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تنورين الفوقا وجوارها   تنورين التحتا  القرى األخرى المجموع
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تنورين الفوقا وجوارها  
تنورين التحتا 
القرى األخرى
المجموع

 األوضاع السكّانية، إقامة وهجرة -٤

  تقدير أعداد المقيمين الدائمين والموسميين

  ع االسر المعينة في كل من المناطق الدراسة  بحسب عدد المقيمين في المسكنتوزييبين الجدول التالي 
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها عدد المقيمين في المسكن

1 3 1 1 5 
2 15 4 7 26 
3 16 7 2 25 
4 11 4 4 19 
5 16 7 3 26 
6 13 5 3 21 
7 6 0 1 7 
8 2 0 0 2 
9 1 0 2 3 

 134 23 28 83 عدد المساكن في العينة
 4.15 4.13 3.96 4.22 عدد المقيمين الوسطي في األسرة

 وهو بالتالي أقل من العدد المتوسطي الفراد االسر في لبنان ٤,١٥يتبين من االحصاء أن العدد الوسطي الفراد االسرة المقيمة يبلغ 
 وهو ١٩٩٨الذي نشرتها ادارة االحصاء المركزي في شباط " ١٩٩٧السر في عام االوضاع المعيشية ل" كما يظهر من دراسة اًعموم
أن العدد الذي خلص اليه التحقيق الميداني قد يكون مبالغ به بعض الشي لالسباب التي ذكرناها  إلى هذا مع االشارة. أشخاص٤,٨يبلغ 
 .اًآنف

  : تت االجوبة كالتاليتم سؤال أرباب االسر المقيمة عن أفراد االسرة غير مقيمين، فأ
 مجموع المنطقة القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها  

    لمقيمينلعدد الوسطي ال عدد أفراد األسرة
1 1.0   1.0 
2 2.0 1.0 2.0 1.8 
3 2.8 2.5  2.8 
4 3.6 4.0 3.3 3.6 
5 4.7 4.8 4.3 4.7 
6 5.3 4.7 3.8 4.9 
7 5.3 4.2 4.0 5.0 
8 5.7 3.5 4.3 4.6 
9 3.5  4.7 3.9 

10 2.0 2.0 4.0 2.5 
11 7.0   7.0 
12  3.0  3.0 
15   9.0 9.0 
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 

 5.8 6.8 6.1 5.5 أعضاء األسرة
 4.2 4.2 4.0 4.2 المقيمون

 1.7 2.6 2.1 1.2 غير المقيمين
 %40.0 %62.5 %54.1 %29.3 المقيمين إلى نسبة غير المقيمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٥,٥ويتبين من النتائج أن عدد افراد االسرة يتراوح بين 
 في تنورين التحتا ٦،١في تنورين الفوقا وجوارها و

 بينما ٥,٨ في القرى األخرى وأن العدد الوسطي ٦,٨و
اعضاء االسرة المقيمون ال يبلغ عددهم الوسطي سوى 

٤,٢.  
المقيمين في االسرة  إلى ني أن نسبة غير المقيمينوهذا يع

  :الواحدة تبلغ تباعا
  في تنورين الفوقا وجوارها،% ٢٩
  في تنورين التحتا،% ٥٤و
  في القرى االخرى، % ٦٢و

  . في المنطقة بمجملها% ٤٠ويبلغ متوسطها 
وهذا المؤشر يبين بوضوح استمرار النزوح الريفي، 

أن  إلى ة، مع االشارةوتفاوت حدته بين مناطق الدراس
اإلحصاء يغفل حكما نزوح االسر التي لم يتبق من 

أفرادها أي فرد مقيم بشكل دائم كان يمكن لإلحصاء أن 
  .يتناوله

  
  
  
  
  
  

ويظهر الرسم البياني المقابل، في كل من مناطق 
الدراسة، عالقة العدد االجمالي الفراد االسرة المقيمة 

  .بعدد افرادها المقيمين
ن أن أفراد االسرة يبقون مقيمين في القرية ما دام ويتبي

عددهم أقل من خمسة بينما يستقر عدد المقيمين عند 
يرحل االعضاء  إذ خمسة أفراد مهما زاد حجم االسرة

 فترتفع بينها اًالباقون عن المنطقة وأما االسر االكبر عدد
نسبة المغادرين وال يبقى من االسر التي تعد تسعة أو 

 وهذا يشير. اد إال ثالثة أو أربعة في القريةعشرة أفر
أن ظاهرة النزوح تطاول أفراد االسر عند بلوغهم إلى 

الى حالة أرباب االسر المسنين الذين سن الشباب وصوالً
  .يبقون في الفرية وحدهم بعدما يتركها ابناؤهم وبناتهم

 إذ حد ما عن هذا السياق العام إلى وتمتاز تنورين الفوقا
 في القرية بينما اًد أكبر من أبناء االسر مقيميبقى عد

  . أكبر في القرى االخرىاًيطاول النزوح نسب
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بناء على ما أفدى اليه المسح من تقدير لعدد المساكن الدائمة وما أفدى اليه االحصاء بالعينة من تقدير للعدد الوسطي الفراد االسرة 
 .وهذا ما يبينه الجدول التالي.تقدير عدد السكان في المنطقةإلى  المقيمين، يصبح من الممكن االنتقال

المجموعالقرى األخرىتنورين التحتاتنورين الفوقا وجوارها
    نتائج اإلحصاء بالعينة

 3.93 4.04 3.93 3.90  في األسرة وسطياالمقيمون الحاضرون
 0.23 0.13 0.04 0.33  في األسرة وسطياالمقيمون الغائبون

 4.15 4.13 3.96 4.22  في األسرة وسطياالمقيمون
 1.66 2.61 2.14 1.24  وسطياأفراد األسرة المقيمة غير المقيمين

 5.81 6.74 6.11 5.46  وسطياعدد أفراد األسرة
تقدير عدد السكان

 134 23 28 83 عدد األسر في العينة
 %20.1 %20.5 %19.9 %20.0 المجموع إلى نسبة العينة

 2623 453 554 1616 المقيمون الحاضرون
 154 15 5 135 المقيمون الغائبون

 2768 463 559 1746 المقيمون
 1110 292 302 514 أفراد األسرة المقيمة غير المقيمين

 3878 755 861 2260  المقيمةعدد أفراد األسر
     تعداد المساكن غير المخصصة لإلقامة الدائمة

 1608 532 130 946  واألساس خارج البلدةمسكن موسمي
 325 22 25 277 مسكن موسمي واألساس داخل البلدة

 1016 158 77 781 مسكن ظرفي ترفيهي للعطل
 370 97 101 171  صيفا وفي العطلأفراد األسرة المقيمة العائدون

 1608 532 130 946 مصطافون دائمون
 4745 1092 790 2863 المقيمون صيفا

 1016 158 77 781 افون ظرفيونمصط
 5761 1250 867 3644 ن في العطليالحاضرمجموع 
 %208 %270 %155 %209 المقيمون الدائمون/ن في العطلولحاضر

 21838 6489 2660 12689 المسجلون
 8271 1203 1247 5910 أسر المقترعين

 13391 4171 1619 7601 الناخبون
 5072 773 759 3540 المقترعون
 %13 %7 %21 %14 المسجلون/المقيمون

 %38 %19 %47 %47 المسجلون/أسر المقترعين
     
 3618 729 774 2115 ١٩٩٦ن الدائمون بحسب مسح مقيموال

 %131 %158 %138 %121 ٢٠٠٣المقيمون فعليا /٩٧مسح مقيمو 
  

 . غائبين السباب ظرفية١٥٤ين أثناء االحصاء و منهم حاضر٢٦٢٣ شخصا كان ٢٧٦٨يبلغ عدد السكان المقيمين في منطقة الدراسة 
  . شخصا٣٨٧٨ إلى )من مقيمين وغير مقيمين( مما يرفع عدد افراد االسر المقيمة ١١١٠ويبلغ عدد أفراد االسر غير المقيمين 

  .خرى في مجمل القرى اال٤٦٣ في تنورين التحتا، و ٥٥٩ شخصا في تنورين الفوقا وجوارها، و١٧٤٦ويتوزع المقيمون بين 
من خالل ضرب أعداد كل من فئات هذه المساكن بأعداد المقيمين موسميا أو تم استكمال العمل لتقديرعدد قاطني المساكن غير الدائمة 

 أشخاص يمضون الصيف في ١٦٠٨: وأتت النتائج على الوجه التاليظرفيا فيها، وفقا لما سمح مسح األبنية بجمعه من معلومات، 
 شخصا ١٠١٦ شخصا يتنقلون ضمن المنطقة بين مسكن صيفي ومسكن شتوي و٣٢٥نهم الرئيس خارجها ومنطقة الدراسة ومسك

  .يأتون ظرفيا لتمضية العطل في مساكن لهم في المنطقة
المنطقة يصبح من الممكن تقدير عدد  إلى وإذا افترضنا أن ثلث االفراد غير المقيمين لالسر المقيمة يعودون ايضا في الصيف

 ٥٧٦١حوالي  إلى  أشخاص مما يرفع عدد االشخاص الحاضرين في موسم الصيف والعطل١٦٠٨ الدائمين بحوالي المصطافين
  .شخصا

  : هذه االرقام بضعة مالحظاتتستدعي 
ذلك الذي يؤدي اليه اعتماد تعداد المساكن % ٣١يبدو أن عدد المقيمين الدائمين الذي خلص اليه العمل الميداني يفوق بنسبة تقارب 

 تدعم هذه ،وعلى الرغم مما يفرضه علم االحصاء من تحفظ منهجي .١٩٩٦رئيسة الذي قامت به ادارة االحصاء المركزي عن عام ال
  . قد اتى متضمنا بعض المبالغة١٩٩٦النتائج الرأي القائل أن تقدير عدد المساكن الرئيسة في مسح عام 

من % ١٣لمسجلين لدى االحوال الشخصية يتبين أن المقيمين ال يمثلون سوى اذا قارنا أعداد المقيمين الدائمين والظرفين بأعداد ا
فقط في القرى % ٧ إلى في تنورين الفوقا في جوارها وصوالً% ١٤في تنورين التحتا و % ٢١ وتتراوح هذه النسبة بين .المسجلين
تى اآلن، علما أن ارقام المسجلين ال تضم  و ح١٩٣٢حجم حركة النزوح التي شهدتها المنطقة من  إلى  وهذا يؤشر بوضوح.الصغرى

  . وعددهم كبير ال سيما في حردين١٩٣٢معظم الذين هاجروا قبل 

 فاننا نرى أن نسبة ، وضمنا اليهم افراد اسرهم مما هم دون سن االقتراع٢٠٠٠اعداد المقترعين في انتخابات عام  إلى وأما اذا نظرنا
في تنورين بكامل اجزائها % ٤٧في المنطقة بأسرها وتتراوح بين % ٣٨جلين تقارب عدد المس إلى عدد افراد االسر المقترعين

أن الهجرة التي طالت القرى الصغرى كانت أكبر من هجرة  إلى ويمكن بالتالي االستدالل بشكل أولي. فقط في القرى االخرى% ١٩و
  .رج لبنانخا إلى ابناء تنورين وقد بدأت في وقت سابق ودفعت بالمهاجرين بنسبة أكبر

الضعفين وأن ظاهرة  إلى ويتبين أن بمقارنة اعداد المقيمين الدائمين واعداد المقيمين خالل الصيف أن سكان المنطقة يتضاعف عددهم
  . في تنورين التحتااًاالصطياف تبلغ مداها النسبي االكبر في القرى الصغرى تليها تنورين الفوقا وهي االقل حجم

 ن التحتا هي االقل تأثرا بظاهرتي الهجرة البعيدة واالصطياف مما يدل على افضلية موقعها االقتصادي نسبةيستدل مما سبق أن تنوري
بينما التي يدعم موقعها وزنها البشري وموقعها الزراعي واإلداري وتاريخها،  وتليها منطقة تنورين الفوقا ،المنطقتين االخريينإلى 

   .ان حركة النزوح والهجرة كادت أن تبدد طاقاتها الديموغرافية كليا  إذتأتي القرى االخرى في مرتبة الدنيا
  "وتمثل الرسوم أدناه الوزن النسبي لكل من هذه المعايير في األجزاء الرئيسة لمنطقة الدراسة
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 هرم األعمار في المناطق وأنواع النشاط

 وتحول .منطقة الدراسة بحسب الجنس وفئات العمر ونوع النشاطيظهر الجدول والرسم البياني ادناه توزع المقيمين الدائمين في 
بسبب صغر االعداد التي دون تحفظ المنهجية االحصائية دون اعتماد نتائج هرم االعمار لكل من اجزاء منطقة الدراسة على حدة 

  .، وهي مبينة هنا فقط من باب االطالعتتناولها وارتفاع نسب الخطأ االحصائي التي يشوبها
عداد ال تشطل فئة االعمار دون الخمس سنوات سوى اقل من نصف اال إذ هرم االعمار التراجع الحاد في الوالدات إلى ين من النظريتب

  .الفئتين العمريتين التالتين
ائد على  وهذا ع،ويظهر ايضا تراجع حاد في اعداد سائر الفئات العمرية دون االربعون سنة قياسا على اعداد الفئات العمرية االكبر

تأثر الفئات العمرية الشابة بمرحلة الحرب وباشتداد ازمات العمالة التي واجهتها عند اقبالها على سوق العمل خالل عقد  إلى االرجح
  .الثمانينات

 نما يغادر ارتفاع عدد النسبي الفراد الفئات العمرية المتقدمة لكون كثيرين من المسنين يبقون في القرية بي،ويظهر ايضا، في المقابل
  .الخارج إلى المدن او إلى ابناؤهم

  
 ال تعمل تعمل تدرس ال يعمل يعمل يدرس 

0-4 1.8 0.0 12.6 7.2 0.0 10.8 
5-9 36.0 0.0 1.8 28.8 0.0 3.6 

10-14 43.2 1.8 1.8 34.2 0.0 1.8 
15-19 28.8 7.2 16.2 34.2 7.2 5.4 
20-24 10.8 21.6 12.6 9.0 12.6 18.0 
25-29 3.6 34.2 5.4 0.0 10.8 16.2 
30-34 1.8 30.6 7.2 0.0 7.2 27.0 
35-39 0.0 23.4 1.8 0.0 9.0 16.2 
40-44 0.0 36.0 1.8 0.0 16.2 28.8 
45-49 0.0 30.6 3.6 0.0 9.0 32.4 
50-54 0.0 25.2 0.0 0.0 3.6 27.0 
55-59 0.0 14.4 5.4 0.0 0.0 14.4 
60-64 0.0 27.0 3.6 0.0 0.0 30.6 
65-69 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 16.2 
70-74 0.0 21.6 10.8 0.0 0.0 19.8 

75- 0.0 10.8 18.0 0.0 0.0 12.6 
  

هرم األعمار في منطقة الدراسة    
الذكور                                           اإلناث
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هرم األعمار في تنورين الفوقا وجوارها     
الذكور                                           اإلناث
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هرم األعمار في تنورين التحتا    
الذكور                                           اإلناث
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هرم األعمار في القرى الصغرى   
الذكور                                           اإلناث
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   وبنية األسرةالوضعية الزواجية واإلنجاب

  : وضمن كل من فئات العمرية، الوضعية الزواجية، لكل من الجنسين،يبين الجدول ادناه
     اإلناث     الذكور 
 المجموع أرملة مطلقة متزوجة عازبة المجموع أرمل مطلق متزوج عازب   العمرفئة

0-4 8    8 10    10 
5-9 21    21 18    18 

10-14 26    26 20    20 
15-19 29    29 26    26 
20-24 25    25 21 1   22 
25-29 23 1   24 10 5   15 
30-34 14 8   22 9 10   19 
35-39 9 4  1 14 4 10   14 
40-44 5 15  1 21 4 20 1  25 
45-49 1 18   19 6 16  1 23 
50-54 1 12  1 14 1 15  1 17 
55-59 1 10   11 1 6  1 8 
60-64 1 16   17 2 13  2 17 
65-69  8  2 10  8  1 9 
70-74 2 15  1 18 1 8  2 11 
75-79  10   10  1  3 4 
80-84  3  1 4  3   3 
85-89  1   1      
90-94    1 1      
 261 11 1 116 133 295 8  121 166 المجموع

  
  

   :وقد تم احتساب نسبة العزوبة لكل من ابناء الجنسين وفق الفئات العمرية
  

   نسبة العزوبة
 اإلناث الذكور 

0-    4 100% 100% 

5-     9 100% 100% 

10-14 100% 100% 

15-19 100% 100% 

20-24 100% 95% 

25-29 96% 67% 

30-34 64% 47% 

35-39 64% 29% 

40-44 24% 16% 

45-49 5% 26% 

50-54 7% 6% 

55-59 9% 13% 

60-64 6% 12% 

65-69 0% 0% 

70-74 11% 9% 

75- 0% 0% 
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 سنة ٣٢من االناث % ٥٠يبلغ العمر الذي تتزوج عنده   إذيظهر من النتائج أن العمر الوسطي للزواج مرتفع سواء للنساء او للرجال

يبلغ عمر إذ ،  وهما عمران يفوقان المعدالت العامة في لبنان بنسبة ملحوظة، سنة٤٠من الذكور % ٥٠والعمر الذي يتزوج عنده 
فسير تراجع عدد تفي يسهم الوضع  وهذا ، سنة٣٠ سنة وعمر زواج نصف االناث حوالي ٣٢زواج نصف الذكور في لبنان حوالي 

   .اًالوالدات الذي اشرنا اليه سابق
 إلى تقدير موثوق لعدد الوفيات والوالدات في المنطقة وال يجدر النظر إلى وال يسمح صغر عدد المقيمين ونسبة اختيار العينة بالتوصل

 والدة في االلف خالل السنة التي ٧،١٩ووفاة في االلف  ٨،٩٩إلى إذا اعتمدت هذه النتائج تؤدي  .النتائج المجموعة اال بتحفظ شديد
والفارق يعود إلى تشوه الهرم (نسبة الوالدات هذه متدنية جدا قياسا على ما يمكن اعتماده للبنان بأسره سبقت القيام بالعمل الميداني و

ي سن اإلنجاب في عدد اإلناث ف ولما كان .بينما نسبة الوفيات قريبة من المتوى المرتقب) العمري في المنطقة وإلى تراجع سن الزواج
ويجدر ( والدات خالل السنة المنصرمة ٤صرحت عن العينة قد أسر ، لكون %٢,٦ فإن نسبة اإلنجاب تبلغ  إمرأة،١٤٤العينة يبلغ 

  .) في جبل لبنان%٢بـ في بيروت و%١,٦ مقارنة نسبة اإلنجاب هذه مع مستواها المقدر بـ
  
  

 ويظهر أن الطابع الغالب هو طابع االسرة الضيقة مع بروز بضعة ٠الوسطي في المنطقة بااللف يبين الرسم ادناه التكوين االسري 
نواتها  إلى  وال تتعدى نسبة الذين يسكونون مع االسرة وغير منتمين٠حاالت حيث تتولى النسوة قيادة االسرة في حاالت وفاة الزوج 

  .بمن فيهم والدي رب االسرة  واحفاده واخوته% ٤
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  ستقرار في المساكن والقرىالا

مع التذكير بضرورة التحفظ على المصداقية ( فكانت النتائج كالتالي ١٩٣٢سئل ارباب االسر المقيمة عن اماكن تسجيلهم في احصاء 
  ): االحصائية لسائر النسب الصغيرة

  
                             مكان اإلقامة

 مكان التسجيل
تنورين 
 الفوقا

تنورين 
 االتحت

وطى 
 شاتين حوب

كفور 
 العربي

مزرعة 
 المجموع حردين نيحا بني صعب

 %47.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 تنورين الفوقا
 %20.9 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 %0.0 تنورين التحتا
 %8.2 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %73.3 %0.0 %0.0 وطى حوب

 %3.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %80.0 %0.0 %0.0 %0.0 شاتين
 %7.5 %0.0 %0.0 %0.0 %83.3 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 كفور العربي

 %1.5 %0.0 %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 مزرعة بني صعب
 %3.7 %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 نيحا

 %3.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 حردين
 %4.5 %0.0 %0.0 %0.0 %16.7 %0.0 %26.7 %0.0 %0.0 البترون وجوارها

 %0.7 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %20.0 %0.0 %0.0 %0.0 مصر
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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ولم يظهرفي العينية رب اسرة غير لبناني واحد كما أنه . صليينيتبين من النتائج أن الغالبية العظمى لسكان القرى هم من ابنائها اال
 وعليه فأنه يمكن اعتبار ان المنطقة ال تجذب أية حركة .منطقة الدراس إلى لوحظ قدوم نسبة طفيفة من االسر من منطقة البترون

  .انتقال داخلية أو خارجيه صوبها
  

  النازحون والمهاجرون

 إلى  وتجدر االشارة قبل النظر٠ ١٩٧٥د االسر الذين غادروها لالقامة في اماكن اخرى منذ عام تم سؤال االسر المقيمة عن افرا
ها ئان المنهجية المعتمدة ال تسمح بتقدير اعداد النازحين والمهاجرين النها تغفل حكما كل االسر التي هاجرت بكامل اعضا إلى النتائج

  .فلم يبق من وسيلة للتعرف اليها
ية، ويبين أيضا كيف كان هرم األعمار يبدو في ول ادناه توزع افراد االسر المغادرين بحسب حنسهم وفئاتهم العمريبين الجدول اال

  ).، ويبين المثلثان األصفران تقديرا لهؤالءوإنما دون احتساب من أنجبوا من أوالد(المنطقة لوال مغادرة المغادرين 
  

الفئـــة 
 المجموع إناث ذكور  العمرية

15-19 0 2 2 

20-24 8 9 17 

25-29 12 21 33 

30-34 22 22 44 

35-39 18 18 36 

40-44 31 22 53 

45-49 9 9 18 

50-54 6 3 9 

55-59 1 1 2 

60-64 2 0 2 

 216 107 109  المجموع

هرم األعمار في منطقة الدراسة    
الذكور                                           اإلناث
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 وهذا ما يستدعي تقدير . بطريقة حادة سنة٤٥ و٢٠ وتتركز اعمار المغادرين بين .يتساوى اعداد الذكور واالناث المغادرون بشكل تام
  : المقيمين والنتائج مسجلة في الجدولة التالي إلى نسبة المغادرين

 المقيمون/المغادرون المغادرون المقيمون 
المغادرون خارج لبنان 

 المقيمون/
المغادرون داخل لبنان 

 المقيمون/
 %27.7 %6.0 %33.7 118 350 تنورين الفوقا وجوارها

 %33.3 %19.8 %53.2 59 111 لتحتاتنورين ا
 %30.5 %10.5 %41.1 39 95 القرى األخرى

 556 216 38.8% 9.5% 29.3% 
  

والالفت . في تنورين التحتا% ٥٠من عدد القيمين على مستوى المنطقة كلها وتفوق هذه النسبة % ٤٠ن حوالي ييشكل عدد المغادر
 قد يكون في هذا االمر .في تنورين التحتا% ٢٠ من المقيمين وأن هذه النسبة تناهز %١٠خارج لبنان يشلكون  إلى  ان المغادرينأيضاً

نسبة أعلى لبقاء بعض افراد االسرة في تنورين التحتا  إلى نسبة نزوح أكبر من تنورين التحتا في الفترة الحديثة واما إلى اشارة اما
   .قياسا على مناطق الدراسة االخرى

  
   . توزعها بحسب مناطق االنطالقأدناهزوح فيبين الجدول وأما فيما خص مقاصد الن

من % ١٧ويظهر من النتائج أن ثمة ثالثة مقاصد بارزة للنزوح هي منطقة جبيل وجوارها ومنطقة بيروت الكبرى وكالهما تستقطب 
ن عموما والقارة االميركية وحصة منهم وتأتي في المرتبة الثانية مناطق جونية وجبل لبنا% ١٢النازحين تليها استراليا التي تستقطب 

 ويظهر بوضوع من هذه النتائج قوة استقطاب جبيل في منطقة الدراسة وضعف العالقة بالبترون وبطرابلس ٠%٧كل منها حوالي 
  ,واستحواذ المهاجر البعيدة وال سيما استراليا على النسبة االكبر من المهاجرين بالمقارنة مع الدول الخليجية

  
             منطقة األصل           

 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها المقصد
 %8 %0 %3 %16 تنورين الفوقا وجوارها

 %2 %2 %3 %2 تنورين التحتا
 %2 %7 %0 %0 كفور العربي
 %2 %3 %0 %2 دوما وجوارها

 %5 %7 %8 %2 باقي قضاء البترون
 %1 %3 %0 %1 قضاء الكورة
 %2 %5 %3 %0 قضاء بشري
 %4 %12 %0 %1 باقي الشمال
 %17 %17 %14 %19 قضاء جبيل
 %7 %3 %0 %14 منطقة جونية

 %6 %3 %5 %7 باقي جبل لبنان
 %17 %10 %24 %16 )الدامور إلى نهر الكلب(بيروت الكبرى 
 %2 %0 %2 %3 غيره في لبنان
 %4 %7 %5 %1 دول عربية

 %1 %0 %2 %2 أوروبا
 %7 %5 %12 %6 أمريكا
 %12 %14 %17 %7 أستراليا
 %0 %0 %2 %0 غيره

 %100 %100 %100 %100 المجموع
  

   :الجدول التالي يعرض النتائج المتوافرةفإن وأما عن فترات المغادرة 
 المجموع باقي العالم بلدان عربية باقي لبنان الشمال المنطقة فترة المغادرة

1973-1977 1 0 3 1 3 8 
1978-1982 3 3 8 0 4 18 
1983-1987 10 8 13 2 7 40 
1988-1992 4 7 20 1 10 42 
1993-1997 4 6 28 1 14 53 
1998-2003 5 7 33 3 7 55 

 216 45 8 105 31 27 المجموع
 أضعاف مستوياتها في يظهر من هذه النتائج ان وتيرة المغادرة تتزايد باستمرار وبانتظام وباتت في النصف العقد االخير تشكل ثالثة

  . مطلع الثمانينات
  
   : أجاب أرباب االسر كالتالي،عند سؤالهم عن استمرار زيارات المغادرين وترددهم على القريةو
  

 المجموع باقي العالم بلدان عربية باقي لبنان الشمال المنطقة يأتي في العطل
 76 2 1 36 15 22 دائما -1
 127 35 6 66 15 5 أحيانا -2
 13 8 1 3 1 0 ال يأتي-3

 216 45 8 105 31 27 المجموع
  

يتبين ان ثلث المهاجرين يترددون باستمرار على القرية ويمضون فيها فصول الصيف بانتظام بينما غالبية اآلخرين يرتادونها في 
  . وقد تم احتساب اعداد المقيمين اثناء الصيف في قرى المنطقة على اساس هذه النسب.المناسبات فقط
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  أوضاع العمل والعمالة

 كل اً اقتصادياًويعتبر ناشط. بحسب الجنس وفي كل من فئات العمرية للمقيميناًيبين الجدول والرسم البياني ادناه نسبة الناشطين اقتصادي
   :من صرح أنه يعمل أو أنه يدرس ويعمل أو أنه يبحث عن عمل

  
  نسبة الناشطين اقتصاديا 

 المجموع إناث كورذ الفئة العمرية
0-4 0.0% 0.0% 0.0% 
5-9 0.0% 5.6% 2.6% 

10-14 3.8% 5.0% 4.3% 
15-19 41.4% 26.9% 34.5% 
20-24 68.0% 68.2% 68.1% 
25-29 91.7% 53.3% 76.9% 
30-34 90.9% 57.9% 75.6% 
35-39 92.9% 42.9% 67.9% 
40-44 100.0% 40.0% 67.4% 
45-49 89.5% 39.1% 61.9% 
50-54 100.0% 17.6% 54.8% 
55-59 72.7% 12.5% 47.4% 
60-64 94.1% 5.9% 50.0% 
65-69 90.0% 0.0% 47.4% 
70-74 83.3% 0.0% 51.7% 

75- 81.3% 0.0% 56.5% 
  

نسبة الناشطين اقتصاديا  
 بحسب الجنس والعمر  
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وأن نسب النشاط  مرتفعة بشكل عام وأن فترة النشاط االقتصادي تمتد حتى اعمار متقدمة نتائج أن نسبة الناشطين اقتصاديايتبين من ال
  %.٢٥االقتصادي لدى االناث تحافظ على مستوى مرتفع نسبيا حتى سن الخمسين وتساوي نسبة نشاط الذكور حتى سن 

  
  
  
 
 

  
  

وتم كذلك جمع المعلومات عن النسب العاطلين عن العمل بين الناشطين اقتصاديا وهي معروضة في الجدول والرسم التاليين، ويجدر 
  :محدودية الصالحية االحصائية لهذه االرقام بسبب صغر العينة المتاحةالتذكير هنا ايضا ب

  
 نسبة العاطلين عن العمل بين الناشطين 

 المجموع إناث ذكور الفئة العمرية
0-4 0.0% 0.0% 0.0% 
5-9 0.0% 0.0% 0.0% 

10-14 0.0% 0.0% 0.0% 
15-19 66.7% 42.9% 57.9% 
20-24 29.4% 53.3% 40.6% 
25-29 13.6% 25.0% 16.7% 
30-34 15.0% 63.6% 32.3% 
35-39 0.0% 16.7% 5.3% 
40-44 4.8% 10.0% 6.5% 
45-49 0.0% 44.4% 15.4% 
50-54 0.0% 33.3% 5.9% 
55-59 0.0% 100.0% 11.1% 
60-64 6.3% 100.0% 11.8% 
65-69 44.4% 0.0% 44.4% 
70-74 20.0% 0.0% 20.0% 

75- 53.8% 0.0% 53.8% 
  

نسبة البطالة 
 بحسب الجنس والعمر  
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   .يظهر من النتائج ان نسبة البطالة مرتفعة بشكل عام وأنها تطاول الشباب بشكل خاص
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   : لوضعية العمل في كل من مناطق الدراسة الكبرى مفصالًاًيقدم الجدول التالي تقدير
  
 )١٩٩٧(لبنان  المجموع القرى األخرى تنورين التحتاتنورين الفوقا وجوارها 

      السكان الدائمون
  1468 243 302 923 ذكور
  1299 219 257 823 إناث

  2768 463 559 1746 المجموع
       سنة٦٥ و١٥السكان بين 

  976 175 171 628 ذكور
  926 166 171 589 إناث

  1901 341 342 1217 المجموع
      الناشطون اقتصاديا

  986 185 166 633 ذكور
  363 63 71 229 إناث
  1349 248 237 863 موعالمج

       سنة٦٥ و١٥الناشطون اقتصاديا بين 
  796 146 131 519 ذكور
  353 58 65 229 إناث

  1150 205 196 748 المجموع
       سنة٦٥ و١٥العاطلون عن العمل بين 

  105 49 5 50 ذكور
  144 54 25 65 إناث

  249 102 30 115 المجموع
      يا من مجمل السكاننسبة الناشطين اقتصاد

 %53.1 %67.1 %76.0 %55.0 %68.6 ذكور
 %14.7 %28.0 %28.9 %27.5 %27.9 إناث

 %34.0 %48.7 %53.7 %42.3 %49.4 المجموع
       سنة٦٥ و١٥نسبة الناشطين اقتصاديا بين 

 %77.3 %81.6 %83.3 %76.5 %82.5 ذكور
 %21.7 %38.2 %35.3 %38.2 %39.0 إناث
 %49.3 %60.5 %60.0 %57.4 %61.5 وعالمجم

        سنة٦٥ و١٥نسبة البطالة بين 
 %9.0 %13.1 %33.3 %3.8 %9.6 ذكور
 %7.2 %40.8 %91.7 %38.5 %28.3 إناث

 %8.6 %21.6 %50.0 %15.4 %15.3 المجموع
  

بالمقارنة مع (لالناث % ٢٨ و )ي لبنانللذكورف% ٥٣بالمقارنة مع  (للذكور % ٦٧ من مجمل السكان اًتبلغ نسبة الناشطين اقتصادي
  للمجموع ) في لبنان% ٣٤بالمقارنة مع % (٤٩بمجمله و ) في لبنان% ١٥

 السبب االول : على المعدالت المسجلة في لبنان بمجمله ناجم عن تضافر سببيناًأن ارتفاع نسبة النشاط االقتصادي بين المقيمين قياس
نسبة النشاط  إلى  والسبب الثاني اجتماعي وعائد بالتحديد،دات وفي اعداد االوالد في المنطقةالنقص في الوال إلى ديموغرافي ويعود

  ,اً على لبنان عموماًاالقتصادي المرتفعة لالناث في المنطقة قياس
 المنطقة للذكور في % ٨٢ سنة يتبين أن هذه النسبة تبلغ ٦٥ و ١٥ على الفئة العمرية بين اًواذا قيست نسبة الناشطين اقتصادي

 أي ما ،في لبنان بمجمله% ٢٢بالمقارنة مع (لالناث في المنطقة % ٣٨ وتبلغ ) والفارق محدود،في لبنان بمجمله% ٧٧بالمقارنة مع (
  . بمجمله)في لبنان% ٤٩بالمقارنة مع (في المجموع في المنطقة % ٦١ و،يقارب النصف

في المنطقة % ٢٢ سنة فتناهز ٦٥ و ١٥باحثين عنه في الفئات العمرين بين  فان نسبة العاطلين عن العمل وال،وأما فيما خص البطالة
في تنورين الفوقا وتنورين التحتا بينما تناهز % ١٥ وتبلغ هذه النسبة ١٩٩٧في لبنان وفق لنتائج االحصاء % ٩مقارنة مع اقل من 

دود بسبب صغر العينة وعليه تظهر حدة  حتى لو اعتر تقديره شك احصائي محاًفي القرى الصغرى وهو مستوى مقلق جد% ٥٠
 وال سيما في القرى الصغرى الواقعة في منطقة الدراسة كما يظهر ، والضرورة الملحة لمواجهتهااًاالزمة االقتصادية في المنطقة عموم

    .انكباب المقيمين على العمل سواء فيما خص المسنين أو فيما خص االناث
  
  

  دخل األسر وإنفاقها

ل التالي توزع االسر المقيمة في كل من مناطق الدراسة بحسب فئات دخلها الشهري وقد تم احتساب انفاق االسرة الوسطي يبين الجدو
   : صمن كل من فئات الدخلاًشهري

  

 ٣٠٠أقل من  هريشدخل األسرة ال
 إلى 300
٥٠٠ 

 إلى 500
٨٠٠ 

 إلى 800
١٢٠٠ 

 إلى 1200
١٦٠٠ 

 إلى 1600
٢٤٠٠ 

 إلى 2400
٣٢٠٠ 

أكثر من 
 المجموع ٣٢٠٠

          تنورين الفوقا وجوارها
 1140 4500 2867 1978 1467 1055 753 465 200 دخل األسرة الوسطي
 993 2300 1583 1717 1335 1135 759 420 631.25 إنفاق األسرة الوسطي

 %100 %2 %5 %15 %10 %19 %25 %17 %7 نسبة األسر في فئة الدخل
 %87 %51 %55 %87 %91 %108 %101 %90 %316 الدخل/اإلنفاق

          
          تنورين التحتا

 1208 7400 2900 2067 1450 1200 750 500 203 دخل األسرة الوسطي
 818 3300 1950 1467 1100 450 842 460 326 إنفاق األسرة الوسطي

 %100 %4 %4 %13 %8 %13 %25 %13 %21 نسبة األسر في فئة الدخل
 %68 %45 %67 %71 %76 %38 %112 %92 %161 لالدخ/اإلنفاق

          
          القرى األخرى

 1444 0 7500 0 2367 980 267 650 150 دخل األسرة الوسطي
 1233 0 4200 0 2467 1137 263 825 188 إنفاق األسرة الوسطي

 %100 %0 %6 %0 %19 %31 %19 %13 %13 نسبة األسر في فئة الدخل
 %85 %0 %47 %0 %104 %116 %99 %127 %125 خلالد/اإلنفاق

          
          المجموع

 1134 5950 2900 2000 1455 1085 758 470 219 دخل األسرة الوسطي
 943 2800 1620 1654 1333 1024 784 455 446 إنفاق األسرة الوسطي

 %100 %2 %5 %12 %11 %20 %24 %15 %11 نسبة األسر في فئة الدخل
 %83 %47 %56 %83 %92 %94 %103 %97 %203 الدخل/نفاقاإل
  

 وال يخفى ما يعتري المعلومات .سئل أرباب االسر عن دخلهم وانفاقهم وحللت المعلومات على مستوى كل من مناطق الدراسة الكبرى
 ومنها االستهالك المباشر والمنح تقليل قيمة الدخل واغفال بعض اشكاله إلى المتصلة بدخل االسر من اخطاء منهجية ليس اقلها نزعة

التقليل  إلى  غير أن االجوبة المتوافرة حول مستويات االنفاق وابوابه تدعم االعتقاد بأن النزعة.والمساعدات وآليات الضمان المختلفة
   .في االحصاءاًمن مستويات الدخل المصرح عنها لم تكن متمادية كثير

من االسر % ٧ بينما يزيد دخل اًشهري. ل. الف ل٨٠٠ويقل دخل نصف االسر عن . ل.ف ل ال٩٤٣ يبلغ للدخل الوسطي في المنطقة 
   .اً مليون شهري٢,٤عن 

 بينما تشكل االسر التي يفوق  أن دخل نصف االسر يوازي انفاقها او حتى يفوقه قليالًاًمن دخلها علم% ٨٣ اًويبلغ انفاق االسرة وسطي
  %.٢٠دخلها انفاقها بنسب ملحوظة 
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ا       ا وجواره ورين الفوق ي تن اق األسر ف داخيل وإنف م
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غرى     ي القرى الص اق األسر ف مداخيل وإنف

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

أقل من  300 إلى 800 500إلى 500 300 إلى 800
1200

إلى 1200
1600

إلى 1600
2400

إلى 2400
3200

أآثر من 3200

يرات     دخل األسرة شهريا بألوف الل

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

12.5%

15.0%

17.5%

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

30.0%

32.5%

35.0%

37.5%

دخل  نسبة األسر في فئة ال

دخل األسرة الوسطي 

إنفاق األسرة الوسطي 

 
  

ة     ة الدراس ي منطق اق األسر ف مداخيل وإنف
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  أبواب اإلنفاق

  
    : لفئات االنفاقاًيبين الجدول والرسم البياني ادناه توزع انفاق االسر الشهري بآالف الليرات على مختلف ابواب االنفاق وفق

  
 المجموع -2200 1800-2200 1400-1800 1000-1400 600-1000 0-600 

 268.7 587.5 460.0 389.5 313.0 225.0 128.0 الغذاء
 105.3 325.0 240.0 156.3 107.4 90.7 26.9 ملبسال

 61.9 231.3 180.0 102.9 52.2 49.3 9.0 العناية الشخصية
 6.1 0.0 0.0 8.8 7.0 11.3 0.0 اإليجار

 122.1 193.8 210.0 191.1 138.1 99.0 75.0 ماء، كهرباء، هاتف
 41.9 75.0 60.0 91.6 56.7 27.4 13.7 صيانة وتصليحات

 43.5 172.4 116.4 78.8 47.3 23.3 7.8 ةسلع معمر
 120.5 368.8 240.0 188.7 186.3 67.6 26.2 مواصالت

 79.7 256.3 220.0 152.9 94.8 42.1 17.1 دراسة
 140.2 250.0 160.0 199.1 171.5 126.7 75.7 صحة
 44.8 150.0 130.0 90.5 47.4 26.6 6.3 ترفيه
 11.8 25.0 40.0 5.5 8.1 12.0 10.4 غيره

 1046.4 2634.9 2056.4 1655.7 1229.9 801.0 396.1 مجموع اإلنفاق
        

 %100.0 %6.0 %3.7 %12.7 %20.1 %31.3 %26.1 نسبة األسر
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    لفئات االنفاق الشهريةاًويبين الجدول والرسم البياني ادناه توزع انفاق االسر بالنسب المئوية على مختلف ابواب االنفاق وفق
  
 المجموع -2200 1800-2200 1400-1800 1000-1400 600-1000 0-600 

 %25.7 %22.3 %22.4 %23.5 %25.4 %28.1 %32.3 الغذاء
 %10.1 %12.3 %11.7 %9.4 %8.7 %11.3 %6.8 الملبس

 %5.9 %8.8 %8.8 %6.2 %4.2 %6.2 %2.3 العناية الشخصية
 %0.6 %0.0 %0.0 %0.5 %0.6 %1.4 %0.0 اإليجار

 %11.7 %7.4 %10.2 %11.5 %11.2 %12.4 %18.9 ماء، كهرباء، هاتف
 %4.0 %2.8 %2.9 %5.5 %4.6 %3.4 %3.5 صيانة وتصليحات

 %4.2 %6.5 %5.7 %4.8 %3.8 %2.9 %2.0 سلع معمرة
 %11.5 %14.0 %11.7 %11.4 %15.1 %8.4 %6.6 مواصالت

 %7.6 %9.7 %10.7 %9.2 %7.7 %5.3 %4.3 دراسة
 %13.4 %9.5 %7.8 %12.0 %13.9 %15.8 %19.1 صحة
 %4.3 %5.7 %6.3 %5.5 %3.9 %3.3 %1.6 ترفيه
 %1.1 %0.9 %1.9 %0.3 %0.7 %1.5 %2.6 غيره

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
        

 %100.0 %6.0 %3.7 %12.7 %20.1 %31.3 %26.1 نسبة األسر
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 وهذه النسب .لالسر الفيرة% ٣٠للمجموع وتكاد ال تتعدى % ٢٥,٧أن حصة المواد الغذئية في انفاق االسر ال تتعدى ى  إلتشير النتائج
% ٤٠من انفاق االسر وتفوق % ٣٤ اذا قيست بالنسب المحققة على مستوى لبنان بمجمله حيث تبلغ حصة المواد الغذئية اًمتدنية جد

اعتماد االسر المقيمة في منطقة الدراسة على انتاجها لغاية االستهالك المباشر في  إلى ى االرجح والسبب عائد عل.اًلالسر االكثر فقر
 على اسعارها السوقية بسبب قصر سلسلة اً قياساًتدني اسعار المواد المنتجة محليأيضاً إلى  وانما .عدد غير قليل من المواد الغذائية

  .الوسطاء
ان ( وعلى الدراسة )لكون جل الساكنين يملكون مساكنهم(ضعف نسب االنفاق المخصص لالجار  إلى وتجدر االشارة في السياق ذاته

  .)اًبسبب قلة عدد االوالد او بسبب ارتياد المدارس الرسمية والمدارس الدينية ذات االقساط المنخفضة نسبي
في % ١٢وهي تناهز (لماء والكهرباء والهاتف رفع كبير لنسب االنفاق التي تخصص لبنود اخرى ابرزها ا إلى ويؤدي هذا في المقابل

في المنطقة % ١٣,٥وهي تناهز ( و الصحة )اًاالسر االكثر فقر إلى بالنسبة% ١٥ وتفوق ،في لبنان بمجمله% ٧المنطقة مقارنة مع 
في المنطقة % ١١,٥وهي تناهز ( والمواصالت )اًاالسر االكثر فقر إلى بالنسبة% ١٥ وتفوق ،في لبنان بمجمله% ٨,٦مقارنة مع 
  .)في لبنان بمجمله% ٨,٦مقارنة مع

  
  

  أسباب اختالف مداخيل األسر

 وتبين الجداول .مناطق اقامتهم وعدد افراد اسرهم إلى تم سؤال االسر عن مهنة العاملين فيها وقطاع عملهم ومستوى تعلمهم باالضافة
   .ة لالبراز درجة تأثير كل منها على مستوى الدخلالتالية عالقة كل من هذه المعايير بمستويات الدخل الوسطي لالسر

 لكل من هذه المعايير وانحرافه المعياري وتشتت قيمه النسبي بقسمة االنحراف على اًوقد احتسب لهذه الغاية الدخل الوسطي لالسرة وفق
  .القيمة الوسطية

بتشتت . ل. الف ل٩٨٩هذه القيمة الوسطية يبلغ واالنحراف المعياري حول . ل. مليون ل١,١٥٨ اًيبلغ دخل االسرة الوسطي شهري
تشتت يقارب هذه النسبة او يفوقها يمكن اعتباره قليل التأثير في مجال تفسير مستوى  إلى  وعليه فان كل معيار يؤدي.%٨٥تبلغ نسبته 
   .دخل االسرة

ومستوى دخل اسرهم يقارب ( العليا والمدراء ويتبين بالتالي ان معايير ذات الداللة في مجال المهن تطاول بشكل خاص فئات الكوادر
بينما سائر المهن ال تبدو ذات تأثير بالغ في مجال . ل. وللمعلمين ومستوى دخل اسرهم الوسطي يناهز ال مليون ل)اً مليون شهري٢ال 

  .اًير جدتحديد االسرة وبشكل الفت فان المزارعين والعمال الزراعين المهرة تتفاوت مستويات دخل اسرهم بشكل كب
.) ل.حوالي مليوني ل(وأما فيما خص قطاعات العمل فيبرز أن العاملين في االدارة العامة هم الذين يحققون مستويات الدخل االعلى 
 ودخل العاملين في .اً كبيراًوتشتت مداخيل اسرهم هو االضعف بينما العاملون في الزراعة والخدمات تشهد مستويات دخل اسرهم تشتت

  .اًشهري. ل. ألف ل٦٧٥ اًال يتعدى وسطي إذ صناعي يبدو االدنى بين سائر القطاعاتالقطاع ال
   .وال يبدو مستوى تعلم رب االسرة ذات تأثير واضح على مستويات دخل االسرة

أن مستويات دخل االسر في  إذ وأما على صعيد المناطق فاالختالف واضح بين تنورين من جهة والقرى الصغرى من جهة اخرى
 أشد بين اسر فقيرة وبعض االسر اً بكثير منها في القرى االخرى التي تشهد تنافراً تبدو اكثر تقارب، وال سيما في تنورين التحتا،ورينتن

  الميسورة 
ع  في تحديد مستوى دخل االسرة هو عدد العاملين فيها وهذا ما يؤكد ما سبقت االشارة اليه في مجال ارتفااًويبقى ان العامل اكثر حسم

  . في كافة فئات االعمار والسواء بين الذكور واالناثاًنسبة الناشطين اقتصادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التشتت النسبي االنحراف المعياري الدخل الوسطي لألسرة مهنة رب األسرة
  %121 2289 1888 الجيش

  %25 500 2000 كوادر عليا ومديرون
  %23 241 1060 أخصائيون ومعلمون

  %50 494 989 مهن وسطى
  %97 2108 2167 موظفون إداريون

  %62 721 1163 عاملو قطاع الخدمات وبائعون
  %104 757 731 مزارعون وعمال زراعيون مهرة

  %54 699 1289 عمال بناء ومهن فنية
  %70 781 1110 عمال تشغيل اآلالت وسائقون

  %69 716 1044 موظفون وعاملو خدمات غير مهرة
  %85 989 1158 المجموع

  التشتت النسبي االنحراف المعياري الدخل الوسطي لألسرة قطاع عمل رب األسرة
  %76 751 985 زراعة
  %68 460 675 صناعة

  %37 397 1060 طاقة ومياه
  %47 404 867 تشييد وبناء

  %63 975 1550 تجارة
  %55 577 1040 نقل واتصاالت

  %76 1537 2020 خدمات للمؤسسات
  %30 566 1900 إدارة عامة

  %99 1155 1170 خدمات لألفراد
  %85 989 1158 المجموع

  التشتت النسبي االنحراف المعياري الدخل الوسطي لألسرة مستوى تعلم رب األسرة
  %95 782 827 أمي

  %80 937 1174 يقرأ ويكتب
  %64 512 800 ابتدائي
  %111 1845 1662 تكميلي
  %51 626 1215 ثانوي
  %40 471 1186 تقني

  %50 740 1480 جامعي
  %85 989 1158 المجموع
  التشتت النسبي االنحراف المعياري الدخل الوسطي لألسرة المناطق

  %70 813 1153 تنورين الفوقا وجوارها
  %62 652 1044 تنورين التحتا
  %118 1468 1241 القرى األخرى

  %85 989 1158 المجموع
 التشتت النسبي االنحراف المعياريالوسطي في األسرةللفرد دخل  الدخل الوسطي لألسرة عدد المقيمين في األسرة

1 250 250 132 53% 
2 518 259 288 56% 
3 1043 348 657 63% 
4 1063 266 784 74% 
5 1426 285 750 53% 
6 1981 330 1699 86% 
7 1367 195 539 39% 
8 800 100   
9 800 89 566 71% 

 %85 989 277 1158 المجموع
1.52     

 التشتت النسبي االنحراف المعياري الوسطيالعامل دخل للفرد  الدخل الوسطي لألسرة عدد العاملين في األسرة
0 541  407 75% 
1 739 739 353 48% 
2 1435 717 622 43% 
3 1817 606 873 48% 
4 4667 1167 2654 57% 
5 2000 400   

 %85 989 762 1158 المجموع
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  مشاكل السكن والسكان

  
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها الوضع المالي لألسر

 %31 %39 %29 %29 االستدانة إلى تضطر
 %1 %9 %0 %0 تنفق مدخرات ومن بيع
 %53 %39 %54 %57 إنفاقها يوازي كل دخلها

 %14 %13 %18 %13 تؤمن مدخرات
  

ينفقون % ٩في القرى الصغرى يضاف اليهم % ٤٠االستدانة وترتفع نسبتهم لتناهز  إلى من االسر انهم يضطرون% ٣١صرح ارباب 
   .وجه الخصوص على  وفي القرى الصغرىاً وهذا المؤشر يؤكد االزمة االقتصادية عموم.من مدخراتهم او من بيع امالكهم

موضوعية المواقف المصرح ع مداخيل أرباب األسر بحسب ما صرحوا عن أوضاعهم المالية، تبيانا لمدى يبين الجدول أدناه توز
يبلغ ضعفي دخل األسر التي "  تؤمن مدخرات"عنها، وهي محدودة طبعا، غير أن الفارق بين الدخل الوسطي لألسر التي تعلن أنها 

  . ويبقى طبعا أن تحديد مستوى الحاجات يبقى نسبيا".زي كل دخلها إنفاقها يوا"أو أن "  تضطر إلى االستدانة"تعلن أنها 
  
 تؤمن مدخرات إنفاقها يوازي كل دخلها تنفق مدخرات ومن بيع االستدانة إلى تضطر 

 %5.3 %4.2 %0.0 %2.4 ٢٠٠أقل من 
 %0.0 %8.5 %50.0 %4.9 ٤٠٠ إلى ٢٠٠من 
 %0.0 %16.9 %0.0 %19.5 ٦٠٠ إلى ٤٠٠من 
 %15.8 %15.5 %0.0 %12.2 ٨٠٠ إلى ٦٠٠من 
 %15.8 %16.9 %0.0 %19.5 ١٠٠٠ إلى ٨٠٠من 
 %5.3 %9.9 %0.0 %12.2 ١٢٠٠ إلى ١٠٠٠من 
 %10.5 %11.3 %0.0 %9.8 ١٤٠٠ إلى ١٢٠٠من 
 %10.5 %9.9 %0.0 %12.2 ١٦٠٠ إلى ١٤٠٠من 
 %5.3 %2.8 %0.0 %2.4 ١٨٠٠ إلى ١٦٠٠من 
 %15.8 %0.0 %0.0 %0.0 ٢٠٠٠ إلى ١٨٠٠من 
 %5.3 %1.4 %0.0 %0.0 ٢٢٠٠ إلى ٢٠٠٠من 
 %5.3 %1.4 %0.0 %4.9 ٢٤٠٠ إلى ٢٢٠٠من 

 %5.3 %1.4 %0.0 %0.0 ٢٤٠٠أكثر من 
     

 %0.0 %0.0 %50.0 %0.0 غير محدد
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 1405 928 300 973 اإلنفاق الوسطي
  
  
  

 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا ارهاتنورين الفوقا وجو مشاكل السكن
0 17% 29% 17% 19% 

 %10 %0 %7 %14 مسكن ضيق جدا
 %4 %4 %4 %4 مسكن قديم جدا

 %16 %9 %29 %13 محيط خارجي صاخب
 %28 %39 %29 %24 رطوبة زائدة

 %2 %4 %0 %2 مشاكل تلوث بيئية
 %2 %0 %0 %4 اختالل األمن
 %7 %17 %0 %6 تغذية بالمياه

 %8 %9 %0 %11 التوقف والوصول للمسكن
 %4 %0 %4 %5 غيره

 %100 %100 %100 %100 المجموع
  

 واهم اسباب الشكوى هي . لما بينه تحليل درجة االزدحام في المساكن ال يشكو سكان المنطقة من ضيق مساكنهم وال من قدمهااًتأكيد
  .ي تقنيات منع النشقلة مهارة البنائين ف إلى الرطوبة الزائدة مما يؤشر

  
  

  :  اتت اجوبة كالتالي،وعند سؤالهم عن رغبتهم في تغيير مسكنهم ضمن المنطقة او تركها
  

ترغب تغيير المسكن في هل 
         المنطقة؟

 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 
 %60 %48 %61 %64 ال

 %31 %43 %18 %31 نعم ولكن ال قدرة
 %9 %9 %21 %5 نعم
 100% 100% 100% 100% 
     

     هل ترغب في ترك المنطقة
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 
 %62 %43 %61 %67 ال

 %27 %48 %18 %24 نعم ولكن ال قدرة
 %11 %9 %21 %8 نعم
 100% 100% 100% 100% 
     

     أسباب التغيير
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا ن الفوقا وجوارهاتنوري 

 %16 %9 %14 %18 الراحة
 %20 %35 %21 %16 العمل

 %6 %13 %4 %5 الدراسة
 %1 %0 %0 %1 أسباب أخرى

 %57 %43 %61 %60 ال رغبة
 %100 %100 %100 %100 المجموع

  
في تنورين وبلغت نسبة % ٤٠في القرى الصغرى مقابل حوالي % ٥٢م تبلغ نسبة المقيمين الذين اعلنوا عن رغبتهم في تغيير مسكنه

  .في تنورين% ٣٥في القرى الصغرى مقابل % ٥٧الذين اعربوا عن رغبتهم في ترك المنطقة 
و % ١٨ في نطاق القرى الصغرى مقابل )اًتباع% ١٣و % ٣٥(واهم سبب اورده هؤالء لرغبتهم في االنتقال مشاكل العمل والدراسة 

   . في تنوريناًباعت% ٥
صعوبات االقتصادية والى نقص التجهيز اللذين يصيبان ابناء القرى الصغرى في منطقة اً إلى  اضافياًوهذه النتائج تشكل مؤشر

  .الدراسة
  

 المجموع نعم نعم ولكن ال قدرة ال مشاكل المسكن
0 32% 0% 0% 19% 

 %10 %8 %15 %9 مسكن ضيق جدا
 %4 %8 %5 %2 مسكن قديم جدا

 %16 %42 %5 %17 محيط خارجي صاخب
 %28 %25 %34 %25 رطوبة زائدة

 %2 %0 %2 %2 مشاكل تلوث بيئية
 %2 %0 %7 %0 اختالل األمن
 %7 %0 %10 %6 تغذية بالمياه

 %8 %17 %12 %5 التوقف والوصول للمسكن
 %4 %0 %10 %1 غيره

 %100 %100 %100 %100 المجموع
  
  
  
  
 


