
 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  في الضفة الغربية للسكان  الترآيب التعليمي

The Population Educational Structure in the West Bank 

 

  ماهر ابو صالح

Maher Abu Saleh 
 قسم الجغرافيا، آلية اآلداب، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

 maherabusaleh@yahoo.com  :بريد الكتروني

  )١٣/٩/٢٠١٢: (، تاريخ القبول)١٨/٤/٢٠١٢: (تاريخ التسليم
 

  ملخص
هي الحالة أال وتبحث هذه الدراسة في واحدٍة من أهم خصائص السكان في الضفة الغربية، 

المؤشرات الرئيسية لمدى وعي المجتمع ونضوجه  ىحدا أهميتها من آونها التعليمية، وتأتي
التوزيع  االلتحاق بالتعليم ثم موضوع وقد تناولت الدراسة الفكري، ومدى إدراآه ألهمية التعليم،

بالدراسات العليا،  بدءًا من حالة األمية وانتهاًءالنسبي للسكان على مختلف المراحل التعليمية، 
في الضفة الغربية قد بلغت بالتعليم  االلتحاقأن نسبة ائج التي تم التوصل إليها هم النتوآان من أ

وأما األمية فقد تبين أن نسبتها تنخفض . إلناث، وآادت النسبة أن تتساوى بين الذآور وا%٤٢.٩
سنوات فأآثر  ١٠من إجمالي السكان البالغين % ١١.٨من سنٍة ألخرى، فقد انخفضت نسبتها من 

في سنة % ٥.١، وإلى ٢٠٠٩في سنة % ٥.٤وإلى  ،٢٠٠٧في سنة % ٥.٨إلى  ١٩٩٧في سنة 
  ناث وفي آل محافظات الضفةوقد آانت نسبة األمية بين الذآور أدنى منها بين اإل .٢٠١٠
من مجموع % ١٣.٤فقد بلغت نسبتهم ) القادرون على القراءة والكتابة( وأما الملمون ،الغربية

السكان  نحو ثلثيأن  - أيضًا–، وتبين سنوات فأآثر ١٠السكان في الضفة الغربية ممن هم في سن 
 تدائي واإلعدادي والثانويهم ضمن مراحل التعليم االب في الضفة في نفس هذه الفئة العمرية

النسبة فقد وفي مرحلة الدبلوم المتوسط بلغت  آانوا ملتحقين بالتعليم أو غير ملتحقين،أسواٌء 
والتي تشمل  العلياوأخيرًا بلغت النسبة في الدراسات ، %٦.٣، وفي مرحلة البكالوريوس %٤

  .نالجنسيعند آال % ١الدآتوراة اقل من والماجستير والدبلوم العالي 
 
Abstract 

This paper studies one of the most important characteristics of the 
population in the West Bank which is the educational status. The 
importance of this study comes from being one of the key indicators of 
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the community awareness, intellectual maturity and understanding of the 
importance of education. Also, this paper studies the enrollment in 
education and the distribution of the population at various stages of 
learning. One of the important results of this study is: the percentage of 
the enrollment in education in the West Bank was up to 42.9% and the 
ratio between male and female was almost equal. Moreover, the illiteracy 
was found to decline from year to year. Its ratio declined from 11.8% -of 
the total adult population aged 10 years and above in 1997- to 5.8% in 
2007, to 5.4% in 2009 and to 5.1% in 2010. Furthermore, the ratio of 
illiteracy among males was found to be lower than that among females in 
all districts of the West Bank. However, the ratio of the people who are 
able to read and write has reached 13.4% of the total population in the 
West aged 10 years and above. Also, the study  has shown that about 
two-third of the population in the West Bank in the same age group are 
among the primary, preparatory and secondary education, whether 
enrolled or not enrolled in education. In addition, the ratio of the diploma 
holders was 4% and the ratio of undergraduate holders was 6.3%. 
Finally, the ratio of graduate holders (includes Higher Diploma, Masters 
and PhDs) was less than 1% for both sexes.  

 
 المقدمة

ر نحو األفضل في      ىحدانتشار التعليم بمختلف مستوياته اتشكل سعة  مفاتيح التنمية والتغيي
ام        ي أن االهتم وطن العرب ي ال ة ف ؤون المجتمعي ي الش ين ف رى بعض المتخصص ع، وي المجتم

  .ة بعد االهتمام بالتغيير السياسيبالتعليم يأتي في المرتبة الثاني
ا يمكن أن تغطيهد بأن موضوع الحالة التعليمية بكل تفاصيلها ال وبالرغم من إيماننا األآي  

آالتي بين أيدينا، وذلك لكثرة المواضيع المتعلقة بهذه الحالة وتفرعاتها،  دراسة واحدة وال اثنتين
تشكل مساهمًة متواضعًة في إجالء  -آما غيرها الكثير من الدراسات –ولكن تبقى هذه الدراسة 

  .التعليمية في المجتمع الفلسطيني لةجزٍء من حقيقة الحا
المؤشرات الرئيسية لمدى وعي  ىحدحالة التعليمية للسكان على أنها اواليوم ينظر إلى ال  

، فعن لك أن التعليم يعني مواآبة الحضارةومدى سعيه للرقي والتقدم واالزدهار، ذالمجتمع، 
المجتمعات من تقدٍم علمي  إليهطريق التعلم والتعليم يتم اإلطالع على أحدث ما توصلت 

  .ضٍة ونمٍو في آافة ميادين الحياةوتكنولوجي وما يصاحبهما من نه
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وبناًء على هذا فإن معرفة توزع السكان على مختلف المستويات التعليمية، ومن ثم فهم   
عن المكانة العلمية وتحليل النسبة المئوية للسكان عند آل مستوى تعليمي، سيعطي صورةً جليًة 

حضارية التي يقع فيها المجتمع، فعلى سبيل المثال آلما ارتفعت نسبة الجامعيين بين أفراد وال
فإن ذلك يعني مساهمًة أوسع وبفعاليٍة أآبر من أفراٍد متعلمين  –ذآورًا آانوا أم إناثًا  –المجتمع 

ي بل وفوالسياسية وغيرها، في مجاالت حياتية متنوعة آالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة 
  .إثراء العملية التعليمية نفسها

لتعليم ومتابعة التحصيل العلمي لشعب الفلسطيني اهتمامًا آبيرًا لوفي هذا المضمار يولي ا  
سنة لكال الجنسين نحو  ١١-٦منذ مراحله األولى، فقد بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم للفئة العمرية 

% ٩٧.٩عند الذآور و % ٩٧.٦(ا عند الجنسين ، وآانت النسبة متقاربًة جدًا من بعضه% ٩٧.٧
آما تؤآد مؤشرات  ).٣٩ص  ٢٠١١ي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المرآز) (عند اإلناث

التعليم األساسي والثانوي في األراضي الفلسطينية على هذا االهتمام، فقد بلغ عدد المدارس 
 ٢٥٧٧  ٢٠٠٩/٢٠١٠راسي الخاصة في العام الدالمدارس و الغوث وآالةمدارس الحكومية و

موزعين  طالب وطالبة ١١١٣٨٠٢نفسه  العام عدد الطلبة في هذه المدارس فيمدرسة، وبلغ 
وتظهر مؤشرات التعليم العالي أيضًا أن عدد طلبة  .نسبة تقريبًا بين الذآور واإلناثبنفس ال

وطالبًة، شكلت طالبًا  ١٨٢٤٥٣ الجامعات في األراضي لفلسطينية بلغ في العام الدراسي نفسه
وهذا يشير إلى اهتمام المجتمع الفلسطيني بتعليم األنثى، ، %٥٧.٢نسبة اإلناث منهم حوالي 

الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، ( بالتعليم الجامعي ورغبتها فيهسها واهتمام األنثى نف
  .)٣٥و ٣٤ص  ٢٠١١

  
  مشكلة الدراسة

لتعليم في معظم المجتمعات السكانية، وإيمانًا نظرًا لألهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع ا
، والساعين دائمًا إلى نهضتها اورين على مجتمعاتهم والمخلصين لهآل المسؤولين الغي من

  .كان في هذه المجتمعاتوتقدمها ورفعتها، آان ال بد من معرفة الواقع الحالي للحالة التعليمية للس

 العاديين في هذا المجتمع أو بالنسبة فرادسواء بالنسبة لال(في المجتمع الفلسطيني و
من خالل إجراء تحليٍل  وف عند الحالة التعليمية لهذا المجتمعالوق ، فإن عليهم)للمسؤولين فيه

على بينٍة  -وبخاصة ذوي االختصاص والمسؤولية-علمي لواقع هذه الحالة، حتى يكون الجميع 
ؤشرات من متغيرات، آااللتحاق بالتعليم هذه المواضحٍة من مؤشرات هذه الحالة، بما تشمله 

وفي آل محافظات ونسبة األمية والنسب المئوية لتوزع السكان على مختلف الحاالت التعليمية 
  .كل الحدود المكانية لهذه الدراسةالضفة الغربية التي تش
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  أسئلة الدراسة
حيثيات إجراء هذه  عدٍد من التساؤالت التي فرضتها تشكل هذه الدراسة محاولة لإلجابة عن  

وهي مرتبٌة بحسب ترتيب المواضيع  -زمة لموضوعات الدراسة الدراسة، ولعل التساؤالت الال
  :آما يلي -التي ستبحثها الدراسة

  ي الضفة الغربية؟بالتعليم ف السكان الملتحقين نسبة ما .١

 ؟بالتعليم تعود الختالف الجنس وجد فروٌق في نسبة االلتحاقهل ت .٢

 في نسبة االلتحاق بالتعليم تعود الختالف نوع التجمع؟ هل توجد فروٌق .٣

 نسبة األمية في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية؟ ما .٤

 هل توجد فروٌق في نسبة األمية بين محافظات الضفة الغربية؟ وما حجم هذه الفروق؟ .٥

  هل توجد فروٌق في نسبة األمية تعود الختالف الجنس؟ .٦

 مية تعود الختالف نوع التجمع؟وجد فروٌق في نسبة األهل ت .٧

ة؟ وما هي يآيف يتوزع سكان المحافظات في الضفة الغربية على مختلف الحاالت التعليم .٨
 الديموغرافية واإلدارية واألآاديمية والتنموية لهذا التوزيع؟و الجغرافية المعاني

 هل يوجد اختالفاٌت في مؤشرات التعليم العالي بين محافظات الضفة الغربية؟ .٩
  

  بيانات الدراسة
شكلت البيانات الصادرة عن الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني والمستمدة من تعداد 

المصدر األساسي لبيانات هذه الدراسة، فقد تم في هذه الدراسة إعداد جداول  ٢٠٠٧السكان لسنة 
اول إحصائية بنسٍب مئوية محسوبٍة من جداول التعداد السكاني المذآور، وأخرجت هذه الجد

الالزمة  تنتج منها الكثير من الحقائقبطريقٍة مبسطٍة يسهل على مستطلعها أن يحللها ويس
  .الستكمال إعداد الدراسة

ونشرات الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني والمتعلقة بموضوع الدراسة آثيرٌة 
إلى نشرٍة فًة ومتنوعة، فقد ُوجد نشراٌت إحصائية آل واحدٍة منها خاصٌة بإحدى المحافظات، إضا

وقد احتوت آل نشرٍة من هذه النشرات على لكل محافظات الضفة بعضها مع بعض،  شاملة
  .ا الحالة التعليمية بطبيعة الحالعشرات الجداول اإلحصائية لمختلف الخصائص السكانية بما فيه

إلى عدٍد من النشرات اإلحصائية األخرى  -أيضًا–وإضافًة إلى ما تقدم، تم الرجوع 
صادرة عن الجهاز المرآزي لالحصاء الفلسطيني، ولكنها في هذه المرة تحتوي على بياناٍت ال

  .بموضوع الدراسة - ة أو غير مباشرةإما مباشر –ذات صلٍة 
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  أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من آونها تتطرق إلى أحد أهم المواضيع في حياة المجتمعات 

عليم بمختلف متغيراته ومؤشراته، مثل نسبة االلتحاق بالتعليم السكانية، أال وهو موضوع الت
ونسبة األمية وتوزع السكان حسب الحالة التعليمية، وآل هذه المتغيرات ذات تأثيٍر آبيٍر وفعاٍل 
ومباشٍر في مدى سرعة االستجابة لمقتضيات التحضر والتفاعل معها، وعندما يتحقق ذلك يمكن 

  .في ارتقاء أفراد المجتمع وسموهم -وخاصة العالي منه–همية التعليم عندها التحقق والتأآد من أ
  

  أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى إظهار حقيقة الحالة التعليمية للمجتمع السكاني في الضفة الغربية،   

التعليمية، وبعد ذلك يمكن  نسب المئوية لكل مستوى من المستوياتوذلك من خالل معرفة ال
ل العربية أو بعض الدول آبعض الدوالنسب بمثيالتها في بعض المجتمعات األخرى مقارنة هذه 

  .المتقدمة

في أي درجٍة من  - وبطريقٍة علميٍة مستندٍة على بيانات حقيقية –إن آل هذا سيجعلنا ندرك 
درجات السلم التعليمي يقع سكان الضفة الغربية، وبناًء على ذلك يمكن لذوي االختصاص 

  .وتنميته االستفادة من نتائج هذه الدراسةؤون تطوير المجتمع الفلسطيني والمعنيين بش
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
تتطلب اإلحاطة باإلطار النظري لهذه الدراسة اإلطالع على أآبر قدٍر ممكن من الدراسات 

 لمجتمعاتودوره الهام في بناء ابحثت في موضوع التعليم  التي والبحوث واآلراء والنظريات
وبصفٍة خاصة فإن الحاجة  ،تحقيق التنمية فيها، هذا بصفة عامةالواعية والمتماسكة والمتمكنة ل

تقتضي اإلطالع على آل ما يمكن الوصول إليه من إصداراٍت حول موضوع التعليم وأهميته 
وسبل تطويره في فلسطين لكي يتمكن من مواآبة سرعة التغيرات في تكنولوجيا التعليم في 

  .العالم

وحتى تتحقق هذه اإلحاطة تم التوصل إلى عدٍد من الدراسات السابقة والتي تناولت 
والجانب  ،والجانب التربوي ،الجانب التاريخي: موضوع التعليم في فلسطين من عدة جوانب مثل

بعنوان  ١٩٨٣وفي هذا الخصوص صدرت دراسٌة ألبي آشك في سنة  التحليلي إلى غير ذلك،
إلى آشف السياسة  ،  وقد سعى الباحث"ربوية واألآاديمية في األراضي المحتلةاألوضاع الت"

التعليمية التي يتبعها االحتالل اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، آما بين الوضع المهني للمعلمين 
اآل ، آما تناول العديد من المشحاالت على التقاعدووضعهم المعيشي واإل ،في الضفة الغربية

   ).١٧٨- ١٧٢ص(مدارس الضفة الغربية ي منها آثيٌر من عانالتي ي

التعليم تحت االحتالل "بعنوان  ١٩٩٠وتناولت دراسٌة للتميمي ُنشرت في أيلول سنة   
ية تجاه المناهج التعليمية، واتجاه المدارس، الممارسات اإلسرائيل ،"١٩٨٧-١٩٦٧اإلسرائيلي 
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ومن أهم  .)٨٧وص  ٢٣، ص١٩٩٠التميمي، (بة واتجاه المعلمين الحكوميين، وأخيرًا اتجاه الطل
ما توصلت إليه هذه الدراسة أن االحتالل بذل جهودًا آبيرًة إلفراغ العملية التعليمية من محتواها، 

 .وتحريف آل ما يتعارض مع سياستها آما قامت سلطات االحتالل بحذف الكثير من المناهج
التي تتلخص في الدعوة إلى إجراء المزيد ات وفي ختام الدراسة اقترح الباحث عددًا من التوصي

التي تكشف ممارسات االحتالل بحق المسيرة التعليمية بمختلف جوانبها  الدراسات والبحوث من
  ).٢٧٠ص(

استراتيجية تطور المجتمع الفلسطيني من خالل "بعنوان  ١٩٩٣ونشرت دراسٌة لحمد سنة   
، وعالقة المؤسسات لتعليم في تنشئة األجيالهمية اأ ، وقد بين الباحث فيها"التعليم الجامعي

توصياته إلى تخطيط سياسة التعليم على أساس ، ودعا الباحث في امعية وتفاعلها مع المجتمعالج
، وطلب من الجامعات أن تضع احتياجات منطقة أوسع من الحدود الحالية لألراضي المحتلة

المحيطة بها على وجه الخصوص البيئة اتها البشرية والمادية في خدمة المجتمع عامة، وإمكان
  .)٢٨٨ص-٢٧٠، ص١٩٩٣حمد، (

وربط التعليم التعليم المهني والفني "بعنوان  ١٩٩٣بي ناهية سنة آما نشرت دراسٌة أل  
، وقد بين الباحث أن فلسفة وأهداف "للمجتمع الفلسطيني بالعمل ودوره في إعداد البنية التحتية

اإلسهام في تنمية المجتمع الفلسطيني من خالل رفده بالكفاءات  التعليم المهني والفني تقوم على
  ).٣٤٩ص(ادرة على اإلنتاج والعطاء والمهارات الق

آلنية لمستقبل المهام التعليمية ا" بعنوان  ١٩٩٣وفي دراسًة لصبح وآّتاب نشرت سنة 
مبنية فكير الط التاضرورة استخدام التفكير االستقرائي وأنمعلى  الدراسة ، وقد أآدت"فلسطين

إلى إعادة تعريف التعليم بشكٍل يرآز على أنماط  الختامفي  ان، ودعا الباحثعلى النقاش والتفاعل
  .)٣٧٥ص-٣٦٨، ص١٩٩٣صبح، ( ن جمع المعرفة والمعلوماتالتفكير بدًال م

التعليم في "بعنوان  ١٩٩٩رسالة ماجستير غير منشورة لسليمان سنة  واطلع الباحث على
، وقد بحثت هذه الدراسة في عدة "١٩٤٨ – ١٩٢٠ل في ظل االنتداب البريطاني من مدينة الخلي

أوضاع التعليم في مدينة الخليل بدايًة من أواخر العهد العثماني وحتى : مواضيع آان من أهمها
وآان من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة أنها نهاية فترة االنتداب البريطاني على فلسطين، 

هم في تطوير التعليم في مدينة لم تس ١٩٣٣عام الالبريطاني وحتى  ة االنتداببينت أن حكوم
ة بالطالب الخليل، آما حرمت العناصر المثقفة العربية من المشارآة في إعداد المناهج الخاص

  ).٣٣- ٥سليمان، ص(العرب 

ليم في التربية والتع"بعنوان  ١٩٩٩آما تم اإلطالع على دراسٍة أخرى لعمارة منشورٌة سنة   
، وقد تناولت هذه الدراسة التعليم في شرقي "١٩٩٧األردن منذ أواخر العهد العثماني وحتى عام 

 سنة وخالل الفترة من ،١٩٤٦-١٩٢١هد األمارة من سنة ثم في ع ،ألردن أثناء العهد العثمانيا
، وآان من أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة هو خفض نسبة األمية للفئات ١٩٩٧- ١٩٤٧

- ١٥، ص١٩٩٩عمارة، ( ١٩٩٦عام % ١٢إلى  ١٩٩٥عام % ١٣ن سنة فأآثر م ١٥لعمرية ا
العام الدراسي وبينت أن ميزانية وزارة التربية والتعليم آانت في تصاعٍد مستمر منذ  ،)٩٧
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ام الدراسي في الع% ١٠.٧٨من ميزانية الدولة، ثم ارتفعت إلى % ٨.٣٣ حيث شكلت ٨٩/٩٠
٩٥/٩٦.  

المساواة " بعنوان ٢٠٠٠لشخشير صبري صدرت في شباط سنة لدراسٍة  وتم اإلطالع على  
ت هذه الدراسة العديد من ، وقد تناول"للطلبة والطالبات في فلسطينفي التعليم الالمنهجي 

التمييز في السياسات : التربوية التي تتعلق بالعملية التربوية في فلسطين، مثل الموضوعات
غير  واألنشطةمييز في الكتب وخطط نشاطات المساقات الخاصة، اإلدارية والتربوية، وآذلك الت

وقد أوصت الدراسة بضرورة مراجعة أوراق  .واإلناث، وما شابه ذلكالرسمية بين الذآور 
، آما دعت إلى ضرورة عمل دراسة شاملة و ومعلمات المدارس األساسيةالعمل التي يعدها معلم

لمعالجة مشكلة الطالبات المحرومات من حقهن لة، الوآامدارس للمدارس المختلطة الحكومية و
  .)٦٣ص- ٢٧، ص٢٠٠٠ي في اللعب في حصص الرياضة شخشير صبري، الطبيع

موقع التعليم لدى طرفي الصراع "بعنوان  ٢٠٠١دراسًة في سنة  ونشر عبد اللطيف  
ذه وقد تناولت ه ."اإلسرائيلي في مرحلة المواجهة المسلحة والحشد األيدولوجي –العربي 

 ، ثمالتعليم في المشروع العربي ، وموقعلتعليم في المشروع الصهيونيالدراسة موضوع موقع ا
وآان من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة أن الخطاب التربوي  .النتائج التربوية للحشدين

الصهيوني خطاب محرض ضد العرب، وأن التعليم الصهيوني استخدم بشكٍل واسٍع وبطرٍق 
  ).٨٦ص، ٢٠٠١عبد اللطيف، (قيق األهداف الصهيونية لتح متعددٍة

محافظة "بعنوان  ،٢٠٠٣رة قام بها ابوصالح سنة وضمن رسالة دآتوراة غير منشو
ومن خالل دراسة موضوع مشكالت السكان في  ".غرافية السكاندراسة في ج –طولكرم 

ن والمعلمات وأعداد المحافظة، تعرض الباحث للموضوع التعليمي بما يشمله من أعداد المعلمي
الباحث في خالصة الدراسة مجموعًة  زيعها الجغرافي في المحافظة، وآشفالمدارس وآيفية تو

ارتفاع نسبة ا التعليم في محافظة طولكرم آمن المشكالت البشرية والمادية والفنية التي يعاني منه
بنية المدرسية القديمة، وقلة مشاآل األى ثالثة أمثالها لدى الذآور، واألمية بين إناث المحافظة إل

وقلة الغرف ذات  ،األراضي المخصصة لبناء المدارس، وازدحام الطلبة في الغرف الصفية
الالزمة واإلجراءات  التدابيراألهداف التخصصية، ودعا الباحث الجهات المختصة التخاذ 

   ).٢٩٠-٢٧٠ص، ٢٠٠٣ابوصالح، (لة بحل هذه المشكالت الكفي

نشرًة من إعداد عثمان شرآس  ٢٠٠٣آزي لإلحصاء الفلسطيني في سنة ونشر الجهاز المر
، وقد تطرقت هذه "خصائص الحضر والريف في األراضي الفلسطينية"وخليل عمرو بعنوان 

نسبة االلتحاق  :النشرة إلى موضوع التعليم وأشارت إلى العديد من البيانات المتعلقة بالتعليم مثل
يل العلمي بمختلف ، ثم التحصتابة في األراضي الفلسطينيةبالتعليم ومعرفة القراءة والك

لسطينية باالستناد إلى الف األراضيقة بالتعليم في ال، وغيرها من المواضيع ذات العمستوياته
، ويمكن االستفادة من هذه البيانات عند إجراء المقارنات في متن هذه ١٩٩٧بيانات التعداد لسنة 

   .)٦٥ص-٦١، ص٢٠٠٣صاء الفلسطيني، الجهاز المرآزي لإلح( الدراسة
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  منهج الدراسة
المنهج اإلحصائي نظرًا لالعتماد المباشر والكبير على  الباحث في إجراء هذه الدراسة اتبع  

وتشكيل الجداول التكرارية وعمل ، حيث تم عمل الجداول اإلحصائية، ٢٠٠٧بيانات تعداد 
خراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية الفئات المناسبة والالزمة لحيثيات الدراسة، واست

للعديد من مواضيع الدراسة، آما تم إتباع المنهج التحليلي الذي من خالله تم تحليل بيانات 
وذلك ألجل الوصول إلى تفسيرات الدراسة سواء التي تم جدولتها أو التي جاءت بشكٍل منفرد، 

  .حالٍة تعليمية في منطقة الدراسة مناسبة لبيانات آل
  

   االلتحاق بالتعليم
الملمح األول للحالة التعليمية في المجتمع، فبمجرد معرفة نسبة تمثل مسألة االلتحاق بالتعليم   

بالتعليم في  واهتمامهم أفراد المجتمع عن مدى وعي فكرٍة جوهريٍة الملتحقين بالتعليم يمكن بناء
   . مختلف جوانبه ومراحله

آان منتظمًا أو أسواء الفرد بأحد مراحل التعليم النظامي  تسجيليقصد بااللتحاق بالتعليم و
أو الثانوية أو ) األساسية(ومراحل التعليم النظامية تشمل المرحلة االبتدائية أو اإلعدادية . منتسبًا

الجهاز (شهادات دبلوم متوسط أو الجامعات  األآاديمية أو المهنية التي تمنح الكليات والمعاهد
  ).٣٢ص. ٢٠٠٩لفلسطيني المرآزي لإلحصاء ا

وضوع االلتحاق بالتعليم تفيد بيانات الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني المتعلقة بمو
في الضفة الغربية ) سنوات فأآثر ٥(أن نسبة السكان الفلسطينيين ) ١(والمبينة في الجدول 

مجموع  من% ٤٢.٩قد بلغت  ٢٠٠٧من آال الجنسين حسب بيانات تعداد ن بالتعليم الملتحقي
وهؤالء غير الملتحقين %. ٥٦.٩السكان، وأن غير الملتحقين بالتعليم يشكلون باقي النسبة وهي 

الجهاز المرآزي % (٥.٨ي الضفة الغربية تبلغ ن، ألن نسبة األمية في أنهم أميوبالتعليم ال تعن
ذين هم السكان التعني بقية النسبة  ، وعلى ذلك فإن باقي)١٥٤ص. ٢٠٠٩لإلحصاء الفلسطيني 

الكليات المتوسطة والجامعات والذين ترآوا  إضافة إلى الذين تخرجوا في ،سنوات ٥أقل من 
  .المدارس في مرحلة معينة من مراحل التعليم
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في الضفة الغربية حسب االلتحاق بالتعليم ) سنوات فأآثر ٥(السكان الفلسطينيون ): ١(جدول 
  .٢٠٠٧والجنس ونوع التجمع 

  االلتحاق
  مبالتعلي

  مخيمات  ريف  حضر  الضفة الغربية
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غير 
  مبين

٠.١  ٠.٢  ٠.٢  ٠.٢  ٠.١  ٠.٢  ٠.٣  ٠.٢  ٠.٢  ٠.٢  ٠.٢  ٠.٢  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ المجموع

 - تقرير السكان -، النتائج النهائية للتعداد٢٠٠٩الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر
  . ١٥١- ١٤٨، ص )١٩(فلسطين، جدول . رام اهللا". لضفة الغربيةا

تتساوى بين الذآور واإلناث، وإن ارتفعت قليًال عند اإلناث  وآادت نسبة االلتحاق بالتعليم
، وهذا يعني أن نسبة االهتمام )لدى اإلناث% ٤٣.٥لدى الذآور و % ٤٢.٤(عنها عند الذآور 

سكان إلى بالتعليم وااللتحاق به بشكٍل عام ال تختلف آثيرًا بين الذآور واإلناث، وأن نظرة ال
  .االلتحاق بالتعليم والظروف المحيطة به متشابهة لدى معظم السكان

في مختلف أنواع التجمعات  ًابعضتحاق بالتعليم قريبٌة من بعضها آما آانت نسبة االل  
السكانية، وآانت النسب تحوم حول المتوسط العام للضفة، وإن آانت النسبة قد ارتفعت قليًال لدى 

، وهذا يعبر عن %)٤١.٧(، وانخفضت قليًال لدى سكان المخيمات )%٤٣.٥(سكان الريف 
بااللتحاق بالتعليم بغض النظر عن أنواع التجمعات السكانية التشابه الكبير في اهتمام السكان 

  .التي يعيشون فيها
  

  األمية
 عملية التنمية في في أنها تعيق ولعل خطورتها تكمنجدًا، األمية ظاهرٌة اجتماعيٌة خطيرٌة 

المجتمع، بل وتشكل عبئًا على ميزانية الدولة إذا ما سعت الجهات المسؤولة في الدولة لتخفيض 
  .نسبتها أو التخلص منها

واألمي حسب تعريف الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني هو الفرد الذي ال يستطيع 
الجهاز (النظامي  شهادة من التعليم ةولم يحصل على أي .لغٍة آانت ةالقراءة والكتابة معًا بأي

  ). ٣٢، ص٢٠٠٩المرآزي لإلحصاء الفلسطيني 
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المنظمة العربية  وقد حذرتجدًا في الوطن العربي بشكٍل عام،  وتبدو ظاهرة األمية خطيرة
من خطورة ظاهرة األمية التي ال تزال  ٧/١/٢٠٠٨االثنين ) االلسكو(للتربية والثقافة والعلوم 

المنظمة أن عدد األميين في الدول العربية لدى الفئات العمرية مرتفعًة في الوطن العربي، وبينت 
مليونًا، وتابعت أن معدل األمية في المنطقة العربية  ٩٩.٥سنة بلغ قرابة  ١٥التي تزيد عن 

مليونًا من إجمالي األميين العرب تتراوح  ٧٥، وأوضحت المنظمة أن %٢٩.٧وصل إلى 
ت األمية بين النساء حيث يعاني قرابة نصفهن منها عامًا، وتزيد معدال ٤٥و  ١٥أعمارهم بين 

)٤٦.٥ .(%  

بالرغم من الجهود العديدة التي ُبذلت على الصعيد العربي لم يرتق : بيان المنظمة أنه وأفاد  
عدد سكانها  الها في المنطقة العربية التي يبلغملف األمية إلى مستوى األهمية التي ينبغي أن ين

محاربة األمية يجب أن تترآز على تعميم التعليم األساسي والزاميته أن  وأآد. مليونًا ٣٣٥
  " اليوم العربي لمحو االمية" .٢٠٠٤ .كثفة في المناطق الريفية الفقيرةم وتنظيم حمالت

)http://www.66n.com/forums/showwthread.php( 

 قد  أن نسبة األمية ٢٠٠٧ عاملالسكاني ل لضفة الغربية فقد أظهرت نتائج التعدادوأما في ا
% ٣.٣وآانت بواقع  ين لمن تجاوز سن الخامسة عشرة،من مجمل السكان الفلسطيني% ٧بلغت 

بين اإلناث، وحسب نوع التجمع فكانت أعلى ما تكون بين األفراد % ١٠.٤بين الذآور و
، ثم في الحضر %٧.٣، تليها النسبة في المخيمات بواقع %٩.١واقع المقيمين في الريف، وذلك ب

وربما يعود السبب في ). ٤٦، ص٢٠٠٩الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني % (٦.١بنسبة 
ارتفاعها في الريف أآثر من المخيمات والحضر إلى وجود العديد من التجمعات السكانية الريفية 

خاصة قبل قدوم السلطة و ،تعاني من نقص المدارس يدة عن المراآز الحضرية التيالبع
أسبق من الريف  -وبخاصة المدن –الفلسطينية، ومن جهٍة أخرى فإن التجمعات الحضرية 

  .والمخيمات في وجود المدارس والجامعات وغيرها من دور العلم

 ويستدل من هذه النسب أنه حصل تقدم في تخفيض نسبة األمية قياسًا بما آانت عليه حسب
بين % ٧.٢سنة فأآثر، وذلك بواقع  ١٥من إجمالي الفلسطينيين % ١٤، فقد آانت ١٩٩٧تعداد 

في الحضر و % ١١.٥بين اإلناث، وأما توزعها حسب نوع التجمع فكانت % ٢١الذآور و 
زي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز المرآ(في المخيمات % ١٤.٥في المناطق الريفية و % ١٦.٥
  ).٤٦، ص٢٠٠٩

نسبة األمية في الضفة الغربية مع مثيلتها في دولٍة عربيٍة مجاورٍة لفلسطين وهي  وبمقارنة
سنة  ١٥ من مجمل السكان األردنيين% ٧.٢األردن، تبين أن النسبة في األردن تزيُد قليًال، فهي 

دائرة اإلحصاءات العامة، (عند اإلناث % ١٠.٨عند الذآور و % ٣.٧فأآثر، وآانت بواقع 
ذآور األردن،   وهنا نجد أن نسبة األمية بين ذآور الضفة أدنى قليًال منها لدى ).األردن. عمان

 لدى إناث الضفة منها لدى إناث األردن، وما نود اإلشارة إليه ًالوآذلك عند اإلناث فهي أدنى قلي
حول هذه النسب، أن نسبة األمية هذه في الضفة الغربية التي تعاني من االحتالل وتعاني من شح 

ولو على  –هي نسبٌة مقبولٌة  وإنشائها المؤسسات التعليمية ومن شتى أنواع عرقلة تنفيذلتمويل ا
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 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

إذا ما قارناها بنسبة األمية في دولٍة مستقلٍة ومستقرة وذات مؤسساٍت عريقة،  -المدى القصير
  . ومصادر تمويل مشاريعها أيسر وانفتاحها على العالم الخارجي قائٌم ومستمر

 ١٠، أن نسبة األمية لدى السكان الفلسطينيين الذين هم في سن)٢(ات الجدول تشير بيانو
عند اإلناث أآثر من  وقد بلغت هذه النسبة من مجموع هؤالء السكان،% ٥.٨سنوات فأآثر بلغت 

وقد ارتفعت النسبة لدى ، )عند الذآور% ٢.٨عند اإلناث مقابل % ٨.٨(ثالثة أمثالها عند الذآور 
سنة فأآثر، فقد شغلت نسبة األمية لكال  ٦٥تفاعها لدى اإلناث اللواتي أعمارهن اإلناث بسبب ار

من مجموع األميين الذين تبلغ % ٤٨.٨سنة فأآثر  ٦٥الجنسين عند السكان الذين تبلغ أعمارهم 
وباقي النسبة وهي  ،%٣٦.٨ من هذه النسبة سنوات فأآثر، وآان نصيب اإلناث ١٠أعمارهم 

في بعض  -ر، وهذه النسب تشير إلى تأثير بعض المعتقدات السلبية آانت لدى الذآو% ١٢
ال تزال تحبذ تعليم الذآر على تعليم األنثى، وخاصة التي آانت وربما  -المحافظات وليس جميعها

  .وستينياته القرن الماضي في خمسينيات

 ١٩٩٧انخفضت بشكٍل ملحوظ بالنسبة لما آانت عليه سنة %) ٥.٨(ونسبة األمية هذه 
% ٥.١سنوات فأآثر، وانخفضت إلى  ١٠لكال الجنسين الذين هم في سن % ١١.٨والتي آانت 

، )٣٨، فلسطين في أرقام، ص٢٠١١الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، ( ٢٠١٠في سنة 
وهذا مؤشر ايجابي ويحمل في طياته معاني االهتمام بالتعليم وضرورة تخفيض نسبة األمية 

  .ن أمكن، سواء من قبل الجهات الرسمية أو الشعبية من المجتمع الفلسطينيوربما التخلص منها إ
ربية حسب الجنس الضفة الغ محافظات في )سنوات فأآثر ١٠(السكان الفلسطينيون ): ٢(جدول 
  .٢٠٠٧ واألمية

  % نسبة األمية  المحافظة
  % إناث  % ذآور %آال الجنسين

  ٩.٨  ٢.٣ ٦ جنين
  ١١.٩  ٣.٢ ٧.٥ طوباس
  ٩.٦  ٢.٢ ٥.٩ كرمطول

  ٩.٧  ٢.٥ ٦ قلقيلية
  ١٠.٦  ٢.٨ ٦.٧ سلفيت
  ٧.٩  ٢.٢ ٥ نابلس

  ٩.٣  ٢.٤ ٥.٩ رام اهللا والبيرة
  ٥.٦  ٢.٣ ٣.٩ القدس

  ١١.١  ٤.١ ٧.٦ أريحا واألغوار
  ٨.٢  ٣.٣ ٥.٧ بيت لحم
  ٩.٨  ٣.٩ ٦.٨ الخليل

  ٨.٨  ٢.٨ ٥.٨ الضفة الغربية
 - تقرير السكان -، النتائج النهائية للتعداد٢٠٠٩يني، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسط :المصدر

  . ١٥٤، ص )٢١(فلسطين، جدول . رام اهللا". الضفة الغربية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في نسبة األمية لكال الجنسين بين  ، أنه ال يوجد تباين آبير)٢(وتوضح بيانات الجدول 
ط في بعض محافظات الضفة بشكٍل عام، على أن هذا ال ينفي ارتفاع نسبة األمية عن المتوس

على % ٧.٥و% ٧.٦(المحافظات آما هو الحال في محافظتي أريحا واألغوار وطوباس 
ففي محافظة أريحا واألغوار ارتفعت نسبة األمية بين السكان غير الملتحقين بالتعليم ، )التوالي

في أريحا % ١١(سنوات فأآثر إلى نسبٍة تزيد عن المتوسط في الضفة  ١٠ممن هم في سن 
 ١٤١، ص ٢٠٠٩آزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز المر( )في الضفة% ٩.٤مقابل  واألغوار

ارتفاعها لدى اإلناث إلى  والذي عمل على رفع هذه النسبة في أريحا واألغوار هو.)١٥٨وص 
الجهاز المرآزي (%٢٥.٣، وخاصًة إناث الريف اللواتي ارتفعت النسبة لديهن إلى %١٦.٢

    ).١٤٩و ص  ١٤٣، ص٢٠٠٩لإلحصاء الفلسطيني 

األمية فيها عن المتوسط في الضفة  نسبةفي محافظة طوباس فيعود السبب في ارتفاع  وأما
التابعة لمحافظة طوباس  التجمعات السكانيةعدٍد من  أآثر من غيرها من المحافظات إلى وجود

 يٌةعسكر عزلٌة فية، ولكنها في حقيقة األمرجغرا من عزلة قد تبدو للبعض عزلًة والتي تعاني
أشد قسوةًُ من العزلة الجغرافية، وقد جاءت بسبب اإلغالقات العسكرية  والعزلة العسكرية

فيما يتعلق باالنتقال  وممارسات سلطات االحتالل وضغوطها على سكان هذه التجمعات وخاصًة
إلى الشرق من مدينة طوباس  والعمل والتعلم، آتلك التجمعات التي تتبع محافظة طوباس وتقع

نسبة األمية بين  ، وآل هذه التجمعات ارتفعتوابزيق والمالح وغيرها سلحب والفارسية :مثل
ألمية في محافظة طوباس والبالغة ق متوسط اسنوات فأآثر بمتوسطات تفو ١٠سكانها البالغين 

الجهاز المرآزي لإلحصاء ) (على التوالي% ١٣.٥و % ١٤.٦و % ٢١.١و % ٢٩.٦( %٧.٥
، وآان ارتفاع نسبة األمية بين إناث هذه التجمعات )٥٠طوباس، ص ، محافظة٢٠٠٩الفلسطيني 

       .باستثناء سلحب أآبر بكثير من ارتفاعها بين الذآور

قد انخفضت عن % ٣.٩ومن جهٍة أخرى نالحظ أن نسبة األمية في محافظة القدس والبالغة 
كان البلدة القديمة قد عزى بعض السكان األصليين من س، و%٥.٨والبالغة  متوسطها في الضفة

 -وال تزال –أن مدينة القدس آانت خالل تاريخها الطويل  إلى هذا االنخفاض من القدس سبب
محط أنظار العلماء ورواد العلم، فكانت تعقد في رحاب المسجد األقصى حلقات العلم، وتقام 

التاريخية لمدينة الكتاتيب لتعليم آل من يسعى وراء طلب العلم، إضافًة إلى الخصوصية الدينية و
الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية وبعض الجهات الشعبية  والتي تدفع باستمرار ،القدس

على مختلف  التعليميةإلى تقديم العون بشتى أشكاله للمؤسسات  اإلسالمية منها والمسيحية
  .مستوياتها

أن أعلى نسبٍة لها  )٣(من بيانات الجدول  ، تبينحسب نوع التجمعوعند دراسة نسبة األمية   
سنوات  ١٠من مجموع السكان % ٧.٥وذلك بواقع  ،من آال الجنسين آانت لدى سكان الريف

لدى آٍل من  وقد ارتفعت نسبة األمية .لدى المخيمات% ٦لدى الحضر، و % ٥.١فأآثر، مقابل 
ارتفاع ذآور الريف وإناثه أآثر من ذآور وإناث آٍل من الحضر والمخيمات، والذي عمل على 

، )سنة فأآثر ٦٥(نسبة األمية في الريف أآثر من غيرها هو ارتفاعها لدى سكان الريف الكبار 
من مجموع أفراد هذه الفئة العمرية، وبالمقابل انخفضت هذه % ٧١.٦حيث شغلت ما نسبته 
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الجهاز المرآزي لإلحصاء % (٥٣.٨النسبة عند نفس الفئة العمرية من سكان الحضر إلى 
      ).١٥٢، ص١٠،جدول ٢٠٠٩ي الفلسطين

والجنس ة الغربية حسب األمية في الضف) سنوات فأآثر ١٠(السكان الفلسطينيون ): ٣(جدول 
  .٢٠٠٧ونوع التجمع 

  االلتحاق
  بالتعليم
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 - تقرير السكان -، النتائج النهائية للتعداد٢٠٠٩آزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المر :المصدر
  .١٥٣و ص ١٥٢، ص )٢٠(فلسطين، جدول . رام اهللا". الضفة الغربية

  
  )على القراءة والكتابة نالقادري(الملمين  نسبة
بة يعرف الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الملم بأنه الفرد الذي يستطيع القراءة والكتا  

 اإلعداديةأو والتي تشمل المرحلة االبتدائية  ،مرحلة من مراحل التعليم النظامية ةدون إنهاء أي
شهادات دبلوم متوسط  أو المهنية التي تمنح األآاديميةأو الثانوية أو الكليات والمعاهد ) األساسية(

  ).٣٣، ص٢٠٠٩ي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز المرآز(أو الجامعات 

 أحسنحالًة تعليميًة تمثل ) القدرة على القراءة والكتابة(اإللمام بالتعليم  من أن وعلى الرغم  
بالقياس للحاالت األخرى، وتبقى المسألة نسبيًة  ذات مستوى متدٍن ة، إال أنها تبقىحاًال من األمي

لدول بين آل حالٍة والحالة التي تليها، حتى نصل إلى حالة التعليم العالي الذي تهتم ببياناته ا
 .الرائد في عملية التنميةلدراسات حيزًا آبيرًا من محتواها نظرًا لدوره آثيرًا، وتفرد له معظم ا

الضفة الغربية،  وحسب النسب المئوية التي تغطيها هذه الحالة التعليمية بين السكان في محافظات
بين التعليمي  أنه ال يوجد تبايٌن آبيٌر في نسب هذا المستوى) ٤(من بيانات الجدول  فيتضح

 النسبة في ، ولم تبتعد النسب في المحافظات آثيرًا عن متوسطمن جهة مختلف محافظات الضفة
، باستثناء سنوات فأآثر ١٠الذين هم في سن  من مجموع السكان% ١٣.٤والبالغة  آكل لضفةا

على ارتفاع هذه النسبة وجاء  %.١٦التي ارتفعت فيها النسبة إلى  محافظة أريحا واألغوار
المرحلة الثانوية ومرحلة الدبلوم المتوسط ومرحلة حساب انخفاض نسبة السكان في 
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على التوالي من مجموع % ٤.٧و % ٣.٢و % ١١.٩البكالوريوس في محافظة أريحا إلى 
الجهاز (على التوالي % ٦.٧و % ٤و % ١٦.١السكان، علمًا أن هذه النسب في الضفة هي 

  ).١٣٧، ص)٢١(، أريحا واألغوار، جدول ٢٠٠٩المرآزي لإلحصاء الفلسطيني 

في محافظات الضفة الغربية حسب الجنس  )سنوات فأآثر ١٠(السكان الفلسطينيون : )٤(جدول 
  .٢٠٠٧واإللمام بالتعليم 

  المحافظة
  % نسبة الملمين

  %إناث  %ذآور  %آال الجنسين
  ١٣.٧  ١٢  ١٢.٩  جنين

  ١٤.٦  ١٣.٨  ١٤.٢  طوباس
  ١١.٣  ١١.٩  ١١.٦  طولكرم
  ١٤  ١٣.٤  ١٣.٧  قلقيلية
  ١٢.٥  ١٢.٩  ١٢.٧  سلفيت
  ١٣.١  ١٣.٤  ١٣.٢  نابلس

  ١٢.٨  ١٢.١  ١٢.٥  رام اهللا والبيرة
  ١٢.٥  ١٢.٥  ١٢.٥  القدس

  ١٦  ١٦  ١٦  أريحا واألغوار
  ١٣.٢  ١٣.٢  ١٣.٢  بيت لحم
  ١٤.٦  ١٥  ١٤.٨  الخليل

  ١٣.٤  ١٣.٤  ١٣.٤  الضفة الغربية

 -تقرير السكان -، النتائج النهائية للتعداد٢٠٠٩لفلسطيني، الجهاز المرآزي لإلحصاء ا: المصدر
  . ١٥٤، ص )٢١(فلسطين، جدول . رام اهللا". الضفة الغربية

 عن المتوسط%) ١١.٦(وبالمقابل سجلت محافظة طولكرم انخفاضًا نسبيًا في نسبة الملمين 
م  في الضفة قياسًا ببقية المحافظات، ويعزى هذا االنخفاض إلى ارتف العام  اع نسبة السكان ممن ه

ة  ة الثانوي توى المرحل ي مس ل % ١٧.٤(ف ي الضفة% ١٥.٧مقاب دبلوم المتوسط )ف ة ال ، ومرحل
ل % ٥.٢( فة % ٤مقاب ي الض الوريوس  )ف ة البك ل % ٧.٧(، ومرحل فة % ٦.٣مقاب ي الض ، )ف

ة  وانخفاض نسبة الملمين في محافظة طولكرم في ظل ارتفاع نسب السكان في     المراحل التعليمي
ة            ة الثانوي التعليم وخاصة في المرحل ام سكان محافظة طولكرم ب ى اهتم المذآورة أعاله تشير إل

أموٍر أخرى      والدب امهم ب ر من اهتم الوريوس أآث د  لوم المتوسط والبك ى انخفاض نسبة      ق ؤدي إل ت
  .آالزواج المبكر على سبيل المثالالتعليم بين سكان المحافظة لما بعد المرحلة اإلعدادية 

، فقد ا بالنسبة الختالف نسبة الملمين حسب اختالف الجنس في محافظات الضفةوأم
أن نسبة الملمين آانت متساوية لدى الجنسين على مستوى الضفة ) ٤(أظهرت بيانات الجدول 
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 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لدى  ارتفعت هذه النسب قد ولكن الغربية، ثم في محافظات القدس وأريحا واألغوار وبيت لحم،
% ١٠٥.٣طولكرم وسلفيت ونابلس والخليل وذلك بنسبة  محافظات ث فيعنها لدى االنا ذآورال

الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني (على التوالي %١٠٢.٧و % ١٠٢.٣و % ١٠٣.٢و 
ومحافظة  ٥٠ص ) ٥(، ومحافظة سلفيت، جدول ٥٣، ص)٥(، محافظة طولكرم، جدول ٢٠٠٩

 -أي نسبة الملمين – لكنهاو. )٦٥، ص)٥(، ومحافظة الخليل، جدول ٥٨، ص)٥(نابلس، جدول 
و % ٨٧.٦بنسبة  ين وطوباس ورام اهللا والبيرة فكانتانخفضت عند ذآور محافظات جن

الجهاز ( إناث هذه المحافظات على التواليلما هي عليه لدى بالنسبة % ٩٤.٥و % ٩٤.٥
، ومحافظة طوباس، ٦١، ص)٥(، محافظة جنين، جدول ٢٠٠٩المرآزي لإلحصاء الفلسطيني 

ويعزى سبب انخفاض نسبة ، )٦١، ص)٥(ومحافظة رام اهللا والبيرة، جدول  ٥٠ص ) ٥(دول ج
الملمين من الذآور قياسًا بما عليه النسبة لدى اإلناث إلى ارتفاع نسبة األمية لدى ذآور هذه 
المحافظات باستثناء محافظة رام اهللا والبيرة التي تساوت فيها نسبة األمية لدى ذآورها مع 

   .النسبة لدى ذآور الضفةمتوسط 
  

  مراحل التعليم النظامي
والمرحلة الثانوية ) األساسية(تشمل مراحل التعليم النظامي المرحلة االبتدائية أو اإلعدادية 

الجهاز (شهادات دبلوم متوسط والجامعات  هد األآاديمية والمهنية التي تمنحوالكليات والمعا
  ). ٣٢ة الغربية، ص، الضف٢٠٠٩المرآزي لإلحصاء الفلسطيني 

مراحل وتشمل  :ونظرًا لتعدد مراحل التعليم النظامي فقد تم تقسيمها إلى مجموعتين، األولى
وتشمل مراحل الدبلوم : ، والثانية)التعليم المدرسي( التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي

 م العالي والماجستير والدآتوراهالدبلوالدراسات العليا التي تضم المتوسط والبكالوريوس و
    .)التعليم الجامعي(
  

  )المدرسي( مراحل التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي
من % ٢٥أن المرحلة االبتدائية من التعليم تشغل ما نسبته ) ٥(ظهر بيانات الجدول ُت

% ١١.٣وات فأآثر، وتقسم هذه النسبة ما بين سن ١٠في سن ممن هم مجموع سكان الضفة 
الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، جدول (لغير الملتحقين % ١٣.٧و بالتعليم للملتحقين

، وبهذا يكون مجموع السكان %٢٨.٣وتشغل المرحلة اإلعدادية ما نسبته  ).١٥٤، ص )٢١(
، وهذه النسبة قريبٌة جدًا من مثيلتها في دولٍة .%٥٣للمرحلتين االبتدائية واإلعدادية يساوي 

 "التعليم في االردن."٢٠٠٨ %.٥٣.٤اورة وهي األردن، حيث بلغت مج عربيٍة
) http://www.ensan.net/news(  

ذه النسب و   رحلتين     تعكس ه اتين الم ي ه ؤثر ف ي ت ل الت ف العوام ي مختل ر ف ابه الكبي التش
يًال  إ: كن القوليمفإنه وعلى آل حال التعليميتين في آٍل من األردن والضفة الغربية،  ن ما يزيد قل

ي الضفة ال كان ف نهم عن نصف الس ن س ة مم ون ١٠غربي أآثر يقع نوات ف رحلتين  س ضمن الم
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ادت    أاالبتدائية واإلعدادية سواٌء  ذه الحاالت آ آانوا ملتحقين بالتعليم أو غير ملتحقين، وفي آل ه
اث   ذآور واإلن ين ال اوى النسب ب ر .تتس ن الف ة ولك فة الغربي ين الض بة  ق ب ين األردن أن نس وب

ي  ذآور ف اثال بة اإلن ن نس رًا ع ي األردن زادت آثي رحلتين ف اتين الم ذآور و % ٥٨.١(ه لل
ه            )لإلناث% ٤٨.٥ ا هو علي دًة مم ل ح اث أق ذآور واإلن ين ال ان االختالف ب ، وأما في الضفة فك

ي األردن  ال ف ذآور و % ٥٦.٣(الح اث% ٥٢.٨لل دل)لإلن ذا ي ي   ، وه ى ف يم األنث ى أن تعل عل
  .ل حاًال من األردنالضفة أفض

من مجموع هؤالء السكان، وآادت % ١٥.٧وأما المرحلة الثانوية فإنها تشغل ما نسبته 
تتساوى النسبة بين الذآور واإلناث، ويعني انخفاض هذه النسبة عن النسبتين للمرحلتين السابقتين 

  .وبالذات غير الملتحقين بالتعليمعلم حتى هاتين المرحلتين، أن نسبًة آبيرًة من السكان يكتفون بالت

حسب الجنس  في محافظات الضفة الغربية )سنوات فأآثر ١٠(السكان الفلسطينيون : )٥(جدول 
  .٢٠٠٧ المدرسيومراحل التعليم النظامي 

 المحافظة
  ثانوي  إعدادي  ابتدائي
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 ١٥.٣ ١٥.٥  ١٥.٤  ٢٥.٨ ٢٩.٣  ٢٧.٦ ٢٣.٣ ٢٥.٤  ٢٤.٣٦  طوباس
 ١٧.٤ ١٧.٥  ١٧.٤ ٢٧.٦٣ ٢٨.٧  ٢٨ ٢٢.٢ ٢٤.٥  ٢٣.٣  طولكرم
 ١٥.٨ ١٧.٥  ١٦.٧  ٢٥.٦ ٢٨.١  ٢٧  ٢٦ ٢٦.٢  ٢٦.١  قلقيلية
 ١٧.٥ ١٨.٧  ١٨.١  ٢٥.٢ ٢٨.١  ٢٦.٧ ٢٢.٩ ٢٣.٤  ٢٣.١  سلفيت
 ١٥.١ ١٥.٣  ١٥.٢  ٢٧.٣ ٢٩.٣  ٢٨.٣ ٢٤.٢ ٢٥.٨  ٢٥  نابلس

رام اهللا 
  والبيرة

١٥.٩ ١٧.١  ١٦.٥  ٢٥.٥ ٢٨.٥  ٢٧ ٢٢.٢ ٢٤.٨  ٢٣.٥ 

 ١٨.٢ ١٨.٢  ١٨.٢  ٢٩.١ ٣١.٥  ٣٠.٥ ٢١.٦ ٢٣.٤  ٢٢.٥  القدس
أريحا 

 واألغوار
١١.٩  ١٢  ١١.٩  ٢٦.٩ ٣٠.٢  ٢٨.٥ ٢٥.٤ ٢٩.٤  ٢٧.٤ 

 ١٧.٣ ١٧.٦  ١٧.٤  ٢٧.١ ٢٩.١  ٢٨.١ ٢٢.٤ ٢٤.٩  ٢٣.٧  بيت لحم
 ١٤.٣ ١٤.٢  ١٤.٣  ٢٨.٧ ٢٨.٧  ٢٨.٧ ٢٤.١ ٢٧.٦  ٢٥.٩  الخليل
الضفة 
  الغربية

١٥.٦ ١٥.٩  ١٥.٧  ٢٧.٢ ٢٩.٣  ٢٨.٣  ٢٤  ٢٦  ٢٥ 
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 ٢٤١٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهر ابو صالح

 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا        وفيما بين المحافظات، فقد ُوجدت أعلى نسبٍة دى سكان محافظة أريح ة ل ة االبتدائي للمرحل
ع  ك بواق وار، وذل ة%٢٧.٤واألغ ى   ، وخاص بة إل ديهن النس ت ل واتي ارتفع اث الل دى اإلن ل

اع    ويع عن متوسط النسبة في المحافظة،      % ١٣.١تبلغ  ، أي بزيادٍة%٢٩.٤ ود السبب في ارتف
بة  ذه النس ى أن  ه دة     إل كانية البعي ات الس ن التجمع ر م م الكثي ا تض ة أريح ز   محافظ ن المراآ ع
ا،              الحضرية ى سكان محافظة أريح ذين ُيحسبون عل ين ال دو المتنقل ر أيضًا من السكان الب والكثي

م،     دارس وتحصيل العل ي االلتحاق بالم ون بدراسة وي وهؤالء يواجهون صعوباٍت متنوعة ف كتف
 ١٢-٦ويضاف الى ذلك ارتفاع نسبة السكان الذين يقعون ضمن الفئة العمرية المرحلة االبتدائية، 

ة  من مجموع سكان المحافظة، سنة  ة االبتدائي ي المرحل بة السكان ف ع نس ى رف وعمل أيضًا عل
بتها  اع نس ى ارتف ي وصلت إل ات والت كان المخيم دى س از المرآزي لإلحص% (٣٥.٩ل اء الجه

  ).١٤٠، ص )٢١(جدول  ،الفلسطيني، محافظة أريحا واألغوار
ل سجلت    ة  وبالمقاب ة االبتدائي ي المرحل كان ف بٍة للس ى نس دس أدن ة الق ين محافظ لكال الجنس

اث الضفة بنسبة        انخفضت اللواتي ، وخاصًة لدى اإلناث%)٢٢.٥( لديهن النسبة عن متوسط إن
ة العمر      وقد ساهم في هذا االنخفاض انخفاض ، %١٠ ارهم في فئ ة أعم نة،   ١٢-٦نسبة الواقع س

ة من مجموع      وهي فئة االلتحاق ة االبتدائي ى     وجاء . المحافظة  سكان بالمرحل ذا االنخفاض عل ه
بٍة في الضفة      ،المرحلة الثانويةحساب ارتفاع نسبة السكان في  ى نس والتي سجلت فيها النسبة أعل

ى عدة    ويرجع ارتفاع نسبة السكان%). ١٨.٢(الغربية  في المرحلة الثانوية في محافظة القدس إل
دارس    :أسباٍب لعل أهمها وجود مدرسة االيتام الثانوية وهي مجانية التعليم، إضافًة إلى انتشار الم

يم بمختلف             ات التبشيرية للتعل م دعم البعث الثانوية في معظم التجمعات السكانية في المحافظة، ث
   .  في مدينة القدسمراحله في هذه المحافظة، وخاصًة 

ة    كان الضفة الغربي ع س ة توزي د دراس ي سن  وعن م ف ن ه أآثر ١٠مم نوات ف ى س ذه  عل ه
م تختلف     المراحل التعليمية حسب نوع التجمع،  ة ل ة االبتدائي  عن تبين أن نسبة السكان في المرحل

ٌر  هذا ، و)٦جدول (جدًا من متوسط النسبة في الضفة  ع تجمٍع آلخر، وآانت النسب قريبًةنو مؤش
ة     و للمرحل م ول ي تحصيل العل كانية ف ات الس ف التجمع ي مختل كان ف ة الس ابه رؤي ر عن تش يعب

  . االبتدائية
حسب الجنس  في محافظات الضفة الغربية )سنوات فأآثر ١٠(السكان الفلسطينيون ): ٦(جدول 

  .٢٠٠٧ومراحل التعليم النظامي المدرسية 

  % مخيمات  % ريف  % حضر  % الضفة الغربية  المرحلة التعليمية
  ٢٥.٣  ٢٥.٥  ٢٤.٧  ٢٥  ابتدائي
  ٣٢.٥  ٢٧.٩  ٢٨.١  ٢٨.٣  إعدادي
  ١٢.٧  ١٥.٥  ١٦.١  ١٥.٧  ثانوي
  ٧٠.٥  ٦٨.٩  ٦٨.٩  ٦٩  المجموع
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

يمات ُوجود ارتفاٍع في نسبتها بشكٍل ملحوظ لدى سكان المخ وأما المرحلة اإلعدادية، فلوحظ
اع  أآثر من الحضر والريف، و ذا االرتف ة،         جاء  ه ة الثانوي ى حساب نسبة السكان في المرحل عل

ل من ا        ى أق ة إل ذه المرحل لمتوسط في الضفة بشكٍل     حيث انخفضت نسبة سكان المخيمات في ه
، وقد يعود السبب في انخفاض نسبة     )في الضفة% ١٥.٧في المخيمات مقابل % ١٢.٧(واضح 

ن     ا م ًا بغيره ات قياس ي المخيم ة ف ن المدرس بة التسرب م ادة نس ى زي ات إل ي المخيم ة ف الثانوي
كانية،  ات الس ي     التجمع رة ف ل رب األس ة دخ ًة لقل اء نتيج ذي ج رب ال ذا التس د المخيمه ات، فق

متوسط دخل رب   إحدى الدراسات التي أجريت في المخيمات المجاورة لمدينة نابلس أن  أظهرت
ا يضطر بعض        % ٣٣.٢األسرة في هذه المخيمات ال يغطي سوى  اق األسرة مم من متوسط إنف

يم     ن التعل ة م ة الثانوي ل وصول المرحل ة قب رك المدرس ى ت رة إل اء األس ، ٢٠١٠ابوصالح، (أبن
 ).٢١٠٩ص

ا يال   دول  ومم ات الج ن بيان ين )٦(حظ م يط ب اين بس ود تب ة   ، وج ي المرحل كان ف بة الس نس
بة الثانو ين متوسط النس ات الحضرية وب ي التجمع ة ف ي الضفة  ي ل % ١٦.١(ف ي الحضر مقاب ف
ي الضفة% ١٥.٧ اين ،)ف ذا التب زى ه ن أن يع ز   ويمك ي المراآ ة ف دارس الثانوي ار الم ى انتش إل

ن غيره    ر م رية أآث ة         الحض د المرحل ا بع تعلم لم ي ال تمرار ف ى االس ة عل جع الطلب ا يش ا، مم
  .اإلعدادية

  
  مراحل الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا

يم          ) ٧(الحظ من بيانات الجدول ُي م في مراحل التعل ذين ه ة ال أن نسبة سكان الضفة الغربي
امي  امعي النظ أعلى(الج وم متوسط ف كٍل ) دبل د انخفضت بش وظق ي  ملح بة ف ة عن النس المرحل
ابقة ة  الس ة الثانوي ي المرحل ا وه ة و % ١٥.٧( له ة الثانوي ط % ١١.١للمرحل دبلوم المتوس لل
أعلى ت، )ف ي        وآان ي تل ل الت ي المراح الوريوس ـ وه دبلوم المتوسط والبك ي ال كان ف بة الس نس

وقد انخفضت نسبة   ، )سنوات فأآثر ١٠(موع السكان من مج% ١٠.٣ ـ  مباشرًة المرحلة الثانوية
ذا  ال بالنسبة لما آانت عليه في% ٥.٤بما يساوي  في هاتين المرحلتين السكان مرحلة الثانوية، وه

بٍة   ن نس دم تمك ى ع ة، إضافًة إل ة العام ي الثانوي ة ف بٍة من الطلب اتٌج عن رسوب نس االنخفاض ن
مكانات المادية، أو بسبب  أخرى من الطلبة من االلتحاق بالدبلوم المتوسط أو البكالوريوس لقلة اال

بٍة   تدني معدل الثانوية عن معدل القبول في الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، إضافٍة إلى التحاق نس
  .  من الناجحين في الثانوية بالمعاهد والجامعات خارج الضفة الغربية

ي األردن،       ة وه فة الغربي اورٍة للض ٍة مج ي دول ا ف بة بمثيلته ذه النس ة ه د مقارن ن وعن ولك
ها عن األردن هي لهذه الفئة من السكان،   ر، ألن البيانات التي تم التوصل اليسنة فأآث ١٥للسكان 

وبناًء عليها تم حساب النسبة في الضفة أيضًا لنفس الفئة من السكان حتى تكون المقارنة متوازنة، 
أعلى ف   ى   وقد تبين من المقارنة أن نسبة الدبلوم المتوسط وآذلك البكالوريوس ف ي األردن هي أعل

ى  % ٤.٩من نسبها في الضفة، ففي حين بلغت نسبة الدبلوم المتوسط في الضفة  نجدها ارتفعت إل
ن     % ٨.٤ ر م دٍد أآب وفر ع ى ت ي األردن إل بة ف اع النس ي ارتف بب ف ع الس د يرج ي األردن، وق ف

ا    اليف االلتحاق بالكلي ل   ت الكليات المتوسطة األهلية منها والحكومية، أو ربما أن تك المتوسطة اق
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 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ر          ة في األردن أآث اجحين في الثانوي اع نسبة الن ى ارتف من مثيلتها في الضفة، وقد يعود السبب إل
ي الضفة بة ف ن النس ي   . م بة ف ين بلغت النس ي ح أعلى، فف الوريوس ف بة للبك ال بالنس ذلك الح وآ

ارتفعت ، نجدها )١٥٤، ص )٢١(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، جدول % (٩.٢الضفة 
ة،    % (١٣في األردن إلى  رة اإلحصاءات العام ان، األردن  ٢٠٠٩دائ ا أن نعزي   )، عم ، ويمكنن

  . ذلك إلى نفس األسباب التي قيلت بشأن مرحلة الدبلوم المتوسط

حسب الجنس  في محافظات الضفة الغربية )سنوات فأآثر ١٠(السكان الفلسطينيون ): ٧(جدول 
  .٢٠٠٧ دبلوم متوسط فأعلى عيالجام ومراحل التعليم النظامي

  المحافظة
  دبلوم عالي فأعلى  بكالوريوس  دبلوم متوسط

 المجموع
%  

 ذآور
%  

  إناث
%  

 المجموع
%  

 ذآور
%  

 إناث
%  

 المجموع
%  

 ذآور
%  

 إناث
%  

  ٠.٢  ١  ٠.٦  ٥.١  ٦.٨  ٦  ٢.٨  ٤.٣  ٣.٦  جنين
  ٠.١  ٠.٩  ٠.٥  ٦  ٧.٣  ٦.٧  ٢.٨  ٤.٦  ٣.٧  طوباس
  ٠.٤  ١.٢  ٠.٨  ٦.٩  ٨.٥  ٧.٧  ٥  ٥.٥  ٥.٢  طولكرم
  ٠.٢  ٠.٩  ٠.٦  ٥.٩  ٦.٩  ٦.٣  ٢.٩  ٤.١  ٣.٥  قلقيلية
  ٠.٣  ١.٥  ٠.٩  ٧.٧  ٨.٤  ٨  ٣.٣  ٤.٢  ٣.٧  سلفيت
  ٠.٦  ١.٤  ١  ٧  ٧.٥  ٧.٢  ٥  ٥  ٥  نابلس

رام اهللا 
  والبيرة

١.٢  ٢.٦  ١.٨  ٧.٥  ٨.٤  ٨  ٥.٣  ٤  ٤.٧  

  ٠.٥  ١.١  ٠.٨  ٦.٣  ٦.٣  ٦.٣  ٥.٧  ٤  ٤.٨  القدس
أريحا 

  واألغوار
٠.٤  ٠.٧  ٠.٦  ٤.٧  ٤.٧  ٤.٧  ٣.٦  ٢.٨  ٣.٢  

  ٠.٧  ١.٧  ١.٢  ٧  ٦.٦  ٦.٨  ٤  ٣.٦  ٣.٨  بيت لحم
  ٠.٦  ٠.٩  ٠.٧  ٥.١  ٦  ٥.٦  ٣.١  ٣.٥  ٣.٣  الخليل
الضفة 
  الغربية

٠.٣  ١.٤  ٠.٨  ٦.٣  ٦.٣  ٦.٣  ٣.٧  ٤.٢  ٤  
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ذآور         وعند دراسة نسب هذه المراحل التعليمية بحسب الجنس في الضفة، ُوجد أن نسبة ال
اث    د اإلن والي  % ٣.٧و % ٤.٢(في الدبلوم المتوسط آانت أعلى من مثيلتها عن ى الت جدول  ( )عل

ى زواج بع )٧ اث إل دى اإلن بة ل اض النس ي انخف ود السبب ف د يع ن ، وق اء م ضهن بمجرد االنته
 ٢٠١٠في سنة   المرحلة الثانوية وقبل االلتحاق بالدبلوم المتوسط أو الجامعة، ففي دراسٍة أجريت

زوجن في سن              واتي ت اث الل ين أن نسبة اإلن ابلس تب زواج األول في محافظة ن د ال عن العمر عن
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اث            ١٩-١٥ د اإلن ذآور، حيث بلغت عن د ال ا عن ى من مثيلته من مجموع   % ١.١سنة آانت أعل
  ).بحث غير منشور، ٢٠١٠ابوصالح، %(٠.٢اإلناث المتزوجات، في حين بلغت عند الذآور 

ات              ى الكلي اتهن إل الي في إرسال بن ة بعض األه ى عدم رغب ذه النسبة إل وقد يعود بعض ه
المتوسطة لمتابعة تحصيلهن العلمي تجنبًا لالختالط أو خوفًا عليهن من عدة نواحي، وخاصًة في   

ين        ا اث ب بٍة لإلن ى نس دبلوم المتوسط وسجلت أدن لريف الذي انخفضت فيه نسبة اإلناث لمرحلة ال
فة     ي الض ات ف واع التجمع ل   % ٢.٨(أن ف مقاب ي الري ر و % ٤.٣ف ي الحض ي % ٥.٣ف ف

  ). المخيمات

ة، ُوجد أن      أما من حيث نسبو   مرحلة الدبلوم المتوسط حسب المحافظات في الضفة الغربي
ى  بٍةأعل ابلس     له نس ولكرم ون افظتي ط كان مح دى س ت ل ة آان ى % ٥و % ٥.٢(ذه المرحل عل
ة     )التوالي ا آلي دبلوم المتوسط، وهم ، وهاتان المحافظتان يوجد فيهما آليات مجتمع تمنح شهادة ال

ي         ام حجاوي والروضة ف ة وهش ات مجتمع النجاح الوطني ي طولكرم، وآلي مجتمع خضوري ف
   .على الطلبة االلتحاق بهذه الكلياتنابلس، وهذا يشجع األهالي ويسهل 

ا و  ة أريح ي محافظ ة ف ذه المرحل بٍة له ى نس وار األوُوجدت أدن ة %)٣.٢(غ ا محافظ ، يليه
ات مجتمع    ، %)٣.٣(الخليل  ويعزى انخفاض هذه النسبة في اريحا واالغوار إلى عدم وجود آلي

ة         بيًا عن بقي ا الجغرافي المتطرف نس ى موقعه ذا     متوسطة فيها، إضافًة إل محافظات الضفة، وه
ة االلتحاق ب  يصّعب على  ات  األهالي وعلى الطلب دبلوم  كلي ل     .المتوسط ال وبالنسبة لمحافظة الخلي

فيها إلى اتساع مساحة   ةفيمكن أن يعود السبب في انخفاض نسبة السكان لمرحلة الدبلوم المتوسط
دة عن مرآز المحافظة حي      د بوليتكنيك    المحافظة، ووجود عدة تجمعاٍت سكانيٍة بعي ث يوجد معه

  .الخليل وآلية العروب

ين      ع، تب وفيما يتعلق بالبحث في توزيع نسبة سكان مرحلة الدبلوم المتوسط حسب نوع التجم
د   %٥.١آانت لدى سكان المخيمات، وذلك بنسبة نسبٍة  أن أعلى ا عن ، وهي أعلى عند اإلناث منه
ذا    ،)٨جدول ) (للذآور% ٤.٩لإلناث مقابل % ٥.٣(الذآور  اع  ويمكن أن يعزى ه د   -االرتف عن

إلى وجود آلياٍت خاصة بطلبة المخيمات فقط، وهي ذات تعليم مجاني، وفيها سكن   -آال الجنسين
ة    داخلي، مثل معهد قلنديا في رام اهللا وهو للذآور، ومعهد الطيرة وهو لإل ذا يشجع الطلب ناث، وه

  . االلتحاق بهذه الكلياتوأهاليهم على 
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ة الغربية حسب مراحل التعليم في الضف) سنوات فأآثر ١٠(السكان الفلسطينيون  ):٨(جدول 
  .٢٠٠٧والجنس ونوع التجمع  )دبلوم متوسط فأعلى( النظامي
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دبلوم 
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  ٤.٤  ٤.١  ٤.٣  ٤.٧  ٦.٣  ٥.٥  ٧  ٧.٦  ٧.٣  ٦.٣  ٦.٣  ٦.٣ بكالوريوس
دبلوم عالي 
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  ٧.٩  ٩.٧  ٩.٩  ٧.٧  ١١  ٩.٤  ١١.٩  ١٣.٤  ١٢.٧  ١٠.٣  ١١.٩  ١١.١  المجموع

 -تقرير السكان -، النتائج النهائية للتعداد٢٠٠٩الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : رالمصد
  .١٦٩ – ١٥٤، ص )٢٢(، وجدول )٢١(فلسطين، جدول . رام اهللا". الضفة الغربية

ذه  يوسوأما بالنسبة لمرحلة البكالور   ، فإننا نرى لزامًا علينا قبل أن نتناول مختلف حيثيات ه
ة   ية في الضفة الغربيةالمرحلة التعليم ة       أن نوضح مكان ة في الضفة الغربي ة التعليمي ذه المرحل  ه

ة         ذه المرحل رة له ة الكبي رًا لألهمي ي نظ وطن العرب ي ال ود ف و موج ا ه ًا بم ةقياس د  .التعليمي فق
ٍد في       ) مغرس(االتحاد االشتراآي  أوضحت نشرة صادرة عن امعيين في تزاي ة الج أن عدد الطلب

الوطن العربي، حيث تضاعف العدد من مليون طالب وطالبة في السبعينات إلى جميع الجامعات ب
ين و   ة، ثم ارتفع إلى ثالث١٩٩٦ألف طالب وطالبة في بداية سنة  ١٠٠ماليين و  ةثالث  ٦٠٠مالي

ف ب أل نة    طال ي س امعي ف ي   "  .١٩٩٨ج الوطن العرب الي ب يم الع ع التعل " واق
(http://www.maghress.com/alittihad/118484) .    ة دد الطلب رة أن ع ت النش وبين

ألف   ١٠٠لكل  طالٍب وطالبٍة ٢٧٠٠عدد السكان ال يتجاوز المسجلين بالجامعات العربية بالنسبة ل
ى   في نفس السنة   ، وأما في األراضي الفلسطينية فقد ارتفعت النسبة٢٠١٠من السكان في سنة  إل

ام    فلسطين ( ألف من السكان ١٠٠طالبًا وطالبًة لكل  ٤٤٥٠ وفي نشرٍة   ، )٣٥ص ٢٠١٠في أرق
ات،      % ٢.٥لليونسكو أوضحت أن ما يزيد قليًال عن  ون بالجامع الي سكان األردن ملتحق من إجم

بٌة    ة المتحدة   وهي نس ٌة للمملك يم في االردن  "،2007 .مماثل  UNESCO Institute for "التعل
Statistics   ام    (نية في األراضي الفلسطي   % ٤.١ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى فلسطين في أرق

وهذه النسب ُتظهر بوضوح االهتمام الكبير للشعب الفلسطيني بالتعليم  ).٣٥صو  ١٠ص ٢٠١٠
الجامعي بالرغم من قسوة الحياة االقتصادية وقلة االمكانات ومحاربة االحتالل اإلسرائيلي للتعليم 

  .بكافة مراحله في األراضي الفلسطينية بشتى السبل

في ) سنوات فأآثر ١٠(من مجموع السكان % ٦.٣ما نسبته البكالوريوس مرحلة شغلت  قدل
د        وقد  الضفة الغربية، ر من التجمعات األخرى وعن ارتفعت لدى سكان التجمعات الحضرية أآث
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يين، فبلغت     ذآور و   % ٧.٦آال الجنس دى ال اث،   % ٧ل دى اإلن دى سكان     ل بٍة ل ى نس جلت أدن وُس
، ويعود السبب في ارتفاع النسبة  )لإلناث% ٤.٤للذآور و % ٤.١(المخيمات وعند آال الجنسين 

ا يجعل         دن، مم في الحضر إلى انتشار الجامعات في العديد من التجمعات الحضرية وخاصة الم
ة       مسألة االلتحاق بالجامعة أسهل من الريف والمخيمات،  اع نسبة السكان في المرحل ا أن ارتف آم

ب دورًا   كان الحضر تلع دى الس ة ل كالثانوي ي ذل ود   . ف ات فيع ي المخيم بة ف اض النس ا انخف وأم
التعليم  إلى انخفاض دخل األسرة الذي ينعكس بالتالي سلبًا على إمبالدرجة األولى  كانية االلتحاق ب

ي             رة ف ل رب األس ط دخ ابقة أن متوس ات الس دى الدراس ت إح أن بين ذا الش ي ه امعي، وف الج
بيل الم ى س ابلس عل ة ن اورة لمدين ات المج م يغط سوى المخيم ال ل اق % ٣٣.٢ث من متوسط إنف

  ). ٢١٠٩، ص٢٠١٠ابوصالح، (األسرة 

الوريوس حسب الجنس    وأما عن توزيع نسبة السكان ل   ة البك د تساوت ن  ،  مرحل ذه   فق سبة ه
وهذه النسبة تؤآد على أن الرغبة في دراسة    ،)٨جدول % (٦.٣المرحلة عند آال الجنسين وهي 

ا لالبك اث ال تق دى اإلن ذآور، عن الرغ لوريوس ل دى ال ة ل بة ب ذه النس ابه ه ن تش ذآور لك ين ال ب
وارق    واإلناث  ع، وخاصة في       على مستوى الضفة ال يعني عدم وجود ف وع التجم نهم حسب ن بي

ات الجدول    ة في الريف انخفضت بشكٍل           )٨(الريف، فبيان ذه المرحل اث له توضح أن نسبة اإلن
ل  % ٤.٧(ملحوٍظ عن نسبة الذآور  ذآور % ٦.٣لإلناث مقاب ود السبب في انخفاض      )لل د يع ، وق

اث    : النسبة لدى إناث الريف إلى عدة عوامل مثل ثقافة أولياء األمور التي تخشى من اختالط اإلن
كا     اتهم الس ارج تجمع فرهن خ ن س ى م ات، وتخش ي الجامع ذآور ف ن  نية وأن تبال دًا ع كن بعي س

ض األهالي عن دفع الرسوم الجامعية ل عجز بعكاألسرة، ويشكل زواج اإلناث سببًا آخر، آما يش
  .سببًا ثالثًا

ت     ك ارتفع س ذل ى عك ات       وعل ي المخيم ة ف ذه المرحل ذآور له بة ال ن نس اث ع بة اإلن نس
ل  % ٤.٤( اث مقاب ذآور% ٤.١لإلن ي         ، )لل ر ف ة األس ى حاج ك إل ي ذل بب ف ود الس ا يع وربم

اث  ل اإلن اجتهم لعم ن ح ر م ذآور أآث ل ال ات لعم ذالمخيم ا يضطر ال ى التوقف عن ، مم آور إل
ود    متابعة التعليم واالنشغال بالعمل للمساعدة في تحمل األعباء االقتصادية لألسرة،  ويمكن أن يع

ذآور، و   السبب ى   إلى وجود رغبة لدى إناث المخيمات بالدراسة الجامعية أآثر من ال باإلضافة إل
  .ض هذه النسبةافي انخف آخر سببًايشكل اعتقال العديد من ذآور المخيمات  ذلك فإن

دآتوراة   الدبلومالتعليم العالي الذي يبدأ من مرحلة وفي شأن  ، فتشير  العالي ثم الماجستير فال
يم  ) ت فأآثرسنوا ١٠(أن نسبة السكان الفلسطينيين ) ٨(بيانات الجدول   في هذه المراحل من التعل

بتها      ت نس د آان ابقة، فق ل الس ًا بنسب المراح رًة قياس بًة آبي كل نس م تش ن ل ل م ال % ١اق د آ عن
باٍب لعل       ، ويعود انخفا%)٠.٨(الجنسين في الضفة الغربية  ى عدة أس ذه النسبة إل ا ض ه : أبرزه

ي    وٍد ف ر موج وب غي ان التخصص المطل دًا، وخاصًة إذا آ ٌة ج الي مرتفع يم الع اليف التعل أن تك
ا أن        ة، آم ر من الطلب ا الكثي در عليه ة     جامعاتنا المحلية، وهذه التكاليف ال يق رًة من طلب بًة آبي نس

ذه         ة ه ين متابع نهم وب ا يحول بي ا، مم البكالوريوس ال يحصلون على معدل القبول للدراسات العلي
اء        الوريوس في العمل وبن الدراسات، ويمكن أن نضيف إلى ذلك انشغال الكثير من خريجي البك

  .الحياة االجتماعية مما يصعب عليهم إمكانية االلتحاق بالدراسات العليا
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ات الجد   ين     )٨(ول وتوضح بيان اٌت ب ه يوجد تفاوت الي     نسب ، أن يم الع  السكان لمراحل التعل
حسب نوع التجمع، فقد ُوجدت أعلى نسبٍة لدى سكان التجمعات الحضرية وعند آال الجنسين في   
ا       ا يمكنن د آال الجنسين، وهن هذه التجمعات، وبالمقابل آانت أدنى نسبة لدى سكان المخيمات وعن

ة       أن نس ي مرحل ات ف واع التجمع ين أن ب ب اوت النس ى تف ي أدت إل باب الت س األس تخدم نف
رٌق   ) ٨(وفيما يخص توزيع النسبة حسب الجنس، فبيانات الجدول . البكالوريوس تبين أنه يوجد ف

من مجموع السكان في    % ٨٢.٤آبيٌر في النسب بين الذآور واإلناث، فقد شكل الذآور ما نسبته 
ى     يمية على مستوى الضفة الغربية، هذه المرحلة التعل اث إل دى اإلن ويعزى انخفاض هذه النسبة ل

ا، أن  بلغن سن االلتحاق بالدراسات العلي ل أن ي زوجن قب د ت اث يكن ق ه معظم اإلن ا أآدت ذا م وه
ك    ٢٠١٠دراسٌة أجريت في سنة  عن العمر عند الزواج األول في محافظة نابلس، فقد أظهرت تل

 سنة، ٢٢في محافظة نابلس تزوجن وأعمارهن أقل من من اإلناث % ٨٢.٥الدراسة أن ما نسبته 
، وبالمقابل انخفضت  االلتحاق بالدبلوم العالي أو الماجستير أو الدآتوراةأي أنهن تزوجن قبل سن 

ذه الدراسات     ذآور    % ٢٠.٤نسبة الذآور الذين تزوجوا قبل بلوغ سن االلتحاق به من مجموع ال
زوجين الح، ( المت ور٢٠١٠ابوص ر منش ث غي اث )، بح ؤالء اإلن ة أن زواج ه ، والخالص

ى      ئلية يشغلوانشغالهن بمسؤولية الحياة العا ا أن نضيف إل ا، ويمكنن هن عن متابعة الدراسات العلي
الي فمن ترغب           ة، وبالت وفرة في الضفة الغربي ر مت ا غي ذلك أن آثيرًا من برامج الدراسات العلي

  .وهذا ما ال يقبل به معظم األهالي خارج الوطن، بمواصلة الدراسة عليها السفر إلى

ات،         ب المحافظ أعلى حس الي ف دبلوم الع ل ال ي مراح كان ف ب الس ع نس ب توزي د وحس فق
راحلهم     ) ٧(أظهرت بيانات الجدول  ين السكان بمختلف م أن أعلى نسبة لهذه المراحل التعليمية ب

من مجموع   لكال الجنسين% ١.٨بنسبة  سكان محافظة رام اهللا والبيرة، وذلكالتعليمية آانت لدى 
   .من متوسط الضفة% ١٢٥، وهذه النسبة أعلى بنسبة )سنوات فأآثر ١٠(السكن 

دوائر            د من ال ى وجود العدي ذه المحافظة إل ذه النسبة في ه ويمكن أن يعزى سبب ارتفاع ه
وزارات ومكاتب ا لطة الفلسطينية ومختلف ال يس الس ل مكتب رئ ة مث ة واألهلي وزراء الحكومي ل

ر   اج أآث ا لحمل    والمجلس التشريعي والسفارات األجنبية، وهذه الدوائر تحت ة المؤهالت  من غيره
  .العلمية العالية

ا       وأما اقل نسبٍة لهذه المراحل بين السكان، فكانت في محافظة طوباس، والتي انخفضت فيه
ا محافظ        ،%٠.٥النسبة إلى  اس تشتهر بأنه ى أن محافظة طوب ٌد إل الي   وهذا عائ ة، وبالت ٌة زراعي

ة ول بصفٍة عام ا الق ا، آم إ: يمكنن هادات العلي ذه الش ى ه اجون إل كانها ال يحت ن  ان س رًا م أن آثي
ي رام اهللا       ثًال ف ال م س الح ات، بعك ن الجامع دٌة ع ٌة وبعي ة نائي ي المحافظ كانية ف ات الس التجمع

   . والبيرة وبيت لحم ونابلس
  

  النتائج

من النتائج، وهي في مضمونها عبارٌة عن إجاباٍت على  لقد توصلت الدراسة إلى عدٍد
  :التساؤالت التي وردت في بداية الدراسة، وهي على النحو اآلتي
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 ٥من مجمل السكان الفلسطينيين % ٤٢.٩بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم في الضفة الغربية  .١
  .سنوات فأآثر

ناث في الضفة، وإن ارتفعت قليًال آادت نسبة االلتحاق بالتعليم أن تتساوى بين الذآور واإل .٢
، وهذا يعني )لدى اإلناث% ٤٣.٥لدى الذآور و% ٤٢.٤(عند اإلناث عنها عند الذآور 

  .تشابه النظرة لاللتحاق بالتعليم بغض النظر عن الجنس

في مختلف أنواع التجمعات السكانية،  ًابعضنت نسبة االلتحاق بالتعليم قريبًة من بعضها آا .٣
تحوم حول المتوسط العام للضفة، وإن آانت النسبة قد ارتفعت قليًال لدى وآانت النسب 

، وهذا يعبر عن %)٤١.٧(، وانخفضت قليًال لدى سكان المخيمات %)٤٣.٥(سكان الريف 
التشابه الكبير في اهتمام السكان بااللتحاق بالتعليم بغض النظر عن أنواع التجمعات 

 .السكانية التي يعيشون فيها

سنة فأآثر  ١٥من إجمالي سكان الضفة الغربية البالغين % ١٤سبة األمية من انخفضت ن .٤
من إجمالي السكان % ١١.٨، وانخفضت من ٢٠٠٧في سنة % ٧إلى  ١٩٩٧في سنة 
في % ٥.٤، وإلى ٢٠٠٧في سنة % ٥.٨إلى  ١٩٩٧سنوات فأآثر في سنة  ١٠البالغين 

في أن نسبة األمية  هذه النسبما تبينه وإن أهم  ،٢٠١٠في سنة % ٥.١، وإلى ٢٠٠٩ة سن
انخفاٍض مستمر من سنٍة ألخرى، وإذا استمرت باالنخفاض بنفس الوتيرة فمن المتوقع أن 

 التقريب على وجه ٢٠٢٦أو  ٢٠٢٥حلول العام تمامًا ب تنتهي األمية في الضفة الغربية

وباس ، يليها محافظة ط%)٧.٦(في محافظة أريحا واألغوار ُوجدت أعلى نسبٍة لألمية  .٥
في أريحا واألغوار، % ٣١، وبهذه النسب تكون نسبة األمية قد ارتفعت بنسبة %)٧.٥(

وبالمقابل آانت أدنى نسبٍة لألمية في محافظة القدس . في محافظة طوباس% ٢٩.٣وبنسبة 
في محافظة % ٣٢.٧، أي بنسبة انخفاٍض تساوي %)٥(، يليها محافظة نابلس %)٣.٩(

 .نابلس في محافظة% ١٣.٨القدس، و 

في آل محافظات الضفة الغربية بين الذآور أدنى منها بين اإلناث، فهي  األميةنسبة آانت  .٦
أآثر من  وارتفعت عند اإلناث إلى ،)سنوات فأآثر ١٠( من مجموع الذآور% ٢.٨بنسبة 

وبالنسبة ). سنوات فأآثر ١٠( اإلناثمن مجموع % ٨.٨ثالثة أمثالها لدى الذآور فبلغت 
لكال الجنسين، % ٧.٥لدى سكان الريف، وذلك بنسبة ، آانت أعلى نسبة لألمية لنوع التجمع

 %).٦(، وآانت المخيمات في الوسط %)٥.١(وأقل نسبٍة لدى الحضر 

 من مجموع السكان% ١٣.٤ما نسبته ) ن على القراءة والكتابةالقادري( شغلت نسبة الملمين .٧
في نسب ولم تظهر تفاوتاٌت آبيرٌة  ، سنوات فأآثر ١٠في الضفة الغربية ممن هم في سن 

هذه الحالة بين مختلف محافظات الضفة من جهة، ولم تبتعد النسب في المحافظات آثيرًا 
باستثناء محافظة أريحا واألغوار التي ارتفعت فيها النسبة إلى  في الضفة عن متوسط النسبة

١٦.% 
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سنوات فأآثر هم  ١٠هم إن ما يزيد قليًال عن نصف السكان في الضفة الغربية ممن سن .٨
 .آانوا ملتحقين بالتعليم أو غير ملتحقينأضمن المرحلتين االبتدائية واإلعدادية سواٌء 

سنوات فأآثر في  ١٠لم ُتسجل اختالفاٌت آبيرٌة بين نسب الذآور واإلناث للذين سنهم  .٩
 .مراحل التعليم االبتدائية واإلعدادية والثانوية

في المرحلة الثانوية ومرحلة  أريحا واألغوار ممن هم كان في محافظةانخفاض نسبة الس .١٠
على التوالي من % ٤.٧و % ٣.٢و % ١١.٩الدبلوم المتوسط ومرحلة البكالوريوس إلى 

على % ٦.٧و % ٤و % ١٦.١مجموع السكان، علمًا بأن هذه النسب في الضفة هي 
 . التوالي

من مجموع هؤالء % ٤توسط في مرحلة الدبلوم الم) سنوات فأآثر ١٠(بلغت نسبة السكان  .١١
% ٥و % ٥.٢(طولكرم ونابلس السكان، وآانت أعلى نسبة لهذه المرحلة في محافظتي 

 %).٥.١(، وآانت أعلى نسبة بين سكان المخيمات )على التوالي

في ) سنوات فأآثر ١٠(من مجموع السكان % ٦.٣شغلت مرحلة البكالوريوس ما نسبته  .١٢
سكان التجمعات الحضرية أآثر من التجمعات األخرى الضفة الغربية،  وقد ارتفعت لدى 

لدى اإلناث، وُسجلت أدنى نسبٍة لدى % ٧لدى الذآور و % ٧.٦وعند آال الجنسيين، فبلغت 
 ).لإلناث% ٤.٤للذآور و % ٤.١(سكان المخيمات وعند آال الجنسين 

والتي تشمل  في مرحلة الدراسات العليا) سنوات فأآثر ١٠(بلغت نسبة السكان الفلسطينيين  .١٣
عند آال الجنسين في الضفة الغربية % ١الدبلوم العالي ثم الماجستير فالدآتوراة اقل من 

وعند آال الجنسين %) ١.١(وُوجدت أعلى نسبٍة لدى سكان التجمعات الحضرية %). ٠.٨(
بالمقابل آانت أدنى نسبة في المخيمات  .)عند اإلناث% ٠.٦عند الذآور و % ١.٦(
لدى سكان محافظة رام  أعلى نسبة كانتبالنسبة للمحافظات فو). الجنسين عند آال% ٠.٥(

   .لكال الجنسين% ١.٨اهللا والبيرة، وذلك بنسبة 
  

 التوصيات
على إثر االنخفاضات المتتالية في نسبة األمية في الضفة الغربية، فيمكن التوصية إلى  .١

ة األمية إلى أدنى نسبٍة الجهات المختصة وإلى ذوي الشأن وآل المعنيين في تخفيض نسب
ممكنة ضرورة االستمرار باألساليب والخطط المتبعة حاليًا، ألنهم بذلك سينتهون من األمية 

على وجه التقريب آما تبين في  ٢٠٢٦أو  ٢٠٢٥في الضفة الغربية تمامًا بحلول العام 
  .)٤نتيجة رقم (النتائج 

في محافظتي أريحا واألغوار ضرورة إتباع آل السبل الممكنة لتخفيض نسبة األمية  .٢
 . وطوباس، حيث ُوجدت فيهما أعلى نسبة لألمية بين محافظات الضفة الغربية



 "في الضفة الغربيةالترآيب التعليمي للسكان "ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤٢٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

إيالء الحالة التعليمية بمحافظة أريحا واألغوار اهتماما أآثر من االهتمام السابق، ألن نسب  .٣
ت بشكٍل السكان في المرحلة الثانوية ومرحلة الدبلوم المتوسط ومرحلة البكالوريوس انخفض

ملحوظ عن متوسطات هذه المراحل في الضفة الغربية، ويكون هذا االهتمام عن طريق 
زيادة عدد المدارس الثانوية وخاصة في التجمعات السكانية البعيدة عن المراآز الحضرية 

ديمية في المحافظة، إضافًة إلى تشجيع التعليم العالي بعد الثانوية، ويمكن اعتبار فتح األآا
وفتح فرٍع لجامعة القدس المفتوحة في مدينة  )جامعة االستقالل(ينية للعلوم األمنية أو الفلسط

 .أريحا خطوًة سليمًة في اتجاه رفع نسبة السكان في المراحل التعليمية المذآورة

ليم دعوة مختلف السكان وفي آل محافظات الضفة الغربية إلى ضرورة االهتمام أآثر بتع .٤
لى جدًا التخلص من الثقافات القديمة التي تفضل تعليم الذآر ع ًا، وأصبح ضرورياالناث

نحو ما أوضحت رتفاع نسبة الذآور في الدراسات العليا، على األنثى، إننا قد نجد مبررًا ال
الرتفاع نسبة األمية عند اإلناث إلى أآثر من ثالثة أمثالها  الدراسة، ولكننا ال نجد أي مبرٍر

 .لدى الذآور

أيضا العمل على تخفيض نسبة األمية في الريف الذي ارتفعت فيه األمية ومن الضروري  .٥
 .عن النسبة في الحضر% ١٥٠بنسبة 

ضرورة االهتمام بالتعليم الجامعي لسكان المخيمات في الضفة الغربية الذين انخفضت لديهم  .٦
من نسبتها لدى الحضر، وآذلك االهتمام % ٥٩نسبة السكان في مرحلة البكالوريوس إلى 

عن النسبة لدى % ٧٥بالتعليم الجامعي لسكان الريف الذين انخفضت النسبة لديهم إلى 
الحضر، وذلك عن طريق تشجيع الطلبة وذويهم بدراسة مرحلة البكالوريوس، وعن طريق 
تقديم العون للطلبة ومساعدتهم في أقساطهم الجامعية سواء من األفراد الموسرين أو من 

 . واألجنبية إلى غير ذلك من سبل الدعم والتشجيع الجمعيات الخيرية العربية

في مرحلة الدراسات العليا ) سنوات فأآثر ١٠(نظرًا النخفاض نسبة السكان الفلسطينيين  .٧
عند آال الجنسين في الضفة % ١والتي تشمل الدبلوم العالي ثم الماجستير فالدآتوراة اقل من 

مكنه تقديم المساعدة إلى ضرورة دعم ، فيمكن توجيه دعوة إلى آل من ي%)٠.٨(الغربية 
ن على إجراء م القادريالملتحقين في هذه المراحل التعليمية وآذلك المتخرجين منها باعتباره

 . البحوث العلمية التي تشكل األساس السليم لبناء وتنفيذ الخطط التنموية في المجتمع
  

  المصادر والمراجع
 .١ط .ة واألآاديمية في األراضي المحتلةاألوضاع التربوي" .)١٩٨٣( .داعس ،ابو آشك -

 .فلسطين .نابلس .منشورات الوحدة

التعليم المهني والفني وربط التعليم بالعمل ودوره في " ).١٩٩٣( .صالح الدين ،ابو ناهية -
 تطور التعليم في" .األول المؤتمر التربوي ."إعداد البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني
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