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  :الملخص

تعـــــالج هـــــذه الدراســـــة التطـــــور التـــــاريخي والتركيـــــب الـــــداخلي لمدينـــــة نـــــابلس الواقعـــــة فـــــي الجـــــزء الشـــــمالي 

 شــــــرقا ٣٥.١٦ طــــــول وخــــــط شــــــماالً  ٣٢.١٣ عــــــرض دائــــــرة ؛مــــــن الضــــــفة الغربيــــــة بــــــين دائرتــــــي عــــــرض

ـــــى  ـــــابلس وتظهـــــر الدراســـــة ان  شـــــرق خـــــط جـــــرينتش، ٣٥.٢٧ال ـــــة مـــــرت بمراحـــــل تاريخيـــــة ن ـــــة عريق مدين

عــــن حقبــــة لــــتعلن عنــــد بــــدء المرحلــــه التاريخيــــة الجديــــدة  ة كانــــت تتفاعــــل وتزدهــــر مــــع كــــل مرحلــــةمتنوعــــ

  .جديدة في تاريخ المدينة

ـــــة، وذلـــــك بتوظيـــــف متغيـــــرات  ـــــب الـــــداخلي للمدين ـــــد اســـــتخدمت تقنيـــــة التحليـــــل العـــــاملي لدراســـــة التركي وق

امــــــي، ملــــــم، ابتــــــدائي، اعــــــدادي، ثــــــانوي، دبلــــــوم متوســــــط، بكــــــالوريوس، دبلــــــوم (بمراحــــــل التعلــــــيم تتعلــــــق 

 ،المتخصصــــــون، وموظفــــــو اإلدارة العليــــــا ،المشــــــرعون(، وبطبيعــــــة المهنــــــة )عــــــالي، ماجســــــتير، دكتــــــوراه

العـــــــــاملون فـــــــــي الخـــــــــدمات والباعـــــــــة فـــــــــي المحـــــــــالت  ،الكتبـــــــــة ،والمتخصصـــــــــون المســـــــــاعدون الفنيـــــــــون

ـــــة  العـــــاملون فـــــي الحـــــرف ومـــــا اليهـــــا  ،العمـــــال المهـــــرة فـــــي الزراعـــــة وصـــــيد األســـــماك ،واالســـــواقالتجاري

فــــــيال، (، واالســــــر الخاصــــــة، ونــــــوع المســــــكن )األوليــــــة المهــــــن ،مشــــــغلو اآلالت ومجمعوهــــــا ،مــــــن المهــــــن

ـــــازة المســـــكن )دار، شـــــقة ـــــل(، وحي ـــــر مفـــــروش، مســـــتاجر مفـــــروش، دون مقاب ـــــك، مســـــتاجر غي ، وقـــــام )مل

مــــــن اهــــــم الحصــــــاء الفلســــــطيني بتــــــوفير بيانــــــات المتغيــــــرات الداخلــــــة فــــــي الدراســــــة، و الجهــــــاز المركــــــزي ل

العوامــــــل التــــــي فســــــرت التركيــــــب الــــــداخلي للمدينــــــة ســــــتة عوامــــــل، العامــــــل االول ذوو الشــــــهادة الجامعيــــــة 

مـــــــن التبـــــــاين فـــــــي % ٤٥.٠االولـــــــى المشـــــــتغلين فـــــــي المهـــــــن المتخصصـــــــة حيـــــــث فســـــــر هـــــــذا العامـــــــل 

ـــــداخلي للمدينـــــة، ا ـــــا حيـــــث فســـــر التركيـــــب ال لعامـــــل الثـــــاني ذوو المســـــتوى التعليمـــــي العـــــالي والمهـــــن العلي

مــــــــن التبــــــــاين فــــــــي التركيــــــــب الــــــــداخلي للمدينــــــــة، العامــــــــل الثالــــــــث ذوو المســــــــتوى % ٥.٥هــــــــذا العامــــــــل 

مــــــن التبــــــاين فــــــي التركيــــــب % ٢.٠التعليمــــــي المتــــــدن ممتهنــــــوا الخــــــدمات والمهــــــن االوليــــــة حيــــــث فســــــر 

ــــــداخلي % ١.٦الحرفيــــــون حيــــــث فســــــر  الــــــداخلي للمدينــــــة، العامــــــل الرابــــــع مــــــن التبــــــاين فــــــي التركيــــــب ال

مـــــــن التبـــــــاين فـــــــي التركيـــــــب الـــــــداخلي  ١.١%للمدينـــــــة، العامـــــــل الخـــــــامس مشـــــــغلوا االالت حيـــــــث فســـــــر 

 .من التباين في التركيب الداخلي للمدينة% ١.٠للمدينة، العامل السادس المزارعون حيث فسر 

عـــــد االحصـــــائي علـــــى العوامـــــل المســـــتخرجة ومـــــن ثـــــم ال اضـــــافة الـــــى ذلـــــك اســـــتخدمت تشـــــبعات منـــــاطق 

ــــب المكــــاني  ــــداد التركي ــــك التشــــبعات علــــى الخــــرائط الخاصــــة بكــــل عامــــل مــــن اجــــل تحليــــل امت وزعــــت تل

ــــة، اتضــــح مــــن الدراســــة ان التركيــــب الــــداخلي للمدينــــة  نظريــــات تركيــــب  ال ينطبــــق عليــــه ايــــا مــــن للمدين
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منــــــاطق العــــــد االحصــــــائي لمركــــــز المدينــــــة اشــــــبعت كمــــــا اظهــــــرت نتــــــائج التحليــــــل العــــــاملي ان المــــــدن، 

ممــــا يؤكــــد اهميــــة هــــذا المركــــز كمــــا هــــو وعلــــى المركــــز بشــــكل متكــــرر،  ســــتهبشــــكل عــــام علــــى العوامــــل ال

تتحــــول الــــى مــــا يشــــبه ضــــواحي جديــــدة حــــال اغلبيــــة المــــدن العربيــــة كمــــا تبــــين ان اطــــراف المدينــــة بــــدأت 

يلي لـــــم شـــــارة ايضـــــا الـــــى ان االســـــتيطان االســـــرائكنها ذوو الكفـــــاءات والميســـــورون ماديـــــا، وتجـــــدر االيســـــ

اجـــــه الـــــى توســـــيع ت نمـــــو المدينـــــة حيـــــث انـــــه حاصـــــرها وان المدينـــــة بحيكـــــن بمنـــــأى عـــــن تحديـــــد اتجاهـــــا

  .في مخططها الهيكلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


