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 الملخص

خنفاا  في ذاا االويعتبر  ،العالم مندولة  أيفي تقدم  تأثيرًا بالغاً يؤثر مستوى المعيشة  
يجاد الحلول  المستقبليةوالمفططين إلعادة الخنظر في فططهم  نوليؤ للمسر االمستوى بمثابة اخنا وا 

كل  تقديممن فالل  لسكاخنها مستوى معيشةأفضل توفير المخناسبة، لالك اذتمت الدول في العالم في 
 احتياجاتهم من الفدمات صحية وتعليمية. يما يلب

حتى عام  7691وتخناولت الدراسة مستويات المعيشة والفدمات الصحية والتعليمية من العام  
لى فحص وتحليل المستوى المعيشي لمحافظات غزة إذدفت الدراسة و ، بما توفر من بياخنات 1177

 .الفدمات الصحية والتعليميةو وضيح العالقة بين مستوى المعيشة من فالل ت

في محافظات والتعليمية للفدمات الصحية  المكاخنيالتوزيع  في تباينوبيخنت الدراسة بوجود  
مع اتسامه بالتوزيع المتركز  الفتالف الظروف والفصائص الجغرافية لكل محافظة والك تبعاً  ،غزة

في  اذاأدخنو ، بتركز الفدمات الصحية في محافظة غزةالمرتبط بالكتلة العمراخنية، وأظهرت الدراسة 
كما بيخنت بعدم وجود فوارك في المستوى التعليمي بين الاكور واالخناث في محافظات  محافظة رفح،

لكل  اً طالب 4651 – 4.53ين مدى من بما معدالت الطلبة العامة لكل شعبة تتراوح ، وتقدر غزة
 اً طالب 11مع المعيار العالمي والاي يقر بأن لكل شعبة عدد  ويعتبر ذاا العدد كبير مقارخنةً  ،شعبة

، في محافظات غزة عخنهخنسبة المتعلمين في الضاة الغربية تزيد و ، عدد الطالب لكل شعبةوكالك 
المتعلقة بالسكن والبيئة المخنزلية والبياخنات مستوى الدفل والبياخنات ووجدت الدراسة عالقة بين 

 السياراتبيخنما ال توجد ذاه العالقة مع  ،التعليميةو  المتعلقة بالممتلكات الفاصة والفدمات الصحية
بلغت عدد الفدمات التعليمية التي يحتاجها ، و والبياخنات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي

ًا مركز  764كز حسب معايير وزارة التفطيط ومر  13. م.114لعام محافظات غزة سكان 
 .للفدمات الصحية

مواطخنين وتحسين أوضاعهم توصى الدراسة بضرورة رفع مستوى المعيشة والدفل للو  
والمسافة  ةمراعاة المعايير التفطيطيعلى كامل محافظات غزة، و توزيع الفدمات و المعيشية، 
مع الزيادة السكاخنية للحااظ  ئميتوابما  ذازيادة أعدادمراكز الفدمات الصحية والتعليمية، المريحة ل

تفاي  عدد الطالب في كل شعبة وتقريبها من للسكان، و  جديد صحيمستوي تعليمي و  على
 مستويات المعيشة ألذميتها.بتشجيع البحوث المتعلقة و ، الميالمعيار الع



 

 ه
 

Abstract 

The level of living has significant effect on the development of any nation in the world. 
Therefore, any relapse in it is considered as a warning authorities and planners to 
reconsider their plans and find appropriate solutions. That is why many countries in 
the world provide their inhabitants with better living conditions through securing basic 
health and educational services. 
Depending on available data, this study tackles living levels and educational and 
health services since 1967 to 2011. It also aims at examining and analyzing levels of 
living in Gaza governorates through illustrating the relationship between levels of living 
and health and educational services.  
The study shows dissimilarities in terms of geographical distribution of health and 
educational services in Gaza governorates. These dissimilarities are due to the 
differences of geographic features in each governorate, besides the centered 
constructional distribution. Moreover, the study shows that Gaza governorate comes in 
the first place in health services, while the lowest portion of such services is in Rafah. 
The study finds that there are similarities between males and females in educational 
sector in Gaza governorate. Numbers of students in each class are estimated by 35.4 
to 39.2 students, and this number is considered very huge compared with the 
international standard, represented in the Saudi one, which is 20 students per class. 
On the other hand, the percentage of educated people in the West Bank is larger than 
the Gaza Strip. The study also finds that there is a relationship between levels of living 
and data related to residence, domestic environment, private properties, health and 
educational services. Meanwhile, that relation does not exist with cars and other data 
relevant to drinking water and sanitation. According to standards of Ministry of 
Planning, in 2035, Gaza Strip residents will need 524 educational services and 193 
health centers.  
The study strongly recommends rising levels of living and income for residents, in 
addition to improve other living conditions, distribute services comprehensively on all 
governorates, taking into consideration planning standards and reasonable space for 
health and educational centers. Furthermore, it recommends increasing the number of 
these centers to suit the ongoing increase of population and that maintains the level of 
educational and health services presented to the citizens. Finally, the study stresses 
on the importance of reducing number of students per class to match the international 
standard, in addition to encouraging scientific researches in concern with levels of 
living.         
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 الشكر والعرفان

ا   } التخنزيلبسم هللا القائل في محكم  ُتم   َلِئن   َربُُّكم   تََأاَّنَ  َواِ  ُتم   َوَلِئن   أَلَِزيَدخنَُّكم   َشَكر   َعَااِبي ِإنَّ  َكَار 
 .]1إبراذيم:[{ َلَشِديد  

سيد المرسلين وفاتم  ،سيد األخنام محمد بن عبد هللا علىوالصالة والسالم  ،الحمد هلل المخنان
خنجاز إبعد أن وفقخني هللا سبحاخنه وتعالي ويسر لي  ،آله وصحبه الطيبين الطاذرين علىو  ،الخنبيين

ن يجعله فالصًا لوجهه أسالم والمسلمين و هللا العلي القدير أن يخناع به اإلأرجو من  ،ذاا البحث
التي طالما كاخنت مخنارة للعلم  الكريم، فإخنخني أتقدم بفالص الشكر والتقدير للجامعة اإلسالمية،

 .ومفرجة لألجيال والعلماء،

والاي  الجدبة سعيد فوزي /سعادة الدكتور ،مشرفي الااضلإلى كما أتقدم بالشكر الفالص 
المعارف  ىللعطاء وخنبعًا اغترفت مخنه شت وقد كان مثاالً  ،ذاا البحث على باإلشراف تاضل مشكوراً 

 .سالم والمسلمينجزاه هللا فير الجزاء وخناع بعلمه اإلف ،والعلوم

والدكتور/  شقفةأشرف كما يسعدخني تقديم الشكر والعرفان للجخنة المخناقشة سعادة الدكتور/ 
وأرسل عميق شكري ، مخناقشة ذاا البحث علىمشكورين بالموافقة  متاضله على جهاد أبو طويلة

في رسالتي، فلهم  لي من خنصائح ومعلومات أفادتخني وهإلى أساتاتي في قسم الجغرافيا على ما قدم
 . مخني جزيل الشكر

وأسجل شكري إلى أفراد أسرتي وفاصة زوجتي، والتي تحملت اخنشغالي طوال فترة الدراسة 
 كاخنت داعمة لي حتى إخنجاز ذاه الدراسة. فلقد ،والبحث

ى ما وعزوتي علذلي أ تقدم بعظيم شكري وتقديري إلى أن أخنه من دواعي سروري ا  و 
 حاطوخني به من رعايتهم ودعواتهم الصادقة.أ
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 مقدمةال

اخنفاا  في  أيويعتبر  ،دولة في العالم أيثر بالغ األذمية في تقدم أ له مستوى المعيشة إن 
يجاد  المستقبليةوالمفططين إلعادة الخنظر في فططهم  نللمسؤولير اذاا المستوى بمثابة اخنا وا 

 الحلول المخناسبة.

ما من فالل توفير كل لسكاخنها أفضل مستوى معيشة  توفيربالدول في العالم  تهتملالك 
 احتياجاتهم من الفدمات صحية وتعليمية.  ييلب

نو  لصحي وارتااع مرتبط بالتقدم التعليمي وا في العالم دولة أليالتطور االقتصادي  ا 
 أنعلى  مستوى المعيشةويقوم ماهوم  ،بمستوى المعيشةوذاا ما يعرف  ،مستوى الفدمات فيها

ومن ثم اتسع  ،رذي عملية توسيع فيارات البش مستوى المعيشةن أو  ،ملألمالبشر ذم الثروة الحقيقة 
 عليه الارد من سلع وفدمات مادية، يحصل ما مقدار وأصبحعما كان عليه  مستوى المعيشةماهوم 

ومن  ارتاع مستوى معيشته، ،لى المزيد من تلك السلع والفدماتيحصل ع أنوكلما استطاع الارد 
 التعليم والصحة، :أذمهاعديدة  مؤشرات ولمستوى المعيشة ،وذخنا تتحقق التخنمية ثم زادت رفاذيته

 .(.1)اإلعالن العالمي لحقوق اإلخنسان المادة الدفلومستوى 

الاي طرحه برخنامج األمم  (1)(HDI) مستوى المعيشةجاء مؤشر  قما سبعلى  وبخناءً 
ومتوسط  والمستويات التعليمية، معدل األعمار، كمزيج من مؤشرات: (UNDPاإلخنمائي)المتحدة 
 وشمولية.أكثر مالئمة  ليسمح بقياس التخنمية بطريقة الدفل،

ألخنه يكشف صاات  لرفاذية اإلخنسان، يةإن مؤشر التخنمية البشرية يعكس األبعاد األساس
ومعدل دفل  ،يالمستوى التعليمو  ،الحياةوتوقع أمد  الحالة الصحية، مثل: تخنموية جوذرية

وذاه المكوخنات عخندما تتكامل مع بعضها بطريقة علمية يصبح من السهل االعتماد ، المواطخنين
ذور خنوعية الحياة فيها ولمعرفة درجة تحسن أو تد لمقارخنة الحالة التخنموية للبلدان المفتلاة، ،ليهع

 .م(7661تقرير التخنمية البشرية،). الزمنعبر 

                                                           
1 Human Development index  
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 معدل الدفل، يعبر عن مجموع األجزاء التي يتكون مخنها: مستوى المعيشةفمؤشر 
فهو مقياس اقتصادي اجتماعي متكامل للحالة  ،ومعدل األعمار والصحي، والمستوى التعليمي،

                                                                                                                                                                                                                                      أو مخنطقة.  لكل بلد المعيشية

يموغرافية واالجتماعية المتعلقة دالفصائص البالوقوف على بع  لالك اذتمت الدراسة 
ومقارخنة  ،دراسة الفصائص االقتصادية والسكخنية والصحية والتعليميةوكالك  ،غزةمحافظات بسكان 

ات من المركز اإلحصائي كثير من المتغيرات بالمتوسط العام واالعتماد على البياخنات واإلحصائي
 .الالسطيخني

 

 مشكلة الدراسة: .3
بشكل عام من اخنفاا  في مستويات المعيشة خنظرًا لظروف  غزة محافظات عاخنيت

أثر على الفدمات التعليمية والصحية المقدمة  الاييعايشه السكان األمر  الايالحصار والاقر 
 التالية:برز أذمية الرد على التساؤالت للسكان، ومن الك ي

 فيها؟الخنقص  أوجه وما ؟ةالدراسما خنوعية الفدمات العامة المتوفرة في محافظات  -7
 ؟الدراسةالمهخنة السائدة في مخنطقة طبيعة  ذيما -1
 الدراسة؟ما الفصائص االقتصادية لألسر في مخناطق  -4
 الدراسة؟الفصائص الصحية والتعليمية لألسر في مخنطقة ذي ما  -3
 والتعليمية؟ذل لمستوى المعيشة تأثير على جودة وكااءة الفدمات الصحية  -.
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  :غز (محافظات منطقة الدراسة ) .3
عبارة عن شريط ضيق من األراضي بمحاااة البحر المتوسط بين مصر  ذي محافظات غزة

 مركز اإلحصاء الالسطيخني) مليون فلسطيخني .75من  أكثر اويبلغ عدد سكاخنه ،وفلسطين المحتلة

كم. كما تمتد  71إلى  9من  اويتراوح عر  أراضيه كم، 31 حواليالساحل ويبلغ طول  م(1111
وبين   شمااًل،   47ًَ  .4 ًً  .3وً   47ًَ  74ًً  3عام فيما بين دائرتي عر   بشكلاألراضي 

تقريبًا  1كم 491 شرقًا لتغطي مساحة قدرذا    43ًَ  43 ًً  .وً   43ًَ  74ًً  4فطي طول 
  .م(1111)جغرافية فلسطين من إجمالي مساحة فلسطين  %754تشكل في مجموعها ما خنسبته 

 
 لمحافظات غزة( الموقع الجغرافي 7شكل)

 م.1177المصدر: وزارة التفطيط والتعاون الدولي، 
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 للدراسة:الحد الزمن   .1
ذو العام  7664ساس ان عام أعلى  1171حتى  7664دراسة البياخنات للاترة من عام  تم

ذمية أ راضي الوطن وذاا سيعطي الدراسة أالاي أخنشأت فيه السلطة الالسطيخنية على جزء من 

لمحافظات  اإلسرائيلي ثخناء االحتاللأذمال الاترة التاريفية وفاصة إ وذاا ال يعخني  ،كثرأوواقعية 

 .م.114-1111، وتم اسقاط السكان من عام م7691 عام غزة

  الدراسة:أهداف  .4
 فالل:غزة والك من  المعيشي لمحافظاتالمستوى  فحص وتحليلتهدف الدراسة إلى 

 او اخنفاا  الفدمات الصحية والتعليمية.توضيح العالقة بين مستوى المعيشة وارتااع  .7
واخنعكاس الك  ،، ومستوى الفدمات العامة في تلك المحافظاتالسكاخنيةالفصائص توضيح  .1

 على المستوى الصحي والتعليمي.
ظهارالفصائص السكاخنية وبين المستوى  االرتباط بينمدى قياس  .4 التباين  المعيشي، وا 

 تلك المحافظات. والصحي بينالتعليمي 
مقارخنة خنتائج الدراسة بالمتوسط العام للمحافظات وبع  الدول المجاورة في مستوى  .3

  المعيشة والفدمات الصحية والتعليمية ما أمكن الك.

 

 أهمية الدراسة  .5
واخنعكاسه مجتمع محافظات غزة مستوي المعيشة في اسة في إبراز تكمن أذمية ذاه الدر 

ذاه الدراسة على قياس متغيرات مستوى المعيشة  وكما تركز، الفدمات التعليمية والصحيةعلى 

 عخند سكان محافظات غزة، ومقارخنتها بالمتوسط العام وبع  الدول المجاورة األفرى.
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 الدراسة:فرضيات  .6
 .المخنزلية والبيئة بالسكن المتعلقة والبياخنات الدفل مستوى بين عالقة توجد -أ
 .الفاصة بالممتلكات المتعلقة والبياخنات الدفل مستوى بين عالقة توجد -ب
 .الصحي والصرف الشرب بمياه المتعلقة والبياخنات الدفل مستوى بين عالقة توجد -ج
 .الصحية والفدمات الدفل مستوى بين عالقة توجد -د
 .التعليمية والفدمات الدفل مستوى بين عالقة توجد -ه

 
 أسباب اخ يار الموضوع  .7
 .اإلسرائيلي الحصاراخنفاا  مستوى المعيشة لدى سكان محافظات غزة خنتيجة  -أ
ذمها تزايد عدد السكان بمعدالت أ معاخناة سكان محافظات غزة من مشكالت عديدة من  -ب

 .محافظات غزةفي مشاكل االقتصادية وتراكم ال ،مرتاعة
 .  رزقهم زيادة معدالت البطالة في محافظات غزة خنتيجة فقدان كثير من العمال لمصادر -ج

  
 مصادر البحث )طرق جم  المعلومات(: .8
 -التالي: وذي على الخنحو  ،عتمد الطالب على مجموعة من المصادر للحصول على المعلوماتا 

المصادر المكتبية: وتشمل مجموعة الكتب واألبحاث والتقارير المفتلاة اات العالقة  -7
 بالموضوع.

حصائية والتي تتوفر لدى الجهات الحكومية وفاصة الجهاز المركزي المصادر اإل -1
 الالسطيخني.لإلحصاء 

المقاالت والدوريات والتقارير المخنشورة في المجالت العلمية التي لها عالقة بموضوع -1
 الدراسة.
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 الدراسات السابقة:  .9
رسالة  (ف  القر  جنوب مدينة مكة المكرمةسعدي الغامدي )مس و  المعيشة  -أ

 .م3118 م القر ،أماجس ير غير منشور  جامعة 
رف على المعيشة في قرى جخنوب مكة المكرمة من فالل التعوتخناولت الدراسة مستوى 

وكالك دراسة الفصائص االقتصادية  القرى،المتعلقة بسكان  جتماعيةواالالفصائص الديموغرافية 
فقد اكر إن  ،والسكاخنية والصحية ومقارخنة كثير من المتغيرات بالمتوسط العام ومخنطقة مكة المكرمة

خنما تتضمن أيضا الجواخنب  فحسب،المستويات المعيشية ال تتضمن ملكية السلع االستهالكية  وا 
خنوعية  مثل: أو التي ال تقع تحت سيطرة الارد المباشرة ،المعيشية األفرى التي ال يمكن شراؤذا

 .والفدمات المقدمة من قبل الحكومة البيئة،

 السنوي،ال قرير الصح   الفلسطين ،مركز المعلومات الصح  -وزار  الصحة -ب
 .3133نيسان  فلسطين،
عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة في قطاع  نأر على التقريركز 

( من إجمالي ذاه %.15.من المستوى الثاخني تشكل خنسبة ) ( مركزاً 47، مخنها )( مركزاً 6.غزة )
( مراكز 1( من إجمالي ذاه المراكز، و)%4.59من المستوى الثالث بخنسبة ) ( مركزاً 17المراكز، و)

 ( من إجمالي ذاه المراكز.%7756من المستوى الرابع تشكل خنسبة )

ات عيادات االفتصاص مخنها، وفدم مركزاً ( 11حيث يتم تقديم فدمات تخنظيم األسرة في )
مخنها، والاحوصات المفبرية  مركزاً ( 13مخنها، وفدمات صحة الام واألسخنان في ) مركزاً ( 1.في )
 من مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة. مركزاً ( 44في )

 م.3131الفلسطين ( فلسطين، ال عليم نوعية نحو  طوير (عفونة سائد  -ت
 وتكمن اإلخنسان، عمر مراحل أذم من الطاولة ن مرحلةأعلى  في التقرير ركزتحيث 

خنما فحسب، المستقبلية إعداد للحياة مرحلة ليست أخنها في المرحلة ذاه أذمية  لخنمو مرحلة أيضاً  وا 
 يكتسبه لما باإلضافة اجتماعية وتعليم وتخنشئة رعاية من يتلقاه ما ضوء في خنواحيه جميع الارد من

 حربي فاصة بعد وضرورة ماسة حاجة التعليم شكل فلسطين وفي المرحلة، تلك في فبرات من
 وأصبحت ،أمالكهم من للكثير وفقداخنهم عن أراضيهم الالسطيخنيين وخنزوح1967 و 1948عام

 وحقق ،الجامعات في أبخنائها تكاليف تدريس تأمين أجل من الكثير لبال الالسطيخنية مستعدة العائلة
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 العربي، العالم في من المتعلمين خنسبة أعلى اً عام وستين اثخنين مدار للتعليم على الالسطيخنيون لجوء
 على الضوء ليسلط التقرير ذاا يأتيو  ،العالم في الخنسب أعلى الوقت من اات في تعتبر والتي
شكاالت قضايا  متفاي قبل من وقوفًا جدياً  تستدعي ومفرجاته التعليمي الخنظام وتحديات تواجه وا 
 التعليم واقع تشفيصذي و  يجب التركيز عليها قضايا ثالثن ذخناك ألى إوتوصل التقرير  ،القرار

 خنوعية تواجه التي واإلشكاليات التحديات تحديدو  ،1116-7663بين ما الواقعة للاترة الالسطيخني
 .فلسطين في التعليم خنوعية لتحسين وتوصيات مقترحات تقديمو  ،للتعليم أفضل

 

 غز ،الصوران  )األوضاع االق صادية ف  الضفة الغربية وقطاع غز (  غازي -ث
 م3133فلسطين،

 باقي عن بفصوصية تميزه الالسطيخني يمر ان االقتصادتعريف  ريرهدف من التقال
 من بقي ما تعر  اإلخنتاجية، لقاعدته وفقداخنه ،7638 عام فمخنا خنكبة العربية، البلدان اقتصاديات

 غزة قطاع األردخني، وفي للخنظام إلحاقها الغربية عبر الضاة في سياسية جديدة مكوخناته، ألوضاع
 األوضاع مع والقطاع ، التكيف الضاة من اقتصاد كل على فرضت المصرية عليها، الوصاية عبر

 . الجديدة

 ، تعر  االقتصاد7691 حزيران في والقطاع الصهيوخني للضاة االحتالل ثرأ وعلى
 االحتالل عن شروط بعيدا والتطور الخنمو على أفقدته القدرة قسرية جديدة ألوضاع الالسطيخني فيهما

 وأوامر سياسات عبر اإلخنتاجية، وغير اإلخنتاجية االقتصادية والقطاعات الموارد كافة وتحكمه في
 .السياسات مع تلك يتعار  بما االقتصادية البخنية خنمو أو تطور دون حالت عسكرية،

 

 غز ، غز ( وقطاع الغربية الضفة الصحية ف  )األوضاعالصوران   غازي -ج
 .م3133 / فلسطين يناير

 في يفتلف ألوضاع الصحية إيماخنخنا من أخنها حق أساسي الاذاا التقرير  تخناول فيوقد 
 ترتبط شمولية عملية ذي أساسي، كحق العامة الصحة ، إنأفرى أساسية حقوق أية عن أذميته
 إطار في المجتمعية االقتصادي والتخنميةو  االجتماعيو  السياسي بعملية الخنهو  عضوية بصورة
 بسيادة ديمقراطي محكوم سياسي خنظام إطار وفي ،الدافلية واألذداف والعالقات الحلقات ترابط
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 تطبيقات تحقق شروط الاي يوفر المخناخ ذو الك ،الارص وتكافؤ والعدالة االجتماعية القاخنون
 الصحية الفدمات من الكافي القدر يحقق بما الحلقات، مترابطة شمولية العامة كعملية الصحة

 فطتها أدرجت ضمن قد الالسطيخنية وبما أن  السلطة ،فصوًصا الاقيرة وللشرائح للمواطخنين عموًما
 والقطاع، الضاة في الصحية والمستشايات باألوضاع الفاصة البخنية التحتية مشاريع من العديد
 بسبب والمعاخناة للمرضى التردي من المزيد القطاع إلى في الصحية األوضاع تعرضت حيث

 في الخنقص المرضى بسبب من المئات وفاة إلى أدى غزة الاي قطاع على الصهيوخني الحصار
 تعاخني من المستشاياتن ألى إوتوصل  ج،الفار  في للعالج السار من مخنعهم أو المعدات وأاألدوية 
 .صعبة أوضاع

 

 ،غز ( غز  قطاع ف  الصحة قطاع واق )اإلنسان  لحقوق الميزان مركز -ح
 .م3118فلسطين، 

الحصار  ظل في الالسطيخني كثيراً  الصحي القطاع لى تراجعإحيث ركز في ذاا التقرير 
والاي تصاعد عقب فوز حركة حماس في  ،اإلسرائيلي على قطاع غزة االحتالل دولة تارضه الاي

 التشريعية. االخنتفابات

 وامتخنعت ،الالسطيخنية الوطخنية للسلطة تقدمها الماخنحة المساعدات التيحيث جمدت الدول 
 للسلطة العامة الموازخنة غياب . ذاا كله أدى إلىأموال الضرائب للسلطة تسديد عن االحتالل دولة

لصحة الاي أدى إلى تراجع قدرة قطاع ا األمر الصحة،الوطخنية الالسطيخنية بما فيها موازخنة وزارة 
 .خناسبة للموطخنينمتوفير الفدمات الصحية الالالسطيخني عن 

وضاع الصحية حيث وصل لى تااقم األإمن جاخنب أفر أدى تاشي ظاذرتي البطالة والاقر 
صل أ( عائالت من 8حيث تعيش ما خنسبته ) مسبوقة،الاقر في قطاع غزة إلى مستويات غير 

ا أدى إلى تراجع ذاو  مدقع،يعيشون في فقر  %( 9951) ( عائالت تحت فط الاقر مخنهم71)
أدى إلى و مع عدم قدرتهم على الحصول على الغااء الكافي  فاصةالوضع الصحي للمواطخنين 

 .(م1118 اإلخنسان لحقوق الميزان مركز)التغاية تاشي العديد من األمرا  الخناجمة عن سوء 
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الـسـكـان والـعـمـالـة ومـسـ ـو  الـمـعـيـشـة ف  )أحمد عبد الحميد  عبد الغفار -خ
 م. 3115منشور  رسالة دك وراه غير  مـمـلـكـة الـبـحـريـن(

 إلى محاولة الكشف عن الواقع الراذن للسكان في مملكة البحرين، يسعى الباحث في دراسته
وأذم المتغيرات  وتوزيع العمالة على الائات العمرية بين المواطخنين والمقيمين من الاكور واإلخناث،

وفقًا  لمعيشة وفط الاقر والحد األدخنى لألجورا يمستو باإلضافة إلى  والعمالة، التي تؤثر في السكان
كما يتخناول مسألة  ،في ذاا الفصوص بوضعية التجارب العربية الراذخنة قياساً و  لواقع الحال

باإلضافة  البحريخني في ذيكليته الكلية والجزئية والمحددات التي تحكم مؤشرات االستثمار، قتصاداال
وحاجته لتمثل تجارب المشروعات المتخناذية الصغر  المكوخنات والتحديات التي تواجهه،إلى 

في محاولة علمية جادة الستشراف وتحديد معالم سيخناريوذات المستقبل الاي  والصغيرة والمتوسطة
 .تخنتظره البحرين

 

حالة  –ف  فلسطين وسياسات مكافح ه  )الفقر حسنعبد هللا صادق امين  -د
 .م3115جامعة النجاح  غير منشور  محافظة جنين( رسالة ماجس ير عملية

ظاذرة من الظواذر الفطرة على  مكافحةالاقر في فلسطين وسياسات  تخناولت ذاه الدراسة
حيث ركزت على وسائل تعايش األسر الاقيرة مع تدخني  ،وذي ظاذرة الاقر االقتصاد الالسطيخني

الدراسة إلى التعرف على الوسائل الااتية والفارجية وذدفت  مستوى المعيشة في محافظة جخنين،
 أبرزمع الاقر ومن  والك من أجل التعايش التي اعتمدت عليها األسر الاقيرة في محافظة جخنين،

 الخنتائج:

المساعدات التي تتلقاذا األسر الاقيرة سواء كاخنت من المؤسسات الحكومية أو األذلية أو  -7
 ال تكاي لتلبية احتياجات األسرة األساسية. األجخنبية أو من األذل واألقارب

اخنفا  متوسط الدفل الشهري لرب األسرة الاقيرة في محافظة جخنين بعد اخندالع اخنتااضة  -1
 .األقصى

 للاقر.لم تكن برامج التشغيل ومكافحة البطالة موجهة بشكل أساسي للائات الاقيرة والمعرضة  -4

 .ي العيخنة في محافظة جخنينالمستوى التعليمي لرب األسرة الاقيرة فخنفاا  ا -3



 

11 
 

 الدراسة: مناهج .31
 إن طبيعة الموضوع تستوجب من الباحث االعتماد على عدة مخناذج مخنها:

تم من فالله توضيح سياسة اسرائيل تجاه محافظات غزة في : والاي ال اريخ  المنهج  -7
 السلطة.الفدمات الصحية والتعليمية وصوال الى قدوم جميع مخناحي الحياة وفاصة 

إلعطاء وصف شامل لعخناصر التغير السكاخني والفصائص يستفدم : المنهج الوصف  -1
 الديموغرافية لسكان محافظات غزة.

 : وذو يركز على التحليل بصورة معمقة بالقدر الاي يفدم الدراسة.المنهج ال حليل   -4
 .ة الارضيات بهدف التوصل للمعرفة: ويتم من فالله التأكد من صحالس ن اج االمنهج   -3

 

 مح و  الدراسة " هيكلية الدراسة " .33
   -وذي: فصول دراسية فمسة تحتوي فطة البحث على 

 .: اإلطار الخنظري للدراسةالاصل األول
 .غزة في محافظات المعيشي المستوى في المؤثرة الجغرافية الثاخني: العواملالاصل 
 .الفدمات الصحية والتعليمية في محافظات غزةالثالث: الاصل 
 .الفدمات الصحية والتعليمية ىالمعيشة عل ىالرابع: أثر مستو الاصل 
 .الفامس: االحتياجات المستقبلية للسكان من الفدمات الصحية والتعليميةالاصل 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 الفصل األول

 اإلطار النظري للدراسة

 مقدمة:

  عريف المس و  المعيش أواًل: 

 ال نمية البشرية ومةشرا ها ثانيًا: 

 الفقر البشري .3
  أنيث الفقر .3
 معايير البة  .1
 مسببات الفقر .4
 ال نمية والفقر .5
 طرق مواجهة الفقر  .6
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 مقدمة:

اا أردخنا أن خنصف إخنساخنًا ما وخنحكم  كثيرًا ما يشبه المجتمع بالارد ويشبه الارد بالمجتمع، وا 
وبوجه عام عليه اخنتبهخنا لصحته وخنظافته ولباسه ومسكخنه ودفله ثم لثقافته وفلقه واتجاذه الاكري 

 لمستوى معيشته وحياته.

كالك إاا أردخنا أن خنصف فئة من الخناس أو جماعة أو شعبًا وخنحكم عليهم لزم أن خنخنتبه 
لفصائص الك الشعب أو الجماعة أو الائة من الخناحية الطبيعية التي تضم قضايا الصحة والسكن 

 ،اخنية التي يستمتع بها أفراد الشعبلجواخنب االجتماعية التي تشمل الثقافة والمزايا اإلخنساوالتغاية و 
 وبوجه عام خنحاول أن خنحدد مستوى المعيشة لديهم ما استطعخنا إلى الك سبياًل.

ألن ذاا المستوى يشمل  ،ولكن تحديد مستوى المعيشة ذاا لدى شعب من أصعب األمور
والمرافق الثقافية  عخناصر كثيرة ومتااوتة تتباين فيها المجتمعات كما تتباين األفراد كالعلوم والاخنون

 ومقدار الرزق والرفاذية وأحوال العمل واألمن والمسكن والخنظافة والصحة.

ويزيد األمر صعوبة أخنه لما كان مستوى المعيشة يستعمل في الغالب للموازخنة بين 
أي ماادًا بأرقام  ،تقديرًا كميًا ما أمكنو المجتمعات لزم تقدير تلك الفصائص والعخناصر تقديرًا دقيقًا 

مخنسوبة للشفص أو الجماعة أو الطبقة االجتماعية أو الشعب. وال يتيسر أن خنتتبع أحوال الخناس 
واعتبار مستوى المعيشة  ،ولالك ال بد من الخنظر إلى ذاه األمور خنظرة وسطية إحصائية فردًا فردًا،

 وقياسه أمرين تقريبيين. 

                                    عريف المس و  المعيش            :أوال

، مقبول من جميع علماء االجتماعتعريف شي ال يوجد في الوقت الحاضر للمستوى المعي
بيخنما  شكال كثيرة للسلوك،أفقط من  واحداً  فالماهوم لدى بع  الباحثين والكتاب يعخني: شكالً 

، تهتم باستهالك السلع الماديةفبع  التعرياات ، واسعة للعيش خنماطاً أفر اآلبعضهم يتضمن لدى 
 لقياس مستوى المعيشة. شكال اشباع الحاجات معياراً أفر يركز على اعتبار مفتلف وبعضها اآل
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 Howard R. Cottam and A وماخنجوس : ما أورده )ذواردقبوالً  كثرومن التعرياات األ
R. Mangus 1992) .فيثم.وليامز( عن تعريف Faith M. Williams )  يعرف المستوى الاي و

وفدمات اات  االستهالكي الاي يمكن وصاه على أساس سلع المعيار وأ الخنمواج المعيشي بأخنه
ذو تعريف )كارل  كما اكر الباحثان أكثر التعرياات شموالً  مواصاات كمية وخنوعية معيخنة.

( الاي يعرف المستوى المعيشي بأخنه: خنوع من السلوك Carle C. Zimmerman كزيميرمان.
وذو مجموع السلوك ، خنة الموجودة في الطريقة المعيشيةر على خنحو كاف عن القيم المهيميعب

 الاردي والجماعي الاي يتكامل بغر  إشباع الحاجات.

( فترى أن المستوى المعيشي يشير Elizabeth Ellis Hoyt إليزابيث اليس ذويت.)أما 
 المشبعة، وليس حصيلة األشياء المتوفرة.إلى أكثر األشياء المادية المستهلكة، وذو جملة الحاجات 

والعادات  والمواقف، ،جتماعيةاال( على أذمية القيم Thomas D. Eliot ويؤكد )توماس د.اليوت.
وذو يعتقد أن المستوى المعيشي يشير في بع  األحيان ، من المستوى المعيشي باعتبارذا جزءاً 

 دمات ومزايا.إلى التوزيع الواقعي للدفل الحقيقي في شكل سلع وف

م( فقد اكرت أن المستويات المعيشية ال تتضمن ملكية السلع 1118أما الليثي )
خنما تتضمن أيضاً  أو التي  ،يشية األفرى التي ال يمكن شراؤذاالجواخنب المع االستهالكية فحسب، وا 

 .والفدمات المقدمة من قبل الحكومة خنوعية البيئة، :المباشرة، مثلال تقع تحت سيطرة الارد 

وقد ظهر جدل واسع الخنطاق بين علماء االجتماع في أمريكا حول كياية قياس المستوى 
المعيشي فعخند المقارخنة بين الدول يكون القياس خنصيب الارد من الدفل القومي، بيخنما ياضل علماء 

 آفرون استفدام المقياس األكثر صلة، وذو استهالك الارد للسلع والفدمات. 

يجعلون خنصيب الارد من الدفل القومي، واستهالك السلع والفدمات وذخناك اقتصاديون 
 .كالت اجتماعية ذامة غير اقتصاديةللمستوى المعيشي. وذاا مقياس يمكن أن يفاي مش مقياساً 

إال أن  الرغم من المستوى المعيشي العالي للارد في الواليات المتحدة األمريكية،بفعلى سبيل المثال: 
راتها من الدول اات المستوى المعيشي يع  المدن األمريكية تتساوى مع خنظوفيات األطاال في ب

وذاا يوضح أن األرقام الفاصة بدفل الارد ال تكشف عن مدى الاجوة  المتدخني للارد بل وتاوقها.
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ال تقيس  بين األغخنياء والاقراء، وال تقيس عوامل أفرى، مثل توفر الماء الصالح للشرب. بل أيضاً 
 ال يظهر في صورة دفل.الثراء الاي 

للمستوى المعيشي وذو كل ما يتمتع به  مقبوالً  تعريااً  يستفلص الباحثمما سبق يمكن أن و 
بمستوى الدفل والبيئة التي يعيش فيها والطبقة  الارد من ملبس ومآكل ومسكن ويتحدد الك

واجتماعية وثقافية إليها ويقاس المستوى المعيشي بعدة مؤشرات اقتصادية  االجتماعية التي يخنتمي
 معدل الاقر.و المستوى الصحي، و خنسبة التعلم، و الدفل،  :مثل

فإن التباين السابق في تعريف المستوى المعيشي يعكس عدم كااية  ،وكما ذو واضح
الشيء الاي أدى إلى ظهور تعرياات  التعريف في اإلحاطة بكل معاخني المستوى المعيشي للبشر،

 المرتبطة بالتخنمية البشرية. شمل عرفت بالتعريااتأحدث و أ

 

    لبشرية ومةشرا هاال نمية اثانيًا: 

، بل أشارت إليه الالساات القديمة، فقد اذتمت الماهوم العام للتخنمية البشرية ليس جديداً 
خنه عخندما تطورت الرأسمالية، أم( 1111الحضارات القديمة بحياة الارد ومعيشته، وقد اكر مرزوق)

 ظهرت دراسات وأطروحات تهدف إلى تحقيق العدل، االجتماعي بين السكان،وازداد التااوت 
 والتحسن المعيشي.

م زاد االذتمام االجتماعي به في التخنمية، مما 7671ومع قيام الخنظام االشتراكي في روسيا 
دفع الغرب الرأسمالي إلى االذتمام بدراسة مستويات المعيشة، وظروف العمل وغيرذا. وقد تكالت 

همة مخنظمة األمم المتحدة، ومخنظمة اليوخنسكو والااو، ومخنظمة العمل الدولية، فأولت اذتمامها بالم
 بقياس مستويات المعيشة في البلدان المفتلاة.

كما استطرد مرزوق أن التخنمية البشرية ذي: "عملية توسيع الفيارات أمام الخناس" وذاه 
 ،ت الثالث األساس للتخنمية البشريةكن الفياراالفيارات مطلقة، ويمكن أن تتغير مع مرور الزمن، ول

ن يحصلوا على المواد الالزمة أن يكتسبوا معرفة، و أ، و وصحية ذي: أن يعيش الخناس حياة مديدة،
 الئق. يلمستوى معيش
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للتخنمية  تعريااً  يم( أن برخنامج األمم المتحدة لإلخنماء تبخن1119وقد اكر عبد العزيز )
البشر  التطور االقتصادي العالمي، ويقوم ذاا الماهوم على أنم بعد مالحظة 7661البشرية عام

ومن ثم اتسع ماهوم  ،ية توسيع فيارات البشر، وان التخنمية البشرية ذي عملذم الثروة الحقيقية لألمم
فقد كاخنت ، مية الثاخنية وبين عقد الثماخنياتالتخنمية البشرية عما كان متداوال في الاترة بين الحرب العال

خنه كلما استطاع الارد أن يحصل على أو  ،يحصل الارد من سلع وفدمات مادية كمية ما تسخند على
 وذخنا تتحقق التخنمية.، ومن ثم زادت رفاذيته ع مستوى معيشتهالمزيد من تلك السلع والفدمات، ارتا

البيئة و  ،واألمن والسالمة لصحة، والدفل،وللتخنمية البشرية مؤشرات عديدة أذمها: التعليم، وا
 ات ومكوخنات ذاه المؤشراتوتعد قياس وعدد أفراد األسرة، والبطالة، واالخنتشار الجغرافي، ،خنزليةالم

 ، مما يجعل من الصعب إيجاد مؤشر مستقل وأفر تابع.متدافلة ومكوخناتها

 Index (Development)( أوHDIعلى ما سبق جاء مؤشر التخنمية البشرية ) وبخناءً 
Human الاي ( طرحه برخنامج األمم المتحدة اإلخنمائيUNDP :كمزيج من مؤشرات ،) توقع

األعمار، والمستويات التعليمية، ومتوسط الدفل، ليسمح بقياس التخنمية بطريقة أكثر مالئمة 
 وشمولية.

لرفاذية اإلخنسان، ألخنه يكشف صاات  يةإن مؤشر التخنمية البشرية يعكس األبعاد األساس
دفل  ومتوسطاألعمار، والمستوى التعليمي والثقافي،  توقعالحالة الصحية،  تخنموية جوذرية، مثل:

 .المواطخنين

وذاه المكوخنات عخندما توضع مع بعضها بطريقة علمية يصبح من السهل االعتماد عليها، 
ولمعرفة درجة تحسن أو تدذور خنوعية الحياة فيها عبر لمقارخنة الحالة التخنموية للبلدان المفتلاة، 

معدل األعمار، مؤشر التخنمية البشرية يعبر عن مجموع األجزاء التي يتكون مخنها: "ن. فالزم
فهو مقياس اقتصادي اجتماعي متكامل للحالة لاا  ".والمستوى التعليمي، والدفل، والحالة الصحية

 التخنموية لكل بلد أو مخنطقة.   

 ىالل علومما سبق يمكن تحديد مجموعة من المؤشرات التي يمكن دراستها لالستد
والمستوى التعليمي  معدل األعمار،و  الحالة الصحية،ال وذي أالمستوي المعيشي في محافظات غزة 

 ،إليها الطبقة االجتماعية التي يخنتميو  ،وحجم األسرة ،والبيئة المخنزلية ،الاقر ومتوسط والثقافي،
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استعرا  لمجموعة من  خنه سيتمأال إ وخنوع العمل ،والحالة العملية ،خنصيب الارد من الدفل القوميو 
 -كالتالي:  يالمؤشرات وذ

 

 الفقر البشري: .3
ليس اإلخنمائي لألمم المتحدة بأخنه: " م( الاقر البشري في البرخنامج7666عرف عبد العزيز ) 

ولكن يمتد الماهوم إلى حرمان اإلخنسان من الحياة التي يمكن أن يعيشها مثل: عيش  الدفول،فقر 
، بالحرية، و والتمتع بمستوى معيشي الئق اإلبداع،والقدرة على  بالصحة،حياة طويلة يتمتع فيها 

 والكرامة، واحترام اآلفرين".

ال يقتصر على المعخنى  فإن الاقر م(.111لتعريف البخنك الدولي كما اكرت ثابت ) ووفقاً  
ولكخنه يتسع ليشمل: اخنفاا  خنصيب الارد من عوائد  دالمادي فقط أي الحرمان من المال والثروة

 والكهرباء، والمياه، الصحية،والرعاية  والتعليم، ،يةاألساسومن توفير الفدمات  االقتصادية،التخنمية 
من يعيشون بدوالر واحد  . وقد حدد البخنك الدولي أكثر الاقراء البؤساء بأخنهم:الطرق الممهدة ...إلخو 

 في اليوم.

عخند افتقاده للوسائل  ولكن يصبح اإلخنسان فقيراً  ،خنى فإن الاقر ليس وراثةوبهاا المع 
 .والتهميشواألدوات التي تفرجه من دائرة الاقر 

: عبارة عن تي تتحدث عن الاقر تعرفه بأخنهم( أن معظم األدبيات ال1111اكر بدران ) 
والضرورية لإلخنسان. وأذم ذاه  سيةحالة تعبر عن الخنقص أو العجز في االحتياجات األسا

وتوفر  المعمرة،وتملك السلع  ،المأوىوالسكن أو  والتعليم، ،الصحيةوالرعاية  ،الغااء: االحتياجات
 أو األزمات التي قد تتعر  لها األسرة أو الارد. الطارئة،االحتياط المادي لمواجهة األمور 

 وذي:  ،ويوجد ذخناك ثالثة أخنواع من الاقر

(: وذو حالة من حاالت الاقر التي ال يستطيع اإلخنسان معها (Abject Povertyالمدقع الاقر  – 7
الالزمة للحصول على الحد األدخنى من  سيةاألساالحصول على الحد األدخنى من الحاجات الغاائية 

 يزاول خنشاطاته االعتيادية. السعرات الحرارية؛ لبقائه حياً 
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: وذو حالة من حاالت الاقر التي ال يستطيع اإلخنسان (Absolute Poverty)الاقر المطلق  – 1
 .معاً  وغير الغاائيةمعها الحصول على الحد األدخنى من الحاجات األساسية الغاائية 

من يقل دفله عن المتوسط العام فإخنه  ن: يرى البع  أ(Relative Poverty)الاقر الخنسبي  – 4
من  %31الاقر الخنسبي ذو: الدفل الاي يعادل  . في حين يرى آفرون أنخنسبياً  فقراً  يعتبر فقيراً 

 مدى الدفل من األسال.

 ألن هللا تعالى مخنحخنا أو ال حيلة في دفعه ،مقدوراً  وليس قدراً  ،اجتماعياً  ويعد الاقر مرضاً  
حد األمرين: إما ألم( أن الاقر يكون خنتيجة 1111واكر دخنيا )، وأمرخنا بالسعي للكسب الموارد،
أو عجز عن االستاادة من الموارد الموجودة في البيئة. ويرى بع  الماكرين أن سبب  الكسل،

وجود ظاذرة الاقر ال يفرج عن سلوك اإلخنسان؛ فهو مطالب بأن يعمل على تحقيق وظياته في 
وحتى يتسخنى لإلخنسان القيام بالك عليه أن يلتزم في سلوكه مع  وجه،تعمير الحياة على أكمل 

وأن يقوم  له،على خنسق مستدام  ب باستغالل الطبيعة بأقصى قدراتهفهو مطال ،متوازخناً  الطبيعة خنمطاً 
وعلى اإلخنسان أن  ،ذم لبخنات في بخناء المجتمع سلوكه مع اإلخنسان على أساس أن األفراد معاً 

 .يجب الخنهو  بها اه اآلفرين حقوقاً يتحمل تج

اجات اإلخنسان من فالل تقدم وذاا ما خنسميه بالتخنمية المستدامة وتتضمن: تلبية احتي 
ذدرذا أو اإلسراف في وعدم  الطبيعية،وتقخني يحافظ على خنظم وموارد األر   واقتصادي،اجتماعي 
 من أجل األجيال القادمة. استغاللها

من الباحثين العرب مخنا فمسيخنيات القرن العشرين  م( أن كثيراً 1114وقد اكر الحلو ) 
لى رصد التحوالت الطبقية في  العربية،اتجهوا إلى دراسة الطبقات االجتماعية المكوخنة للمجتمعات  وا 

 الحادة،. وقد فلصت ذاه الدراسات إلى وجود االخنقسامات الطبقية األقطار العربيةكل قطر من 
؛ حيث تكوخنت بخنية ذرمية تتشكل قاعدتها الواسعة من الطبقات اءوالاقر واتساع الاجوة بين األغخنياء 

 الدخنيا.
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  أنيث الفقر:  .3
م( إلى تأخنيث الاقر؛ 7661أشار تقرير التخنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة لعام ) 

ويعخني إتاحة فرص أقل  ،وملكية األصول ،والعمالة التعليم،الاي يعخني: عدم تكافؤ الارص في 
أة ذي وحيخنما تخنزل الفطوب فإن المر  الجخنسين،للمرأة. كما إن من شأن الاقر أن يعمق الاجوات بين 

 (.93ص م،7661المتحدة ، )األمم أشد تضررا التي تكون غالباً 

ويعد فقر الخنساء إشكالية يخنضم تحتها أو يتارع عخنها مخنظومة من المشكالت الارعية التي  
واألسرة محور الحياة االجتماعية؛ فإن  األسرية،متخنوعة. فالمرأة بصاتها محور الحياة  جهاً تشكل أو 

أي قضية تمسها أو تؤثر على عطائها وأدوارذا االجتماعية ستؤثر على حياتها األسرية وتخنشئة 
إلى في اإلخنااق على تبعات تلك اآلثار في وقت ذو أحوج ما يكون  لف المجتمع كثيراً كوسي أبخنائها،

 أن يخناقها على مقومات تخنمية البالد وتطويرذا وتقدمها.

م( أن خنسبة الاقر عالية في أوساط األسر التي تعولها الخنساء 1113وقد اكرت الشبيكي ) 
واخنفاا   ء،الخنساويعود الك إلى األسباب التالية: محدودية قدرات ، من األرامل والمطلقات

في  ن الحرمان في كثير من الجواخنب حيث إخنهن أقل حظاً ومعاخناة الخنساء م ،االقتصاديةمشاركتهن 
ليد والعادات والتقا والبعد االجتماعي أوساطهن،وارتااع خنسبة األمية في  الفدمات،الحصول على 

 .التي تخنظر بدوخنية إلى المرأة

 معايير البة : .1
فريقيا لقد جرى استفالص لمعايير البؤس من دراسات مفتلاة للسكان المحليين في آسيا   وا 

 )جخنوب الصحراء الكبرى( وتم إبراز تلك المعايير في قائمة تشمل ما يلي:

 .(والمر  المزمن العقلي،والضعف  والقعود، العمى،العوق )مثل:  -أ
 العجز عن تعليم األطاال. -ب
 وقلة المساعدة. إطعامها،كثرة األفواه التي يتعين  -ج
 ومطحخنة الغالل. الزراعية،والمعدات  ،والماشية األر ،عدم توفر  -د
 أن يكون اإلخنسان فقيرا بين الخناس بال مساخندة اجتماعية. -ه
 االضطرار إلى دفع األطاال إلى العمل. -و
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 .وك الهدام )مثل: تعاطي المفدرات(المعاخناة من آثار السل -ز
عدم وجود أشفاص أقوياء البخنية في األسرة لكي يتمكخنوا من جلب الغااء إلفرادذا في وقت  -ح

 األزمات.
 .وحيداً  المرء زوجاً  أن يصبح -ط
 االضطرار إلى قبول عمل حقير أو وضيع. -ي
 عدم توفر األمن الغاائي إال لبضعة شهور في السخنة.  -ك
 العجز عن دفن الموتى بصورة الئقة.  -ل

وأدى ظهور تلك المعايير إلى ظهور ماهوم العزل االجتماعي الاي يرى: أن ذاه المعايير  
ن كان كثير مخنهم ذم كالك؛ لكخنهم مخنعزلون  الدفل،اء ليس بالضرورة أن يكون أصحابها من فقر  وا 

 عن التيار الرئيس للمجتمع حتى لو لم يكوخنوا من فقراء الدفل.

 

 مسببات الفقر:  .4
 : م( المسببات التالية.111قي الصاو )إلى يرجع اخنتشار ظاذرة الاقر 

تخنافس مع زيادة استقدام العمالة األجخنبية التي  الشباب، كثيرة مناخنفاا  الدفل لدى فئات  – 7
 .ارتااع في كلاة المعيشة في المدنويقابل الك  ،الطبقة الاقيرة في األعمال

مما يؤدي إلى البحث عن طرق تمويل تكون الديون  ،بالدفل ارتااع أعداد أفراد العائلة مقارخنةً  – 1
مستمرة. وبحسب كثير من الدراسات فإن  العمود الاقري لها؛ مما يدفل األسر في أزمات مالية

مما يحول صغار  ،غالب أسر الدفل المخنفا  تدفل في دائرة االستهالك أكثر مخنها في اإلخنتاج
 مستهلكين؛ يبحثون عن اإلغاثة من فالل المساعدات. والرعوي إلىالمخنتجين في القطاع الزراعي 

أو دفوله  ألسرته،أو ذجره  ووفاة الزوج: اإلعالة،ارتااع خنسبة و  والبطالة، األمية،اخنتشار  – 4
 إلى ضعف الوعي االجتماعي لألسر الاقيرة. أو فصله من العمل. إضافةً  السجن،

 الستغاللها.عدم قيام اإلخنسان بمسؤولياته تجاه الطبيعة فيترك ما يجب عليه من بال الجهد  – 3
 مكاخنية القيام بها.فر عدم القيام بالمساذمة في العملية اإلخنتاجية مع إآوبتعبير 
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 ؛ لعدم توفر إمكاخنات القيام بالك، أو لقصور في قدرات الارد. عدم القيام باإلخنتاج – .

مما يساذم في  صعبة،أو جبلية  جافة،أو  ،صحراوية فقد تكون المخنطقة البعد الطبيعي للمكان – 9
 عدم القدرة على االستغالل بشكل مخناسب.

 أن أذم مسببات الاقر تأفا ثالثة أبعاد ذي: م(.111وفي دراسته أكد الضبعان )

وعدم االذتمام بإخنشاء أخنشطة  الطبيعية،البعد االقتصادي: ويتمثل في عدم استغالل الموارد  – 7
جديدة دافل المجتمع لتحسين الدفل، وعدم تكوين عالقات جيدة مع العالم الفارجي لتبادل 

 األخنشطة التجارية.

: ويتمثل في ثقافة المجتمع، وذل تقوم على المساواة أو الالمساواة؟ وضعف البعد االجتماعي – 1
وظهور الخنظام الطبقي والتمايز بين الطبقات  والعمل،وقلة فرص التعليم  الصحية،برامج الرعاية 

 إضافة إلى عدم االذتمام بالتخنمية الثقافية ألفراد المجتمع.

المعيشة  افي لبع  البلدان الاي يؤثر على مستوىالبعد السياسي: ويتمثل في التوزيع الجغر  – 4
وكالك الحروب التي تؤثر على الخنشاط  ،والك بسبب قلة الموارد المتاحة فراد المجتمعبالخنسبة أل

والسياسات الفاصة بالملكية والتملك التي ترجع إلى امتالك بع   ،االقتصادي وعلى الموارد
 . اآلفر ال يستطيع أن يملك شيئاً والبع   والسلطة،األفراد المجتمع الثروات 

 ال نمية والفقر: .5
يرى أن التخنمية  (Michael Todaroأن االقتصادي مايكل تودارو ) م(7666)اكر بشير  

االقتصادية يجب أن تكون عملية متعددة الجواخنب، متضمخنة للتغيرات الرئيسية في البخنية 
والتخنمية االقتصادية تستهدف دائمًا تعجيل  ،االجتماعية، والمواقف الشعبية، والمؤسسات القومية

الخنمو االقتصادي، وتقليل عدم التساوي في الدفول، وتفايف حدة الاقر. والتخنمية في جوذرذا يجب 
، ورغبات األفراد خنب التوفيق بين الحاجات األساسيةلى جاإأن تمثل كل السلسلة المتكاملة للتغيير 

وضع أفضل للحياة ماديًا جتماعي متكامل، والتقدم خنحو والمجموعات االجتماعية من فالل خنظام ا
وبقدر تقدم المجتمع أو تفلاه يبرز دور المستوى الحضاري في تأثيره على عملية اإلخنتاج،  ،ومعخنوياً 

 والتقدم في كل جواخنب الحياة.
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وعقد مقارخنة  ،فإن للمستوى الحضاري تأثيرًا على اإلخنتاج وكميته م(7661)وبحسب الزوكة  
شمال إفريقيا حيث تسود المخناطق الاقيرة بالغطاء الخنباتي، وتخنتشر حرفة الرعي التقليدي او بين 

العائد المادي الضعيف، وبين شمال أستراليا حيث تتشابه الظروف المخنافية والخنباتية، ولكن في 
 من الصوف العالمي.  %41أستراليا ُيخنتج خنحو 

أخنه لم يعد باإلمكان الخنظر إلى التخنمية على كما اكر أخنه" أصبح لدى االقتصاديين قخناعة ب 
أخنها زيادة في قيمة السلع والفدمات فحسب؛ بل إن المقاييس االقتصادية الكلية المعروفة من الخناتج 

ياس الاي تلاة للقفالمحلي اإلجمالي إلى معدل الدفل الاردي، ال تمثل بشكل صحيح الوجوه الم
وحدذا ال يمكن استعمالها كمقياس  االقتصاديةلمؤشرات ومن ُثم فإن ا ،يتعلق بالمستوى المعيشي

، ودرجة واالجتماعي االقتصاديمن حيث درجة خنموذا وتطورذا، ومستواذا  ،عام لتصخنيف الدول
: إن خنوعية الحياة اإلخنساخنية يمكن أن تكون سيئة خنسبيًا تلك بالقولوقد دعموا قخناعتهم  ،الرفاه فيها

، بيخنما يمكن أن تكون خنوعية الحياة جيدة خنسبيًا التقليدية االقتصاديةفي بلدان تعلو فيها المؤشرات 
م 7661، )الزوكة". في بلدان تتأرجح فيها المؤشرات االقتصادية حول معدالت متوسطة

 .(717ص

ومن ذخنا تبلور الخنقد ألحادية الاكرة القائلة: إن زيادة كمية السلع والفدمات المتاحة  
ن مستويات المعيشة. ولالك بدأ البحث عن مقياس أدق للتخنمية البشرية، باستمرار ذو الماتاح لتحسي

ب وبحس، ولقياس المستوى المعيشي يتجاوز خنقاط الضعف في المقاييس االقتصادية المألوفة
فإن ذاه الحقوق تشتمل على الكثير من الجواخنب، لرفع مستوى  اإلعالن العالمي لحقوق اإلخنسان

 ومخنها: ،المعيشة

يتضمن توفير الغااء، وتصريف المجاري، وتخنظيف الهواء  االذتماموذاا  صحية:النواح  ال -أ
وتتطلب وجود عخناصر عامة  ،من الملوثات التي تكون لها عائد سلبي على اإلخنسان

الماء الصالح للشرب، واألمن وتصريف المجاري، مثل:  بالكمية الكافية لصحة اإلخنسان
ساليب الصحيحة في المواطخنين على استفدام األووجود المستشايات والعيادات، وتدريب 

 .األكل والشرب
واإللزامية؛ والك لتفريج أخناس على قدر  يةوتتضمن التربية األساس النواح  ال عليمية: -ب

ومن ذاا المخنطلق يجب توفير المدارس والبخنايات الكافية التي تتميز  ،كبير من الاهم
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صول الطالب على شهادات عالية بمسافة قريبة من مساكن الطالب، وذاا جدير بح
 تؤذلهم لألعمال اات الدفل العالي.

تتضمن بيئة صحية بتوفر الماء الخنظيف، والهواء، والتربة الفالية من و  النواح  البيئية: -ج
حيث إن اإلخنسان قد يبقى على قيد الحياة  ،السموم والمفاطر التي تهدد صحة اإلخنسان

من الماء قد يستطيع قتل شفص فالل ساعات بدون الغااء لعدة أيام، ولكن الحرمان 
وأغلب األمرا  الفطيرة التي  ،اا تلوثإفقط. فالماء ذو مصدر الحياة، ويجلب الموت 

وقد أوصت مخنظمة الصحة  ،لم كل سخنة محمولة في الماء القارتقتل الماليين حول العا
تاحة المعلومالجمهور بالمفاطر التي تهدد الصحةالعالمية بتوعية ا ت الالزمة للاقراء، ، وا 

وال ، رة بالصحةضوتوعيتهم وتمكيخنهم من المشاركة في تعديل أخنماط الحياة والسلوكيات الم
سواء بمكافحة تلوث الهواء، أو الماء، أو التربة، أو  ،يفاى على أحد أن تحسين البيئة

الاقراء الاين ، وال سيما يايد جميع المواطخنين ،برعاية الصحة المهخنية، أو السالمة الغاائية
لئال يقتصر األفا  ،االحتياطغير أخنه يخنبغي ، ذم أكثر تعرضًا من غيرذم للبيئات الملوثة

خناااذا على المدن الكبرى، والضواحي الغخنية ومن الضروري األفا ، بتلك المدافالت، وا 
 بالتدابير لحماية البيئة أيضًا في المخناطق العشوائية والرياية.

األمن،  من حيث السكن فيتطلب اإلسكان اا الاضاء الصالح للسكنأما  النواح  السكنية: -د
وال بد أن تتوفر في المسكن الوسائل الضرورية للصحة،  ،والحماية من تقلبات الطقس

ماء صالح للشرب، طاقة للطبخ والتدفئة  واألمن، والراحة، والتغاية. ومن ذاه المستلزمات
وقد قسم سليمان  ،قمامة، وفدمات الطوارئواإلضاءة، ووسائل لتصريف المجاري، ورمي ال

إلى قسمين رئيسين ذما: الضروريات الروحية،  يةم( احتياجات اإلخنسان األساس7669)
 حيث يتارع من كل قسم مجموعات صغيرة من االحتياجات ،والضروريات الايزيقية

 .(49م ص 7669)سليمان، 
 

 طرق مواجهة الفقر:  .6
أن الاريدمان أورد سبعة أسس لمواجهة الاقر، وذاه األسس  م(.111)اكر الضبعان  

تماعية، وتحسين المستوى ليست مستقلة عن بعضها؛ ولكخنها متدافلة، ومترابطة القوة االج
 -ذي: ، وذاه األسس المعيشي
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 . توفير مكان لحياة آمخنة للارد -أ
 طرح مدافل الستغالل الوقت.  -ب
 اكتساب المعرفة والمهارة. -ج
 توفير المعلومات.  -د
 االخنضمام لمخنظمات اجتماعية.  -ه
 اجتماعية مكثاة مع العالم الفارجي.  اتإقامة شبك -و
 توفير وسائل العمل واإلخنتاج.  -ز

من كل الك خنفلص إلى: أن اإلخنسان ذو المؤثر الرئيس في عملية التخنمية؛ سواًء أكان الك  
دم والرقي إاا ما ُوفر للسكان العديد من ويمكن دفع عجلة التخنمية إلى التق ،أو سلبي بشكل إيجابي

، وزيادة الوعي الخنواحي الصحية ومخنها: زيادة حصة السكن من الفدمات الحكومية مثل ،المتطلبات
اابة بع  العادات والتقاليد التي تشكل عائقًا في التقدم، وتشجيع التعليم  في اإلخنتاج واالستثمار، وا 

ي البيئة تشجيع على استغالل الموارد الطبيعية الموجودة فمراحله للاكور واإلخناث، والف في مفتل
 . التي يعيش فيها اإلخنسان

ومن األمور االجتماعية،  اس في تعلم ما ذو فاي عن اإلخنساناألسذو ويعد التعليم  
، والصحية، واالقتصادية. ومن خناحية أفرى: فإن أغلب الوظائف التي َتعطي لإلخنسان مردودًا مالياً 

. أما بدون المؤذل تغيرات في حياته حيث يستطيع اإلخنسان إحداث ،الت العلميةتتطلب المؤذ
فإن الك يؤدي إلى اخنتشار البطالة مع ما يترتب عليها من  ،، أو عدم إدراك أذمية التعليمالعلمي

 أمور سلبية في حياة اإلخنسان. 

إاا ما توفرت للسكان تلك الفدمات يكون اخنعكاسها إيجابيًا على الحياة االجتماعية من  ومن ُثم
مأكل، ومشرب، ومسكن، وصحة جيدة. وذاا االخنعكاس يكون على األشفاص بفاصة، وعلى 

 الدولة بعامة. 

البلدان، والحد من ظاذرة وتهدف التخنمية االقتصادية إلى تعجيل الخنمو االقتصادي في  
. أذمها: توفر الموارد الطبيعية، والمستوى الحضاري ثر التخنمية في العديد من العواملوتؤ ، الاقر

 ، وبين رفع مستوى المعيشة لدى السكان في الدولة. فهخناك عالقة طردية بين التخنمية
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 الثان الفصل 

ف   المعيش  المس و  عل  المةثر  الجغرافية العوامل
 غز  محافظات
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 المعيش  المس و  ف  المةثر العوامل الطبيعية  :أوال
تعد دراسة الوسط الطبيعي لإلخنسان من األسس الهامة للتعرف على الكثير من المشكالت 
البشرية، إا أن البيئة الطبيعية تمثل المسرح الاي يمارس اإلخنسان عليه أخنشطته المفتلاة، لالك فقد 

بالخنشاطات المفتلاة للسكان والتي تظهر أحياخنا في التأثيرات السلبية على البيئة ثر الوسط البيئي تأ
مثل االستغالل السلبي السيئ للموارد إلى حد االستخنزاف مما يساذم في التدذور البيئي، ولتاادي 
ذاا التدذور واالستخنزاف ياتر  أن تكون ذخناك عمليات تفطيطية تخنظيمية تعمل على إيجاد خنوع 

 .(711صم، 7664 )عادل عبد السالم، ازن بين الطبيعة واإلخنسان.من التو 

العوامل الطبيعية وعالقتها بتركز  دراسة بع الباحث على  فقد ركز ما سبقعلى ضوء 
دراك العالقة  وفاصةً  ،وتوزيع السكان والفدمات المفتلاة الفدمات الصحية والتعليمية لاهم وا 

مكاخنية تطوير وتحسين ذاه العالقة للمصلحة البشرية. ،المتبادلة بيخنهما اس غالل الموارد أما عن  وا 
ذبات طبيعية مخنحها هللا لإلخنسان ليستغلها ويستعين بها على إشباع حاجاته  يهف: الطبيعية

الضرورية، ورفع مستوى معيشته، وتضم ذاه الموارد: المخناخ، والسطح، والموقع، وعالقة اليابس 
 بالماء، والثروات المعدخنية، والخنباتية، والحيواخنية. 

ية ومستوى المعيشة المرتاع في أن مخنشأ الرفاذية االقتصاد م(1113)وقد اكر محمود   
إا تعتمد ذاه الدول في  ؛كثير من دول العالم الخنامية يكمن في الموارد الطبيعية بالدرجة األولى

دفلها على المتاح من مواد فام، وتواجه ذاه الدول مشكلة أن ذاه الموارد مفزون يتخناقص مع 
وال يمكن  األبد،يستفرج ياذب إلى  االستفدام وغير قابل للتجديد، فمثاًل: برميل الخناط الاي

فاإلخنسان عخندما يعيش على مورد وال يالحظ استخنزافه لهاا المورد ال يلبث أن يرى تلك  ؛تعويضه
 وأخنه من المستحيل المحافظة على المستوى المعيشي خناسه. ،الثروة قد تالشت

 الموق  الجغراف : .3

وذخناك خنوعان للموقع: فقد  ،اإلخنتاجيةيؤثر موقع اإلقليم في الخنواحي االقتصادية، واألخنشطة 
يوضح الموقع بفطوط الطول، ودوائر العر  وذاا يعبر عخنه بالموقع الالكي، وقد يشير الموقع 

أو يعبر عن الموقع بالخنسبة للدول، وذاا ذو  ،إلى عالقة اليابس بالماء كالموقع البحري أو القاري
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ع الالكي يحدد أخنواع المخناخ التي تؤثر على فإن "الموق م(7616). وبحسب عقيل الجغرافيالموقع 
 . "الخنشاط البشري

 ويتوقف على المخناخ خنوعان من المخنتجات سواء أكاخنت رعوية أو زراعية أو غابية، وأيضاً 
فقد يتأثر  الجغرافيقد يؤثر الموقع الالكي على خنشاط اإلخنسان وقدرته البدخنية والاذخنية، أما الموقع 

اإلقليم في بيئة جبلية تعرقل اتصاله بالعالم الفارجي. فالعزلة تبقي اإلقليم بالعزلة القارية أو موقع 
 ،ضعيف الروابط االقتصادية، وتسبب في ظهور المجتمع المحافظ، الاي يرف  التطوير والتجديد

قليم الطوارق  قليم سيخنكياخنج بالصين، وا  واستفدام األساليب التقخنية المتطورة مثل: ذضبة التبت، وا 
 (.774م، ص 7616عقيل، )الكبرى في أفريقيا.  بالصحراء

عبارة عن شريط ضيق من األراضي بمحاااة البحر المتوسط بين  محافظات غزة ذيو    
)مركز  مليون فلسطيخني .75من  أكثر اويبلغ عدد سكاخنه ،م7638وفلسطين المحتلة عام مصر 

 9من  اوح عر  أراضيهويترا كم، 31 الساحل حواليويبلغ طول  م(1111اإلحصاء الالسطيخني 
 .4 ًً  .3وً   47ًَ  74ًً  3كم. كما تمتد األراضي بشكل عام فيما بين دائرتي عر   71إلى 
 شرقًا لتغطي مساحة قدرذا    43ًَ  43 ًً  .وً   43ًَ  74ًً  4وبين فطي طول   شمااًل،   47ًَ 

من إجمالي مساحة فلسطين وذي خنسبة  %754تقريبًا تشكل في مجموعها ما خنسبته  1كم 491
، وذاا الموقع الساحلي جعل األخنشطة االقتصادية بها ذي م(1111)جغرافية فلسطين  صغيرة للغاية

الصيد والزراعة وحرف أفرى األمر الاى عكس الك على رفع مستويات المعيشة ااا ما استغل 
 االستغالل األمثل.

 مظاهر السطح: .3
فيه أن لمظاذر السطح تأثير مباشر وفعال على اخنتشار وتوزيع السكان  كال شمما 

والفدمات حيث تفتلف بافتالف البيئات، فالمخناطق المرتاعة تجاب السكان في المخناطق الحارة، 
لسكن ، وبصاة عامة يميل اإلخنسان عخند ساوح الجبال المجاورة للواديوبين بطون األودية الفصبة 

)محمد صبحي عبد  ما قورن بالجبال إاايمارس فيها اإلخنسان خنشاطه بأقل تكلاة  الاي السهول
 (.177صم، 7683الحكيم وآفرون،

غزة أذمية فاصة والك لتأثيرذا المباشر على  محافظاتتكتسب دراسة السطح في و 
الفدمات والتي يضعها المفططون في االعتبار عخند الشروع في تخنايا المشاريع المتعلقة بأماكن 
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وفطوط طرق الخنقل مراكز الفدمات االجتماعية والصحية والتعليمية ومخناطق األخنشطة االقتصادية 
جة االخنحدار من أذم السمات العامة للسطح التي وتعتبر دراسة المخناسيب ومعدل در  ،لمواصالتوا

 للسهل الساحلي الالسطيخني مصغراً  تعد تضاريس قطاع غزة جزءاً و  ،تؤثر على توزيع الفدمات
مع الممتد من الجهة الغربية لجبال الكرمل في الشمال حتى خنقطة التقاء الحدود الجخنوبية لالسطين 

إلى الفارطة الطبوغرافية لقطاع غزة يجدذا فالية  حيث الخناظر ،الحدود المصرية عخند مخنطقة رفح
-2تماما من الجبال ويغلب عليها الخنمط السهلي والتالل الصغيرة على طوال الساحل شكل رقم )

1.) 

 
 غزةمحافظات  تضاريس (1-2رقم ) شكل

 م1171 وزارة الفارجية والتفطيط الالسطيخنية، المفطط اإلقليمي لقطاع غزةالمصدر: 

الشمال ومحافظة فان يوخنس  ةفي شرق محافظ غزة محافظاتيظهر أقصى ارتااع في 
في بع  األجزاء الشرقية والجخنوبية الشرقية  أي (741ص ،7663 بو طويلةأ )جهادوجخنوب محافظة رفح 
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وتمثله بع  التالل  ،( متر تقريبا711-81بين ) والجخنوبية من القطاع حيث يتراوح االرتااع ما
ومخنطقة  ،وتالل فزاعة وبخني سهيال شرق فان يوخنس ،والشعف شرق مديخنة غزة مثل تل المخنطار

، تجهخنا خنحو الغرب في اتجاه الساحلثم تبدأ األراضي في االخنفاا  كلما ا ،المطار جخنوب رفح
يقع بالقرب من ساحل البحر في  متراً  11يالحظ في المخنطقة المتافمة للبحر أن فط التسويةو 
ويقل تواجد السكان على ذاه المساحات ألخنها  ،غزة محافظاتمن مساحة  %78، إا تشكل شمالال

 ويتواجد على ذاا االرتااع مفيم الشاطئ التابع إدارياً  ،تعتبر جرف مقابل شاطئ البحر المتوسط
ومفيم  خنة بيت الذيا وجباليا،عدد من المساكن الرياية غرب مدي ويتواجد أيضاً  ،لمديخنة غزة

 .(87ص ،1111 )أكرم الحالق ،الخنصيرات وقرية الزوايدة، ومفيم دير البلح 

ثم يتباعد الفط بالقرب من وادي غزة بل يتوغل مع امتداد الوادي باتجاه الشرق ويواصل 
وذخنا يتسع  ،في التباعد كلما اتجهخنا خنحو الجخنوب الغربي بسبب افتااء الحافة الساحلية هسير 

 مستوى ( متر فوق91-11) ارتااعها ما بين التي تتراوح األراضيخنسبة  أنفخنجد  الشاطئ خنسبياً 
بيت  مديخنتيوذخنا خنرى مساحة كبيرة من  ،(%151.من خنصف قطاع غزة) أكثرسطح البحر تشكل 

الشمالي البلح والجزء  وكالك األمر لمفيمات الخنصيرات ودير ،الذيا وجباليا تقع ضمن ذاا الخنطاق
الغربي من مديخنة فان يوخنس ، كما يالحظ تركز واضح للتجمعات السكاخنية والفدمات ضمن ذاا 
الخنطاق حيث يتركز خنسبة كبيرة من السكان في بيت الذيا وجباليا ومديخنة الزوايدة ودير البلح  

 ،( متر91-11االرتااع من ) غلب ذاه المخناطق تقع ضمن خنطاقأ و  ،ومديخنة فان يوخنس ورفح
يرجع الك إلى أن ذاا الخنطاق ذو الخنطاق الاي يلي خنطاق الكثبان الرملية الاي كان عخنصر طرد و 

  للسكان. 

سطح مستوى ( متر فوق 81-91األراضي التي يخنحصر ارتااعها ما بين ) كما تمثل  
)بيت  مدنوتقع ضمن ذاا الخنطاق كل من  ،غزة محافظات( من مساحة %79)خنحو البحر 

-81وتمثل األراضي التي يتراوح ارتااعها من ) حاخنون، بخني سهيال، عبسان الكبيرة، قرية فزاعة(
 ،م.766 )يوسف كامل إبراذيم، غزة محافظات( من مساحة %953)خنحو ( متر فوق سطح البحر 711

 (.الدذخنية، وتقع ضمن ذاا الخنطاق )عبسان الكبيرة وقرية (71ص

ة قطاع غزة وسهولة سطحه إال أخنه يتميز بالمظاذر الطبيعية وعلى الرغم من صغر مساح  
 األودية.و الكثبان الرملية، و السهول الدافلية )المخنفاضات(، و السهل الساحلي،  :وذيالتالية 
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 :السهل الساحل  -أ
في كل قطاعاته، ويفلو من  سلساً  يشكل فط الساحل المطل على البحر المتوسط مخنحخنياً 

التعرجات والفلجان أو المدافل البحرية الطبيعية التي يمكن االستاادة مخنها في إقامة المواخنئ أو 
 غزة محافظات، ويعد ساحل (741ص ،م7663جهاد أبو طويلة،) المائيةالمخناطق المحمية لغر  الزراعة 

بفالف السواحل المتعارضة التي تصخنع من السواحل المتوافقة حيث يمتد بشكل متوازي للحافات 
 زاوية قائمة مع الحافات.

خنه ضيق أسهل الشاطئ بين فط تكسر األمواج وأقدام الحافة الساحلية، ويالحظ ويخنحصر 
 ( متر تقريباً 11-71في األماكن التي تكون فيها ذاه الحافة قريبة من البحر حيث يتراوح عرضه )

في حين يتسع إلى أكثر في المخناطق التي تظهر فيها  ،لبلحكما في محافظات الشمال وغزة ودير ا
 الكثبان الرملية الساحلية كما في محافظة فاخنيوخنس ورفح.

ومن الخناحية الجيومورفولوجية للمخنطقة فإخنخنا يمكن أن خنالحظ على سطح السهل استقامة 
عديد من األودية ويقطع السهل بال ،فط الساحل مع تقوسه خنحو الجخنوب الغربي كلما اتجهخنا جخنوباً 

الجافة مثل : وادي غزة في الوسط وتمتد مخنطقة تجميع مياذه إلى ما بعد بئر السبع، ووادي حليب 
حد روافد خنهر شيكمه الاي يجري بالقرب من أالاي يجمع المياه من مخنفا  بيت حاخنون، ويشكل 
ألوقات، ويمتد على قديم جاف في معظم ا وادىشمال القطاع، ذاا باإلضافة إلى وادي السلقا وذو 

لطابع أفرى ويغلب عليها ا والمتارقة أحياخناً  طول الساحل الالسطيخني الكثبان الرملية المتصلة أحياخناً 
 ويرجع تكوين ذاه الكثبان إلى سببين: ،الهاللي خنتيجة حركة الرياح

حركة الرياح الجخنوبية والجخنوبية الشرقية، التي تكون محملة بالرمال القادمة من  .7
 سيخناء والخنقب.صحراء 

 التيار البحري وما يحمله من رواسب خنهر الخنيل.  .1
ويضيق في الوسط عخند مخنطقة  ،( متر1-1)ما بين  ويتراوح عر  ذاا الشريط من الرمال   

 لعابد وجما القادر )عبد .سغربي فاخنيوخن غزة وجخنوبعخند مديخنة  دير البلح، ويزداد عرضاً 

 .(719م، ص7666الوشاحي،
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 :(الداخلية )المنخفضاتالسهول  -ب
ذاه األحوا  أو السهول الدافلية من أذم األجزاء في مخنطقة الدراسة لتأثيرذا  تعتبر   

ويرجع الك إلى فصوبة  ،غزة محافظاتواخنعكاسها المباشر على توزيع السكان والفدمات في 
وتتمثل في حو  بيت الذيا  ،تربتها كما أخنها تمثل اخنتشار للمراكز العمراخنية والفدماتية في المخنطقة

وجباليا، وحو  تل المخنطار، وحو  شرق غزة، وحو  غرب مديخنة غزة، وحو  مديخنة دير 
ويتراوح عر  ذاه األحوا  في األجزاء  ،وحو  وسط رفح ،فاخنيوخنسوحو  مديخنة البلح، 

في ( متر والتي تغطيها الرواسب الطيخنية ، بيخنما يتراوح عرضها 7811-81الشمالية ما بين )
( 1811-1311المخنطقة الوسطى فاصة المخنطقة الممتدة بين وادي غزة وحتى وادي السلقا بين )

ويعود تركز  ،( مترفي جخنوب فاخنيوخنس ورفح، وتغطيها الرواسب الطيخنية1111-7.11و) ًا،متر 
مترًا ( 91والى متوسط ارتااع ذاا الخنطاق حوالي ) ،في ذاه المخناطق إلى فصوبة التربةالسكان 
( 7185143إلى استواء سطحه، وتشغل مساحة ذاه األحوا  حوالي ) سطح البحر وأيضاً فوق 
خنتاج العديد  (%.365) غزة محافظاتأي خنصف مساحة  اً دوخنم والتي يمكن العمل بها في الزراعة وا 

 .من المحاصيل التي تعمل على رفع مستويات المعيشة وتوفير الغااء

 :الكثبان الرملية -ت
الساحل مجموعة من الكثبان الرملية حديثة التكوين ويتسع خنطاقها كلما تخنتشر على طول    

، وتتميز ذاه الكثبان بكوخنها رملية البخنية، حيث تتكون من حبيبات وارات الرمل الخناعم اتجهخنا جخنوباً 
الماتتة ويميل لوخنها إلى اللون األصار، ويغلب على الرمل الشكل الكثيبى الهاللي التي كوخنتها 

، وقد تم تثبيت ذاه الكثبان من قبل غزة محافظاتجخنوبية والجخنوبية الغربية السائدة في الرياح ال
اإلخنسان الاي غرس فيها وعلى امتدادذا األشجار لتكون مصدات في وجه زحاها على المزارع في 

وتعد ذاه الكثبان مصائد لألمطار وتفزيخنها ، (11م ، ص7667عبد القادر صالح، حسن)خنطاق المواصي.
 .اآلبار الجوفية الستفدامها في مياه الري والشرب وذاا يساعد على رفع مستوي المعيشةفي 

 األودية: -ث
حيث يفترق القطاع في طريقة إلى  غزة محافظاتكبر األودية في أوادي غزة من  يعتبر
ير فيه خنحو سبع ويستمد مياذه من جبال الجليل، وتبلغ مساحة حوضه الاي يس طالبحر المتوس

كيلو متر فقط، ولما كان الوادي يقع في  .65أما طوله في غزة فيبلغ خنحو ، و مترات مربعةكيلو 
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معظم شهور السخنة إال أن قيمته الاعلية تكمن في إمكاخنية قيام  خنه يبدو جافاً إمخنطقة فقيرة باألمطار ف
 .1سد عليه لتفزين مياه الشتاء واالستاادة مخنها في الزراعة الصياية حيث تبلغ مياذه حوالي 

، ويغطي اً ( متر 11.-111أما عرضه فيتراوح في الجزء الاي يجري فيه بين )و مليون متر مكعب، 
الزلط وتخنتشر في بع  أجزائه األحراش والتي يمكن أن تستفدم  ر  الوادي تكويخنات حصوية منأ
)حمد  .تجاب السياحة المحلية له األمر الاي يخنشط الحركة ويرفع مستويات المعيشة محمية طبيعيةك

يمتاز بسهولة تضاريسية حيث  غزة محافظاتيتبين مما سبق أن  وأفيراً  (48م، ص7661سعيد حرب، 
كما تركزت الفدمات الك اخنتشر السكان في جميع أخنحائه، ضاريسية، لال تظهر فيه التعقيدات الت

عن البحر دور في اخنتشار المخناطق السكخنية، والقرب الصحية والتعليمية فيه حيث كان لعملية البعد 
، ورغبة كثير من المستثمرين غزة محافظاتإلى  ةوفاصة بعد قدوم السلطة الوطخنية الالسطيخني

 المشاريع االستثمارية اإلسكاخنية على األراضي الواقعة على السهل الساحلي.ورجال األعمال بإقامة 

كما ساذمت التربة الفصبة والمياه في السهل الساحلي على اخنتشار التجمعات السكاخنية 
بصورة كبيرة بدليل االمتداد الواضح للتجمعات السكاخنية على شكل شريطي ممتد من  ةوالفدماتي

ثر على فطوط الخنقل والمواصالت وجعلها تأفا االمتداد أ، وذاا ح جخنوباً حتى رف بيت حاخنون شماالً 
 .(41ص م،7667 ،صالححسن عبد القادر ) الساحلي.الطولي بمحاااة السهل 

 موارد المياه: .1

في  غزة محافظاتويعتمد  ،العخنصر البشريتعتبر المياه من أذم العخناصر الحيوية لتواجد 
 محافظاتفي  معدوماً موارده على مياه األمطار وعلى المياه الجوفية بيخنما الجريان السطحي يعتبر 

 غزة محافظاتفي جعل  أساسياً  وكالك لعب الموقع دوراً  لعدم وجود المجاري السطحية، خنظراً  غزة
ويالحظ أن كمية األمطار  ،يفضع لخنطاق البحر المتوسط حيث تسقط األمطار في فصل الشتاء

المخنطقة الشمالية من القطاع أكثر مخنها في المخنطقة الجخنوبية مما أدى إلى تركز  الساقطة في
والتي تضم بيت  عدة محافظاتالسكان بشكل كثيف في مخناطق شمال القطاع ووسطه ممثلة في 

 حاخنون وبيت الذيا وجباليا، ومحافظة غزة التي تضم مديخنة غزة و الشاطئ.
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 :األمطار -أ
قع ت غزة محافظاتفخنجد أن  ،لموقع والتضاريستتأثر كميات األمطار الي حد كبير با 

ضمن المخنطقة الساحلية التي تسقط عليها األمطار لوقوعها في مهب الرياح الغربية الرطبة عن 
 ،الشرقية الباردة الشرقية والشماليةطريق البحر المتوسط أو افتالط ذاه الرياح بالتيارات الهوائية 

في المعدل السخنوي لكمية األمطار في  إال أن ذخناك تبايخناً  غزة محافظاتورغم صغر مساحة 
 .(1-1) شكل جخنوبه ىلإمحافظات القطاع من شماله 

 
 غزة محافظات في لألمطار الجغرافي التوزيع (2-2رقم ) شكل

 م 1171اإلقليمي لقطاع غزةوزارة الفارجية والتفطيط الالسطيخنية، المفطط المصدر: 
ال تعد كبيرة، فالمعدل السخنوي لألمطار  إن كمية األمطار الساقطة على قطاع غزة سخنوياً 

كم مربع ال 91، والبالغ مساحتها الجخنوب والتي تقع في محافظة رفح في محطة أرصاد رفح في
لغ المعدل السخنوي كم مربع فيب771أما محافظة فاخنيوخنس التي تبلغ مساحتها و ملم، 1.1يزيد عن 

ملم 4.1و411ملم، ويزداد ذاا المعدل كلما اتجهخنا خنحو الشمال بحيث يتراوح بين 411 مطارلأل
في محطتي دير البلح والخنصيرات على التوالي والواقعتين في محافظة دير البلح أي بمتوسط 

 .ملم446
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ملم .4615، 46451، 49957أما محافظة غزة حيث محطات المغراقة وغزة والشاطئ 
ويصل المعدل أقصاه في محطتي بيت  ملم،484على التوالي فيصل المعدل السخنوي بها إلى 

 المتوسط السخنوي في محافظة الشمال ليبلغالواقعتين ملم،  31151ملم، وبيت الذيا  31851حاخنون 
 ملم تقريبا. 378

 الزراعةتؤثر في خنوع  غزة محافظاتيمكن القول أن تباين كميات األمطار الساقطة على 
توزيع السكان والفدمات فارتااع خنسبة األمطار في المخنطقة الشمالية ساعد  يكما تؤثر ف وحجمها،

اخنتشار زراعة التوت األرضي والاواكه والزذور على التالي ساعد بعلى عدم ارتااع خنسبة الملوحة، و 
التي تحتاج إلى  قل مخنه في المخناطق الجخنوبيةأفي حين أن مخناسيب المياه في اآلبار الشمالية 

على عمليات حار اآلبار واستفدام  أللتقدم الاي طر  وخنظراً  ،كبر للوصول إلى المياهأمسافة 
المضفات الضفمة لسحب المياه من باطن األر  مما أدى إلى التوسع في المراكز السكاخنية 

كمديخنة  غزة محافظاتوالفدمات وظهور تجمعات سكاخنية جديدة في المخناطق الشمالية الشرقية من 
من  الشيخ زايد ومخنطقة أبراج الخندى، ومخنطقة تل الزعتر. كما أن اتساع واخنتشار الزراعة جعل كثيراً 

أصحاب األراضي يقومون على بخناء البيوت والمساكن دافل أراضيهم وزادت ذاه البيوت حتى 
زوايدة وفزاعة، الو شكلت تكتالت سكاخنية مستقلة عرفت بعد الك بالقرى والمدن الرياية كالقرارة 

ويتطلب ظهور ذاه القرى والمدن ربطها بالفدمات واالحتياجات المفتلاة للسكان مما ساذم في 
 زيادة حجمها مقارخنة بالاترة الماضية.

 الجوفية:المياه  -ب
والك لالرتباط الوثيق بين  ،والحاضر والمستقبل دور كبير وذام في الماضي للمياه الجوفية

فمخنا قديم الزمان كان البحث عن الماء من أولويات  ،ر  ومصادر المياهاستقرار اإلخنسان على األ
عخناصر الحياة عخند اإلخنسان فكان اإلخنسان يبحث عن األماكن التي يسهل عليه سحب المياه مخنها. 

لتزويد السكان باحتياجاته المائية  غزة محافظاتفالمياه الجوفية تعتبر المصدر الرئيس للمياه في 
ألغرا  االستعماالت المفتلاة، حيث تقدر إجمالي اآلبار المستفدمة لتغطية حاجات السكان 

يستفدم عدد مخنها لألغرا  المخنزلية والباقي لالستفدامات الزراعية  بئراً 4.11المفتلاة خنحو 
في الكيلومتر المربع في  بئراً 11ي والفدماتية، وترتاع كثافتها بصورة واضحة لتصل أعالذا حوال

 .(.8صم، 1111)أكرم الحالق ،المخنطقة الشمالية من القطاع 
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ل الفزان الجوفي الساحلي مساحة تغطي كل أراضي فيشغالفزان الجوفي أما عن 
وذو استمرار للفزان الجوفي الساحلي الالسطيخني حتى يصل أقصى سمك له إلى  ،غزة محافظات

باتجاه الشرق  ويقل ذاا السمك تدريجياً  ،شمالية الغربية القريبة من البحرمتر في الخناطق ال7.1
ويصل الجزء المشبع بالمياه إلى أقصى سمك  ،متر في المخناطق الجخنوبية من القطاع11ليصل إلى 

أما المخنطقة الجخنوبية الشرقية فيصل سمك الفزان  مترا،711له بالقرب من الشريط الساحلي حوالي 
ويوضح الشكل التالي  (Musa Baloushah Design,1994,p20 Hassam) .أمتار 71الجوفي حوالي 

  أعماق المياه الجوفية في قطاع غزة.

 
 أعماق المياه الجوفية (3-2رقم ) شكل

 م1171 اإلقليمي لقطاع غزةوزارة الفارجية والتفطيط الالسطيخنية، المفطط المصدر: 
لالك اخنتشر السكان في جميع أخنحاء محافظات غزة كما اخنتشرت الفدمات الصحية 

 والتعليمية فيه حيث كان لعملية قرب المياه من سطح األر  دور في اخنتشار المخناطق السكخنية.
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 :ال ربة .4

الايزيائية والكيميائية، وذي ، وتحدث فيها التغيرات ور األساسذي الطبقة السطحية التي تعلو صف
شكل تو  ،مكوخنة من فليط من المواد العضوية والغير عضوية وتكثر فيها الاراغات الهوائية

بين المخناطق السهلية شبه الرطبة في شمال فلسطين والمخناطق  مخنطقة اخنتقالية ما غزة محافظات
المصرية الجافة في  شبة الجافة للسهول اللوسية في شمال الخنقب إلى الشرق وصحراء سيخناء

من مخنطقة ساحلية وشريط من الكثبان الرملية الحديثة التكوين تقوم  غزة محافظاتتكون وت ،الجخنوب
عن مخنطقة الساحل تتحول  على خنظام السالسل الساحلية تعود إلى العصر الباليستوسيخني وبعيداً 

  (.713م، ص7661، )يوسف أبو مايلةالتربة لطيخنية وسهول لوسية 

 
  غزة محافظات في التربة أخنواع (4-2رقم ) شكل

 م1171وزارة الفارجية والتفطيط الالسطيخنية، المفطط اإلقليمي لقطاع غزةالمصدر: 

في المخناطق  ويظهر تأثير التربة والمياه على اخنتشار الفدمات والتجمعات السكاخنية جلياً 
الصحية والتعليمية والتجمعات ، ويمكن مالحظة العالقة بين توزيع التربة والفدمات الرياية

حيث خنجد أن العالقة وثيقة بيخنهما حيث تخنتشر المراكز السكاخنية والفدمات الصحية  ،السكاخنية
ن معظم أوالدليل على الك  ،والتعليمية في التربات الايضية والحمراء وتقل في التربات الصحراوية

 .التجمعات السكاخنية والفدمات توجد في التربات الفصبة
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 : العوامل البشرية المةثر  ف  المس و  المعيش نياً ثا

 : حجم األسر  .3

أذمية بالغة في حياة الشعوب، فعبارة "والدة طال في كل لها إن زيادة أعداد أفراد األسرة   
واخنفااضًا في متوسط دفل الارد،  ،في مستوى المعيشة عبارة مقلقة تعخني تراجعاً  "دقيقة في أي دولة

 وارتااعًا في حجم البطالة، واتساعًا أكثر لقاعدة الاقر، وزيادًة في متوسط حجم األسرة.

ومع زيادة أعداد السكان تخنتج سلبيات عديدة بسبب الترافي في التخنشئة مما يؤدي إلى   
 العدواخنية وظهور العخنف في السلوك.

ولالك فإن الوضع االقتصادي لألسرة  ية،االقتصادية األساس وتعد األسر الخنووية ذي الفلية 
ويبرز الك من فالل العالقة بين حجم األسرة ومستوى  ،سيخنعكس على الوضع االقتصادي لألطاال

 المعيشة.

ويعتمد موقع األسرة من فط الاقر على عدد األطاال، فكلما زاد عدد أفراد األسرة اقتربت 
الاقر يتحدد من فالل العالقة بين دفل األسرة مقسومًا على عدد من فط الاقر باعتبار أن فط 

 أفرادذا.

م( أن الوضع االقتصادي 1118وقد اكرت تقارير الحركة العالمية للدفاع عن األطاال )  
مع حجم األسرة،  مع حجمها، وأن معدل الاقر بين األطاال يتخناسب طردياً  لألسرة يتخناسب عكسياً 
م( أن 1111مع األسر الصغيرة، واكر الجبرين ) عدل الاقر لديها مقارخنةً فاألسر الكبيرة يزداد م

بمعاخناة آثار الاقر لالك يخنبغي أن يكوخنوا أحد المخنطلقات  األطاال أكثر شرائح المجتمع تأثراً 
 األساسية للقضاء عليه. 

تي والسبيل إلى تحقيق الك يجب أن يبدأ باالستثمار في الفدمات والمجاالت، والمرافق ال 
تعود بالاائدة على أكثر األطاال حاجًة وفقرًا، وعلى عائالتهم كفدمات الرعاية الصحية األساسية، 

فيجب مساعدة األسر التي لديها عدد كبير من األطاال، إا من واجب األطاال  ؛والتعليم األولي
ولتكن ذي ، والدواء، والتعليم، والسكن، ء: الغااطلبات الحياة األساسية لهم، وذيعليخنا توفير مت

 المعيار الاي خنستفدمه في تحديد األسر الاقيرة التي ال تستطيع توفير ذاه األساسات.
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وبخنظرة استراتيجية؛ فإن االستثمار في األطاال ذو فير وسيلة للتصدي للاقر على المدى   
 مكتملة، وتحصيخنًا ضد طبيةً  الطويل في األجيال القادمة. إن مجتمعًا يوفر ألطااله رعايةً 

، ويزودذم بتعليم ممتاز لن يفشى عليهم في المستقبل. فالاقر األمرا ، ويضمن لهم تغاية جيدة
الكثير من الدراسات أن  وتؤكد، وسوء الحالة الصحية، ئم لألمية والجهل ورداءة التعليمصديق مال

 ذخناك عالقة بين الاقر وبين ذاه المتغيرات. 

مليون خنسمة مخنتصف  1.64المقدر في محافظات قطاع غزة حوالي دد السكان ع بلغولقد   
احتلت محافظة غزة و من سكان األراضي الالسطيخنية،  %4854حوالي ما خنسبته ، 1171عام 

ألف  11.حيث بلغ عدد سكاخنها حوالي  غزةالمرتبة األولى من حيث عدد السكان بين محافظات 
 السكان في األراضي الالسطيخنية.من مجمل  %7454فردًا بما خنسبته 

 

 

 1171 عام، غزة قطاع محافظات في السكان عدد (5-2رقم ) شكل

 م1171السخنوي لمحافظات غزة،  يالجهاز المركزي لإلحصاء الالسطيخني، الكتاب اإلحصائالمصدر: 

ه اويدل ذاا العدد من السكان على تخنامى أعداد السكان بشكل كبير مما يدفع في اتج  
اخنفاا  مستويات المعيشة لدى السكان بسبب اخنفاا  خنصيب الارد من الدفل القومي واخنفاا  

وكالك اخنفاا  خنصيبه من الوظائف العامة والفاصة وكالك  ،خنصيبه من الموارد الطبيعية
 اخنفاا  خنصيبه من الفدمات التعليمية والصحية.
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 : البيئة المنزلية .3

المالئم الاي دعت إليه القواخنين الدولية، ومواثيق حقوق يخنبغي التأكيد على أن المسكن   
 مخنزاًل" مكوخنًا من أربع جدران وسقف. ب أن يوفر لقاطخنه أكثر من كوخنه "اإلخنسان؛ يج

م( أن المسكن البد أن يشتمل على العخناصر التالية: حق الملكية 1114وقد اكر حجازي ) 
تحتية، والقدرة على الشراء واالستئجار، واألذلية أو االخنتااع، وتوفر الفدمات والمرافق والبخنية ال

 .لإليواء، وسهل المخنال، والموقع المالئم للجميع، والمالئمة من الخناحية الثقافية

الخنسبة األعلى حيث بلغت  غزةسجلت خنسبة األسر التي تسكن شقة في محافظات ولقد  
لخناس  %4651 اً دار أو  ، في حين بلغت خنسبة األسر التي تسكن فيالً 1177في العام  659%.

من األسر تسكن في مساكن تعود  %6459العام.  وفيما يتعلق بحيازة األسر للمسكن فهخناك 
 .غزة محافظاتملكيتها ألحد أفراد األسرة في 

تكون إحدى الحداالت والتي كياية حيازة األسرة للمسكن، لى حيازة المسكن وذو إأما بالخنسبة 
 التالية:

مقابدل إيجدار يدتم دفعده بشدكل دوري شدهريًا أو كدل مددة  المسكن مسدتأجراً مستأجر: إاا كان  -أ
أو مسددكن غيددر ماددروش )بدددون  ،وقددد يكددون المسددكن مسددتأجر ماددروش )مددع أثدداث( ،معيخنددة
 أثاث(.

 ملك: والك إاا كان المسكن ملكًا لألسرة أو ألحد أفرادذا الاين يقيمون بالمسكن عادة. -ب
المسكن بدون دفع أي مبالغ كأن يكدون المالدك أب أو أم دون مقابل: والك في حالة حيازة  -ج

مددن جهددة  أو مقدددماً  ،أو أحددد أقددارب رب األسددرة أو أحددد أفرادذددا الدداين ال يقيمددون بالمسددكن
 أفرى دون مقابل.

مقابل عمل: إاا كان المسكن مقدمًا لألسرة خنتيجة عالقة عمل تربط أحد أفراد األسرة بجهدة  -د
أكاخنت ذاه الجهة تملدك المسدكن أو تقدوم ذدي بددفع اإليجدار وسواء  ،العمل دون دفع إيجار

 للمالك األصلي.
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 :ال عليم .1

ذخناك عالقة قوية بين التعليم والتخنمية؛ حيث إن المجتمعات الخنامية يسودذا تاكير تقليدي   
خنه عن طريق التعليم يمكن إف . ومن ثمتحكمها قيم جامدة تقف في سبيل التغيير، وتعتر  مجراه

يجاد اتجاذات علمية جديدة، تساعد على االخنتقال  العمل على إزالة المعوقات الثقافية، وا 
 لى مستوى العصر.إبالمجتمعات التقليدية 

( "أن المشكلة تظهر في القرى عخند األشفاص الاين أصابوا م7664واكر بدر الدين )  
، وتدفق ذؤالء إلى المدن؛ سعيًا العمل الزراعي خنظرة فوقيةون إلى قسمًا من التعليم، فأفاوا يخنظر 

وفي  ،؛ خنظرًا لعدم قدرة سوق العمل على االستيعاب، فلم يوفق إال القليل مخنهمةوظائف إداريوراء 
المقابل؛ أفات األرياف تارغ من السواعد الاتية الشابة، ولم يبق للعمل الزراعي سوى المسخنين 

الدين،  )بدرص التدريجي لإلخنتاجية الزراعية". ل؛ مما أدى الى التخناقاألميين، والخنساء واألطاا
 (.31، ص 7664

ن التعليم من أ م(7619وفي دراستها للتخنميط في المجتمعات القروية اكرت الباحثة مجاذد)  
، ويمكن عن طريقها ة، وتشكل طريقة حياتهم وتاكيرذمالمؤشرات التي تعكس قدرة الارد اإلدراكي

 لى التقدم المطلوب.إ؛ ومن ثم تؤدي والثقافيةالتغيرات االجتماعية  حداث بع إ

( و)الماك    Lifli ( و)ليالي Hajodم( فقد اتفا كل من )ذاجود 7619وبحسب مجاذد ) 
Almac  كما استفدم )كوين   ،تحدد بواسطتها المخناطق الثقافية( التعليم ضمن المتغيرات التي
Queen ( و) كاربخنترCarpenter )والحدود الرياية الحضريةفي مقارخنتهما المخناطق المتحضرة ، ،

والمخناطق الرياية متغير االلتحاق بالمدارس، والحصول على شهادات ضمن الفصائص 
كحجم األسرة، والعمل، والمهخنة. ولالك  يزيفرى التي اتفااذا أساسًا للتمالديموغرافية المتعددة األ

 قد يكون من السمات التي تساعد على تميز القرى. فإن خنسبة األميين إلى مجموع السكان 

اته م( إلى أن التعليم يمكن أن يؤدي وظي7661ويشير تقرير األمم المتحدة الصادر عام )  
من حيث: المساعدة على اكتشاف وتخنمية األفراد، وتهيئة السبيل لهم  في ذاا المجال بوسائل متعددة

كما أخنه يزيد من قدرتهم على التاكير واالبتكار،  خنحو التاكير الموضوعي في مفتلف المسائل،
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 اً ، ويجعل العقول والخناوس أكثر استعدادى يحاز األفراد على تحقيق التقدموالتعليم من خناحية أفر 
 .(718، ص م7661، )األمم المتحدةلتقبل التغيير، والرغبة فيه. 

ميزاخنيتها مبالغ  وقد اذتمت السلطة الالسطيخنية بتطوير التعليم، حيث فصصت له من  
لتطويره من فالل افتتاح مدارس جديدة، أو ترميمها، أو تزويدذا بكل الفدمات والوسائل التعليمية، 

  لتهيئة بيئة مدرسية مخناسبة للتعليم.

وعلى فلاية ما سبق خنجد أن التسرب الطالبي من المداس يشكل عقبة أمام دور التعليم في   
م( أن "ذخناك أسباب عديدة لتسرب 7667وقد اكر الداود ) .وتحسيخنه زيادة المستوى المعيشي

خنفاا  وتواضع العمل الاي يزاوله الوالدان، وا ،اخنفاا  الدفل المادي لألسرة :الطالب، مخنها
 (..3م، ص 7667، وارتااع عدد أطاال األسرة الواحدة )الداود، المستوى التعليمي للوالدين

تقديم أساليب وقائية عالجية تهدف إلى مخنع أو الحد من  م(1114)وقد حاولت سراج   
ويمكن إجمالها في االذتمام بتربية ما قبل المدرسة، ورفع المستوى  ،المدرسيظاذرة التسرب 

 االقتصادي لألسر محدودة الدفل، والحد من تسرب الطالب في المرحلة اإلعدادية والثاخنوية رغبةً 
 .(13ص  م، 1114 )سراج. ، واستثمار الوسائل التعليميةالمخنزل، والتعاون بين المدرسة و في العمل

 :الحالة العملية ونوع العمل .4

العملية التعليمية؛ إما لعملهم في الزراعة، أو  غزة محافظاتأذمل كثير من سكان 
وقد اكر الغف ، ؛ مما أدى إلى اخنتشار البطالة واألميةة، أو عدم إدراكهم أذمية التعليمالصخناع

: كل إخنسان قادر على ل الدولية أن العاطل عن العمل ذووفقًا لتعريف مخنظمة العمم( 1111)
 العمل، وراغب فيه، ويبحث عخنه، ويقبله عخند األجر السائد. 

وياذب بع  الباحثين إلى أن ذخناك آثارًا فطيرة للبطالة على مستوى الارد والمجتمع؛   
لمفدرات؛ ذربًا من أ بسببها إلى تعاطي افالارد قد يصاب بأمرا  خناسية عديدة، ويمكن أن يلج

؛ فضاًل عما ، ويكره المجتمعومن ثم يرتكب الجرائم، ويضعف لديه االخنتماء للوطن الواقع المؤلم،
م ذؤالء الشباب، ورعايتهم تمثله البطالة من إذدار الموارد الكبيرة التي استثمرذا المجتمع في تعلي

 واجتماعيًا. صحياً 
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سرة كمؤشر لمستوى الدفل الدراسات بيخنها وبين الحالة العملية لرب األ وقد ربطت كثير من  
. ولكن ذخناك أسر ال يمكن أن يصخنف فيها رب يعمل وال يعمل"؛ حيث يستفدم مصطلحًا "والرفاه

تي تدر عليها أموال من الفارج، أو من الشراكة في لاألسرة بأحد المتغيرين، وفاصة األسر ا
 عمل البخنين والبخنات. من معاشات، أو من ايجارات وعقارات، أو من المحاصيل الزراعية، أو

 ال أقلم:الثقافة والمقدر  عل   .5

قد تُحول بع  العادات والتقاليد االجتماعية والطقوس الديخنية دون استغالل بع  الموارد   
ضعف ب ؛ يسبن المجتمع واالرتباط به وباألسرة، أو بخنظام طبقات معيخنةوالثروات الطبيعية؛ أل

 .الرغبة الاردية في التغيير

أن المجتمعات تفتلف من حيث خنظرتها واحترامها لخنوع العمل  م( 7616)وقد اكر عقيل  
أو الحرفة، فهخناك مجتمعات رعوية تحتقر العمل الزراعي، وترف  االستقرار والعمل بالزراعة، 

من طبقة  : قد يمخنع فرداً وبعضها يحتقر العمل اليدوي والصخناعي. فخنظام الطبقات في الهخند مثالً 
 لارد من طبقة أفرى.  معيخنة أن يكون مرؤوساً 

كما إن للتقاليد القبلية  ،بالخنسبة للبي  والسود في جخنوب إفريقيا وذاا كان يحدث أيضاً   
. دوية؛ مثل: الزراعة، والصخناعةأثرذا في السكان البدو الاين يعيشون في معزل عن األعمال الي

 .(111م ص 7616 )عقيل، تغالل الموارد الطبيعية على الوجه األكمل.وكلها أمور تعوق اس

وغير العلمية التي تفيم على عقول  التقليدية،م( "أن سيادة المعتقدات  7681)واكر حسن   
والسبب في الك قد  ،لى تعطيل عمليات التغير والتقدمما تؤدي إ بع  الخناس والمجتمعات كثيراً 

؛ ولكن ألسباب أفرى كثيرة ال ألخنه مطمئن إلى أفضليتها األلاة،اإلخنسان يركن إلى  يعود إلى كون
وعدم اتااق الجديد مع  المفاطرة،تدفعه لمقاومة الك التغير. ومن ذاه األسباب فوف الخناس من 

وتضارب مصلحة  المجتمع،وعدم اتااق الجديد مع القيم والتقاليد المرعية في  األذالي،احتياجات 
 (.118ص  م، 7681)حسن ، . ئات المجتمع مع االتجاه الجديد"بع  ف
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 نصيب الفرد من الدخل القوم  .7

ة كبرى في قياس المستوى المعيشي، أذمي متوسط خنصيب الارد من الدفل القومييشكل   
 الشرائية،أخنه "كلما زاد خنصيب الارد من الدفل القومي؛ زادت القوة  م( 7681وقد اكر الصقار )
تحقيق مزيد من التطور  وتركيم رأس المال الاي يمكن بواسطته لالدفار،وزادت الارصة 

والقوة الشرائية. ويعد  المعيشة،. كما إن مستوى المعيشة يربط مستوى الدفل بتكاليف االقتصادي
أو يكون مردوده  للدولة،رأس المال ذو األساس في قيام أي خنشاط اقتصادي على المستوى العام 

يجاد سبل الراحة  احتياجاته،الشفص في توفير جميع على   (.64ص م، 7681)الصقار، ". والترفيهوا 

وقبل ظهور ماهوم التخنمية البشرية المستدامة؛ تساءل االقتصاديون عن صالحية معدل  
متساوية  أن المواطخنين عامة يخنالون حصصاً  ؛ فهو يوحي أوالً لدفل الاردي كمؤشر لخنوعية الحياةا

ما يتسم باروق  مع أن توزيع الدفل بين السكان كثيراً  ،اإلجماليساوية من الخناتج المحلي أو شبه مت
فم حوالي أربعين م دون حساب التض1117. فإاا كان معدل دفل الارد في أمريكا عام كبيرة جداً 

ن يكون وذخناك م ،الماليينن ذخناك من يصل دفله إلى ؛ فإن الك يفاي حقيقة أألف دوالر سخنوياً 
 وذاا يعخني أن خنوعية الحياة ليست ذي ااتها عخند االثخنين.  دفله أقل من المعدل بكثير،

 لالسطين البشرية التخنمية دليل معدلبأن وقد اكرت تقارير التطوير اإلخنساخني لألمم المتحدة   
 البشرية التخنمية دليل بلغ كما البشرية، التخنمية حيث من المتوسطة البلدان ضمن جعلها وذاا 1596
( من حيث معدل مؤشر التخنمية البشرية 711تقع في المركز ) .1599 االجتماعي بالخنوع المرتبط

(HDI)، ( من بين دول العالم15149والتي بلغت خنسبته )،  خنصيب الارد من الخناتج المحلى في وبلغ
خنصيب الارد  دوالر وقد صخنف فلسطين من الدول التى اعتبر فيها 7183األراضي الالسطيخنية 

  .متدخني

: فإن ارتااع مستوى المعيشة الخناتج عن زيادة الدفل يؤدي إلى م(7661وبحسب الزوكة )  
وياكر  ،أو مستوردة من الفارج تعدد وتخنوع المخنتجات والسلع المستهلكة؛ سواء كاخنت مخنتجة محلياً 

من  فريآلومن فئة  آفر،من إقليم إلى  سكان يتباين دافل الدولة الواحدةأن مستوى المعيشة لل
فمستوى معيشة سكان المدن بصاة عامة أعلى من مستوى معيشة سكان المخناطق الرياية.  ؛السكان
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وتركيز اإلخنااق العام على السلع  للسكان،ويعخني اخنفاا  مستوى المعيشة ضعف القدرة الشرائية 
 (.61ص م،7661)الزوكة ، والمالبس. الغاائية،الضرورية رفيصة الثمن كالمخنتجات 

ة و المتفلاة تسير في حلقة م( أن ذخناك من يؤمن بأن الدول الخنامي7681وياكر الصقار )  
وذي  ،(Vicious Cycles of Poverty؛ يطلق عليها البع  اسم دورة الاقر المتتابعة )مارغة

 ال تقود إال إلى الاقر التي تسبب مجتمعة دورةً  ة من العوامل المؤثرة والمتأثرةعبارة عن سلسل

 (.64م، ص 7681)الصقار،

فاخنفاا  إخنتاجية العمل يؤدي إلى اخنفاا  الدفل مما يؤدي إلى اخنفاا  القوة الشرائية   
 ،وازدياد معدالت البطالة المال،خنقص رأس  ويخنتج عخنه ،يؤدي إلى اخنفاا  االستثمارات وبالتلى

م( "إمكاخنية قياس رقي 7616ويرى عقيل )، خنسانوذاا بدوره يؤدي إلى اخنفاا  اإلخنتاجية عخند اإل
)عقيل، والتغلب على الظروف المخنافية".  ،المخناخه بمدى مالئمة خناسه لعامل اإلخنسان وتحضر 

 .(774ص  م،7616

وقد ربط العلماء بين المخناخ والتخنمية االقتصادية، وأثر المخناخ على طاقة اإلخنسان وقدرته   
وقد خنصيب الارد، والمخناخ، أي الربط بين  ،مما يؤدي إلى تقدم المجتمع وغخناه أو فقره ،على العمل

في المخناطق الواقعة في العرو  المعتدلة، وتظهر فيها مراكز  لوحظ أن الدفل يرتاع خنسبياً 
؛ ألن المخناخ يؤثر على المخناطق المدارية وشبه المداريةالصخناعة والقوى العظمى، بيخنما يخنفا  في 

غير مباشر في فقر  ويؤثر المخناخ تأثيراً  ،واخنتشار األوبئة و األمرا ويؤدى إلى ، اإلخنسان صحة
 التربة، وعدم صالحيتها للزراعة أو شح األمطار التي ال تكاي للزراعة.
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 أواًل: الخدمات الصحية

تعد الفدمات الصحية من أذم الفدمات األساسية الالزمة للمجتمع التي تؤثر في الصحة 
 ،حيث تقاس قوة المجتمع بقدر ما يتمتع أفراده بصحة تساعدذم على العمل واإلخنتاجالعامة للسكان 

والحضاري تعتبر من المؤشرات األساسية في قياس التخنمية االجتماعية والتقدم االقتصادي  يوذ
 (. 73ص م،7681، العزيز عبد عزة)

مجتمع  أيسكان في في الحياة اليومية لل وحيوياً  ذاماً  تشكل الفدمات الصحية محوراً كما 
في خنسيج التركيب الدافلي للمراكز العمراخنية فاصة  أساسياً  حيث تكون عخنصراً  ،من المجتمعات

 طويلة، بوأجهاد )قليمها إالحضارية مخنها، وتعد إحدى وظائاها الهامة ألخنها تؤثر عليها وعلى 
7663). 

على درجة كبيرة من م حجم السكان وتوزيعهم ئويعتبر توفر الفدمات الصحية بما يال  
األذمية لتأثيرذا على عملية التخنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث تبين أن اخنفاا  المستوى 

 )علي لطاي، %91 إلى %41وح من الصحي بالدول الخنامية يؤدي إلى فا  اإلخنتاجية بخنسبة تترا
 .م(7681

توى التحضر حد المتغيرات االجتماعية التي تعكس مسأكما تعد الفدمات الصحية  
والك من فالل العخناية الطبية بالسكان والخنجاح في القضاء على الكثير من األمرا   ،للمجتمع

باإلضافة إلى عدد األسرة في المستشايات وتقدم الوعي الصحي والفدمات الصحية التي تؤديها 
 أكثر المدن أداءً ن مدن اإلدارة بمستوياتها المفتلاة ذي أو  المديخنة إلقليمها من أوسع فدماتها،

 م(.7681وذيبة، حعبد الاتاللفدمات الصحية )

ومن ذخنا يمكن أن خنعرف الفدمات الصحية بأخنها الفدمات العالجية التي تفتص بعالج 
لاا  .التي تسعى إلى الوقاية من األمرا  ومخنع اخنتشارذاذي والفدمات الصحية الوقائية  ،المرضى

عن الرعاية الصحية والتي تعخني كافة العوامل السياسية الصحية تفتلف  إن الفدماتيمكن القول 
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تؤثر في صحة الارد إلى جاخنب الرعاية الصحية. ولما كاخنت 

ن إف ة،وفدمات مخنتج ةالفدمات الصحية جميعها يمكن أن تصخنف على أخنها فدمات مستهلك
 ة.الفدمات الصحية تعد فدمات مستهلك
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 ف الخدمات الصحية عري .3
م( أن الفدمات الصحية من أكثر الفدمات التي تقع 7666 ،وجدي الكراخنى يسرى)ترى 

حماية  لىإألن وجودذا وتوافرذا بدرجة مخناسبة يؤدى  خنظراً  ،على عاتق الكثير من الدول توفيرذا
وبالتالي يشعر الارد باالطمئخنان  ،أغلب السكان من األمرا  والك عن طريق الوقاية والعالج

أقدر على فدمة  ولهاا فالارد السليم صحياً  .ويخنعكس الك على عالقة الارد باآلفرين ،والسعادة
، لمشاق العمل من الشفص المري  كااءة من الخناحية االقتصادية وأكثر تحمالً  أكثر مجتمعه وذو

 اذتماماً  وقد حدث مؤفراً  ،كبيراً  صحية اذتماماً قدمة تولى برامج الرعاية والفدمات التلالك فالدول الم
وعقدت  ،العديد من المؤتمرات الطبية والصحية العالمية إقامةبالخنواحي الصحية ومخنها  دولياً 

بعة لهيئة األمم المتحدة والتي كللت بإخنشاء مخنظمة الصحة العالمية التا ةاتااقيات دولية صحية عديد
م( على أخنها مجموعة من اإلجراءات والفدمات 7669) ويشير ياسر محروس مصطاى، (41:97)

 الوقائية والعالجية والتأذيلية التي تقدم للسكان لرفع المستوى الصحي لهم.

الدول لسكاخنها لما لها من الكثير وتعتبر الفدمات الصحية إحدى االذتمامات التي تمخنحها 
الحقوق األساسية لكل  حية منتعتبر الفدمات الص، و  عظيم األثر في االذتمام بصحة المجتمع

جتمع على حد أدخنى من ذاه في الم ولهاا يخنبغي ضمان أن يحصل كل فرد ،فرد من أفراد المجتمع
الدول الخنامية بصاة فاصة ببرامج اجتماعية واقتصادية  ترتبط البرامج الصحية في، و الفدمات

 ومن األفضل أن تقوم الدولة بهااالتخنسيق والتكامل بين عامة ذاه البرامج  األمر الاي يحتم ضرورة
 ، األفراد درجة العدالة االجتماعية السائدة في كل مجتمع يعكس توزيع الفدمات الصحية بين، العمل

 بتوفير الفدمات لضمان توزيعها بين كل أفراد المجتمع. ولهاا تهتم الدولة

   غز : طور الخدمات الصحية ف  قطاع  .3
 :المصريةاإلدار  الخدمات الصحية زمن  -أ

سيئة خنتيجة لغياب سلطة وطخنية تسعى إلى متدذورة و م والفدمات الصحية 7638مخنا عام 
م أحصت 7691فاي سخنة  ،واالقتصادية للمواطخنين في القطاعتحسين الظروف االجتماعية 
 مرتاعة جداً  ةوذي تعتبر خنسب ،في األلف 799الوفيات فوجدتها  ةمصلحة الصحة العامة خنسب

والك بسبب اخنتشار األمرا  لعدم وجود شبكات صرف  ،(1.1ص  تاريخ غزة، )عارف العارف،
وخنقص الفدمات  ،واخنتشار البعو  والبرك والحشرات إضافة إلى أمرا  سوء التغاية ،صحي
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واخنفاا  مستوى المعيشة،  ،وعدم توفر الصحة المدرسية ورعاية التالميا ،الصحية المقدمة للسكان
 مترد فالل تلك الاترة. صحياً  ق واقعاً مما ساذم بدرجة كبيرة في فل

، حيث كان دي في مديخنة غزةالبلالمجلس م تم افتتاح 7638عام  وفى خناس الاترة من
 ،، باإلضافة إلى معالجة األمرا  الساريةيعالج فيه الموظاون ورجال الشرطة والسجخناء مجاخناً 

فر وذو آتشاى الك تم إخنشاء مس. وبعد وثماخنية أطباء سريراً  41توي على وكان ذاا المستشاى يح
م(، وبعد الك تم إخنشاء 7684)فليل طوطح، سريراً 93وكان يحتوي على  المستشاى االخنجليزي

مؤسسة الهالل الفيرية والك بسبب الخنقص في الفدمات الصحية ، حيث قامت ذاه المؤسسة 
ف العيون م باإلضافة إلى إخنشاء مستوص.763بإخنشاء المستوصف الفيري في مديخنة غزة سخنة 

م، وبعد الك اذتمت اإلدارة العربية ممثلة باإلدارة المصرية في قطاع غزة بتوفير .763سخنة 
، وبالك قامت اإلدارة المصرية بافتتاح العديد ة والرعاية للموظاين في قطاع غزةالفدمات الصحي

وظات الكثير و  ،من المستشايات والعيادات وتم إخنشاء ستة مراكز صحية لرعاية الحوامل واألطاال
لشااء ا مستشاىوقد تم إخنشاء  ،من األطباء وطواقم التمري  لكي توفر الفدمات الصحية للسكان

كبر مستشاى موجود في قطاع غزة وتم افتتاحه سخنة أ، وذو يعتبر في عهد اإلدارة المصرية
ة المصرية خنظام الصحة المدرسي اإلدارةوأدفلت ، م76.1م وتم بخناء قسم الباطخنة سخنة 7639

حيث بلغ  ،وأفات تعمل على تحويل كثير من المرضى إلى مستشايات جمهورية مصر العربية
، الجزء )إبراذيم سكيك م7697عام  م مريضاً .78عدد المحولين إلى المستشايات المصرية 

 الرابع(.

الطب الخناسي ومستشاى  ىومستشام 7691وبعد الك تم إخنشاء مستشاى الخنصر سخنة
م سبعة مستشايات 7697العيون ومستشاى خناصر بفان يوخنس، حيث بلغ عدد المستشايات سخنة 

يعمل في اإلدارة الصحية  اً بطبي 41مخنهم  اً بطبي 8.ويعمل بها قرابة  ،سريراً  .6.تحتوي على 
إلضافة إلى وجود وممرضة، با ممرضاً  .8يعمل في وكالة الغوث الدولية، و اً طبيب 19الحكومية، و

وفي الك الوقت بلغ عدد السكان في قطاع غزة  ،عيادة فاصة 41سبعة مراكز لرعاية الطاولة و
 6.3خنسمة، وكان عدد األسرة في المستشايات  (371181م )7693حسب إحصائيات عام 

 سلسلة المدن الالسطيخنية(. مواطن لكل سرير)ذارون ذاشم رشيد، 34151بمعدل  أي، سريراً 
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 االح الل اإلسرائيل : ف  عهدمات الصحية الخد -ب

بعد وقوع القطاع تحت االحتالل الصهيوخني استمر الوضع الصحي في التدذور، حيث أن 
سلطات االحتالل لم تعمل على فلق الظروف المخناسبة والمالئمة لتحسيخنه بل استمرت بإتباع 

قبل  دم مجاخناً أن كاخنت الفدمات تقفبعد  سياسة الهدم االجتماعي والثقافي للمواطخنين الالسطيخنيين.
، ومع ل على فر  رسوم باذظة على العالج، أقدمت سلطات االحتالم7691االحتالل عام 

عن سداد قيمة  أصبح عاجزاً  استمرار تردي الوضع االقتصادي للسكان العرب فان المواطن العادي
عام  اً دوالر  37يعادل  غزة مابلغت أجرة السرير لليلة الواحدة في مستشايات قطاع ، العالج
 .اً دوالر  .74م إلى 7684كل ليلة عام ل أجرة السرير، بيخنما وصلت م7698

حيث  ،كما أقدمت سلطات االحتالل على إغالق وتعطيل دور المراكز الصحية في قطاع غزة
ل في إلى مراكز إدارية لالحتال وحولتهاقامت بإغالق مستشاى تل الزذور ومستشاى الحميات 

وخنتيجة لألوضاع السيئة التي عاخنتها المستشايات تحت وطأة وممارسات االحتالل ، قطاع غزة
م ، وقد كان لهاا 7689عام  سريراً  ..1م إلى 7691عام سريراً  616تقلص عدد األسرة فيها من 

 سريراً  171من  سرتهآعلى مستشاى األمرا  الصدرية حيث تم تفاي  عدد  فطيراً  الخنقص تأثيراً 
م( وأصبحت المستشايات تعاخني من 7688)مجلة بلسم، م.7681عام  سريراً  11م إلى 7691عام 

خنقص كبير في المعدات واألجهزة وقلة عدد األطباء األفصائيين وفاصة المعدات الجراحية 
 ووحدات األكسجين.

 ،لكل طبيب ( مواطخناً 1.61لالك فقد بلغ عدد السكان لعدد األطباء في قطاع غزة ) ووفقاً 
لكل ممر  أو ممرضة، ومعدل عدد  ( مواطخناً 6981وبلغ معدل عدد السكان لعدد المرضيين )

في حين بلغ عدد  ،لكل سرير اً ( مواطخن189األسرة الموجودة في المستشايات ) بالخنسبة لعددالسكان 
أما بفصوص معدل السكان  لكل طبيب، ( مواطخناً 398السكان بالخنسبة لعدد األطباء في إسرائيل )

( 111عدد المواطخنين إلى )متوسط ا وصل م( من المواطخنين، بيخن.11لممر  الواحد فلم يتجاوز )ل
 م(.7688مجلة بلسم ،)سرير لكل  مواطخناً 
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كما إن األوضاع والرعاية الصحية كاخنت مهملة في القطاع فالل ذاه الاترة، حيث كان 
تجاه السكان لعدم توفر اإلمكاخنيات  تستطيع القيام بواجباتها مما جعلها ال دور البلديات ثاخنوياً 

كما كان لعدم صالحية شبكات المجاري لقدمها وعدم قدرتها على استيعاب أثرا في  ،الضرورية لها
األطاال ويتأكد الك من فالل ارتااع خنسبة الوفيات بين  ،تردي األوضاع الصحية واخنتشار األوبئة

 مكان. أيى توفر الفدمات الصحية في تعتبر من المؤشرات الهامة التي تعكس على مد والتي

ن خنسبة وفيات األطاال في قطاع إم ف7687وحسب المصادر اإلحصائية اإلسرائيلية لعام 
إال بع  المصادر في قطاع غزة أكدت أن خنسبة  ( والدة،7111( حالة وفاة لكل )34غزة بلغت )

ة دة، وتبدو الداللة البالغ( وال7111لكل ) ةوفا 81-1.بين  وفيات األطاال في القطاع تراوحت ما
( حالة 73، والتي لم تتجاوز )األطاال في إسرائيل لخناس الاترة وفياتلهاا الرقم إاا ما قورن بخنسبة 

 .( مولود7111لألطاال من بين كل ) وفاة

وتعود األسباب الحقيقة لهاه الخنسبة المرتاعة من الوفيات إلى اخنتشار األمرا  المعدية  
باإلضافة الى االكتظاظ السكاخني الكبير فيه،  ،التخناسي وفقر الدم وسوء التغاية وأمرا  الجهاز
 مما يتوجب ،( خنسمة لكل كيلو متر مربع4161الكثافة السكاخنية فيه إلى حوالي ) ةحيث تصل خنسب

)مجلة  الكبيرةهاه الكثافة السكاخنية مخناسبة للى فدمات صحية مميزة ا  عخناية صحية مكثاة و 
 م(.7667صامد،

 

  الفلسطينية:الخدمات الصحية ف  عهد السلطة  -ج

تسلمت وزارة الصحة صالحية اإلشراف على قطاع الفدمات الصحية في قطاع غزة في 
والك بموجب قرار إخنشاء السلطة الالسطيخنية الاي تشكل  ،م7663السابع عشر من أيار مايو 

لقد  ،م7663أيار سخنة  -مايو3القاذرة الموقعة في -أريحا -حسب المادة الفامسة من اتااقية غزة
على الرغم من الاترة الزمخنية القصيرة و  ،تطورت الفدمات في عهد السلطة الالسطيخنية بشكل ملموس

لطة ومخنا خنشأتها الكثير من الجهد لكي تصل المستوى الطبي للسلطة الالسطيخنية حيث بالت الس
حيث أن وزارة الصحة الالسطيخنية قامت بإخنشاء المستشايات  ،في األراضي الالسطيخنية المتقدم جداً 

ضافة أقسام جديدة تعالج أمرا  مزمخنة،  الجديدة مع تطوير المستشايات الموجودة من قبل وا 



 

51 
 

لفاص بافتتاح مستشايات جديدة وعيادات فاصة، وطورت وكالك سمحت وزارة الصحة للقطاع ا
ع متوسط ا  معدل الوفيات وارتاااخنفا ذياخنجازات وزارة الصحة الالسطيخنية  تمين وكاخنأخنظام الت

وأصبحت وزارة الصحة الالسطيخنية مسئولة مسئولية كاملة  ،العمر والقضاء على بع  األمرا 
وعلى الرغم من الك التقدم الكبير في  ،ة وقطاع غزةعن صحة جميع الالسطيخنيين في الضاة الغربي

والك  قل من المطلوب بكثير،أالفدمات الطبية والرعاية الصحية مازال الوضع الصحي والفدمات 
، والخنقص في المؤذالت والكوادر الطبية المتفصصة بب الخنقص في المستشايات المتفصصةبس

 . حية بحسب توزيع السكان وكثافتهموزيع الفدمات الصباإلضافة إلى الزيادة السكاخنية الكبيرة وسوء ت

من مفتلف األطراف المقدمة للفدمات  مركباً  يعتبر الخنظام الصحي الالسطيخني فليطاً و 
 تأربعة قطاعاالعامة على مستوى الرعاية األولية والثاخنوية، وتقدم الفدمات الصحية من فالل 

 .والقطاع الفاص القطاع غير الحكومي،و رئيسية وذي: وزارة الصحة، وكالة الغوث الدولية، 

 ال وزي  الجغراف  للخدمات الصحية حسب المحافظة  .1

 ، والك تبعاً خنسبياً  يتباين التوزيع الجغرافي للفدمات الصحية في محافظات غزة تبايخناً 
يث تفتلف المحافظات في اعداد السكان الفتالف الظروف والفصائص الجغرافية لكل محافظة ح

التالي يبين التوزيع الجغرافي والجدول  ،الدفل والمستوي التعليمي ىالسكاخنية ومستو  والكثافة
 حسب المحافظة. من السكان 7111سرة وعدد ذاه األسرة لكل للمستشايات وعدد اآل

 1171 من السكان وعدد المستشايات واألسرة في محافظات غزة 7111عدد اآلسرة لكل  (1-3جدول رقم )

 عدد األسَر  المس شفيات من السكان 3111سرَّ  لكل اآل المحافظة/المنطقة

 719 3 159 شمال غزة
 7،771 74 157 غزة

 717 7 .15 دير البلح
 99. . 756 فاخنيوخنس
 104 2 159 رفح

 3،164 35 3.1 قطاع غز 
 م1171السخنوي لمحافظات غزة،  يالجهاز المركزي لإلحصاء الالسطيخني، الكتاب اإلحصائ المصدر:
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 25غزة محافظات في 2010 عام المستشايات عددويتبين من الجدول السابق أن 
 في األسرة عدد بلغ وقد حكومية، مستشايات غير والباقي حكومي، مستشاى 15 مخنها مستشاى

 سكان من شفص1000 لكل اً سرير  1.3 بمعدل سريًرا، 2,064 ،غزة قطاع محافظات مستشايات
 لكل اً سرير  2.1 بواقع غزة محافظة مستشايات في معدل علىأ  وكان .غزة قطاع محافظات

 1000 لكل اً سرير  0.5 بواقع البلح دير محافظة مستشايات في معدل وأقل شفص،1000
 .شفص

 134 غزة محافظات في 2010 عام في األولية الصحية الرعاية مراكز عدد بلغولقد  
 57و ،غزة محافظات في تتوزع صحًيا مركًزا 59 على الصحة وزارة تشرف حيث صحياً  مركزاً 
ويبين  ،الغوث وكالة عليها تشرف صحية مراكز 18و غير حكومية، مخنظمات عليها تشرف مركًزا

تقدمة ذاه الفدمات وحسب مصخناة حسب الجهة التي الشكل التالي مراكز الرعاية الصحية 
 المحافظة.

 
 حسب الجهة التي تقدم ذاه الفدماتمراكز الرعاية الصحية مصخناة  (1-3رقم ) شكل

 م1171السخنوي لمحافظات غزة،  يالجهاز المركزي لإلحصاء الالسطيخني، الكتاب اإلحصائالمصدر: 

ويتبين من الشكل السابق أن أعلى خنسبة من الفدمات الصحية المتوفرة والتي تأفا 
 13الخنصيب األكبر من الفدمات في محافظات غزة تتواجد في محافظة غزة والتي تتوزع ما بين 

مراكز تفضع إلدارة وكالة غوث وتشغيل الالجئين،  3مركز حكومي و .7مركز غير حكومي و 
ذاه الفدمات فإخنها تتواجد في محافظة رفح حيث أن مجموع ذاه الفدمات أما عن أدخنى خنسبة من 

في حين أن  ًا صحيًا،مركز  71و غير حكومية أو وكالة غوث ذي أالمقدمة سواء كاخنت حكومية 
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أي أكثر من الضعف، وربما يعود الك  مركزاً  34محافظة غزة يصل عدد المراكز الصحية فيها 
أعداد  يلي تدخنإوبالتالي أدى  ،في محافظة غزة عخنه في محافظة رفحلى ارتااع مستويات المعيشة إ

المراكز الصحية المتوفرة، ويخنعكس الك على المسافة التي يقطعها الارد للوصول الى المركز 
، كما يلعب الحجم السكاخني في كل مخنها الصحي حيث تزداد في محافظة رفح عن محافظة غزة

 .بعدد المراكز الصحية

التالي التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية على افتالف أخنواعها على مستوى  ويبين الشكل
ويتسم ذاا التوزيع  ،حيث يرتبط ذاا التوزيع بالكتل العمراخنية والمخناطق السكخنية ،محافظات غزة

 بالتوزيع المتركز في أغلب مخناطق الفريطة أو أغلب مخناطق محافظات غزة.

 
 في محافظات غزة للمراكز الصحيةالتوزيع الجغرافي  (2-3رقم ) شكل
 م1171وزارة الفارجية والتفطيط الالسطيخنية، المفطط اإلقليمي لقطاع غزةالمصدر: 

 محافظاتومما سبق يتبين بأن الفدمات الصحية ال تساذم في رفع مستويات المعيشة في 
 ، أي ليس لها دور في التحكم في مستويات المعيشة.غزة
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 ةثانيًا: الخدمات ال عليمي

 :غز  محافظاتر الخدمات ال عليمية ف   طو  .3
في تحديد  رئيساً  راً تعتبر الحالة التعليمية للسكان من األمور الحيوية الهامة التي تلعب دو 

، كما أن المجتمعات إلى متقدمة أو متأفرة في تصخنيف ذاماً  ، كما تعتبر مؤشراً مستوى المعيشة
جل التخنبؤ بمستقبل التعليم والفدمات التعليمية التي يمكن أن أالمعرفة بالحالة التعليمية ضرورية من 
مع ما تستدعي بالضرورة وقاة ن تدخني الحالة التعليمية لمجتأ يحتاجها المجتمع، ومما الشك فيه

كما أن للحالة التعليمية أذميتها عخند مقارخنتها  ،فطط الالزمة للخنهو  بالتعليم فيه، ووضع الجادة
، أو حتى مقارخنة الحالة التعليمية للمجتمعات السكاخنية ان )الاكور واإلخناث(الخنوعي للسك بالتركيب

 المفتلاة بعضها البع .

يؤثر التعليم في التخنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية ويساذم في عملية التطور 
االخنجاز عبر التاريخ وقدرته على العطاء و ورقيه لتقدم اإلخنسان  ذاماً  كما يعتبر مؤشراً  ،الحضاري

إلى جاخنب الك ارتباط التعليم بالمتغيرات الديموغرافية مثل حجم  ؛في المجالت التكخنولوجية المفتلاة
عن أذمية التعليم في إعداد وتكوين القوة العاملة  فضالً  ،األسرة والفصوبة فاصة الزواج والطالق

 (. 734م ص7661التخنمية البشرية في الوطن العربي، عمار، المتفصصة والكوادر الاخنية )حامد

حد الفدمات الهامة وذو أساس في إعداد الارد ليكون لبخنة صالحة في أويعتبر التعليم 
من السكان مما يتطلب مؤسسات تعليمية تشكل  كبيراً  خنه يشكل قطاعاً أالمجتمع باإلضافة إلى 

ة التعليمية والفدمات الفاصة بها في وللتعرف على الحال، مة بارزة في المظهر الحضاريعال
 البد لخنا من وقاة مع تطورذا.  غزة محافظات

 :غز  محافظاتال عليم الفلسطين  قبل االح الل اإلسرائيل  

كان توجيه السياسة التعليمية إبان العهد التركي لفدمة السلطة الحاكمة في تلك الاترة والتي 
كما تأثر التعليم  ،إلدارة شئون المخنطقة تحت السيطرة التركيةعملت على إعداد الكوادر الالسطيخنية 

حدث فيه بع  التشوذات بهدف فدمة أإبان االحتالل البريطاخني إا  كبيراً  الالسطيخني تأثيراً 
كما ارتكزت سياسة االحتالل البريطاخني في تلك الاترة على التمييز  ،االحتالل في تلك الاترة

 العخنصري بين العرب واليهود.
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م وما أعقبها من احتالل لخنسبة كبيرة من األراضي الالسطيخنية من قبل 7638بعد سخنة و 
للحكومة المصرية والتي عملت جاذدة على خنشر  يتبع إدارياً  غزة محافظات ت، أصبحاالحتالل

زالة التشوذات التي لحقت به سابقاً  ،التعليم والوعي بين سكاخنه  م.7691حتى عام  وا 

 م: 3967ال عليم الفلسطين  بعد االح الل اإلسرائيل  لقطاع غز  عام 

م وما أعقبة من احتالل لباقي أجزاء فلسطين من اليهود واجه التعليم في 7691بعد عام 
قطاع غزة الكثير من التشوذات والك خنتيجة لإلجراءات التعساية اإلسرائيلية التي شملت الطالب 

لألوامر العسكرية اإلسرائيلية حتى عودة  مية، فأصبح التعليم رذخناً والمدرسين والمؤسسات التعلي
م 7661التعليمي في قطاع غزة الوضع  شعبان، بوأ)سامي  م.7663السلطة الالسطيخنية عام 

 .(.8ص

 ال عليم ف  عهد السلطة الوطنية الفلسطينية:

م بموجب 7663 لقد تطورت الفدمات التعليمية مخنا مجيء السلطة الوطخنية الالسطيخنية عام
والتي بموجبها تسلمت السلطة  ،م بين الطرفين الالسطيخني واإلسرائيلي7664اتااقية أوسلو 

مما زاد من عدد المراكز  ،الالسطيخنية زمام األمور وقامت بتطوير الفدمات التعليمية والخنهو  بها
 . يوضح تطور الفدمات التعليميةالتالي والشكل  ،التعليمية أسوة بالدول األفرى

 
 .1111-7691تطور إعداد المؤسسات التعليمية في قطاع غزة للاترة  (3-3رقم ) شكل

إحصائيات عن التعليم في محافظات غزة  اإلدارة العامة للتفطيط التربوي غزة، ،وزارة التربية والتعليم الالسطيخنيةالمصدر: 
 3ص م،1117
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 ال وزي  الجغراف  للخدمات ال عليمية .3
 مخنها مدرسة، 688 غزة محافظات في 2011/ 2012 الدراسي العام في المدارس عدد بلغ

 وكالةل تابعة مدرسة 244 و ثاخنوية، مدرسة 134 و أساسية، مدرسة  262حكومية و مدرسة 396
 أما، ثاخنوية مدرسة 11و أساسية، مدرسة 37  مخنها فاصة مدرسة 48 و أساسية، جميعها الغوث
 في والك طالًبا، 460,784 غزة محافظات مدارس في الطلبة عدد بلغ فقد الطلبة مستوى على
 إلى فيتوزعون الاكور أما إخناث، 229,904 و اكور  30,880مخنهم  2012/2011الدراسي العام

في المدارس  71838في مدارس الوكالة و  7741.7و الحكومية المدارس في 106,281
في مدارس  713.111في المدارس الحكومية و 776391الفاصة وأما اإلخناث فيتوزعون إلى 

ويبين الشكل التالي التوزيع الخنسبي لطلبة المدارس في  ،في المدارس الفاصة .89.الوكالة و 
 .م 2012/2011محافظات قطاع غزة  حسب المرحلة الدراسية 

 
 .في محافظات غزة التعليميةالتوزيع الجغرافي للمراكز  (4-3رقم ) شكل

 م.1171السخنوي لمحافظات غزة،  يالجهاز المركزي لإلحصاء الالسطيخني، الكتاب اإلحصائالمصدر: 
 

 غزة محافظاتسخنة فأكثر( في  .7أما بالخنسبة للتحصيل العلمي فقد بلغت خنسبة األفراد )
وبلغت خنسبة الاين لم  %.715الاين أخنهو مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى  م1177عام 

 .%.65يخنهو أي مرحلة تعليمية 

اساسية
86.7%

ثانوية
13.3%
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حيث  ،وذخناك تقارب بين الاكور واإلخناث في التحصيل العلمي في محافظات قطاع غزة
حافظات بلغت خنسبة الاكور الاين أخنهو مرحلة التعليم الجامعي )بكالوريوس فأعلى( في تلك الم

أما بالخنسبة لمن لم يخنهو أي مرحلة تعليمية فبلغت الخنسبة لدى و  %7151واإلخناث  للاكور 7354%
سخنة  .7بين األفراد ) %.35وقد بلغت خنسبة األمية  ،لإلخناث %7151مقارخنة مع  %851الاكور 

 لدى اإلخناث. %951و %154فأكثر( حيث تتوزع بواقع 

بة في مدارس محافظات غزة فيبيخنها الجدول التالي أما بالخنسبة لمعدل عدد الطلبة لكل شع
 م.1171-1177مصخناة حسب المرحلة والجهة المشرفة لعام 

 م1177/1171حسب المرحلة والجهة المشرفة، غزة محافظات: معدل عدد الطلبة لكل شعبة في مدارس (2-3رقم )جدول 

المرحلة/ 
 المحافظة

المعدل 
 العام/شعبة

 الجهة المشرفة
 فاصة وكالة الغوث حكومة

 األساسية
 

 17.8 37.0 36.6 36.2 شمال غزة

 25.3 37.2 36.7 35.7 غزة

 21.9 36.6 33.4 35.4 دير البلح

 21.9 36.3 35.7 35.4 فاخنيوخنس

 26.5 35.9 36.0 35.7 رفح

 الثانوية
 

 - - 38.6 38.6 شمال غزة

 18.4 - 36.7 36.0 غزة

 26.2 - 35.2 35.0 دير البلح

 16.7 - 37.7 37.5 فاخنيوخنس

 - - 39.2 39.2 رفح

 م.1171السخنوي لمحافظات غزة،  يالجهاز المركزي لإلحصاء الالسطيخني، الكتاب اإلحصائالمصدر: 

 4.53يتبين من الجدول السابق بأن معدالت الطلبة العامة لكل شعبة تتراوح بين مدى من 
لكل شعبة تتوزع ما بين الشعب التابعة للمدارس الحكومية أو الغير حكومية أو  اً طالب 4651 –

ويعتبر ذاا العدد كبير جدًا مقارخنة مع المعيار العالمي الاي يتمثل  ،المدارس التابعة لوكالة الغوث
عداد الطالب لكل شعبة أ ن إوبالتالي ف اً طالب 11بالمعيار السعودي والاي يقر بأن لكل شعبة عدد 

 في محافظات غزة تعتبر ضعف أعداد الطالب لكل شعبة حسب المعيار السعودي.



 

57 
 

ال أن عدد الطالب لكل شعبة يزيد في المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغوث إ
حيث بلغ  ،الاي يخنطوي ضمن خناس مدى عدد الطالب العام لكل شعبة عخنه في المدارس الفاصة

بمعخنى أخنه ما يعادل  1951 – 7951مدارس الفاصة في مدى ضمن معدل الطلبة لكل شعبة في ال
خنصف معدل الطالب لكل شعبة في المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث ويقترب من المعيار 

واضحًة على ارتباط الفدمات التعليمية  وذاا يدل داللةً  ،السعودي الاي يتشابه مع المعيار العالمي
معيشة السكان حيث أن مرتادي المدارس الفاصة ذم أفراد وطلبة من  ارتباطًا وثيقًا بمستويات
والاي يسمح لهم بالدراسة على خناقتهم  ،الدفل المرتاع والوضع المادي الجيد يعائالت وأسر من او 

 الفاصة.

لمعدل الطلبة في كل شعبة حيث يبين  واضحاً  اخنعكاساً معلم ويمثل عدد الطلبة لكل 
الطلبة لكل معلم في مدارس محافظات غزة حسب الجهة المشرفة الجدول التالي معدل عدد 

 م.1177-1171

 م1171-1177 في مدارس محافظات قطاع غزة حسب الجهة المشرفة، مدرس: معدل عدد الطلبة لكل (3-3رقم )جدول 

 المجموع المحافظة/المنطقة
 الجهة المشرفة

 فاصة وكالة الغوث حكومة
 0242 6.42 6642 6.42 قطاع غز 

 13.4 28.4 23.2 6.46 شمال غزة

 17.8 27.8 23.5 6.42 غزة

 15.7 27.3 21.4 6.42 دير البلح

 16.2 28.4 22.1 .6.4 فاخنيوخنس

 19.1 28.5 21.7 .6.4 رفح

 م1171السخنوي لمحافظات غزة،  يالجهاز المركزي لإلحصاء الالسطيخني، الكتاب اإلحصائالمصدر: 

ذو  معدل عدد الطلبة لكل معلم في مدارس محافظات غزةمن الجدول السابق بأن  يتبين
فرى تبايخنًا بسيطًا حيث بلغ أعلى معدل في محافظة ألى إوتتباين ذاه الخنسبة من محافظة  1359

ويرتاع ذاا  اً طالب 1354لى إبيخنما تخنفا  في محافظة غزة ودير البلح  .1.5رفح والاي يتمثل في 
 ،لكل مدرس اً طالب 18 غزة محافظاتالمعدل في المدارس التابعة لوكالة الغوث حيث يسجل معدل 

اين س فيما تتوسط المدارس الحكومية ذلكل مدر طالبًا  71إلى بيخنما تخنفا  في المدارس الفاصة 
بالخنسبة  لكل مدرس، وذخنا اخنفاا  معدل الطالبطالبًا  1151إلى حيث يصل المعدل  لينالمعد
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لى كثرة أعداد المدرسين فاصة وأن المعلمين الحكوميين إللمدرسين في المدارس الحكومية يرجع 
بيخنما ياسر اخنفاا  المعدل في المدارس  ،غالبًا ذم مثبتين وكالك التابعين لوكالة الغوث الدولية

ًا من ئدرسين عبوبالتالي تدريس ذؤالء الم ،اعتمادذم على المدرسين غير المثبتينإلى الفاصة 
 وبالتالي زيادة معدل الطالب بالخنسبة للمدرس. ،المساقات أكثر من مدرسين الحكومة ووكالة الغوث

حيث أن  ،أما عن الحالة التعليمية للسكان والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات المعيشة
عيشي، ويبين الجدول القاعدة تخنص على أن مستويات المعيشة المرتاعة تعمل على رفع المستوى الم

سخنة فأكثر( في محافظات قطاع غزة حسب الحالة  .7) نالتالي التوزيع الخنسبي للسكان الالسطيخنيي
 .م1177التعليمية 

سخنة فاكثر( في محافظات قطاع غزة حسب الحالة  .7التوزيع الخنسبي للسكان الالسطيخنيين ) :(4-3رقم )جدول 
 م1177التعليمية، 

 الحالة ال عليمية
 المحافظة

 غز  محافظات 
 رفح فاخنيوخنس دير البلح غزة شمال غزة

 4.5 5.6 4.8 4.0 3.6 5.4 أمي

 5.0 3.1 5.0 3.5 5.8 5.8 ملم

 12.9 10.9 10.7 11.0 14.8 14.4 ابتدائي

 35.2 35.3 37.2 34.8 34.7 34.3 إعدادي

 24.7 26.2 25.2 25.7 23.8 24.1 ثاخنوي

 5.2 5.7 4.9 7.2 4.7 4.7 دبلوم متوسط

 12.5 13.2 12.2 13.8 12.6 11.3 بكالوريوس فأعلى

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 م1171السخنوي لمحافظات غزة،  يالجهاز المركزي لإلحصاء الالسطيخني، الكتاب اإلحصائالمصدر: 

 غزة محافظات ىمن تحليل الجدول السابق يتبين أن أعلى خنسبة حاالت تعليمية على مستو 
تليها المرحلة الثاخنوية ومن بعدذا المرحلة  %4.51ككل ذي المرحلة اإلعدادية حيث بلغت الخنسبة 

ال أن إذاه الخنسب تتوزع حسب المحافظات و ، %.35إلى يما تخنفا  خنسبة األميين ف ،اإلعدادية
وفيما  ،%4151محافظة فاخنيوخنس تحتل أكبر خنسبة ضمن فئة التعليم اإلعدادي والتي وصلت الى 

 تتمثل أقل خنسبة في خنسبة األميين كائة تعليمية في محافظة دير البلح.

سخنة فأكثر( في محافظات غزة مع  .7وعخند مقارخنة التوزيع الخنسبي للسكان الالسطيخنيين )
الضاة الغربية خنجد أن خنسبة المتعلمين ضمن المرحلة االعدادية والتي تعد أكبر المراحل خنسبًة في 
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تتقارب ما بين الضاة الغربية  يةن خنسبة األمأال إ ،كثر مخنه في محافظات غزةالضاة الغربية أ
فيما ترتاع خنسبة الحاصلين على شهادة الثاخنوية  ،ومحافظات غزة وال تشهد افتالفًا فارقًا بيخنهما
ي ارتااع المستوى المعيشي للسكان فإلى والك يرجع  ،العامة في قطاع غزة عخنه في الضاة الغربية

 .7ويبين الشكل التالي التوزيع الخنسبي للسكان الالسطيخنيين )لغربية عخنه في قطاع غزة، الضاة ا
 م.1177سخنة فأكثر( في الضاة الغربية وقطاع غزة حسب الحالة التعليمية 

 
حسب الحالة  غزةمحافظات وسخنة فأكثر( في الضاة الغربية  .7التوزيع الخنسبي للسكان الالسطيخنيين ) (5-3رقم ) شكل

 م1177التعليمية 
 م1171السخنوي لمحافظات غزة،  يالجهاز المركزي لإلحصاء الالسطيخني، الكتاب اإلحصائالمصدر: 

سخنة  .7عدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الالسطيخنيين )أما الشكل التالي فيبين م
 .م1177فأكثر( في محافظات قطاع غزة، 

 
 م1177، سخنة فأكثر( في محافظات قطاع غزة .7معرفة القراءة والكتابة للسكان الالسطيخنيين ) خنسب (6-3رقم ) شكل

 م1171السخنوي لمحافظات غزة،  يالجهاز المركزي لإلحصاء الالسطيخني، الكتاب اإلحصائالمصدر: 
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لالسطيخنيين عدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان اومن تحليل الشكل السابق يتبين أن م  
ويرجع الك الى ارتااع المستوى المعيشي  ،على المعدالتأ افظة غزة ذي سخنة فأكثر( في مح .7)

 ثم وتتدرج الخنسب في االخنفاا  حيث محافظة غزة غزة محافظاتفي محافظة غزة عخنه في باقي 
مستويات إلى بيخنما تخنفا  الخنسبة كما ذو في الشكل السابق  ،محافظة دير البلح ومن ثم فاخنيوخنس

حيث أن مستوى المعيشة ذخنا يعبر عن ذاه الخنسب  ،متقاربة في محافظة شمال غزة ومحافظة رفح
 بحيث تمثل ذاه المحافظات من قطاع غزة أقل مستوى معيشي فيه.

أما عن التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية على مستوى محافظات قطاع غزة فيبين الشكل  
حيث  ،على افتالف أخنواعها على مستوى محافظات غزةتعليمية الالتوزيع الجغرافي للمراكز التالي 

ويتسم ذاا التوزيع بالتوزيع المتركز في أغلب  ،يرتبط ذاا التوزيع بالكتل العمراخنية والمخناطق السكخنية
 مخناطق الفريطة أو أغلب مخناطق محافظات غزة.

 
 .في محافظات غزة التعليميةالتوزيع الجغرافي للمراكز  (7-3رقم ) شكل
 .م1171وزارة الفارجية والتفطيط الالسطيخنية، المفطط اإلقليمي لقطاع غزةالمصدر: 
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 الراب الفصل 

 الخدمات الصحية وال عليمية  المعيشة عل  أثر مس و 

 أواًل: الطريقة واإلجراءات
 مقدمة: -أ
 مخنهجية الدراسة -ب
 طرق جمع البياخنات -ج
 مجتمع وعيخنة الدراسة -د
 أداة الدراسة -ه
 ت االستبيانصدق وثبا -و
 المعالجات اإلحصائية -ز

  حليل فقرات وفرضيات الدراسةثانيًا: 
 حالة العمل والدفل -أ
 بياخنات السكن والبيئة المخنزلية -ب
 الممتلكات الفاصة -ج
 السلع المعمرة -د
 مياه الشرب والطاقة والصرف الصحي -ه
 البياخنات الفاصة بالفدمات الصحية -و
 البياخنات الفاصة بالفدمات التعليمية -ز

 الدراسة: فرضيات ثالثاً 
 توجد عالقة بين مستوى الدفل والبياخنات المتعلقة بالسكن والبيئة المخنزلية -أ
 بالممتلكات الفاصةتوجد عالقة بين مستوى الدفل والبياخنات المتعلقة  -ب
 والبياخنات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحيتوجد عالقة بين مستوى الدفل  -ج
 والفدمات الصحيةتوجد عالقة بين مستوى الدفل  -د
 والفدمات التعليميةتوجد عالقة بين مستوى الدفل  -ه
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 أواًل: الطريقة واإلجراءات

 مقدمة: -أ
 يتخنددداول ذددداا الاصدددل وصددداًا لمدددخنهج الدراسدددة، واألفدددراد مجتمدددع الدراسدددة وعيخنتهدددا، وكدددالك أداة

لإلجددراءات  ، وصدددقها وثباتهددا، كمددا يتضددمن ذدداا الاصددل وصددااً الدراسددة المسددتفدمة وطددرق إعدددادذا
المعالجددات اإلحصددائية التددي اعتمددد  التددي قددام بهددا الباحددث فددي تقخنددين أدوات الدراسددة وتطبيقهددا، وأفيددراً 

 الباحث عليها في تحليل الدراسة.

 منهجية الدراسة:  -ب
يمكدن اعتبدار مددخنهج البحدث بأخندده الطريقدة التددي يتتبدع الباحدث فطاذددا ليصدل فددي الخنهايدة إلددى 

الدراسدة، وذدو األسدلوب المدخنظم المسدتفدم لحدل مشدكلة البحدث، إضدافة خنتائج تتعلق بالموضوع محل 
إلى أخنه العلم الداي يعخندي بكيايدة إجدراء البحدوث العلميدة.  ويوجدد ذخنداك عددة مخنداذج تُتبدع فدي البحدث 
العلمي، حيث ُيستفدم كل مخنهج من ذاه المخناذج حسب الظاذرة التي يتم دراستها، وقد يتم استفدام 

حيدث أن الباحدث يعدرف مسدبقًا جواخندب وأبعداد الظداذرة موضدع رة، سة خناس الظاذأكثر من مخنهج لدرا
الدراسددة مددن فددالل إطالعدده علددى الدراسددات السددابقة المتعلقددة بموضددوع البحددث، وذددو الوصددول إلددى 

الواقددع الحددالي لمسددتوى المعيشددة للسددكان فددي محافظددات غددزة والمشددكالت المتعلقددة بدده  ىالتعددرف علدد
 ىواقدددع الفددددمات التعليميدددة والصدددحية ومددددإلدددى ا المسدددتوى باإلضدددافة ذدددا يسدددباب ومؤشدددرات تددددخنأو 

ارتباطها وتأثرذا بمستوى معيشة السكان، وذاا يتوافق مع المخنهج الوصاي التحليلي الاي يهدف إلى 
تددوفير البياخنددات والحقددائق عددن المشددكلة موضددوع البحددث لتاسدديرذا والوقددوف علددى دالالتهددا، حيددث أن 

يدددتم مدددن فدددالل الرجدددوع للوثدددائق المفتلادددة كالكتدددب والصدددحف والمجدددالت  المدددخنهج الوصددداي التحليلدددي
وغيرذدددا مدددن المدددواد التدددي يثبدددت صددددقها بهددددف تحليلهدددا للوصدددول إلدددى أذدددداف البحدددث، فدددإن الباحدددث 
سدديعتمد علددى ذدداا المددخنهج للوصددول إلددى المعرفددة الدقيقددة والتاصدديلية حددول مشددكلة البحددث، ولتحقيددق 

دراسة، كما أخنه سيستفدم أسدلوب العيخندة العشدوائية الطبقيدة فدي تصور أفضل وأدق للظاذرة موضع ال
 افتياره لعيخنة الدراسة، وسيستفدم االستباخنة في جمع البياخنات األولية.
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 طرق جم  البيانات: -ج
 -:، وذياعتمد الباحث على خنوعين من البياخنات

 :البياخنات األولية-7

والدددك بالبحدددث فدددي الجاخندددب الميدددداخني بتوزيدددع اسدددتبياخنات لدراسدددة بعددد  مادددردات البحدددث وحصدددر 
ومددن ثددم تاريغهددا وتحليلهددا باسددتفدام برخنددامج  البحددث،وتجميددع المعلومددات الالزمددة فددي موضددوع 

SPSS    (Statistical Package for Social Science) واسددتفدام  ،اإلحصددائي
بهدددف الوصددول لدددالالت اات قيمددة ومؤشددرات تدددعم موضددوع االفتبددارات اإلحصددائية المخناسددبة 

 الدراسة.

 

 :البيانات الثانوية-3

تمت مراجعة الكتب والدوريات والمخنشورات الفاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي  
تتعلق دراسة الواقع الحالي لمستوى المعيشة للسكان في محافظات غزة والمشكالت المتعلقة به 

 ىواقع الفدمات التعليمية والصحية ومدإلى ذاا المستوى باإلضافة  يومؤشرات تدخن سبابأو 
ارتباطها وتأثرذا بمستوى معيشة السكان، وأية مراجع قد يرى الباحث أخنها تسهم في إثراء الدراسة 
بشكل علمي، ويخنوي الباحث من فالل اللجوء للمصادر الثاخنوية في الدراسة التعرف على األسس 

العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكالك أفا تصور عام عن آفر المستجدات التي والطرق 
 حدثت وتحدث في مجال الدراسة.

 

 مج م  وعينة الدراسة: -د
في  اً شفص 111وقد تم افتيار عيخنة من  ،يتكون مجتمع الدراسة من سكان محافظات غزة  

استباخنة،  761وتم توزيع االستباخنات على عيخنة الدراسة وتم استرداد  ،غزة محافظاتمفتلف مخناطق 
لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة، والجداول  تاحص االستباخنات لم يستبعد أي مخنهما خنظراً  وبعد

 - يلي:كما  ، وذيالتالية تبين فصائص وسمات عيخنة الدراسة
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 البيانات الشخصية .3
 العمر

 .7عمددددددارذم مددددددن "أ  الدراسددددددة تراوحددددددتمددددددن عيخنددددددة  %9156ن أ( 1-4يبددددددين جدددددددول رقددددددم )  
، "عامددددددددداً  .3- 47عمدددددددددارذم مدددددددددن "أ  الدراسدددددددددة تراوحدددددددددتمدددددددددن عيخندددددددددة  % .475، و"عامددددددددداً  41 –
 ". فأكثر عاماً  39عمارذم من "أ من عيخنة الدراسة تراوحت  %159و

 العمر (1-4)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار العمر

 61.9 121 عاما 31 – 15

 31.5 62 عاما 45- 31

 7.6 15 عاما فأكثر 46

 111.1 197 المجموع
 

 
 في محافظات غزة العمر (1-4رقم ) شكل

 الحالة الصحية.3
 %7451"، وةسليم" الحالة الصحيةمن عيخنة الدراسة  %8954ن أ( 2-4يبين جدول رقم )

 ".مرضى" الحالة الصحيةمن عيخنة الدراسة 
 الحالة الصحية (2-4)جدول رقم 

 الحالة الصحية
النسبببببببببببببببببببببببب ة  التكرار 

 المئوية

 3.68 171 سليم

 1867 77 مريض

 11161 197 المجموع

عاما 31–15

; عاما61.9%31-45
31.5%

عاما  فأكثر 46
7.6%
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 .في محافظات غزة الحالة الصحية (2-4رقم ) شكل

 
 عدد أفراد األسر .1
، "أفراد 3قل من أفرادذا " أمن عيخنة الدراسة بلغ عدد  %7151ان  (3-4)يبين جدول رقم   
من عيخنة الدراسة بلغ عدد  %3157و"،  أفراد 1-3فرادذا " أمن عيخنة الدراسة بلغ عدد  %3.51و
 ". أفراد 1أكثر من فرادذا " أ

 عدد أفراد األسر  (3-4)جدول رقم 
 النس ة المئوية التكرار عدد أفراد األسرة

 1767 72 أفراد 1اقل من 

 2.67 91 أفراد 1-7

 2761 38 أفراد 7أكثر من 

 11161 197 المجموع
 

 
 .في محافظات غزة األسرة أفراد عدد (3-4رقم ) شكل

%86.3سليم 

13.7مريض
%

4اقل من 
%12.2أفراد 

أفراد 4-7
45.7%

7أكثر من 
%42.1أفراد 
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 :أدا  الدراسة -ه
 وقد تم إعداد االستباخنة على الخنحو التالي:

 جل استفدامها في جمع البياخنات والمعلومات.أإعداد استباخنة أولية من  -7
 لجمع البياخنات. امالءمتهجل افتبار مدى أعر  االستباخنة على المشرف من  -1
 تعديل االستباخنة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. -4
تدددم عدددر  االسدددتباخنة علدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين والددداين قددداموا بددددورذم بتقدددديم الخنصدددح  -3

 واإلرشاد وتعديل وحاف ما يلزم.
 ميداخنية أولية لالستباخنة وتعديل حسب ما يخناسب. ةفتبارياإجراء دراسة  -.
ولقــد  ــم  قســيم  ،للدراسددةفددراد العيخنددة لجمددع البياخنددات الالزمددة أتوزيددع االسددتباخنة علددى جميددع  -9

 كما يلي: قسام أإل  ثمانية  االس بانة
  .القسم األول: البياخنات الشفصية لعيخنة الدراسة

 .القسم الثاخني: حالة العمل والدفل

 .القسم الثالث: بياخنات السكن والبيئة المخنزلية

 .القسم الرابع: الممتلكات الفاصة

 .الفامس: السلع المعمرةالقسم 

 .القسم السادس: مياه الشرب والطاقة والصرف الصحي

 .القسم السابع: البياخنات الفاصة بالفدمات الصحية

 .القسم الثامن: البياخنات الفاصة بالفدمات التعليمية
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 صدق وثبات االس بيان:-و
: .766)العساف، صدق االستباخنة يعخني التأكد من أخنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه 

(، كما يقصد بالصدق " شمول االستباخنة لكل العخناصر التي يجب أن تدفل في التحليل من 316
خناحية، ووضوح فقراتها ومارداتها من خناحية ثاخنية، بحيث تكون ماهومة لكل من يستفدمها")عبيدات 

على مجموعة (، وقد  قام الباحث بعر  أداة الدراسة في صورتها األولية 716، 1117وآفرون 
( أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية اآلداب في الجامعة 1من المحكمين تألات من )

وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء  ،اإلسالمية  متفصصين في الجغرافيا واالجتماع واإلحصاء
ذاا آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات. 

من تعديل صياغة العبارات أو حافها، أو إضافة عبارات  باإلضافة إلى اقتراح ما يروخنه ضرورياً 
إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداذا المحكمون قام الباحث بإجراء  جديدة ألداة الدراسة، واستخناداً 

حاف أو إضافة ين، حيث تم تعديل صياغة العبارات و مالتعديالت التي اتاق عليها معظم المحك
 البع  اآلفر مخنها. 

 

 المعالجات اإلحصائية: -ز
لتحقيدددق أذدددداف الدراسدددة وتحليدددل البياخندددات التدددي تدددم تجميعهدددا، فقدددد تدددم اسدددتفدام العديدددد مدددن 

 Statisticalجتماعيددددةاالتفدام الحددددزم اإلحصددددائية للعلددددوم األسدددداليب اإلحصددددائية المخناسددددبة باسدددد
Package for Social Science (SPSS)، مجموعة من األساليب اإلحصائية  تم استفدام وقد

التكدددرارات والخنسدددب المئويدددة للتعدددرف علدددى الصددداات الشفصدددية  مثدددل المسدددتفدمة فدددي تحليدددل البياخندددات
وتحديدددد اسدددتجابات أفرادذدددا تجددداه عبدددارات المحددداور الرئيسدددية التدددي تتضدددمخنها أداة  ،لمادددردات الدراسدددة

 وغيرذا.كاي تربيع وافتبارات  الدراسة
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  حليل فقرات وفرضيات الدراسةثانيًا: 

 حالة العمل والدخل -أ
 مهنة رب األسر  .3
"، مزارعلهم " مهخنة رب األسرةمن عيخنة الدراسة  % 451ن أ (4-4)يبين جدول رقم   
مهخنة رب من عيخنة الدراسة  %451و "،عسكريلهم " مهخنة رب األسرةمن عيخنة الدراسة  %1754و

من  %7951، و"موظفلهم " مهخنة رب األسرةمن عيخنة الدراسة  %.435"، وحارسلهم " األسرة
لهم  مهخنة رب األسرةمن عيخنة الدراسة  %1758، و"عاطللهم " مهخنة رب األسرةعيخنة الدراسة 

 ."أفرى"
 مهنة رب األسر  (4-4)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مهنة رب األسرة

 3.1 6 مزارع

 21.3 42 عسكري

 3.1 6 حارس

 34.5 68 موظف

 16.2 32 عاطل

 21.8 43 أخرى

 111.1 197 المجموع

 ما هو مس و  معيش ك.1

"، مرتاعمستوى المعيشة لهم " من عيخنة الدراسة % 451ن أ (5-4)يبين جدول رقم 
مستوى  من عيخنة الدراسة %.415"، ومتوسطمستوى المعيشة لهم " من عيخنة الدراسة %.995و

 ".مخنفا المعيشة لهم "

 ما ذو مستوى معيشتك (5-4)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار ما هو مستوى معيشتك

 3.1 6 مرتفع

 66.5 131 متوسط

 31.5 61 منخفض

 111.1 197 المجموع
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 م وسط الدخل الشهري لرب األسر  )بالشيكل(.4

متوسط الدفل الشهري لرب  بلغ من عيخنة الدراسة % 451ن أ (6-4)يبين جدول رقم 
 متوسط الدفل الشهري لرب األسرة بلغ من عيخنة الدراسة %1154شيكل"، و 7111قل منأ "األسرة

 أكثر" متوسط الدفل الشهري لرب األسرة بلغ من عيخنة الدراسة %154.وشيكل"،  7111من  أكثر"
 ". شيكل 7.11من

 )بالشيكل(متوسط الدفل الشهري لرب األسرة  (6-4)جدول رقم 
متوسط الدخل الشهري لرب األسرة 

 )بالشيكل(
 التكرار

النسبة 

 المئوية

 25.4 51  1111قل منأ

 22.3 44  1111كثر من أ

 52.3 113  1511كثر منأ

 111.1 197 المجموع

 

 خر أاالسر  من مصادر مصدر دخل  .3

سرة من مصادر األمصدر دفل ن أ من عيخنة الدراسة % 159ن أ (7-4)يبين جدول رقم 
من مصادر األسرة مصدر دفل ن أ من عيخنة الدراسة %59."، ووظياة ثاخنويةفرى ذي من "أ

من مصادر األسرة مصدر دفل ن أ من عيخنة الدراسة %159"، وضمان اجتماعيذي من "أفرى 
من مصادر األسرة مصدر دفل ن أ من عيخنة الدراسة %451"، وأبخناء لديهم وظائفذي من "أفرى 
من مصادر مصدر دفل ال يوجد لها ن أ من عيخنة الدراسة %1957"، وصدقاتمن " ذيأفرى 
 .أفرى

 خرآمصدر دخل  (7-4)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار  مصدر دخل اخر

 7.6 15 وظيفة ثانوية

 5.6 11 ضمان اجتماعي

 7.6 15 أبناء لديهم وظائف

 3.1 6 صدقات

 76.1 151 ال يوجد

 111.1 197 المجموع
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 إجمال  قيمة الدخل من المصادر األخر . .

إجمالي قيمة الدفل من المصادر ن أ من عيخنة الدراسة % 157ن أ (8-4)يبين جدول رقم 
 إجمالي قيمة الدفل منان  من عيخنة الدراسة %857، و"شيكل 111قل من أذي " األفرى

إجمالي قيمة الدفل ن أ من عيخنة الدراسة %859"، وشيكل 7.11-111ذي " المصادر األفرى
 ."شيكل 7.11كثر من أذي " من المصادر األفرى

 إجمال  قيمة الدخل من المصادر األخر  (8-4)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار إجمالي قيمة الدخل من المصادر األخرى

 7.1 14 شيكل 711قل من أ

 8.1 16 شيكل 711-1511

 8.6 17 شيكل 1511كثر من أ

 23.9 47 المجموع

 

 المصروف اليوم . 9

 51قل من ألهم " المصروف اليومي من عيخنة الدراسة %9153ن أ (9-4)يبين جدول رقم 
من  %359"، وشيكل 311-51لهم " المصروف اليومي من عيخنة الدراسة % 4454و "،شيكل

 ". شيكل 311كثر من ألهم "  المصروف اليومي عيخنة الدراسة

 اليوميالمصروف  (9-4)جدول رقم 
 النسبة المئوية ال كرار المصروف اليومي

 9153 714 شيكل 51قل من أ
 4451 .9 شيكل 51-311

 359 6 شيكل 311كثر من أ
 71151 761 المجموع
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 بيانات السكن والبيئة المنزلية -ب
 نوع المسكن .3
من  %7854"، وزيخنكوخنوع مسكخنهم " من عيخنة الدراسة %159ن أ (10-4)يبين جدول رقم   

 ".باطونخنوع مسكخنهم " من عيخنة الدراسة %1357"، واسبستخنوع مسكخنهم " عيخنة الدراسة
 خنوع المسكن (10-4)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  نوع المسكن

 7.6 15 زينكو

 18.3 36 اسبست

 74.1 146 باطون

 111.1 197 المجموع

 عدد غرف المنزل .3
لهم" من  عدد غرف المخنزلمن عيخنة الدراسة بلغ  %451ن أ (11-4)يبين جدول رقم 

من  %154."، وغرفتين" لهم من عدد غرف المخنزلمن عيخنة الدراسة بلغ  %7451"، وواحدة غرفة
عدد من عيخنة الدراسة بلغ  %4454"، وثالث غرفمن "لهم  عدد غرف المخنزلعيخنة الدراسة بلغ 

 ". أربع فأكثرلهم من " غرف المخنزل
 عدد غرف المخنزل (11-4)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  عدد غرف المنزل

 3.1 6 غرفة

 13.7 27 غرفتين

 51.3 99 ثالث غرف

 33.1 65 أربع فأكثر

 111.1 197 المجموع

 نوع حياز  البناء .4
 %7958، وملك خنوع حيازة البخناء من عيخنة الدراسة %8451ن أ (12-4)يبين جدول رقم 

 ".إيجار" خنوع حيازة البخناء من عيخنة الدراسة
 خنوع حيازة البخناء (12-4)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  نوع حيازة البناء

 83.2 164 ملك

 16.8 33 إيجار

 111.1 197 المجموع
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 المم لكات الخاصة -ج
 %.1851، و"سياراتمن عيخنة الدراسة تمتلك " %47571ن أ (13-4)يبين جدول رقم  

 ".بيوتمن عيخنة الدراسة تمتلك " % .3158و"، أراضيتمتلك "من عيخنة الدراسة 

 المم لكات الخاصة (13-4)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار  الممتلكات الخاصة

 31.10 51 سيارات 

 28.05 46 أراضي 

 40.85 67 بيوت

 100.00 164 المجموع

 السل  المعمر  -د
 %.115و "،تلازيونيمتلكون " الدراسةمن عيخنة  % 1158ن أ (14-4)يبين جدول رقم  

 %1158"، وثالجةيمتلكون " من عيخنة الدراسة %1158"، وستااليتيمتلكون " من عيخنة الدراسة
 ". ذاتفيمتلكون " من عيخنة الدراسة % 7151و "،غسالةيمتلكون " من عيخنة الدراسة

 المعمر  السلع (14-4)جدول رقم 
 العينةالنسبة المئوية من  التكرار  السلع

 20.8 191 تلفزيون

 20.5 188 ستااليت 

 20.8 191 ثالجة

 20.8 191 غسالة

 17.0 156 هاتف

 100.0 917 المجموع

 
 مياه الشرب والطاقة والصرف الصح  -ه

 نوعية مياه الشرب .3
يشربون من مياه  من عيخنة الدراسة % 8151ن أ (15-4)يبين جدول رقم   

 بار".يشربون من مياه " اآل الدراسةمن عيخنة  %7154"البلدية"، و
 خنوعية مياه الشرب (15-4)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  نوعية مياه الشرب

 82.7 163 بلدية

 17.3 34 بئر

 111.1 197 المجموع
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 نوع الوقود .3
يستفدمون "الغاز" كوقود،  من عيخنة الدراسة %.357.ن أ (16-4)يبين جدول رقم 

 يستفدمون "الكهرباء" كوقود.  الدراسةمن عيخنة  %.3.58و
 خنوع الوقود (16-4)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  نوع الوقود

 54.15 105 غاز

 45.85 92 كهرباء

 100.00 197 المجموع

 هل المنزل مشمول بالصرف الصح  .4
يشملهم الصرف الصحي،  من عيخنة الدراسة % 8658ن أ (17-4)يبين جدول رقم 

 ال يشملهم الصرف الصحي. من عيخنة الدراسة %7151و
 ذل المخنزل مشمول بالصرف الصحي (17-4)جدول رقم 

هل المنزل مشمول 

 بالصرف الصحي

 النسبة المئوية التكرار 

 89.8 177 نعم

 11.2 21 ال

 111.1 197 المجموع
 

 

 البيانات الخاصة بالخدمات الصحية -و
 مزمن؟هل يوجد مريض ف  المنزل بمرض .7

المخنزل مري  في  لديهم اخنه يوجد من عيخنة الدراسة % 4151ن أ (18-4)يبين جدول رقم 
مصاب مري  في المخنزل  لديهميوجد ال  اخنه الدراسةمن عيخنة  % 9851و، بمر  مزمن مصاب
 .مزمن بمر 

 مزمن؟هل يوجد مريض ف  المنزل بمرض  (18-4)جدول رقم 
هل يوجد مريض في المنزل 

 مزمن؟بمرض 

 النسبة المئوية التكرار 

 32.1 63 نعم

 68.1 134 ال

 111.1 197 المجموع
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 هل يوجد إعاقة ف  أحد أفراد األسر ؟.1

إعاقة في أحد أفراد لديهم يوجد  من عيخنة الدراسة %859ن أ (19-4)يبين جدول رقم 
 .األسرةفي أحد أفراد لديهم  إعاقةيوجد ال  من عيخنة الدراسة %6753، بيخنما األسرة

 األسر ؟هل يوجد إعاقة ف  أحد أفراد  (19-4)جدول رقم 
هل يوجد إعاقة في 

 األسرة؟أحد أفراد 

 النسبة المئوية التكرار 

 8.6 17 نعم

 91.4 181 ال

 111.1 197 المجموع
 

 جن  المعاق.4

" جخنس المعاف لديهم من " الاكور من عيخنة الدراسة %157ن أ (20-4)يبين جدول رقم 
 جخنس المعاق لديهم من "االخناث"   من عيخنة الدراسة %.75و

 جن  المعاق (20-4)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار  جنس المعاق

 7.1 14 ذكر

 1.5 3 أنثى

 8.6 17 المجموع
 

 عمر المعاق.3

 71قل من أمن عيخنة الدراسة بلغ عمر المعاق " %451ان  (21-4)يبين جدول رقم 
من عيخنة الدراسة  %459و، "سخنة .7-71عيخنة الدراسة بلغ عمر المعاق "من  %151، و"سخنوات

 ".سخنة .7أكثر من بلغ عمر المعاق "
 عمر المعاق (21-4)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار  عمر المعاق

 3.1 6 سنوات 11قل من أ

 2.1 4 سنة 11-15

 3.6 7 سنة 15أكثر من 

 8.6 17 المجموع
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 لألسر ؟كم يبعد أقرب مركز صح  ..
من عيخنة الدراسة يبعد المركز الصحي عن مكان  %1158ن أ (22-4)يبين جدول رقم 

من عيخنة الدراسة يبعد المركز الصحي عن مكان سكخنهم  %3757، و"متر 411اقل من سكخنهم "
من  أكثرسكخنهم "من عيخنة الدراسة يبعد المركز الصحي عن مكان  %4857"، ومتر 411-911"

 ."متر 911
 لألسرة؟كم يبعد أقرب مركز صحي  (22-4)جدول رقم 

كم يبعد أقرب 

مركز صحي 

 لألسرة؟

 النسبة المئوية التكرار

 21.8 41 متر 311قل من أ

 41.1 81 متر 311-611

 38.1 75 متر 611أكثر من 

 111.1 197 المجموع
 

 مراجع ه؟ما أقرب مس شف  يمكن لألسر   .9
ن مراجعته كقرب مستشاى يمأمن عيخنة الدراسة بعد  %3451ن أ (23-4)يبين جدول رقم 

ن مراجعته ذو مستشاى كقرب مستشاى يمأمن عيخنة الدراسة بعد  %7151"، وءالشااذو مستشاى "
ن مراجعته ذو مستشاى كقرب مستشاى يمأمن عيخنة الدراسة بعد  %7658، و"يوسف الخنجار"
"، كمال عدوانن مراجعته ذو مستشاى "كقرب مستشاى يمأالدراسة بعد من عيخنة  %959"، وخناصر"
 ."وروبيألان مراجعته ذو مستشاى "كقرب مستشاى يمأمن عيخنة الدراسة بعد  %359و

 
 مراجعته؟ما أقرب مستشاى يمكن لألسرة  (23-4)جدول رقم 

ما أقرب مستشفى يمكن 

 مراجعته؟لألسرة 

 النسبة المئوية التكرار 

 43.7 86 ءالشفا

 11.7 21 يوسف النجار

 9.1 18 قصىاأل

 19.8 39 ناصر

 6.6 13 كمال عدوان

 4.6 9 وروبياأل

 5.6 11 خرآ

 111.1 197 المجموع
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 عدد المراكز الصحية ال    قدم الخدمة لك .1

عدد المراكز الصحية التي  الدراسة بلغمن عيخنة  %4657ن أ (24-4)يبين جدول رقم 
 عدد المراكز الصحية التي تقدم الفدمة لكمن عيخنة الدراسة بلغ  %.435و"، واحد" تقدم الفدمة لك

"، ثالثة" عدد المراكز الصحية التي تقدم الفدمة لك الدراسة بلغمن عيخنة  %1758"، واثخنان"
 ".أربعة" عدد المراكز الصحية التي تقدم الفدمة لك الدراسة بلغمن عيخنة  %359و

 عدد المراكز الصحية التي تقدم الفدمة لكما ذو  (24-4)جدول رقم 
ما هو عدد المراكز 

الصحية التي تقدم 

 الخدمة لك

 النسبة المئوية التكرار 

 39.1 77 واحد

 34.5 68 اثنان

 21.8 43 ثالثة

 4.6 9 أربعة

 02242 092 المجموع

 

 البيانات الخاصة بالخدمات ال عليمية -ز
 المةهل العلم  .3

من عيخنة  % 1158"، وغير متعلم"من عيخنة الدراسة  %.35ن أ (25-4)يبين جدول رقم 
"، تعليم ثاخنويمؤذلهم العلمي "من عيخنة الدراسة  %7.51"، وتعليم أساسيمؤذلهم العلمي "الدراسة 

 ".تعليم جامعيمؤذلهم العلمي "من عيخنة الدراسة  %153.و
 المؤذل العلمي (25-4)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار العلميالمؤهل 

 4.6 9 غير متعلم

 22.8 45 تعليم أساسي

 15.2 31 تعليم ثانوي

 57.4 113 تعليم جامعي

 111.1 197 المجموع
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 والدكأليها إالمدار  ال   ين م   .3
ذم المدارس التي يخنتمي اليها اوالدمن عيخنة الدراسة  %1563ان  (26-4)يبين جدول رقم 

ذم ذي مدارس المدارس التي يخنتمي اليها اوالدمن عيخنة الدراسة  %4561."، و فاصةذي مدارس "
ذم ذي مدارس المدارس التي يخنتمي اليها اوالدمن عيخنة الدراسة  %34573"، ووكالة غوث"
 ". حكومية"

 المةهل العلم  (26-4)جدول رقم 
المدارس التي 

 والدكأليها إينتمي 

 النسبة المئوية التكرار 

 2.94 6 خاصة

 53.92 110 وكالة غوث

 43.14 88 حكومية

 100.00 197 المجموع

 

 ف  العائلةعدد الطلبة  .1
واحد"، بلغ عدد الطلبة من أوالدذم "من عيخنة الدراسة  %359ن أ (27-4)يبين جدول رقم 

 الدراسة بلغمن عيخنة  %1.56عدد الطلبة من اوالدذم "اثخنين"، و الدراسة بلغمن عيخنة  %1453و
والدذم "اربعة"، أبلغ عدد الطلبة من من عيخنة الدراسة  %7951والدذم "ثالثة"، وأعدد الطلبة من 

بلغ من عيخنة الدراسة  %159ووالدذم "فمسة"، أبلغ عدد الطلبة من من عيخنة الدراسة  %7151و
 ستة".عدد الطلبة من أوالدذم "

 كم عدد الطلبة من أوالدك (27-4)جدول رقم 
من كم عدد الطلبة 

 أوالدك

 النسبة المئوية التكرار 

0 9 4.6 

6 46 23.4 

2 51 25.9 

. 32 16.2 

. 24 12.2 

2 15 7.6 

 89.8 177 المجموع
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 كم م وسط عدد الطلبة ف  الشعب ال   بها أوالدك .4
متوسط عدد الطلبة في ن أمن عيخنة الدراسة يعتقدون ب %359ن أ (28-4)يبين جدول رقم 

متوسط ن أمن عيخنة الدراسة  يعتقدون ب %1.56"، وطالب .4اقل من أوالدذم "الشعب التي بها 
من عيخنة الدراسة  يعتقدون  %1754" ، وطالب 31-.4ذم "عدد الطلبة في الشعب التي بها أوالد

 ".طالب 31أكثر من ذم "متوسط عدد الطلبة في الشعب التي بها أوالدن أب
 الشعب التي بها أوالدك كم متوسط عدد الطلبة في (28-4)جدول رقم 

كم متوسط عدد 

الطلبة في الشعب 

 التي بها أوالدك

 النسبة المئوية التكرار 

 42.6 84 طالب 35قل من أ

 25.9 51 طالب 35-41

 21.3 42 طالب 41أكثر من 

 89.8 177 المجموع

 

 قرب المركز ال عليم  من المنزل .5
مخنازلهم المركز التعليمي من  يبعدالدراسة من عيخنة  %359ن أ (29-4)يبين جدول رقم 

-511مخنازلهم "المركز التعليمي من يبعد من عيخنة الدراسة  %3651"، ور م 511قل من أ"
 3111أكثر من مخنازلهم "المركز التعليمي من يبعد من عيخنة الدراسة  %1856"، وم ر 3111
 ". م ر

 قرب المركز التعليمي من المخنزل (29-4)جدول رقم 
التعليمي قرب المركز 

 من المنزل
 النسبة المئوية ال كرار

 1754 31 مثر 511قل من أ
 3651 68 م ر 511-3111

 1856 1. م ر 3111أكثر من 
 71151 761 المجموع
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 ثالثًا: فرضيات الدراسة

( والبيانات الم علقة منخفض-م وسط-مر ف  وجد عالقة بين مس و  الدخل )ول : الفرضية األ  -أ
عند مس و  داللة  حياز  البناء( نوع-المنزلعدد غرف  –)نوع السكن  المنزليةبالسكن والبيئة 

05.0 
 كما (30-4)الفتبار ذاه الارضية تم استفدام افتبار كاي تربيع والخنتائج مبيخنة في جدول رقم 

 يلي:

قل من أوذي  15111تساوي للعالقة بين )مستوى الدفل وخنوع السكن(  االحتمالية بالخنسبةالقيمة -
 مما يدل على وجود عالقة بين مستوى الدفل وخنوع السكن. .151

وذي  15111تساوي للعالقة بين )مستوى الدفل وعدد غرف المخنزل(  االحتمالية بالخنسبةالقيمة  -
 غرف المخنزل. الدفل وعددمما يدل على وجود عالقة بين مستوى  .151قل من أ

وذي اقل  15138تساوي الدفل خنوع حيازة البخناء(  )مستوىعالقة بين لل االحتمالية بالخنسبةالقيمة -
 البخناء. وخنوع حيازةمما يدل على وجود عالقة بين مستوى الدفل  .151من 

( و والبيانات الم علقة منخفض-م وسط-)مر ف مس و  الدخل  العالقة إليجاداخ بار كاي  ربي   (30-4)جدول رقم 
 نوع حياز  البناء( -عدد غرف المنزل –) نوع السكن  بالسكن والبيئة االمنزلية

 (مخنفا -متوسط-)مرتاعمستوى الدفل  

 القرار القيمة االحتمالية درجة الحرية قيمة كاي تربيع المتغيرات

يةقبول الارض 0.000 4 21.264 خنوع السكن  

 قبول الارضية 0.000 6 26.719 عدد غرف المخنزل

 قبول الارضية 0.048 2 6.062 خنوع حيازة البخناء

 

 



 

81 
 

والبيانات ( منخفض-م وسط-مر ف ) وجد عالقة بين مس و  الدخل الفرضية الثانية:  -ب
 05.0مس و  داللة  دعن بيوت( – أراض -)سيارات الخاصة بالمم لكات الم علقة 

 يلي: كما (31-4)الفتبار ذاه الارضية تم استفدام افتبار كاي تربيع والخنتائج مبيخنة في جدول رقم 

( المتعلقة بالسيارات مستوى الدفل والممتلكات الفاصةللعالقة بين ) حتمالية بالخنسبةاالالقيمة -
مما يدل على عدم وجود عالقة بين مستوى الدفل  .151كبر من أ وذي .15.7تساوي 

 .بالسيارات الفاصة المتعلقةوالممتلكات 

بامتالك  والممتلكات الفاصة المتعلقةللعالقة بين )مستوى الدفل  االحتمالية بالخنسبةالقيمة  -
 مما يدل على وجود عالقة بين مستوى الدفل .151وذي اقل من  15111تساوي االراضي( 
 .راضيبامتالك األ الفاصة المتعلقةوالممتلكات 

بالبيوت(  والممتلكات الفاصة المتعلقةالدفل  )مستوىللعالقة بين  االحتمالية بالخنسبةالقيمة -
والممتلكات مما يدل على وجود عالقة بين مستوى الدفل  .151قل من أوذي  15111تساوي 
 .المتعلقة بالبيوت الفاصة

والبيانات الم علقة ( منخفض-م وسط-مر ف )مس و  الدخل  العالقة إليجاداخ بار كاي  ربي   (31-4)جدول رقم 
 بيوت( – أراض -الخاصة )سيارات بالمم لكات 

 (مخنفا -متوسط-مرتاع)مستوى الدفل  

 القرار القيمة االحتمالية درجة الحرية قيمة كاي تربيع المتغيرات

 سيارات
يةالارض رف  0.515 2 1.328  

 أراضي
 قبول الارضية 0.000 8 46.000

 بيوت
 قبول الارضية 0.000 6 68.599
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والبيانات ( منخفض-م وسط-مر ف ) وجد عالقة بين مس و  الدخل : الثالثةالفرضية  -ج
للصرف شمولية المخنزل و نوعية مياه الشرب، اه الشرب والصرف الصح  )ميالم علقة ب

 05.0مس و  داللة  ( عندالصحي
 يلي: كما (32-4)الفتبار ذاه الارضية تم استفدام افتبار كاي تربيع والخنتائج مبيخنة في جدول رقم 

 وذي 15371تساوي ( نوعية مياه الشربللعالقة بين )مستوى الدفل و االحتمالية بالخنسبةالقيمة -
 والممتلكات الفاصة المتعلقةوجود عالقة بين مستوى الدفل  على عدممما يدل  .151كبر من أ

 بالسيارات

تساوي ( للصرف الصحيشمولية المخنزل للعالقة بين )مستوى الدفل و  االحتمالية بالخنسبةالقيمة  -
والممتلكات عالقة بين مستوى الدفل  وجودعدم  مما يدل على .151من  كبرأوذي  15193

 .بالبيوت الفاصة المتعلقة

والبيانات الم علقة بالسكن ( منخفض-م وسط-مر ف )مس و  الدخل  العالقة إليجاداخ بار كاي  ربي   (32-4)جدول رقم 
 نوع حياز  البناء( -عدد غرف المنزل –) نوع السكن  والبيئة المنزلية

 (مخنفا -متوسط-مرتاع)مستوى الدفل  

 القرار القيمة االحتمالية درجة الحرية قيمة كاي تربيع المتغيرات

 0.412 2 1.771 نوعية مياه الشرب
 رف 
 الارضية

مشمول المنزل بالصرف 

 الصحي
2.666 2 0.264 

 رف 
 الارضية
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والخدمات الصحية ( منخفض-م وسط-مر ف ) وجد عالقة بين مس و  الدخل الفرضية الرابعة:  -د
، ، جنس المعاقإعاقة في أحد أفراد األسرة مزمن، وجودوجود مريض في المنزل بمرض )

يمكن لألسرة التي مستشفى البعد عن المنزل،  صحي لألسرةالمركز البعد ، عمر المعاق

 05.0مس و  داللة  الخدمة( عند تقدم التي الصحية المراكز ، عددمراجعته
 يلي: كما (33-4)الفتبار ذاه الارضية تم استفدام افتبار كاي تربيع والخنتائج مبيخنة في جدول رقم 

( وجود مريض في المنزل بمرض مزمنالدفل و )مستوىالقيمة االحتمالية بالخنسبة للعالقة بين -
 مريضووجود عالقة بين مستوى الدفل  على وجودمما يدل  .151قل من أ وذي 15174تساوي 

   .في المنزل بمرض مزمن

تساوي ( أفراد األسرةإعاقة في أحد وجود القيمة االحتمالية بالخنسبة للعالقة بين )مستوى الدفل و-
في  إعاقةووجود مما يدل على عدم وجود عالقة بين مستوى الدفل  .151من  أكبر وذي 15968

    .أحد أفراد األسرة

كبر أوذي  157.8تساوي ( جنس المعاقالقيمة االحتمالية بالخنسبة للعالقة بين )مستوى الدفل و-
 .جخنس المعاقالدفل و م وجود عالقة بين مستوى مما يدل على عد .151من 

كبر أوذي  15931تساوي ( عمر المعاقالقيمة االحتمالية بالخنسبة للعالقة بين )مستوى الدفل و-
   .عمر المعاقم وجود عالقة بين مستوى الدفل و مما يدل على عد .151من 

( عن المنزل صحي لألسرةالمركز البعد القيمة االحتمالية بالخنسبة للعالقة بين )مستوى الدفل و-
بعد مما يدل على عدم وجود عالقة بين مستوى الدفل و .151كبر من أ وذي 15714تساوي 

 عن المنزل صحي لألسرةالمركز ال

( يمكن لألسرة مراجعتهالتي مستشفى البعد القيمة االحتمالية بالخنسبة للعالقة بين )مستوى الدفل و-
المستشفى بعد عالقة بين مستوى الدفل ومما يدل على وجود  .151وذي اقل من  15118تساوي 

 .يمكن لألسرة مراجعته التي

( الفدمة تقدم التي الصحية المراكز عددالقيمة االحتمالية بالخنسبة للعالقة بين )مستوى الدفل و 
 المراكز عددوجود عالقة بين مستوى الدفل و  مما يدل على .151قل من أوذي  15111تساوي 
 .الفدمة تقدم التي الصحية
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-م وسط-مر ف )مس و  الدخل بين  اخ بار كاي  ربي  إليجاد العالقة (33-4)جدول رقم 
إعاقة ف  أحد أفراد والخدمات الصحية )وجود مريض ف  المنزل بمرض مزمن، وجود ( منخفض
ال   مس شف  البعد عن المنزل،  صح  لألسر المركز البعد ، عمر المعاق، جن  المعاق، األسر 

 الخدمة(  قدم ال   الصحية المراكز ، عددمراجع هيمكن لألسر  

 (مخنفا -متوسط-مرتاع)مستوى الدفل  

قيمة كاي  المتغيرات
 تربيع

درجة 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

وجود مريض في المنزل بمرض 

 مزمن  
ةالارضيقبول  0.013 2 8.716  

 الارضية رف  0.698 2 0.719   إعاقة في أحد أفراد األسرة وجود 

 الارضية رف  0.159 1 1.987 جنس المعاق

 الارضية رف  0.640 2 0.892   عمر المعاق

عن  صحي لألسرةالمركز البعد 

 المنزل
 الارضية رف  0.103 4 7.703

يمكن لألسرة  التيمستشفى البعد 

 مراجعته
 الارضيةقبول  0.008 12 26.790

 الارضيةقبول  0.000 6 25.840 الخدمة تقدم التي الصحية المراكز عدد
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والخدمات ( منخفض-م وسط-مر ف ) وجد عالقة بين مس و  الدخل الفرضية الخامسة:  -ه
قرب المركز  الشعب،متوسط عدد الطلبة في  العائلة،في  الطلبة المؤهل العلمي، عددال عليمية )

 05.0مس و  داللة  المنزل( عندالتعليمي من 
 كما يلي: (34-4)الفتبار ذاه الارضية تم استفدام افتبار كاي تربيع والخنتائج مبيخنة في جدول رقم 

قل أوذي  1.111( تساوي المؤهل العلميللعالقة بين )مستوى الدفل و االحتمالية بالخنسبةالقيمة -
 المؤهل العلمي.عالقة بين مستوى الدفل و على وجودمما يدل  .151من 

 15118( تساوي في العائلة الطلبة عددللعالقة بين )مستوى الدفل و االحتمالية بالخنسبةالقيمة - 
 .في العائلة الطلبة عددمما يدل على وجود عالقة بين مستوى الدفل و .151قل من أوذي 

تساوي ( متوسط عدد الطلبة في الشعبالقيمة االحتمالية بالخنسبة للعالقة بين )مستوى الدفل و-
متوسط عدد مما يدل على عدم وجود عالقة بين مستوى الدفل و .151كبر من أوذي  151.3

 .الطلبة في الشعب
تساوي ( قرب المركز التعليمي من المنزلالقيمة االحتمالية بالخنسبة للعالقة بين )مستوى الدفل و-

قرب المركز التعليمي مما يدل على وجود عالقة بين مستوى الدفل و .151قل من أوذي  15144

 .ن المنزلم
والخدمات ال عليمية ( منخفض-م وسط-مر ف )مس و  الدخل  العالقة إليجاداخ بار كاي  ربي   (34-4)جدول رقم 

ف  العائلة، م وسط عدد الطلبة ف  الشعب، قرب المركز  الطلبة والد، عددإليها األ )المةهل العلم ، المدار  ال   ين م  
 ال عليم  من المنزل(

 (مخنفا -متوسط-مرتاع)مستوى الدفل  

 القرار القيمة االحتمالية درجة الحرية قيمة كاي تربيع المتغيرات

ةالارضيقبول  0.000 6 30.399 المؤهل العلمي  

 الارضيةقبول  0.008 10 23.988 في العائلة الطلبة عدد

 الارضية رف  0.054 4 9.317 في الشعبعدد الطلبة متوسط 

 الارضيةقبول  0.033 4 10.485 المنزلقرب المركز التعليمي من 
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 الخام الفصل 

االح ياجات المس قبلية للسكان من الخدمات الصحية 
 وال عليمية

 :مقدمة

 سقاطات المس قبلية للزياد  السكانيةأواًل: اال

 الاترة الزمخنية للتقديرات السكاخنية .7
 سيخناريوذات الزيادة السكاخنية .1
 طرق االسقاطات السكاخنية .4
 ولالسكاخنية وفق السيخناريو األقاطات االس .3
 االسقاطات السكاخنية وفق السيخناريو الثاخني ..
 م.114عام  حتىأعداد السكان المتوقعة  .9

 ثانيًا:  قدير اح ياجات السكان من الخدمات ال عليمية والصحية

 تحديد معايير الفدمات .7
 عدد السكان فياحتساب الزيادة  .1
 السكان من الفدمات حسب المحافظات تاحتساب احتياجا .4
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 :مقدمة
تعتبر عملية حساب مقدار احتياج محافظات غزة وسكاخنها المستقبلي من الفدمات 
 ،التعليمية والصحية عملية ضرورية إلخنجاح وتسيير حياة االخنسان بأفضل مستوى معيشي ممكن

زمات والكوارث والك بخناًء على قاعدة أن عملية التفطيط المسبق تساعد في عدم الوقوع في األ
وبالتالي  ،مستوى الفدمات التعليمية والصحية يمستويات المعيشة الخناتجة عن تدخن يخنساخنية وتدخناإل

الفدمات الصحية والتعليمية بشكل مسبق يجخنبخنا من الوقوع في الكثير من  حجمتوفير ومعرفة 
 .والاي يرتبط بارتااع مستوى معيشة السكان فيها ،المشكالت

محافظات غزة وسكاخنها المستقبلي من الفدمات التعليمية وتتضمن عملية احتساب حاجة 
-1111ان لسخنة الهدف)حساب وتقدير عدد السك :فطوتين رئيسيتين ذماالمطلوبة والصحية 

 .الفدمات التعليمية والصحيةم( ومن ثم تقدير االحتياجات من .114

 السكانية للزياد  المس قبلية سقاطاتالا: أوالً 
مفطط ذو فدمة السكان  أيوالهدف من  المحور الرئيسي للتفطيط،السكان  يعتبر

التخنبؤ  عمليةوتعد  ،(6-3، 1177، وزارة التفطيط) بالدرجة األولى و توفير الفدمات الالزمة لهم
 تالتي تحدد االحتياجا ةبأعداد السكان في المستقبل من أذم المؤشرات التفطيطية والتخنموي

سمير ) المستقبلية للسكان من السكن والمرافق العامة والفاصة والفدمات ووسائل المعيشة
زيادة أو  د تفطيطها سكاخنياً كما أن تحديد كم ستخنمو المديخنة أو المخنطقة المرا، (44، 1116،صافي
 علىخنها ستساعد للمفططين أل مهمةعلى مستوى المعيشة والتخنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ  خنقصاخناً 

ن تحليل البياخنات أبوبافتصار يمكن القول  ،حجم التغيرات التي ستحصل مستقبالً  علىالتعرف 
 المطلوبةأعداد الفدمات التعليمية والصحية السكاخنية وتقديرات السكان المستقبلية يساذم في تقدير 

ن عملية إوبالتالي ف، لرفع مستوى المعيشة أو على األقل الحااظ على المستوى الحالي مستقبالً 
ن معرفة عدد السكان المتوقع أولي حيث لسكان المستقبلي تعتبر الفطوة األحساب وتقدير عدد ا

الفدمات التعليمية والصحية من تحديد مقدار يمكخنخنا ، و في سخنة الهدف التي يتم التفطيط لها
 المطلوبة.
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 الف ر  الزمنية لل قديرات السكانية .3

 ،الغالب قصير والتوقع فيه توقع قريب فىوذو  ىالمدة التي يمتد عليها التوقع بالمد تسمى 
سقاط يكون ما حساب التوقع واالأ ،وكلما كبر المدي ازداد التعر  للفطأ بسبب غمو  المستقبل

 ،لإلسقاط و مبدأً أصلي فيعتبر مخنطلقا عدد السكان األ علىبطريقة المركبات والك بان يعتمد  غالباً 
سمير ) جيالاألفراد زمرة من أليه مجموع إو ما يصير أفراد كل جيل أليه عدد إثم يحسب ما يصير 

  .(44، 1116،صافي
لتي تأتي ضمن وا ،سخنة 18م بمدة زمخنية .114عام  إلىولقد تم تحديد سخنة الهدف 

والاي سيتم تقدير أعداد  الفدمات التعليمية والصحية،المتوسط في مجال تفطيط  ىتقديرات المد
ذاه السخنة وفق سيخناريوذين للزيادة السكاخنية وبطرق مفتلاة ومن ثم أفا متوسط لهاه  ىالسكان حت

مقدار الحاجة من السيخناريوذات ألجل االعتماد عليه في تحديد  ترجيح أحد ذاهثم ومن  ،الطرق
والك  1111، أما بالخنسبة لسخنة األساس حددت الدراسة العام أعداد الفدمات التعليمية والصحية

ن ما خنشر ، وألحصاءاتإالرسمية الخناتجة عن التعداد السكاخني وما يتوفر من  تلتوافر اإلحصائيا
 التعداد.قل دقة من بياخنات أفهي عبارة عن تقديرات وتخنبؤات  بعد الك من احصاءات

 
 سيناريوهات الزياد  السكانية .3

التي تحدد التوجهات  سيخناريوذات الزيادة السكاخنية علىسقاطات المستقبلية تعتمد اال
بخناًء على الظروف التي تعيشها مخناطق االسقاطات، كما تعتمد  المستقبلية ألعداد السكان

وذي المواليد والوفيات والتي تمثل الزيادة السكاخنية الطبيعية  ذامة تثالثة أساسا على االسقاطات
 .إلى جاخنب الهجرة بأخنواعها

 السيناريو األول -أ
خنه في دراسة لوزارة أيتوقع السيخناريو األول احتمال عودة مجموعة من الخنازحين، حيث 

 الغربية الضاة إلىمليون خنازح  1ووفق سيخناريو تم إعداده افتر  عودة  التفطيط الالسطيخنية
بين عام  ما 111،111 ، عاد مخنهم فعلياً ةغز قطاع خنازح إلى  3.1،111 وقطاع غزة متوقع عودة

، ويتوقع (1111-.117بين ) الباقين في الاترة ما 1.1،111ويتوقع عودة ال ،(1111-1111)
وزارة )إلى مديخنة فاخنيوخنس كمركز إقليمي ثاخني %11و ،مخنهم إلى مديخنة غزة %41أن يعود 
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حسب توجهات المفطط االقليمي لقطاع غزة، وحسب السيخناريو فإن أعداد  (71، 1177، يطالتفط
لى محافظة غزة إوأعداد العائدين  ،خنسمة 175000العائدين إلى محافظة فاخنيوخنس سيصل إلى 

سقاطات خنة الهدف يمثل عدد السكان وفق االوبالتالي فإن عدد السكان في س ،خنسمة 85000
ه أعداد العائدين مع ثبات معدل الزيادة السكاخنية الطبيعية أي ثبات معدالت إلي السكاخنية مضافاً 

  .(1)( سخنوياً %3.257) ددالخنمو السكاخني على وضعها الحالي والتي تقدر ب
 السيناريو الثان  -ب

يتوقع السيخناريو الثاخني عدم عودة أي خنازح، وبالتالي فإن الزيادة السكاخنية تكون خنتيجة للخنمو 
للسكان أي عبارة عن صافي المواليد والوفيات، مع اخنفاا  تدريجي في معدل الزيادة الطبيعي 
اتجاه السكان خنحو التعليم وعمل المرأة باإلضافة إلى تأفير  مخنها خناكر سبابأ لعدةوالك  ،السكاخنية

 .، وارتااع متوسط السن عخند الزواجسن الزواج
 ،ألول ألخنه أكثر واقعية من السيخناريو األولوترجح الدراسة السيخناريو الثاخني على السيخناريو ا

ولوجود المعوقات المفتلاة لحدوث السيخناريو األول إال أخنه يمكن استفدام السيخناريو األول في حالة 
 توفر فصائصه وامكاخنية تطبيقه.

 سقاطات السكانيةطرق اال .1
المستقبل مثل عداد السكان في أ و توقع أسقاط اوذخناك العديد من الطرق التي يتم بموجبها 

وطريقة  ،والطريقة األسية ،وطريقة الوسط الهخندسي ،والمتوالية الهخندسية ،طريقة المتوالية الحسابية
ويمكن حصر ذاه الطرق في مجموعتين  ،وطريقة المكوخنات أو العخناصر السكاخنية ،معدالت البقاء

فكرة  علىم ذاه المجموعة وتقو  ،طريقة االتجاه أو االستمداد المستقبلي أو السالسل الزمخنية :ذما
أما  ،اكتشاف خنمط سلسلة البياخنات الديمغرافية في الماضي ثم استمداد خناس الخنمط مستقبالً 

وذاه الخنمااج تظهر عالقة سبب وأثر  ،المجموعة الثاخنية فتتمثل في االخنحدار البسيط والمتعدد
 عداد السكان.أ سية في حساب ة األأخنه سيتم استفدام الطريقال إ بخنمااج التخنبؤ السببية حياخناً أوتعرف 

 

 

                                                           
 .64ص  الفامسراجع الاصل  (1)
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 الطريقة األسية

تعد ذاه الطريقة من الطرائق األكثر طواعية للظاذرة السكاخنية التي تفضع للتغير المركب 
تستفدم ذاه الطريقة في تقدير و ، (7) السخنةالمستمر عخندما يحدث التغير في كل لحظة ويوم في 

ويمكن استفدام ذاه الطريقة في  ،)معدل خنمو أسي(حجم السكان عن طريق الخنمو بين تعدادين 
تقدير حجم السكان اإلجمالي أو لائات محددة من السكان مثل الاكور واإلخناث وحجم السكان 

ويتم تطبيقها ، (1) محددةالحضر أو الريف عخند أي خنقطة زمخنية في المستقبل باستفدام معدالت خنمو 
 -: (8) التاليةمن فالل الصيغة الرياضية 

 ر نهـــــ  3=ك3ك

 ن:إحيث 
 للسكان. السخنوي ر   =  معدل الخنمو

 =  عدد السكان في التعداد أو التقدير الثاخني.  1ك
 =  عدد السكان في التعداد أو التقدير األول.  7ك

 .1و ك 7ن   =  الاترة الزمخنية الااصلة بين ك
( وذي 1517818ومقدارذا ثابت يساوي )ليها معدل الخنمو والزمن إسية التي يرفع =  القوي األ  ذدددد

 .7معكوس اللوغاريتم الطبيعي للرقم 
 -: (3) التالية( من فالل المعادلة PRوتتم عملية حساب معدل الخنمو السكاخني السخنوي )ر=

𝑃𝑅 = ⌊⌊(
𝑃𝑖

𝑝𝑜
)

(
1
𝑡

)

⌋ − 1⌋ ∗ 100 

 

PR  معدل الخنمو السكاخني السخنوي = 
Pi  عدد السكان الالحق = 
Po عدد السكان السابق = 

t   المدة الزمخنية = 

                                                           
 .171، صجامعة المرقب-الساتل مجلة“، 11.1عام  حتىمقارخنة الخنمااج السكاخنية للتخنبؤ بعدد سكان ليبيا ” سعد صبر العجيلي، (1)
 .6ص (1171 )اليمن،، م(.111-.111المجلس الوطخني للسكان، اإلسدقاطات السكاخنية للجمهورية اليمخنية للاترة) (7)
 .71، مرجع سبق اكره، ص“دراسة التغير السكاخني-دراسات في الجغرافيا البشرية المتقدمة” احمد دحالن،  (8)
الجغرافيون ى للحجم السكاخني، مخنتد المستقبليوالتقدير أمين علي محمد حسن، طريقة حساب معدل الخنمو السخنوي للسكان  (2)

 http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=11953 العرب

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=11953
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 ولقاطات السكانية وفق السيناريو األ ساال .4
 معدل الزيادة السكاخنية الطبيعيةثبات  سقاطات السكاخنية في السيخناريو األول علىتعتمد اال

والتي سيتم تطبيقها لتوقع عدد السكان المستقبلي  ،سقاط السكاخنيلتقدير أو االل الاترة الزمخنية لاطو 
 4.191.7 مقدارذاأي بزيادة  .3631.6 الي .114عام ليصل عدد سكاخنها لمحافظات غزة 
 -التالية: وفق المعادلة  1111خنسمة عن عام 

  (38( )1.11357 )(8151781) 3436541 = 3ك 

  ن:إحيث 
 .(1) %3.257للسكان =  السخنوي ر   =  معدل الخنمو

  .خنسمة 573151.9= 114.=  عدد السكان عام   1ك
 .خنسمة 1416543ذو  1111تعداد =  عدد السكان في   7ك
 .سخنة 18=  1و ك 7ترة الزمخنية الااصلة بين ك=  الا    ن

 (.1517818سية )ذدددد =  القوي األ
 

فتددددرات االسددددقاط يظهددددر لددددديخنا عدددددد  علددددىمددددن فددددالل تطبيددددق الطددددرق والمعددددادالت السددددابقة 
 (.5+4+3+2+1-5حسب كل محافظة شكل ) م1141سقاط عام السكان لسخنة اال

 
 للسيخناريو األول لمحافظة شمال غزةفترات االسقاط  علىعداد السكان أ  (1-5)شكل 

 المصدر: إعداد الطالب

                                                           
 64ص  الفامس راجع الاصل (1)
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 للسيخناريو األول لمحافظة غزةفترات االسقاط  علىعداد السكان أ  (2-5)شكل 
 المصدر: إعداد الطالب

 

 

 للسيخناريو األول دير البلحأعداد السكان على فترات االسقاط لمحافظة  (3-5)شكل 

 المصدر: إعداد الطالب
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 للسيخناريو األول أعداد السكان على فترات االسقاط لمحافظة فاخنيوخنس (4-5)شكل 

 المصدر: إعداد الطالب

 

 للسيخناريو األول لمحافظة رفحفترات االسقاط  علىعداد السكان أ  (5-5)شكل 

 المصدر: إعداد الطالب
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 وفق السيناريو الثان سقاطات السكانية اال .5
ل الاترة اطو  معدل الزيادة السكاخنية الطبيعية تغير سقاط السكاخني الثاخني علىااليعتمد 
 (. 1-5خناس الطريقة السابقة جدول )سقاط السكاخني والاي يتم من فالل و االأالزمخنية للتقدير 

  معدالت الزيادة السكاخنية الطبيعةالتخناقص في ( 1-5) جدول

 2007 الاترة
2007 

2013 

2013 

2019 

2019 

2025 

2025 

2031 

2031 

2035 

 %.151 %1511 %.157 %1571 %.151 %1511 مقدار اخنفاا  معدل الزيادة السكاخنية

 %3 %3.05 %3.1 %3.15 %3.2 %3.25 معدل الزيادة السكاخنية

 م1111بخناًء على بياخنات الجهاز المركزي لإلحصار الالسطيخني لعام  المصدر: إعداد الطالب

 7661وقد وضعت معدالت الزيادة السكاخنية بخناًء على معدالت الزيادة السكاخنية بين عامي 
  .(1) %3.25تمثل  والتي 1111و

سقاط السكاخني فقد روعي فيها والاي يمثل مجموعها فترة اال ما بالخنسبة للاترات األفرىأ
افترا  اخنفاا  معدل الزيادة السكاخنية خنتيجة العوامل السابقة الاكر ودوامها وتعاظمها بمعدل 

، أما بالخنسبة للاترة الثاخنية والثالثة والرابعة ىمن خنسبة الزيادة السكاخنية في الاترة األول %.151حوالي 
 والفامسة فإن الخنسبة تضاف إلى كل مرحلة بشكل تراكمي.

يقة بخناس السيخناريو األول ولكن مع افتالف معدل الخنمو السكاخني تطبيق الطر  ولقد تم
ة فمسوبالتالي يفرج إليخنا  ،سقاط في السيخناريو الثاخنيب الاترات التي قسمت فيها مدة االحس

م .114في سخنة الهدف عام محافظات غزة تراكمها يكون عبارة عن عدد السكان في  تاسقاطا
 (.6-5شكل ) ضافة أعداد السكان العائدين لكل فترة زمخنيةإ إلىباإلضافة  ىالطريقة األولحسب 

 
                                                           

 -كالتالي:  تم احتساب معدل الخنمو السكاخني السخنوي من فالل معادلة معدل الخنمو السكاخني السخنوي (1)

𝑃𝑅 = ⌊⌊(
1416543 

951790
)

(
1

10
)

⌋ − 1⌋ ∗ 100 = 3.25% 
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 للسيخناريو الثاخني لمحافظة شمال غزةفترات االسقاط  علىعداد السكان أ  (6-5)شكل 

 المصدر: إعداد الطالب

 

 

 للسيخناريو الثاخني لمحافظة غزةفترات االسقاط  علىعداد السكان أ  (7-5)شكل 

 المصدر: إعداد الطالب
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 للسيخناريو الثاخني أعداد السكان على فترات االسقاط لمحافظة دير البلح (8-5)شكل 

 المصدر: إعداد الطالب

 

 

 للسيخناريو الثاخني أعداد السكان على فترات االسقاط لمحافظة فاخنيوخنس (9-5)شكل 

 المصدر: إعداد الطالب
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 للسيخناريو الثاخني لمحافظة رفحفترات االسقاط  علىعداد السكان أ  (10-5)شكل 

 المصدر: إعداد الطالب
 م3115عام   أعداد السكان الم وقعة ح  .6

أو  الخناتجة عن الخنمو الطبيعيالسابقة التقديرات السكاخنية  وأطرق االسقاطات  على بخناءً 
المستقبلي سيتم من  لمحافظات غزةن عدد سكان إعودة الخنازحين وحسب السيخناريو األول والثاخني ف

 (.2-5جدول )فالل أفا متوسطات لهاه الطرق 
  م..114المتوقعة حتي عام  عداد السكانأ  (2-5) جدول

محافظات 
 غزة

عدد السكان 
 األصلي

 لسيخناريوذات الزيادة السكاخنية م وفقاً .114عدد السكان لسخنة الهدف 
متوسط 
 السيخناريوذين

 السيخناريو الثاخني ولالسيخناريو األ
عدد السكان 

 المتوقع
أعداد 
 العائدين

عدد السكان المتوقع مع 
 العائدين

 عدد السكان المتوقع

محافظة 
 شمال غزة

111139 672695   91196. 720058 653755 

 1238372 1322665 7471993 1.111 1235664 369377 غزة

 497212 547639 77971.   511617 .4..11 دير البلح

 743028 722011 836.11 71.111 674520 111616 فاخنيوخنس

 419406 461942 1..347   431557 714411 رفح

 3651052 3526052 41191.1 1.1111 3526052 1416543 قطاع غزة

 المصدر: إعداد الطالب
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خنسمة لعام  41191.1 ذو سقاطات السابقةن عدد السكان المتوقع وفق االإوبالك ف
أي بمعدل زيادة عدد  ،خنسمة وفق السيخناريو الثاخني 4.191.1، ووفق السيخناريو األول .114

حسب السيخناريو  2109509خنسمة حسب السيخناريو األول و 14.6.16 م1111السكان عن عام 
ذاه و  في المتوسط، مليون 2.2بمعخنى أن عدد السكان سوف يزيد عن الوضع القائم بحوالي  الثاخني

الفدمات التعلمية والصحية والتي يجب توفيرذا لى مجموعة من إاألعداد من السكان بحاجة 
 علىوبالك يمكن االعتماد  ،زمة فدماتيةأبحيث ال خنقع في  وتفطيطها وتوقعها واسقاطها مسبقاً 

أعداد  في تحديد مقدار الحاجة من .114سقاطات ألعداد السكان في سخنة الهدف عام ذاه اال
الزيادة السكاخنية وفق  توقع( 11-5ضح الشكل )ويو  ومساحة الفدمات التعليمية والصحية المطلوبة،

 ..114عام  ىسقاطات السكاخنية حتفترات سخنوات اال

 
  م.114سيخناريوذات الزيادة السكاخنية لعام ( 11-5) شكل

 المصدر: إعداد الطالب

سقاطات السكاخنية ادة السكاخنية وفق فترات سخنوات اال( تطور الزي11-5حيث يبين الشكل )
، ويظهر من 7661مع توقيع أعداد السكان في قطاع غزة عام  .114عام  ىحت 1111من عام 

 1111وبعد عام  1111الشكل السابق حجم الزيادة السكاخنية المضطردة على مدار االعوام قبل 
والك خنتيجة ارتااع معدل الخنمو السكاخني السخنوي، مما يتطلب توفير الفدمات  ،.114إلى عام 
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لهاه الزيادة في أعداد السكان والاي يتطلب احتساب مقدار الحاجة  التعليمية والصحية بشكل مسبق
 من مساحة وأعداد الفدمات الصحية والتعلمية.

 

 

  م.114 أعداد السكان حتى عام( 12-5) شكل

 المصدر: إعداد الطالب
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 ثانيًا:  قدير االح ياجات من الخدمات ال عليمية والصحية 

تفضع أخنماط استعماالت األراضي لمعايير تفطيطية محددة في التجمعات العمراخنية بحيث 
جمالية وبصورة جمالي مساحة التجمع العمراخني اإلإتحدد خنسب مساحات خنمط كل استعمال من 

 توطخنهاوتحديد مساحاتها وتحديد كم وخنوع الفدمات المطلوب  ،تضمن تخنظيم ذاه االستعماالت
ة السكان لها، وقد تفتلف خنسب مساحات استعماالت األراضي المفتلاة من مستقباًل حسب حاج

عملية  ولتقدير ،(18، 1177، عثمان غخنيم) فصوصيتهاألن لكل مديخنة  خنظراً  ىمديخنة ألفر 
 -: البد منالمستقبلية من الفدمات التعليمية والصحية  تاحتساب االحتياجاو 
  حديد معايير الخدمات .3

ضمن المجاورة  مستويات على الفدمات والمساحة الالزمة للفدماتتم احتساب أعداد 
المساحات الالزمة للمخناطق السكخنية، وسيتم حساب الفدمات الالزمة على المستوى االقليمي 

 .(3-5م جدول )1171وتم خنشرذا عام بالرجوع للمقاييس التي اعتمدتها وزارة التفطيط 

 العالمية والمحلية الستفدامات األر  ة(: المعايير التفطيطي3-5جدول )

 مدون 5111 ةمختلفة. المساح دول في المستخدمة المعايير

مركز 

 المدينة

الحي 

 السكن

المجاورة 

وزارة  السكنية

التخطيط 

 الفلسطينية

الواليات 

المتحدة 

األمريك

 ية

 نوع الخدمة النرويج
قطاع 

-75000 الخدمات

200000 

10000-

5000 

2000-

5000 

 روضة 13.5 2 4 4  

يم
عل

الت
 

  15 15 48 
15-

32.5 
 مدرسة ابتدائية

 مدرسة ثانوية 11 51 2.5  2.5 

 *جامعة   1.5   1.5

 المجموع   23   

 عيادة 1.4  2.5 2.5  

حة
ص

ال
 

 *مستشفى عام   2   2

 المجموع   4.5   

 المجموع   65.4 33.5 13 18.9

 م1174والتفطيطد، وزارة الفارجية المصدر: 
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 عدد السكان ف اح ساب الزياد   .3
على  م بخناءً .114لى عام إ 1111 تم احتساب الزيادة في أعداد السكان ما بين عام

ولقد تم اعتماد السيخناريو األسوأ للسكان وذو السيخناريو األسوأ  ،تم إعدادذا التيسقاطات السكاخنية اإل
 .في عملية التفطيط فللحتى ال يكون ذخناك أي 

 .الزيادة في عدد السكان(: 4-5جدول )

 المحافظة 
عدد السكان عام 

1111 
عدد السكان عام 

114. 
الزيادة في عدد 

 السكان
 402449 .91196 111139 شمال غزة 

 814253 7471993 369377 غزة

 306082 77971. .4..11 دير البلح

 578541 836.11 111616 فاخنيوخنس

 258185 1..347 714411 رفح

 2359509 41191.1 1416543 قطاع غزة
 المصدر: إعداد الطالب

 

 اح ساب اح ياجات السكان من الخدمات حسب المحافظات .1
 محافظة شمال غزة -أ

 لمحافظة شمال غزة احتياجات السكان من الفدمات(: 5-5جدول )

قطاع 

 الخدمات
 السكانالزيادة في عدد  نسمة 5111دونم لكل  نوع الخدمة

المساحة 

 بالدونم

عدد 

 الخدمات

يم
عل

الت
 

 4 روضة

402449 

20 5 

 36 54 1.5 مدرسة ابتدائية

 13 32 2.5 مدرسة ثانوية

 36 54 1.5 جامعة

حة
ص

ال
 

 13 32 2.5 عيادة

 20 40 2 مستشفى عام

 122 232 المجموع

 المصدر: إعداد الطالب
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 غزة -ب

 لمحافظة غزة الفدماتاحتياجات السكان من (: 6-5جدول )

قطاع 

 الخدمات
 الزيادة في عدد السكان نسمة 5111دونم لكل  نوع الخدمة

المساحة 

 بالدونم

عدد 

 الخدمات

يم
عل

الت
 

 4 روضة

814253 

41 10 

 72 109 1.5 مدرسة ابتدائية

 26 65 2.5 مدرسة ثانوية

 72 109 1.5 جامعة

حة
ص

ال
 

 26 65 2.5 عيادة

 41 81 2 مستشفى عام

 248 470 المجموع

 المصدر: إعداد الطالب

 دير البلح -ت

 دير البلحلمحافظة  احتياجات السكان من الفدمات(: 7-5جدول )

قطاع 

 الخدمات
 الزيادة في عدد السكان نسمة 5111دونم لكل  نوع الخدمة

المساحة 

 بالدونم

عدد 

 الخدمات

يم
عل

الت
 

 4 روضة

306082 

15 4 

 27 41 1.5 مدرسة ابتدائية

 10 24 2.5 مدرسة ثانوية

 27 41 1.5 جامعة

حة
ص

ال
 

 10 24 2.5 عيادة

 15 31 2 مستشفى عام

 93 177 المجموع

 المصدر: إعداد الطالب

 فاخنيوخنس -ث

 فاخنيوخنسلمحافظة  احتياجات السكان من الفدمات(: 8-5جدول )

قطاع 

 الخدمات
 السكانالزيادة في عدد  نسمة 5111دونم لكل  نوع الخدمة

المساحة 

 بالدونم

عدد 

 الخدمات

يم
عل

الت
 

 4 روضة

578541 

29 7 

 51 77 1.5 مدرسة ابتدائية

 19 46 2.5 مدرسة ثانوية

 51 77 1.5 جامعة

حة
ص

ال
 

 19 46 2.5 عيادة

 29 58 2 مستشفى عام

 176 334 المجموع

 المصدر: إعداد الطالب
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 رفح -ج

 رفحلمحافظة  الفدماتاحتياجات السكان من (: 9-5جدول )

قطاع 

 الخدمات
 الزيادة في عدد السكان نسمة 5111دونم لكل  نوع الخدمة

المساحة 

 بالدونم

عدد 

 الخدمات

يم
عل

الت
 

 4 روضة

258185 

13 3 

 23 34 1.5 مدرسة ابتدائية

 8 21 2.5 مدرسة ثانوية

 23 34 1.5 جامعة

حة
ص

ال
 

 8 21 2.5 عيادة

 13 26 2 مستشفى عام

 79 149 المجموع

 المصدر: إعداد الطالب

الفدددددددمات التعليميددددددة المسددددددتقبلية مددددددن  ت( ملفددددددص باالحتياجددددددا10-5ويوضددددددح الجدددددددول )
 .سيخناريو الزيادة السكاخنية األولالمفتلاة وفق والصحية 

 ية من الفدمات التعليمية والصحية( ملفص باالحتياجات المستقبل10-5جدول )

قطاع 

 الخدمات
 نوع الخدمة

 عدد الخدمات

شمال  المجموع

 غزة
 رفح خانيونس دير البلح غزة

يم
عل

الت
 

 29 3 7 4 10 5 روضة

 20 23 51 27 72 36 مدرسة ابتدائية

 16 8 19 10 26 13 مدرسة ثانوية

 10 23 51 27 72 36 جامعة

حة
ص

ال
 

 16 8 19 10 26 13 عيادة

 18 13 29 15 41 20 مستشفى عام

 109 79 176 93 248 122 المجموع  

 جداول تقدير االحتياجات علىباالعتماد  إعداد الطالبالمصدر: 

 أعداد الفدمات المطلوبة حسب كل محافظة( االفتالف في 13-5ويوضح الشكل )

 

0

50

100

150

200

250

300

شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح

عدد الخدمات
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كوخنها  ،لى الفدماتإأكبر محافظة تحتاج  ذيويتبين من الشكل السابق أن محافظة غزة 
بقية  في لى الخنصف تقريباً إحين تخنفا   فياات أكبر زيادة سكاخنية تليها محافظة فاخنيوخنس 

 المحافظات.

 
 أعداد الفدمات في قطاع غزة مصخناة حسب خنوعها( 14-5شكل )

 االحتياجات تقدير جداول على باالعتماد المصدر: إعداد الطالب

 
 ،المطلوبة ذو الجامعات والمدارس االبتدائيةن أعلى عدد من الفدمات أويتبين من الشكل ب

فيما تخنفا  خنسبة العيادات والمدارس الثاخنوية والعيادات، إال أخنه ذخنا يمكن القول بأن العدد 
المطروح للجامعات والمدارس االبتدائية كبير وال يمكن تلبيته بشكل كامل حسب ما تم احتسابه 

المشكلة يمكن تفطيط خنصف ذاه األعداد على  ولحل ذاه ،وبخنائه على معدالت وزارة التفطيط
اسب د المعايير على استقرائها من معايير عالمية ال تتخنااعتبار أن وزارة التفطيط اعتمدت في اعد

 وقطاع غزة او المساحة الضيقة.
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 الن ائج وال وصيات
 أواًل: الن ائج

مجموعة األذداف التي عملت عليها قدمت الدراسة مجموعة من الخنتائج التي تم تحقيقها في ضوء 
 -يلي: والك كما  ،الدراسة

البيئة و التعليم، والصحة، والدفل، واألمن والسالمة،  ذي لتخنمية البشريةأظهرت الدراسة أن مؤشرات ا .7
 .أذم مؤشرات مستويات المعيشةو المخنزلية، وعدد أفراد األسرة، والبطالة، واالخنتشار الجغرافي، 

 ، والك تبعاً خنسبياً  في محافظات غزة تبايخناً والتعليمية يتباين التوزيع الجغرافي للفدمات الصحية  .1
 الفتالف الظروف والفصائص الجغرافية لكل محافظة.

 حكومي، مستشاى 15 مخنها مستشاى 25 غزة قطاع محافظات في 2010 عام المستشايات عددبلغ  .4
 .حكومية مستشايات غير والباقي

أدخنى خنسبة من ذاه و ، خنسبة من الفدمات الصحيةأعلى ن محافظة غزة تحتل أالدراسة بأظهرت  .3
لى ارتااع مستويات المعيشة في محافظة غزة عخنه في إالفدمات في محافظة رفح، وربما يعود الك 

أعداد المراكز الصحية المتوفرة، ويخنعكس الك على المسافة التي  يلي تدخنإوبالتالي أدى  ،محافظة رفح
 لى المركز الصحي حيث تزداد في محافظة رفح عن محافظة غزة.إطعها الارد للوصول يق

 مخنها مدرسة، 688 غزة قطاع محافظات في 2011/ 2012 الدراسي العام في المدارس عدد بلغ ..
 وكالة إلى تابعة مدرسة 244 و ثاخنوية، مدرسة 134 و أساسية، مدرسة 262حكومية و مدرسة 396

  .ثاخنوية مدرسة 11 و أساسية، مدرسة 37  فاصة مدرسة 48 و أساسية، الغوث جميعها
يتسم التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية والتعليمية على افتالف أخنواعها بالتوزيع المتركز على مستوى  .9

 .محافظات غزة وارتباط ذاا التوزيع بالكتل العمراخنية والمخناطق السكخنية
الاين أخنهو مرحلة التعليم  م1177في محافظات قطاع غزة عام ألفراد التحصيل العلمي ل بلغت خنسبة .1

 .%.65وبلغت خنسبة الاين لم يخنهو أي مرحلة تعليمية  %.715الجامعي 
ذخناك تقارب بين الاكور واإلخناث في التحصيل العلمي في محافظات غزة حيث بلغت خنسبة الاكور  .8

 .%7151واإلخناث  %7354الاين أخنهو مرحلة التعليم الجامعي 
ويعتبر  ،لكل شعبة اً طالب 4651 – 4.53معدالت الطلبة العامة لكل شعبة تتراوح بين مدى من عتبر ت .6

ذاا العدد كبير جدًا مقارخنة مع المعيار العالمي الاي يتمثل بالمعيار السعودي والاي يقر بأن لكل 
 طالب. 11شعبة عدد 
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ابعة لوكالة حيث بلغ معدل الطلبة عدد الطالب لكل شعبة يزيد في المدارس الحكومية والمدارس الت .71
بمعخنى أخنه ما يعادل خنصف معدل  1951 – 7951لكل شعبة في المدارس الفاصة في مدى ضمن 

 الطالب لكل شعبة في المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث ويقترب من المعيار السعودي.
عدادية حيث بلغت الخنسبة قطاع غزة ككل ذي المرحلة اإل ىأعلى خنسبة حاالت تعليمية على مستو  .77

تحتل محافظة فاخنيوخنس أكبر خنسبة ضمن فئة التعليم اإلعدادي والتي و تليها المرحلة الثاخنوية،  4.51%
 وفيما تتمثل أقل خنسبة في خنسبة األميين كائة تعليمية في محافظة دير البلح. %4151وصلت الى 

 ،ن خنسبة األميين تتقارب بيخنهماأال إ في محافظات غزة عخنهخنسبة المتعلمين في الضاة الغربية تزيد  .71
 لى ارتااع المستوى المعيشي للسكان في الضاة الغربية عخنه في قطاع غزة.إوالك يرجع 

ويرجع الك الى  ،على المعدالتأ يتبين أن معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان في محافظة غزة ذي  .74
 باقي محافظات قطاع غزة. عنارتااع المستوى المعيشي 

عدد غرف  –وجد عالقة بين مستوى الدفل والبياخنات المتعلقة بالسكن والبيئة المخنزلية )خنوع السكنت .73
  .حيازة البخناء( خنوع-المخنزل

بيخنما بيوت(  –أراضي-سياراتتوجد عالقة بين مستوى الدفل والبياخنات المتعلقة بالممتلكات الفاصة ) ..7
 .السياراتال توجد ذاه العالقة مع 

ن مستوى الدفل والبياخنات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي )خنوعية مياه ال توجد عالقة بي .79
   .الشرب، شمولية المخنزل للصرف الصحي(

وجود مري  في المخنزل بمر  مزمن، بعد )الصحية توجد عالقة بين مستوى الدفل والفدمات  .71
بيخنما ال يوجد عالقة لألسرة مراجعته، عدد المراكز الصحية التي تقدم الفدمة(  المستشاى التي يمكن

   .)وجود إعاقة في أحد أفراد األسرة، جخنس المعاق، بعد المركز الصحي لألسرة عن المخنزل( مع
توجد عالقة بين مستوى والفدمات التعليمية )المؤذل العلمي، عدد الطلبة في العائلة، قرب المركز  .78

 .متوسط عدد الطلبة في الشعببيخنما ال توجد ذاه العالقة مع  ي من المخنزل(التعليم
، أي بمعدل زيادة .114خنسمة لعام  41191.1السكاخنية عدد السكان المتوقع وفق اإلسقاطات بلغ  .76

 .2109509خنسمة حسب السيخناريو األول و 14.6.16م 1111عدد السكان عن عام 
 .114إلى عام  1111وبعد عام  1111عوام قبل ار األذخناك حجم زيادة سكاخنية مضطردة على مد .11

 .والك خنتيجة ارتااع معدل الخنمو السكاخني السخنوي، مما يتطلب توفير الفدمات
مركز حسب معايير  13. .114بلغت عدد الفدمات التعليمية التي يحتاجها سكان قطاع غزة لعام  .17

 .مركز فدمة تعليمية 764وزارة التفطيط و
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 ال وصيات: ثانياً  
 توصى الدراسة بضرورة رفع مستوى المعيشة والدفل للمواطخنين وتحسين أوضاعهم المعيشية. .3
لى تضافر الجهود الحكومية والمؤسسات التجارية والمواطخنين إلخنشاء مشاريع تخنمية إالدعوة  .3

 وبالتالي تحسين كااءة الفدمات التعليمية. ،تجارية للخنهو  بمستويات معيشة المواطخنين
ة توزيع الفدمات الصحية والتعليمية على كامل محافظات غزة وعدم التركيز في بع  ضرور  .1

 .ذمال األفرىا  المخناطق و 
 والمسافة المريحة لمراكز الفدمات الصحية والتعليمية. ةذمية مراعاة المعايير التفطيطيأ  .4
 ىعلى المستو زيادة أعداد المراكز الصحية والتعليمية بما يوائم مع الزيادة السكاخنية للحااظ  .5

 التعليمي والصحي للسكان.
د الطالب في كل شعبة ولكل مدرس وتقريبها من المعيار العالمي لضمان اتفاي  أعد .6

 الحصول على تعليم جيد.
لتوفير أفضل مستوى  .114ضرورة اخنشاء المراكز التعليمية والصحية المطلوبة حتى عام  .7

 معيشي للسكان والحد من الوقوع في الكوارث اإلخنساخنية.
 استمرار الدعم الحكومي والفاص لألسر الاقيرة لضمان استمرارية التعليم وسد حاجاته. .8
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 األخوة األفاضل

استبانة حول أثر مستوى املعيشة على اخلدمات  /املوضوع
 الصحية والتعليمية يف حمافظات غزة 

 

الواقع الحالي لمستوى المعيشة  ىالتعرف عل ىتهدف ذاه االستباخنة إل  
 يسباب ومؤشرات تدخنأوالمشكالت المتعلقة به و للسكان في محافظات غزة 

ارتباطها  ىلى واقع الفدمات التعليمية والصحية ومدإذاا المستوى باإلضافة 
وتأثرذا بمستوى معيشة السكان والك للفروج بتصور ورؤية واضحة عن 

 مستوى المعيشة واالحتياجات من الفدمات التعليمية والصحية. 

لاا خنرجو من سيادتكم تعبئة االستباخنة والك لمساعدة الطالب في إكمال   
ال ن البياخنات ذي لغر  البحث العلمي فقط أب بحثه في الماجستير علماً 

 .غير

 وتق لوا فائق االحترام والتقدير

 عكيلة  الدين عز

 

 الجامعة اإلسالمية بغزة                                                  

 

 

The Islamic University of Gaza 

 Deanery of Graduate Studies                                                         العلياعمادة الدراسات 

 Faculty of Arts كلية اآلداب                                                                             

 Department of Geography   قسم الجغرافيا 

  است انه رقم    
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