2 36,410 المجموع
. والمنشآت المباني،  المساكن،السكان: ( ملخص- النتائج النهائية للتعداد). 1999. (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

    . 150- 137ص

  
   لعدد منشآت القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكوميةئج تحليل التباين األحادينتا): 19(جدول رقم 

  

المعنوية مستوى *المتوسط اختبار   
α F Mean 

المستقلة المتغيرات  
ʺالتجمع حجمʺ تابعال المتغير   

  تجمعات صغيرة 025.048

  تجمعات متوسطة 149.385

  تجمعات كبيرة 208.000

  تجمعات كبيرة جدا 688.625

0.0002  18.571 

  المجموع 112.057

  عدد المنشآت

   المتوسط الحسابي العام لعدد المنشآت* 

المنشآت االقتصادية في التجمعات      يشير الجدول أعاله أن هناك فروق معنوية في توزيع 

، وهي )18.571( المحسوبة Fالسكانية في محافظة جنين تعزى لمتغير حجم التجمع، فقد بلغت قيمة 

وعند ) α ≤ 0.05(عند مستوى الداللة المعنوية ) 2.7004( الجدولية التي تبلغ Fأكبر من قيمة 
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 وهي أقل 0.0002 بلغت αان قيمة ، وكما هو مبين في الجدول السابق حيث )95(درجة الحرية 

 وعليه ترفض الفرضية، وعليه فإن هناك تأثير واضح لتوزيع المنشآت االقتصادية على 0.05من 

ن هناك اختالف في توزيع المنشآت االقتصادية بين أي أ على حجم التجمع، التجمعات السكانية بناءاً

نه كلما كبر حجم التجمع كلما زاد عدد أ مر طبيعي اذأالتجمعات السكانية في محافظة جنين، وهذا 

  .  المنشآت فيه

 حيث وصلت ،أن أعلى نسبة للمنشآت كانت في التجمعات الكبيرة جداً) 20(يشير الجدول رقم       

من مجموع المنشآت العاملة، أي أن أكثر من نصف المنشآت تتركز في التجمعات % 55.8إلى 

الذي تتوفر فيه منشآت متعددة والذي يعتبر مركز المحافظة وخصوصاً في تجمع جنين ، الكبيرة جداً

 حيث وصلت ،ما باقي التجمعات فنسبة المنشآت العاملة فيها قليلةأ. تلبي حاجة تجمعات المحافظة

% 16.1والتجمعات الكبيرة الى  الصغيرة وبلغت في التجمعات% 19.7في التجمعات المتوسطة الى 

  . على التوالي% 8.4و

توزيع التجمعات السكانية حسب المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات ): 20(جدول رقم 

  2004 -الحكومية
  

 2004_المنشآت عدد
 عدد  %/نسبةال

 التجمع حجم

  تجمعات صغيرة 1,584 16.1

  تجمعات متوسطة 1,942 19.7

  تجمعات كبيرة 832 8.4

  تجمعات كبيرة جدا 5,509 55.8
 المجموع 9,867 100.0

بيانات . 31/12/2004، وتحديثاته لغاية 2004التعداد العام للمنشآت االقتصادية ). 2007. (الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني: المصدر

   .غير منشورة
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   نتائج تحليل التباين األحادي للعاملين في القطاع الخاص): 21(جدول رقم 
  

المعنوية مستوى *المتوسط اختبار   
α F Mean 

المستقلة المتغيرات  
ʺالتجمع حجمʺ التابع المتغير   

  تجمعات صغيرة 18.014

  تجمعات متوسطة 09.407

  تجمعات كبيرة 07.359

  تجمعات كبيرة جدا 09.176

0.004 4.286 

  المجموع 15.668

العـاملين فـي القطـاع    

  الخاص

  ي القطاع الخاص من إجمالي العاملين في جميع القطاعاتالمتوسط الحسابي العام لنسبة العاملين ف* 

 فـي   العاملين فـي القطـاع الخـاص            يشير الجدول أعاله أن هناك فروق معنوية في توزيع          

 المحـسوبة          Fالتجمعات السكانية في محافظة جنين تعزى لمتغير حجم التجمع، فقـد بلغـت قيمـة                

عنـد مـستوى الداللـة المعنويـة               ) 2.7004(ة التي تبلغ     الجدولي Fكبر من قيمة    أ، وهي   )4.286(

)α ≤ 0.05 ( وعند درجة الحرية)وكما هو مبين في الجدول السابق حيث ان قيمة )95 ،α  بلغـت 

  . وعليه ترفض الفرضية0.05 وهي أقل من 0.004

 التجمعات  علىالعاملين في القطاع الخاص على ما سبق هناك تأثير واضح لتوزيع  بناءاً      

 العاملين في القطاع الخاص على حجم التجمع، أي أن هناك اختالف في توزيع باإلعتمادالسكانية 

أن نسبة العاملين الذكور       ) 22(يالحظ من الجدول رقم .  بين التجمعات السكانية في محافظة جنين

أن والسبب في ذلك ، )%17.9( في القطاع الخاص تزيد بكثير عن نسبة العامالت اإلناث )82.1%(

القطاع الخاص بطبيعته يحتمل عدد محدود من العمال، وهم في الغالب من الذكور الذين يقومون 

أن نسبة العاملين الذكور في  ويبين الجدول كذلك .بعض الحرف وتشغيل بعض ورش الحرفب

وذلك ) %24.3(، أما نسبة العامالت اإلناث فوصلت إلى %)75.7(منشآت القطاع الخاص بلغ 
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ت للتجمعات صغيرة الحجم، وتتقارب هذه النسبة مع نسب العاملين من الذكور واإلناث في التجمعا

مما سبق يظهر أن نسبة العاملين الذكور . على التوالي%) 21.3(و%) 78.7(المتوسطة والتي بلغت 

 أن عمل أعلى بكثير من نسبة العامالت اإلناث في التجمعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب

المرأة يقتصر في هذه التجمعات على العمل في الزراعة والخياطة وهي األعمال المفضلة للمرأة في 

 تزيد كذلك .ناثإلالمجتمع الفلسطيني، وبسبب الزواج المبكر للفتيات، وعدم رغبة األهالي بعمل ا

ن التجمعات الكبيرة نسبة العاملين الذكور في القطاع الخاص كثيراً عن العامالت اإلناث في كل م

   %). 85.2(والكبيرة جداً %) 82(

  2004 – النوعوتوزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب العاملين في القطاع الخاص ): 22(جدول رقم 
  

  إناث_لعاملينا  ذكور_لعاملينا  لعاملينا
  جم التجمعح

  %/نسبةال عددال  %/نسبةال ددالع   %/نسبةال عددال

 24.3 866 75.7 2,703 17.9 3,569  يرةجمعات صغت

 21.3 800 78.7 2,952 18.8 3,752  جمعات متوسطةت

 17.3 253 82.7 1,209 7.3 1,462  جمعات كبيرةت

 14.8 1,653 85.2 9,512 56.0 11,165  جمعات كبيرة جدات

 17.9 3,572 82.1 16,376 100.0 19,948  لمجموعا
بيانات . 31/12/2004، وتحديثاته لغاية 2004التعداد العام للمنشآت االقتصادية ). 2007. (فلسطينيالجهاز المركزي لالحصاء ال: المصدر

  . غير منشورة
  

أن نسبة العاملين في القطاع الخاص من الذكور في التجمعات ) 22(يظهر الجدول رقم        

س في نسبة العامالت الكبيرة والكبيرة جداً أعلى منها في التجمعات المتوسطة والصغيرة، والعك

اإلناث حيث أن النسبة في التجمعات الصغيرة والمتوسطة أعلى منها في التجمعات الكبيرة والكبيرة 

جداً، وذلك ناتج عن أن فرص العمل للمرأة في القطاع الخاص تزيد في المناطق الريفية بسبب 
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اإلناث وصلت إلى من  ويالحظ أن نسبة العاملين. مساهمة المرأة في العمل في قطاع الزراعة

في التجمعات الكبيرة جداً، وأخيراً يمكن % 14.8في التجمعات الصغيرة في حين بلغت   % 24.3

االستنتاج أن معدالت مساهمة المرأة منخفض بالرغم من أن مساهمتها في قوة العمل يساعد على 

، ص 1993الماضي، (رة خفض الخصوبة ويوفر للمرأة دخالً مستقالً مما يعزز من مكانتها في األس

مقبول، (، كما يؤدي الى ارتفاع مستوى االنتاج المحلي ويخفض بالتالي من معدالت االعالة )39

  ).  328، ص1987
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توفر خدمات البنية التحتية في التجمعات السكانية في  ات داللة إحصائية حولذ وقجد فرو تال .3

  . 0.05عند مستوى معنوية  محافظة جنين
  

  بشبكة الكهرباء التجمعات السكانية التصال نتائج تحليل التباين األحادي): 23(دول رقم ج
  

المعنوية مستوى *المتوسط اختبار   
α F Mean 

المستقلة المتغيرات  
ʺالتجمع حجمʺ التابع المتغير   

  تجمعات صغيرة 1.183

  تجمعات متوسطة 1.000

  تجمعات كبيرة 1.000

  تجمعات كبيرة جدا 1.000

0.154 1.789 

  المجموع 1.135

 االتصال بشبكة الكهرباء

  المتوسط الحسابي العام لتوفر شبكة الكهرباء في التجمعات السكانية* 

     يشير الجدول أعاله أنه ال يوجد فروق معنوية في اتصال التجمعـات بـشبكة الكهربـاء فـي                  

 المحـسوبة          Fر حجم التجمع، فقـد بلغـت قيمـة          التجمعات السكانية في محافظة جنين تعزى لمتغي      

عنـد مـستوى الداللـة المعنويـة                ) 2.7004( الجدولية التي تبلغ     F، وهي أقل من قيمة      )1.789(

)α ≤ 0.05 ( وعند درجة الحرية)وكما هو مبين في الجدول السابق حيث أن قيمة )95 ،α  بلغـت 

  .رضية وعليه تقبل الف0.05 وهي أكبر من 0.154

 ال يوجد تأثير واضح لمدى اتصال التجمعات بشبكة الكهرباء في التجمعـات             بناءاً على ما سبق        

 على حجم التجمع، أي أن هناك تجانس في مدى اتصال التجمعات بشبكة الكهرباء              باإلعتمادالسكانية  

ريات الحياة،   بين التجمعات السكانية في محافظة جنين، وذلك بسبب ان الكهرباء أصبحت من ضرو            

  . ومع توفر الدعم المالي فقد تم توصيل الكهرباء ألكبر عدد من التجمعات السكانية
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نسبة توزيع التجمعات حسب االتصال بشبكة الكهرباء العامة، حيث بلغت النسبة           ) 7(     يبين شكل   

مـن هـذه   %) 80.0(، وتتوزع هذه النسبة حسب حجـم التجمـع بــ     2005في العام   %) 85.6(

بالـشبكة فـي التجمعـات      %) 100.0(تجمعات صغيرة ومتصلة بشبكة الكهرباء، وبنسبة اتصال        ال

  . المتوسطة والكبيرة والكبيرة جداً

   التجمعات السكانية حسب حجم التجمع وحسب االتصال بشبكة الكهرباءالنسبة المئوية لتوزيع): 7(شكل 
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تجمعات صغيرة تجمعات متوسطة تجمعات آبيرة تجمعات آبيرة جدا

1997
2005

  
  . فلسطين- رام اهللا. 1مجلد .  محافظة جنين/دليل التجمعات السكانية. 2000. ركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز الم) 1: (المصدر 

    . بيانات غير منشورة). 2005. (مسح التجمعات السكانية. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) 2           (

تملت فـي معظـم التجمعـات       أيضاً أن نسبة االتصال بشبكة االكهرباء قد اك       ) 7(     يوضح شكل   

، نظراً ألن   2005عام  % 80باستثناء التجمعات الصغيرة التي بلغت نسبة توفر الخدمة فيها حوالي           

ونتيجة توفر الدعم المالي لتوصيل شبكة الكهرباء، وبعـد         هرباء أصبحت من ضروريات الحياة،      الك

  . لكهرباء إلى التجمعات الريفيةقدوم السلطة الفلسطينية نشطت حركة توصيل خدمات الشبكة العامة ل

توزيع التجمعات السكانية حسب اتصالها بـشبكة الكهربـاء         ) 7(و) 6(     توضح الخريطتان رقم    

 على التوالي حيث تم تمثيل التجمعات المتـصلة بالكهربـاء بـشكل مثلـث     2005 و1997للعامين  

لفرق في االتـصال بـشبكة      والتجمعات غير المتصلة بالكهرباء بشكل مربع، حيث يمكن مالحظة ا         

  .الكهرباء خالل العامين
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  لمياهابشبكة  التجمعات السكانية التصال نتائج تحليل التباين األحادي): 24(جدول رقم 
  

المعنوية مستوى *المتوسط اختبار   
α F Mean 

  المستقلة المتغيرات
ʺالتجمع حجمʺ  المتغير التابع 

  غيرةتجمعات ص 1.493

  تجمعات متوسطة 1.385

  تجمعات كبيرة 1.250

  تجمعات كبيرة جدا 1.000

0.048 2.723 

  المجموع 1.427

  االتصال بشبكة المياه

       المتوسط الحسابي العام التصال التجمعات بشبكة المياه* 

 التجمعات  يشير الجدول أعاله أن هناك فروق معنوية في اتصال التجمعات بشبكة المياه في                    

، وهي  )2.723( المحسوبة   Fالسكانية في محافظة جنين تعزى لمتغير حجم التجمع، فقد بلغت قيمة            

وعنـد  ) α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة المعنويـة ) 2.7004( الجدولية التي تبلغ Fأكبر من قيمة 

هي أقل من    و 0.048 بلغت   αن قيمة   أ، وكما هو مبين في الجدول السابق حيث         )95(درجة الحرية   

  . وعليه ترفض الفرضية0.05

يظهر مما سبق أن هناك تأثير واضح لمدى اتصال التجمعات بشبكة المياه فـي التجمعـات                       

 على حجم التجمع، أي أن هناك اختالف في مدى اتصال التجمعات بشبكة الميـاه               باإلعتمادالسكانية  

لى ضـعف اإلمكانـات اإلداريـة       إفي ذلك   يعود السبب   بين التجمعات السكانية في محافظة جنين،       

والمؤسساتيه في قطاع المياه، ومحدودية مصادر التمويل مقارنة باالحتياجات التي يتطلبها النهوض            

بهذا القطاع، وضعف اإلمكانات التكنولوجية والعلمية والذي يتمثل بعدم وجود مصادر المعلومـات،             

لى ما سبق فـإن سـيطرة اإلسـرائيليين علـى          حيث منع الفلسطينيون من الحصول عليها، إضافة ا       

  ).2008الجيوسي وجرار، (مصادر المياه الفلسطينية عامل أساسي في عدم تقدم هذا القطاع 
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% 37أن نسبة التجمعات المتصلة بشبكة المياه العامة قد زادت مـن            ) 25(       يبين الجدول رقم    

يع التجمعات الكبيرة جداً أصـبحت      ، ويظهر أن جم   2005 الى   1997خالل األعوام من    % 61إلى  

، أما  %)75.0(في حين أن نسبة التجمعات الكبيرة المتصلة بشبكة المياه تبلغ           . متصلة بالشبكة العامة  

، أي بزيادة تـصل     %61.5التجمعات المتوسطة فوصلت نسبة المتصل منها بشبكة المياه العامة إلى           

االتصال بشبكة المياه قليلة وخصوصاً فـي       بالرغم من ذلك ما زالت نسبة       . 1997عن  % 26.7إلى  

 مياه  لتجمعات تتزود بالمياه من خالل    التجمعات الصغيرة، وذلك يعود الى عدة أسباب منها أن هذه ا          

  . اآلبار الجوفية او من خالل آبار الجمع  بسبب التكلفة المرتفعة نسبياً لتوصيل مياه الشبكة العامة

   كانية في محافظة جنين حسب االتصال بشبكة المياه في العامينتوزيع التجمعات الس): 25(جدول رقم 

                                               )1997 ،2005(  
    

   / %لمياهاالتصال بشبكة ا
1997  

   / %لمياهاالتصال بشبكة ا
2005  

  جم التجمعح

  جمعات صغيرةت  55.4  32.5

  جمعات متوسطةت  61.5  34.8

  ات كبيرةجمعت  75.0  65.8

  جمعات كبيرة جدات  100.0  65.9

  لمجموعا  61.1  37.0
  . فلسطين- رام اهللا. 1مجلد .  محافظة جنين/دليل التجمعات السكانية. 2000. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) 1: (المصدر

  .ات غير منشورةبيان). 2005. (مسح التجمعات السكانية. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) 2          (
 

توزيع التجمعات السكانية حسب اتـصالها بـشبكة الميـاه          ) 9(و) 8(   توضح الخريطتان رقم       

 على التوالي حيث تم تمثيل التجمعـات المتـصلة بالميـاه بـشكل مثلـث                2005 و 1997للعامين  

ة الميـاه   والتجمعات الغير متصلة بالمياه بشكل مربع، حيث يمكن مالحظة الفرق في االتصال بشبك            

  . خالل العامين
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در نظراً ألن التجمعات السكانية ليست كاملة االتصال بشبكة المياه، لذا عمدت إلى ايجاد مصا                   

مثل االعتماد على آبار جمع مياه األمطار، وشراء صهاريج المياه، باالضافة إلـى االعتمـاد               بديلة،  

مـن هـذه    %) 54.4 (هأن هناك ما نـسبت    ) 26(ن الجدول رقم    يبي. ى الينابيع واآلبار االرتوازية   عل

من %) 38.9(التجمعات تستخدم صهاريج المياه المشتراة كمصدر بديل أول لمياه الشبكة، وما نسبته             

يالحظ . بار االرتوازية تستخدم اآل % 5.9بار جمع مياه األمطار كمصدر بديل ، و       آالتجمعات تستخدم   

رتوازية قليلة جداً وذلك بسبب القيود االسرائيلية على حفـر          آلبار اإل أن التجمعات التي تعتمد على ا     

اآلبار االرتوازية، والتكلفة العالية لها، ونظراً لقلة الينابيع فإن نسبة التجمعات التي تعتمد عليها فـي                

  . فقط% 1.1الحصول على المياه كمصدر بديل أول لمياه الشبكة قليلة وتبلغ 

 النسبي للتجمعات السكانية في محافظة جنين حسب حجم التجمع وحسب المصدر البديل التوزيع): 26(جدول رقم 

  2005 -مياهلاالول ل

لمصدر األول للمياها  
  لمجموعا

بار ارتوازية  آ نابيع      ي
راء تنكات ش

  مياه) صهاريج(

بار جمع مياه آ

  األمطار   

جم التجمعح  

  جمعات صغيرةت  38.5  58.5  1.5  1.5  100

  جمعات متوسطةت  30.8  53.8  0.0  15.4  100

  جمعات كبيرةت  50.0  50.0  0.0  0.0  100

  جمعات كبيرة جدات  50.0  25.0  0.0  25.0  100

  لمجموعا  38.9  54.4  1.1  5.6  100
  .بيانات غير منشورة). 2005. (مسح التجمعات السكانية. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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  لصرف الصحياالتجمعات السكانية بشبكة  التصال نتائج تحليل التباين األحادي): 27(جدول رقم 
  

المعنوية مستوى *المتوسط اختبار   
α F Mean 

المستقلة المتغيرات  
ʺالتجمع حجمʺ التابع المتغير   

  تجمعات صغيرة 1.986

  وسطةتجمعات مت 2.000

  تجمعات كبيرة 2.000

  تجمعات كبيرة جدا 1.750

0.002 5.185 

  المجموع 1.969

االتصال بشبكة الصرف   

  الصحي

  المتوسط الحسابي العام لتوفر شبكة الصرف الصحي في التجمعات السكانية •
  

      يشير الجدول أعاله أن هناك فروق معنوية في اتصال التجمعات بشبكة الصرف الصحي فـي               

 المحـسوبة          Fن تعزى لمتغير حجم التجمع، فقـد بلغـت قيمـة            التجمعات السكانية في محافظة جني    

عنـد مـستوى الداللـة المعنويـة                ) 2.7004( الجدولية التي تبلغ     F، وهي أكبر من قيمة      )5.185(

)α ≤ 0.05 ( وعند درجة الحرية)وكما هو مبين في الجدول السابق حيث أن قيمة )95 ،α  بلغـت 

  .ليه ترفض الفرضية وع0.05 وهي أقل من 0.002

 هناك تأثير واضح لحجم التجمع على اتصال التجمعات بشبكة الصرف           بناءاً على ما سبق يوجد        

الصحي، أي أن هناك اختالف في مدى اتصال التجمعات بشبكة الصرف الصحي باالعتمـاد علـى                

نـه  أى اعتبار   حجم التجمعات السكانية في محافظة جنين، حيث أنها متوفرة فقط في تجمع جنين عل             

التجمع المركزي في المحافظة باالضافة الى توفرها في تجمع مخيم جنين، في حـين تفتقـر بـاقي                  

ويعود ذلك لعدة أسباب تم ذكرها من خالل        . التجمعات األخرى الى االتصال بشبكة الصرف الصحي      

  : أحد تقارير ورشة عمل عقدت في عمان اذ تم طرح األسباب التالية
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 -ساهم في حل المشكلة في الضفة الغربية يجب أن يمر بلجنـة إسـرائيلية             إن أي مشروع ي    .1

  .حسب تقسيم اتفاقية أوسلو) أ(فلسطينية مشتركة حتى لو كان سيقام في المنطقة 

 .عدم توافر التمويل الكافي للقيام بالمشاريع المقترحة .2

الالزمـة لوضـع    ات  فر المعلوم ة المحلية في هذا السياق، وعدم تو      قلة الدراسات الفلسطيني   .3

 .على خطط إسرائيلية أو خطط عربية قديمةالخطط واالقتصار

 التحفظات الشرعية والنفسية والصحية على معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لـدى             .4

   ).2008أبو عيد، (المجتمع الفلسطيني 

صحي، حيـث   إلى توزيع التجمعات حسب االتصال بشبكة الصرف ال       ) 28(      يشير الجدول رقم    

من هذه التجمعات متـصلة     %) 3.3(، أي ان هناك ما نسبته       2005في العام   %) 3.3(بلغت النسبة     

من هـذه التجمعـات     %) 1.5(بشبكة الصرف الصحي، وتتوزع هذه النسبة حسب حجم التجمع بـ           

من هذه التجمعات كبيرة جدا ومتصلة بـشبكة        %) 25.0(صغيرة ومتصلة بشبكة الصرف الصحي و     

الصحي وهي تستحوذ على أعلى نسبة، مع بقاء التجمعات المتوسطة والكبيرة دون صرف             الصرف  

  . ، أي أنها غير متصلة بالشبكة%)0.0(صحي أي بنسبة 
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  )2005، 1997(سب االتصال بشبكة الصرف الصحي في العامين حتوزيع التجمعات السكانية ): 28(جدول رقم 

  / %التصال بشبكة الصرف الصحيا

1997  2005  
  لتجمعجم اح

  جمعات صغيرةت  1.5  1.4

  جمعات متوسطةت  0.0  0.0

  جمعات كبيرةت  0.0  0.0

  جمعات كبيرة جدات  25.0  17.9

  لمجموعا  3.3  2.5
  .  فلسطين- رام اهللا. 1مجلد .  محافظة جنين/دليل التجمعات السكانية. 2000. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) 1: (المصدر

  بيانات غير منشورة، ). 2005. (مسح التجمعات السكانية. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) 2 (         

  

توزيع التجمعات السكانية حسب اتصالها بشبكة الصرف الـصحي         ) 10(     توضح الخريطة رقم    

 على التوالي حيث تم تمثيل التجمعات المتصلة بـشبكة الـصرف الـصحي        2005 و 1997للعامين  

  .  مثلث والتجمعات غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي بشكل مربعبشكل 

     ان انخفاض نسبة اإلتصال بالصرف الصحي في التجمعات يعود الى ارتفاع تكـاليف انـشاء               

شبكات صرف صحي، وعدم امكانية توفر دعم النشاء محطات تنقية، حيث أوضح المهندس فـضل               

ن التجمعات التي تفتقد لشبكة صرف صحي تعتمد علـى          ، أ شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية   كعوش في   

الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة، والتي يتم تصريفها إلى األودية والمنـاطق الخاليـة               

بواسطة صهاريج النضح، وبالتالي فإن تسرب مياه المجاري إلى باطن األرض يحمل معـه كافـة                

  ). 2008-4-28. شبكة فلسطين اليوم االخبارية(امة المركبات العضوية والصناعية الملوثة والس

  

  



 

 

76 
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  .تتوزع التجمعات السكانية في محافظة جنين توزيعاً عشوائياً .4

من أجل اختبار كيفية توزيع التجمعات السكانية في منطقة الدراسة فيما اذا كانت تميل الى        

) Average Nearest Neighbor(قرب التجمع ام التشتت فقد تم استخدام تحليل صلة الجوار األ

  .ArcMap 9.1من خالل استخدام برنامج 

يعتبر تحليل صلة الجوار أو الجار األقرب من االختبارات اإلحصائية الخاصة بتحليل         

العالقات المكانية الذي يهدف إلى تحليل المسافة الحقيقية الفاصلة بين المراكز الموزعة على 

نقاط ونسبة معدلها إلى معدل المسافة المتوقعة الفاصلة بين النقط في نمط الخريطة على هيئة 

  ). 227، ص2000الصالح والسرياني، (التوزيع العشوائي 

     يحدد معدل الجار األقرب إذا ما كانت البيانات التي يتم تحليلها في منطقة الدراسة تشكل نمـط                 

اب معدل المسافة الحقيقية بـين كـل تجمـع           ويتم ذلك من خالل حس     ،عشوائي أو منتشر أو متجمع    

 بين التجمعات   متوسط المسافة المشاهدة  (سكاني والتجمع السكاني األقرب المجاور له، والنتيجة وهي         

 يتم تقسيمها على متوسط المسافة التقديرية المتوقعة الفاصلة بينها على اعتبـار أن نمـط     )المتجاورة

بة معدل الجار األقرب، يتم بعد ذلك مقارنة هذه القيمـة           جل حساب نس  أالتوزيع عشوائيا، وذلك من     

 ArcGIS(بقيمة معدل المسافة للتوزيع العشوائي االفتراضي والذي يضم نفس العناصر والمـساحة 

Desktop Help- 9.2, 2008-.(                                     
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   :نتوصل إلى حساب قيمة صلة الجوار من خالل المعادلة التالية

a
ndR n 2=  

  : حيث أن

صلة الجوار=                

.متوسط المسافة الفاصلة بين النقاط       =          

)عدد مراكز االستيطان(عدد النقاط        =          

مساحة المنطقة المدروسة       =           

كانت قيمة معامل صلة الجوار أقل ، فإذا 2.15      تنحصر قيمة معامل صلة الجوار بين صفر و 

من واحد صحيح فإن نمط التوزيع يكون متقارباً، وكلما اقتربت القيمة من الصفر زاد التقارب بين 

التجمعات، أما إذا وصلت قيمة معامل صلة الجوار إلى الصفر عندها يكون التوزيع مركزاً تماماً، 

ها تقع في نفس المكان وإذا كانت قيمة صلة وهذا يعني ان المسافة بين جميع النقاط صفر، أي أن

نه يحتوي على نقاط متباعدة عن بعضها البعض أالجوار تساوي واحد فنمط التوزيع عشوائي، أي 

ويظهر من خالل التوزيع العشوائي وجود عدد من النقاط المتجمعة في جهة . ونقاط أخرى متقاربة

  . رى باإلضافة إلى وجود مساحات خالية عليهامعينة من الخريطة وقلة في عدد النقاط في جهات أخ

تزداد قيمة صلة الجوار كلما ازدادت النقاط انتشاراً، فإذا كانت قيمة صلة الجوار محصورة         

 يكون نمط التوزيع منتشراً، ويصل التوزيع أقصى 2.15بين أكثر من واحد صحيح وأقل من 

a
n
d

Rn
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    ) 231 - 229، ص2000لصالح، والسرياني، ا (2.15درجات االنتشار عندما تصل القيمة إلى 

  ). Lee & Wong, 2005, P 243(و

يتم اختبار معنوية قيمة صلة الجوار القائمة على أن نمط توزيع التجمعات السكانية عشوائية، فإذا 

كبر من القيمة النظرية المتوقعة في حالة التوزيع المعتدل عند مستوى أكانت قيمة اختبار المعنوية 

ن أ نرفض الفرضية الصفرية والتي تنص على فإننافي هذه الدراسة، ) 0.05(بـ  ة محدد معنوي

  ).206 - 139، ص1997شحادة،(التوزيع عشوائي والعكس صحيح 

باستخدام برنامج     ) Average Nearest Neighbor(   فيما يلي نتائج تحليل صلة الجوار 

Arc Map 9.1 .  

  Arc Map 9.1باستخدام ) Average Nearest Neighbor( الجوار نتائج تحليل صلة): 29(جدول رقم 
 

 نتائج االختبار  القيم

  1492.1  متوسط المسافة المالحظة

  1395.3  متوسط المسافة المتوقعة

  1.06   متوسط المسافة المتوقعة/متوسط المسافة المالحظة

   انحراف معياري1.3  )ز(قيمة 

                                                      

 تظهر ،1.06يتضح من خالل نتائج صلة الجوار السابقة أن قيمة معامل الجار األقرب تساوي      

، بالرغم من ميل بعضها  عشوائي هذه النتائج أن التجمعات السكانية في محافظة جنين تتوزع بشكل

  .إلى التجمع

لمسافة المالحظة بين التجمعات تبلغ نحو  من خالل تحليل معامل صلة الجوار وجد أن قيمة متوسط ا

م، وبما أن قيمة معامل صلة 1395.3م وهي أكبر من القيمة المتوقعة والتي تصل إلى 1492.1
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، ما سبق يدل على أن نمط توزيع التجمعات السكانية 1.06 من واحد صحيح وتساوي قريبةالجوار 

  . العشوائيةيميل إلى 

) ز(، حيث تبلغ قيمة 0.05عامل صلة الجوار عند مستوى معنوية     ويعزز اختبار معنوي قيمة م

 0.05كبر من نظيراتها المتوقعة عند مستوى معنوية أ وهي 1.3المحسوبة لمعامل صلة الجوار 

، وهذا يدل على أن نمط توزيع التجمعات السكانية هو نمط قريب من )1.96(لتوزيع معتدل 

تجمع، ويفسر هذا التجمع ان عدداً من القرى الصغيرة نشأت العشوائية بالرغم من ميل بعضها الى ال

من قرى أخرى كبيرة قريبة منها، حيث كان األفراد يتركون القرية األم ويقيمون بالقرب من 

  . أراضيهم الزراعية أو قريباً من مواشيهم

 . ال يوجد ارتباط بين حجم التجمعات السكانية في منطقة الدراسة ومواقعها الجغرافية .5

جل اختبار فيما اذا كان هناك ارتباط بين التجمعات السكانية من حيث الحجم، فقد تم أ    من 

استخدام أحد معامالت االرتباط وهو مؤشر موران في دراسة نمط توزيع التجمعات السكانية في 

ام ، وتم تحليل هذا المؤشر من خالل استخد1997منطقة الدراسة باالعتماد على عدد السكان في عام 

  .  Arc Map 9.1برنامج 
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 ): Spatial Autocorrelation Analysis(تحليل االرتباط المكاني الذاتي 

     يهتم هذا النوع من التحليل بدراسة توزيع الظاهرات الجغرافية مع األخذ بعين االعتبار 

معة أم منتشرة مع  وسماتها المختلفة فهي تختبر مواقع النقاط فيما اذا كانت متجةخصائصها الوصفي

من خالل هذه الدراسة سيتم األخذ باالعتبار عدد السكان في كل . األخذ باالعتبار قيمتها الوصفية

جل التحقق من وجود ارتباط أمن أجل تحديد نمط توزيعها، وذلك من  1997عام تجمع سكاني في 

وجب، حيث تتشابه فيه هذا االرتباط إما أن يكون ارتباط تسلسلي م. مكاني بين توزيع التجمعات

التجمعات المتجاورة بعضها مع بعض في عدد سكانها مقارنة مع التجمعات األخرى البعيدة عنها، 

أما الحالة الثانية من االرتباط فهو . في هذه الحالة يوصف االرتباط بأنه ارتباط مكاني لتوزيع متجمع

معات المتباعدة عن بعضها مقارنة مع االرتباط المكاني التسلسلي السالب، والذي تتشابه فيه التج

     )  139، 2005الزهراني(ويوصف بأنه ارتباط مكاني لتوزيع منتشر . األخرى المتقاربة

  ).Lee& Wong, 2005, P 260(و

حد األماكن مستقل أو تابع لقيم أ     يحلل هذا االختبار فيما اذا كانت القيم المالحظة للمتغير في 

لمجاورة، فالمتغير يبدي وجود ارتباط مكاني، وهذا يقيس مستوى التبعية بين المتغير في األماكن ا

ففي الحالة . ومدى طبيعة وقوة هذا االعتماد، حيث يمكن وصفه بارتباط سالب أو موجب المتغيرات

متشابهة في صفاتها، بينما االرتباط المكاني السالب فتكون كل النقاط أو المواقع الموجبة تظهر كل 

  ).Lee & Wong, 2005, P 261(  غير متشابهة في الصفاتأو المواقع المتقاربةالنقاط 

، والذي يعتمد على قياس )Moran’s Index(      إن احد معامالت االرتباط هو مؤشر موران 

  :القيم المتشابهة، ويتم حسابه حسب القانون التالي
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  :حيث أن

  )  انك السددراسة عدمع وهي في الجل تكفية لالقيمة الوص (xموع قيم جمتوسط م             :

  ةمصفوفة األوزان المكاني          :

  مصفوفة األوزان        :  

  مصفوفة األوزان  مجموع مدخالت        : 

    Emerson, Lamb, and Quattrochi 2005, P.1579) (  

ط بأنه ارتباط موجب يوصف االرتبا. 1±بين ) Moran’s Index(     تنحصر قيمة مؤشر موران 

 فتشير إلى وجود ارتباط سالب -1أما إذا كانت تساوي . 1تام إذا كانت قيمة معامل االرتباط تساوي 

 فهذا يعني أن التوزيع 1+قريبة من ) Moran’s Index(تام، وإذا كانت قيمة مؤشر موران 

 قيمة المؤشر إلى صفر  وإذا وصلت، فالتوزيع منتشر1- متجمع، وإذا كانت قيمة المؤشر قريبة من 

  ).Lee& Wong 2005, P. 263, 264(التوزيع عشوائي وال يوجد أي ارتباط ف

يستخدم هذا المؤشر في العديد من التطبيقات، فقد تم استخدامه في احد الدراسات لدراسة        

، من خالله تم دراسة االختالفات في )Raster Image(االرتباط المكاني في الصور الجوية 

التركيب المكاني للصور من ناحية السطوح المتناغمة والسطوح الخشنه المتعددة التضاريس 

Emerson, Lamb, and Quattrochi 2005, 1579).(  
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عند مستوى داللة ) المتوقعة( يتم اختبار معنوية قيمة مؤشر موران ومقارنتها بالقيمة الحرجة       

، فإذا كانت القيمة المحسوبة اكبر من الحرجة )0.05(محددة، والتي حددت في هذه الدراسة بـ 

فإننا نرفض الفرضية الصفرية، ويكون توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين ليس ) المتوقعة(

  .عشوائيا

 أن التوزيع قد يكون متجمعاً توضح والتي Z score) (     يتم كذلك حساب قيمة العالمة المعيارية 

العالمة المعيارية ذات  اً ذو داللة إحصائية، ومن اجل تحديد فيما إذا كانت قيمةأو منتشراً أو عشوائي

  .  (ArcGIS Desktop Help 9.2, 2008) داللة إحصائية يتم مقارنتها بقيم مستوى الثقة

      استخدم هذا المؤشر في دراسة نمط توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين باالعتماد على 

، Arc Map 9.1، وتم تحليل هذا المؤشر من خالل استخدام برنامج 1997في عام عدد السكان 

  ).   Moran’s Index(يوضح نتائج تحليل االرتباط المكاني لمؤشر موران ) 30(والجدول رقم 

/  1997 -نتائج التحليالت االحصائية المكانية لتوزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين): 30(جدول رقم 

  )Moran,s Index(موران مؤشر 
  

 )Moran’s Index(مؤشر موران   القيم 

    Moran’s Index  0.01)(مؤشر موران 

  0.019  القيمة المحسوبة

  0.011-  القيمة المتوقعة 

  0.000201435  قيمة التباين

   انحراف معياري2.1057586  )ز(قيمة 

                                                                                                                  

، وهي 0.01من خالل نتائج تحليل االرتباط المكاني الذاتي يالحظ أن قيمة مؤشر موران تساوي     

أقل من واحد صحيح بكثير، لذا فان توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين يقترب بحسب هذا 
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هذا يدل على أن التجمعات السكانية المتجاورة . رغم من ميله الى العشوائيةالتحليل إلى التجمع بال

متشابهة في عدد السكان بشكل عام مما يوحي بوجود ارتباط مكاني ذاتي موجب لكنه يظل ضعيفاً 

جداً، إذ تتشابه التجمعات المتجاورة من حيث عدد السكان وهذا ما يمكن مالحظته من خالل 

ث أن أغلب التجمعات تتركز في الجهة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من  حي،)3(الخريطة رقم 

  .   نسمة2000المحافظة وأعداد سكانها متقارب وفي أغلبها اقل من 

كبر من القيمة المتوقعة أ وهي 0.019      بما أن القيمة المحسوبة لمعامل االرتباط تساوي تقريباً 

تنتج ان توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين ليس ، فإننا نرفض الفرضية ونس0.011- 

  ).32(عشوائياً وإنما متجمعاً حسب ما يوضحه جدول رقم 

المحسوبة بالقيمة ) ز(      من أجل اختبار النتيجة بأنها ذات داللة إحصائية تم مقارنة قيمة 

ر من القيمة الحرجة عند كبأ 2.1المحسوبة لهذا المؤشر والتي تساوي ) ز(الحرجة، فتبين أن قيمة 

لذا فاننا نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أن . 1.96 والتي تساوي 0.05مستوى معنوية 

. توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين بحسب عدد سكانها عشوائي ونقبل الفرضية المباشرة

 التجمعات وفقا لمستوى اذ يوجد عالقة بين احجام التجمعات السكانية ومواقعها ومن ثم تتجاور

أن يكون نمط التجمع ناتج عن % 5قل من أاحجامها،  ويتضح من خالل التحليل أن هناك احتمال 

الصدفة، إذ يمكن استنتاج سبب ذلك أن أغلب التجمعات القريبة من بعضها والمتشابهة في عدد 

ونوا قريبين من أراضيهم سكانها نشأت من تجمعات كبيرة مجاورة أقاموا في هذه القرى الجديدة ليك

الزراعية، كما أن استقرار عدد من السكان في التجمعات الصغيرة كان نتيجة تجنب معاناة الترحال 

  . خالل المواسم المختلفة بين القرية وأراضيهم الزراعية
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  الفصل الخامس
 

  النتائج والتوصيات 

 

  : النتائج

  :توصلت الدراسة الى النتائج التالية

  

معات السكانية من حيث التوزيع النوعي للسكان، والسبب في ذلك أنها تقع تحت تتشابه التج .1

  .  نفس الظروف االجتماعية واالقتصادية والحضارية

تتشابه التجمعات السكانية في التوزيع العمري للسكان، حيث ترتفع في جميعها نسبة صغار  .2

  .  السن مما يدل على ارتفاع نسبة االعالة

ات السكانية في محافظة جنين بشكل متجانس من حيث المستوى التعليمي يتوزع سكان التجمع .3

، ماجستير، دبلوم عالي، س، بكالوريودبلوم متوسط، ثانوي، إعدادي، ابتدائي، ملم، أمي(

، وذلك بسبب توفر مؤسسات التعليم بشكل واسع في جميع التجمعات السكانية والذي )دكتوراه

متابعة الدراسة، وكذلك فان هناك اهتمام من قبل وزارة يتيح لعدد كبير من فئات المجتمع 

  .التعليم بتقديم خدمات متساوية من التعليم لجميع التجمعات

لم (يتوزع سكان التجمعات السكانية في محافظة جنين بشكل متجانس من حيث الحالة الزواجية  .4

جتمع الدراسة ، وذلك بسبب أن م)أرمل، مطلق، متزوج، عقد قران ألول مرة، يتزوج ابداً

  . متشابه من ناحية القيم االجتماعية والعادات والتقاليد السائدة
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هناك اختالف في توزيع المنشآت االقتصادية بين التجمعات السكانية، فكلما كبر حجم التجمع  .5

  .زادت عدد المنشآت فيه

ظة جنين،   بين التجمعات السكانية في محافالعاملين في القطاع الخاصهناك اختالف في توزيع  .6

بين التجمعات ) حكومية، أهلية، خاصة(القطاعات العاملين في اال ان هناك تجانس في توزيع 

  .السكانية في محافظة جنين

هناك تجانس بين التجمعات السكانية في مدى اتصال التجمعات بشبكة الكهرباء في محافظة  .7

  ومع توفر الدعم المالي جنين، ان السبب في ذلك ان الكهرباء أصبحت من ضروريات الحياة،

  . فقد تم توصيل الكهرباء ألكبر عدد من التجمعات السكانية

هناك اختالف واضح بين التجمعات السكانية في مدى اتصال التجمعات بشبكة المياه في  .8

  . وذلك بسبب ارتفاع تكاليف شبكات المياه وتوفر بدائل أقل تكلفة. محافظة جنين

لسكانية في مدى اتصال التجمعات بشبكة الصرف الصحي في هناك اختالف بين التجمعات ا .9

محافظة جنين، حيث أنها متوفرة فقط في تجمع جنين ومخيم جنين وتجمع فحمة، في حين تفتقر 

  .معظم التجمعات األخرى الى االتصال بشبكة الصرف الصحي

ت متباعدة عن توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين يأخذ النمط العشوائي، فهناك تجمعا .10

ويظهر وجود عدد من التجمعات المتقاربة في جهة معينة . بعضها البعض وأخرى متقاربة

  . وقلة في عدد التجمعات في جهات أخرى باإلضافة إلى وجود مساحات خالية عليها
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هذا يدل على . توزيع التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب عدد السكان يميل نحو التجمع .11

ت السكانية المتجاورة متشابهة في عدد سكانها بشكل عام مما يوحي بوجود ارتباط أن التجمعا

  . مكاني ذاتي موجب تتشابه فيه التجمعات المتجاورة

  : التوصيات

  

ترتفع في التجمعات السكانية نسبة صغار السن مما يؤدي الى ارتفاع نسبة االعالة مما يزيد من  .1

  . لمهم العمل على تنظيم عدد أفراد األسرةمسؤوليات األفراد العاملين، لذا من ا

العمل على اعداد دراسات تحليلية ديمغرافية لتحديد مدى حيوية السكان وقوتهم االنتاجية، من اجل  .2

  . معرفة االحتياجات المطلوبة في السنوات القادمة لتوفير المرافق والخدمات الالزمة

جمعات السكانية على اختالف أحجامها العمل على تقديم جميع الخدمات األساسية لجميع الت .3

 . بالتوازي

العمل على توفير الدعم المالي النشاء شبكات صرف صحي في جميع التجمعات من أجل  .4

 . المحافظة على بيئة خالية من التلوث

 م، اليجاد مدى التغير الذي طرأ 2007اجراء الدراسة مرة أخرى بعد اجراء التعداد السكاني لعام  .5

  . الديمغرافية واالقتصادية للسكانعلى الخصائص 
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  الخـاتمـة

    تعتبر دراسة الخصائص الديمغرافية واالقتصادية من أهم الدراسات التي تساهم في التعرف على 

أوضاع السكان الديمغرافية واالقتصادية والتي تمكن المخططين من وضع الخطط التنموية وتحديد 

وه، هذا من أجل العمل على تحسين مستوى معيشة السكان حاجات المجتمع وموارده ومتطلبات نم

  .ورفاهيتهم والتقليل من الفجوة بين مختلف التجمعات

     هدفت الباحثة من هذه الرسالة إلى تحديد مدى التشابه واالختالف في الخصائص الديمغرافية 

 1997 السكان لعام واالقتصادية بين التجمعات السكانية في محافظة جنين باالعتماد على بيانات

 باستخدام تحليل التباين األحادي، وتناولت 2006 ومسح التجمعات السكانية 2004وتعداد المنشآت 

الدراسة خدمات البنية التحتية في التجمعات السكانية من خالل توفر شبكة الكهرباء وشبكة المياه 

غرافي للتجمعات السكانية وشبكة الصرف الصحي، وهدفت كذلك إلى التعرف على نمط التوزيع الج

  . في محافظة جنين باستخدام تحليل معامل الجار األقرب ومؤشر موران

     توصلت الدراسة الى عدد من النتائج عن مدى التشابه واالختالف في الخصائص الديمغرافية 

تم طرح واالقتصادية للسكان وتوفر خدمات البنية التحتية في التجمعات السكانية، ونمط توزيعها، و

عدد من التوصيات بهدف تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي وتوفير الخدمات الضرورية 

تساهم دراسة التجمعات السكانية في محافظة جنين في توفير معلومات عن الوضع . للسكان

الديمغرافي واالقتصادي وتوفر خدمات شبكة الكهرباء وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي فيها 

يع التجمعات مما يفيد الباحثين وكذلك الجهات المعنية ذات الصلة بالموضوع في الحاضر ونمط توز

  . والمستقبل
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