
ه 

  فهرس المحتويات
  

 الصفحة الموضوع  الرقم

  ج    اإلهداء  

  د  الشكر والتقدير  

  هـ  فهرس المحتويات  

  ك    فهرس الجداول  

  ع  فهرس األشكال  

  ف  فهرس الصور  

  ص  فهرس الخرائط  

  ق  فهرس المالحق  

  ر  الملخص  

  مقدمة الدراسة ومنهجيتها:الفصل األول

  2  المقدمة    1 -1

  4    أهمية الدراسة     2 -1

  5  مبررات الدراسة    3 -1

  5  راسةأهداف الد    4 -1

  6  منطقة الدراسة    5 -1

  10  ةمنهجية الدراس  6 -1

  11    فرضيات الدراسة  7 -1

  12  عينة الدراسة    8 -1

  13  استبانة الدراسة  9 -1

  13  مصادر المعلومات    10 -1

  14  الدراسات السابقة    11 -1

  ظاهرة الفقر والفقر الحضري:الفصل الثاني

  21  تمهيد    2-1

  22  تعريف الفقر  2-2

  24  مسببات الفقر  2-3

  26  أشكال الفقر  2-4



و 

 الصفحة الموضوع  الرقم

  26    فقر الدخل  1- 2-4

  27  الفقر البشري  2- 2-4

  27  تحديد خط الفقر  2-5

  31    قياس الفقر  2-6

  33  مفهوم الفقر الحضري  2-7

  ظاهرة الفقر في األراضي الفلسطينية:الفصل الثالث

  36  المقدمة    3-1

  37  مسببات الفقرنشوء و    3-2

  38    الدراسات السابقة للفقر في األراضي الفلسطينية  3-3

  44  تحديد خط الفقر الفلسطيني  3-4

  45  نسبة ومعدالت الفقر في األراضي الفلسطينية  3-5

  45    )1998 - 1996(نسبة ومعدالت الفقر     1- 3-5

  49  )2001 - 1999(نسبة ومعدالت الفقر   2- 3-5

  50    ) 2004 - 2002(ت الفقر نسبة ومعدال  3- 3-5

  51    )2007 - 2005(نسبة ومعدالت الفقر   4- 3-5

  52  ظاهرة الفقر الحضري  3-6

  الخصائص االجتماعية واالقتصادية والعمرانية لمدينة نابلس:الفصل الرابع

  55    أهمية المدينة من الناحية التاريخية  4-1

  55  تاريخ نابلس والتسمية وتطورها    1- 4-1

  57  واإلقليم موقعلا    2- 4-1

  59    الخصائص االجتماعية  4-2

  59  العادات االجتماعية    1- 4-2

  60    مميزات السكان والمسكن    2- 4-2

  61  الثقافة والتعليم  3- 4-2

  62    الخصائص االقتصادية  4-3

  62    األهمية الزراعة  1- 4-3

  64  األهمية الصناعية  2- 4-3

  65  األهمية التجارية  3- 4-3



ز 

 الصفحة الموضوع  الرقم

  67  الخصائص العمرانية للمدينة    4-4

  67  فترة الحكم العثماني  1- 4-4

  69  فترة االنتداب البريطاني    2- 4-4

  71  فترة الحكم األردني    3- 4-4

  73    فترة االحتالل اإلسرائيلي    4- 4-4

  75  الوطنية الفلسطينية السلطة فترة    5- 4-4

  لي للفقر الحضري في المدينةتحليل الواقع الحا:الفصل الخامس

  79  الطريقة واإلجراءات  1 -5

  79  منهجية الدراسة  1 - 1 -5

  79  مجتمع الدراسة  2 - 1 -5

  79    عينة الدراسة  3 - 1 -5

  80  أداة الدراسة  4 - 1 -5

  83    صدق األداة  5 - 1 -5

  84  ثبات األداة  6 - 1 -5

  84  إجراءات الدراسة  7 - 1 -5

  84    حصائيةالمعالجات اإل  8 - 1 -5

  85    االقتصادية لسكان المدينة ةالتركيب  2 -5

  85    مستوى الدخل  1 - 2 -5

  86  مكان السكن والدخل  2- 5-2

  89    المرأة والعمل  3 - 2 -5

  90  عمل الزوجة ومعدل الدخل الشهري    4- 5-2

  91  متوسط الدخل الشهري للزوجة ومكان السكن    5- 5-2

  92  لألسرةمجموع الدخول الشهرية   6 - 2 -5

  93  متوسط مجموع دخل األسرة الشهري    7- 5-2

  93  حجم اإلنفاق  5-3

  94    متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة  1- 3 -5

  94  متوسط اإلنفاق ودخل رب األسرة    2- 5-3

  97    متوسط اإلنفاق وعدد العاملين في األسرة    3- 5-3



ح  

 الصفحة الموضوع  الرقم

  98  كان السكنمتوسط اإلنفاق الشهري حسب م  4- 5-3

  99  حجم اإلنفاق على الطعام  5- 5-3

  100  حجم اإلنفاق على أجرة السكن    6- 5-3

  100  حجم اإلنفاق على الخدمات    7- 5-3

  101    حجم اإلنفاق على االحتياجات األخرى    8- 5-3

  101  المساعدات المقدمة لألسرة    4 -5

  102    نوع المساعدات المقدمة  1- 5-4

  102  المساعدةجهة تقديم     2- 5-4

  103  طبيعة العمل والمهنة    5 -5

  104  قيمة الدخل الشهري ومهنة رب األسرة    1- 5-5

  106    مكان عمل رب األسرة    2- 5-5

  107  قيمة الدخل الشهري ومكان عمل رب األسرة  3- 5-5

  109  التركيب العمري للسكان  5-6

  109  العمر لرب األسرة  1 - 6 -5

  110    األسرةعدد العاملين في     2- 5-6

  112  التركيب االجتماعي للسكان  5-7

  112    الحالة االجتماعية لرب األسرة  1 - 7 -5

  113  المستوى التعليمي لرب األسرة    2- 5-7

  114    المستوى التعليمي وعمر رب األسرة    3- 5-7

  116  المستوى التعليمي ومهنة رب األسرة    4- 5-7

  118  ةالمستوى التعليمي ودخل رب األسر  5- 5-7

  تحليل التطور واالمتداد العمراني للمدينة:الفصل السادس

  121    خصائص وملكية المسكن     6-1

  121  ملكية السكن    1- 6-1

  121      مادة بناء المسكن    2- 6-1

  122      مادة بناء المسكن وملكية المسكن    3- 6-1

  124    المصدر الرئيسي لتمويل بناء المنزل  4 - 1 -6

  124  ألجرة السنوية للمنزلقيمة ا  5 - 1 -6



ط 

 الصفحة الموضوع  الرقم

  125  طبيعة المسكن    6 - 6-1

  125  حجم األسرة  2 -6

  126  عدد أفراد األسرة التي تعيش في المسكن  1 - 2 – 6

  126  المشاركة في المسكن   2- 6-2

  127  تاريخ بناء المنزل    3 -6

  127      تاريخ االنتقال والسكن في المنزل  1- 6-3

  128  السبب األهم الختيارك موقع بناء المسكن  2- 6-3

  129  سبب البقاء في المنزل    3- 6-3

  129    السبب الذي يدعوك لالنتقال من منطقة السكن  4- 6-3

  130    سبب عدم امتالك منزل  5- 6-3

  131  اإلضافات على المسكن    6-4

  131  السبب الرئيسي لإلضافة أو الزيادة  1- 6-4

  132  ة أو اإلضافة التي تمت على المسكنمساحة الزياد    2- 6-4

  132  كثافة المسكن  6-5

  133  عدد طوابق المسكن  1- 6-5

  133    مساحة المسكن    2- 6-5

  134  عدد غرف المنزل  3- 6-5

  134  غرف النوم في المنزل    4- 6-5

  135  الخدمات في المسكن  6-6

  135    مستوى الخدمات المتوفرة في المسكن  1 - 6 -6

  137  توى الرضا عن المسكنمس  2 - 6 -6

  عالقة الفقر بالتطور العمراني لمدينة نابلس:الفصل السابع

  140  مقدار دخل رب األسرة وقت بناء المنزل  7-1

  141  قيمة الدخل الشهري لرب األسرة ومادة بناء المسكن  1- 7-1

  143    قيمة الدخل الشهري لرب األسرة ومكان السكن    2- 7-1

  145      ري لألسرة والمساعدات خالل العام األخيرالدخل الشه  3- 7-1

  147  مكان السكن ومهنة رب األسرة  7-2

  149  مستوى الخدمات إن توفرت في المنزل وقيمة الدخل الشهري  1- 7-2



ي 

 الصفحة الموضوع  الرقم

  150  مستوى الخدمات إن توفرت في المنزل ومكان عمل رب األسرة  2- 7-2

  151  فرت في المنزل ومهنة رب األسرةمستوى الخدمات إن تو  3- 7-2

  152  الرضا عن المسكن وقيمة الدخل الشهري  7-3

  153    الرضا عن المسكن حسب مكان عمل رب األسرة  1- 7-3

  154    الرضا عن المسكن والمستوى التعليمي  2- 7-3

  155  عدد أفراد األسرة التي تعيش في المسكن ومساحة المسكن  3- 7-3

  157  ني للمدينةالتطور العمرا    7-4

  158    عالقة التطور واالمتداد العمراني وقيمة الدخل الشهري  1- 7-4

  160  عالقة التطور واالمتداد العمراني والمستوى التعليمي  2- 7-4

  162  تقييم دخل األسرة خالل السنة األخيرة  7-5

  163  الطرق واإلجراءات التي اعتمدت عليها األسرة  1- 7-5

  165  تؤثر على الوضع المعيشي لألسرة العوامل التي  2- 7-5

  168 النتائج والتوصيات  

  175 المراجع والمصادر  

  182 المالحق  

  Abstract    b 

        

          

  

  

  

  

  

  
  




