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  خصائص التحضر وعالقتها بالتطور العمراني والنمو االقتصادي

  "دراسة تحليلية لمدينة نابلس" 

  إعداد

  عالء سليم أسعد صالح

  إشراف 

  الدكتور علي عبد الحميد

  الدكتور عزيز الدويك

  الملخص

رت مدينة نابلس منذ القدم بازدهار صناعتها وانتعاش تجارتها مع سائر المدن حيث تعتبـر  اشته

حيث شهدت المدينة خالل الثالثـين سـنة   , من المدن التجارية والصناعية الرئيسية في فلسطين

الماضية تطورا عمرانيا واقتصاديا ملحوظا حتى أصبحت مدينة نـابلس تقريبـا هـي المدينـة     

 تولكن أثرت األوضاع السياسـية غيـر المسـتقرة وممارسـا    . ولى في فلسطيناالقتصادية األ

على التطور العمراني في هذه المدينة وعملت على تراجع  2001االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 

لذلك هدفت هذه الرسالة بشكل رئيسي إلى دراسة وتحليل خصائص , اقتصادها الى درجة كبيرة

  .لتطور العمراني والنمو االقتصادي في المدينةالتحضر وعالقتها بعملية ا

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام عدة مناهج علمية كان أهمها المنهج التحليلي، حيث تـم  

البلـدة القديمـة   , رفيديا(تصميم استبانه وتم تحديد أفراد العينة واختيار ثالث مناطق في المدينة 

فردا تم اختيـارهم بالطريقـة الطبقيـة    ) 450(دراسة من وقد تكونت عينة ال, )والجبل الشمالي

العشوائية من المناطق الثالث، كما تم تجميع االستبانه من أفراد العينة وترميزها وإدخالها الـى  

  ).SPSS(الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

حيث , لعبت دورا هاما في عملية التحضروتناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم أهم الجوانب التي 

في منطقة الدراسة لما لها من أثر على التطور العمراني والنمـو   ةتم تقييم الخصائص االقتصادي

وقد أظهر هذا التقييم توفر , إضافة الى تقييم األبعاد التعليمية والديموغرافية والبيئية, االقتصادي

لعالقة المتبادلة بين التطـور العمرانـي والنمـو    الخصائص الحضرية في المنطقة إضافة إلى ا

  .االقتصادي



 ط 

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، حيث  أظهرت وجود تباين بنسب مختلفة بين 

كمـا  , األحياء في منطقة الدراسة من حيث التحضر والتطور العمرانـي والنمـو االقتصـادي   

ودخل , وسط الدخل الشهري لرب األسرة والحيوأظهرت وجود فروقاً ذات داللة بين كل من مت

وكذلك وجود اختالفاً في المستويات التعليمية بين األحياء المختلفة فـي  , األسرة ومساحة المسكن

وأخيراً أكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى المعيشة للسكان فـي األحيـاء   , منطقة الدراسة

, جميع الحصول على فرصته من هذا القطـاع الفقيرة وكذلك دعم وتشجيع التعليم حتى يتسنى لل

  .كما وأكدت على ضرورة زيادة تقديم الدعم والمساعدة لسكان منطقة البلدة القديمة

  




