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  بثقتية, كقد حظي موضوع النمو اضتضرم تعترب ظاىرة النمو اضتضرم عملية مستمرة بفعل الزيادة الطبيعية كاعتجرة

إذل ظاىرة توسع األماكن مفهـو النمو اضتضرم يشَت كبَتة يف الدراسات اضتضرية خاصة بعد اضترب العاظتية الثانية, ف

معدالت الزيادة يف السكاف سواء  إذلكما يشَت اظتؤسسات اطتدمية كاالجتماعية,  البنية التحتية ك اضتضرية كتطور 

 .أك اعتجرة الداخلية كاطتارجية, كاتساع اظتساحة التنظيمية للمدف الزيادة الطبيعية,ة عن ارتفاع معدالت أكانت نارت

 أدلكاليت ( اطتليل, دكرا, حلحوؿ)ظاىرة النمو اضتضرم يف مركز جبل اطتليل حتديدا مدف  إذلحتاكؿ الدراسة التطرؽ  

الزراعية  األراضيكالتوسع العمراشل العشوائي على حساب آثار سلبية   إذلغياب كجود سلطة مهتمة بالتخطيط فيها 

القيمة, كضعف البنية التحتية, كاالزدحامات اظتركرية, ككذلك اطتلل يف تغطية كامل منطقة الدراسة باطتدمات, كما 

ىتماـ اال إذلدتتاز دراسة النمو اضتضرم بنظرة مشولية تعدت الًتكيز على توسع العمراف يف اظتنطقة اضتضرية فحسب 

بنوعية اضتياة كبالنواحي االجتماعية كالسكانية كخاصة عند التخطيط لتوفَت اطتدمات للحد من اظتشكالت اظتًتتبة 

 .على النمو اضتضرم 

النمو اضتضرم كالنشاطات االستيطانية اظتختلفة على الواقع االجتماعي  تثثَتالدراسة يف معرفة مدل  أقتيةتكمن 

على النمو اضتضرم ظتنطقة الدراسة كاظتشاكل  أثرتالعوامل اليت  أىمة, كالتعرؼ على كاالقتصادم ظتنطقة الدراس

كاجتاىات النمو اضتضرم كالتوسع العمراشل يف مدف  أفتاطالتعرؼ على  إذل باإلضافةكاآلثار اظتًتتبة على ذلك, 

 .ظتتوفرةتصور مستقبلي لذلك بناءن على اظتعطيات كالبيانات ا إذلالدراسة, كػتاكلة الوصوؿ 

لقد دتت معاصتة الدراسة عن طريق رتع البيانات اظتتعلقة بالنمو اضتضرم كالدراسات السابقة ككذلك عن طريق 

 .الدراسةالصناعية كاطترائط يف معاصتة النمو اضتضرم يف منطقة  األقماراستخداـ صور 
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السلطة الفلسطينية فتوان حضريان كاسعان كخاصة بعد قدـك  األخَتة اآلكنةاظتنطقة شهدت يف  أفالدراسة  أظهرتكقد 

دتثل بالنمو العمراشل اعتائل الذم شهدتو مدف الدراسة, كالنمو السكاشل اظتطرد كما نتج عن ذلك من الضغط على 

 على النمو اضتضرم يف مدف  أثرتالدراسة العوامل اليت  أظهرتاطتدمات اظتقدمة من قبل اصتهات اظتختصة, كما 

, كالنقص اضتاد يف كمية األراضي أسعاراظتًتتبة على ذلك, مثل ظاىرة اظتناطق العشوائية, كارتفاع  الدراسة كاظتشاكل

 .اظتياه الصاضتة للشرب, كذلك يف حدكث خلل يف توزيع اطتدمات على كافة مناطق الدراسة

خطة كطنية  العمل على كضع أقتهاعدة توصيات كاليت من  إذلعلى ضوء النتائج السابقة فقد خلصت الدراسة 

اظتتاحة, كذلك العمل على  اإلمكانياتكاطتدمات يف ظل  اإلسكافللعمل على توفَت احتياجات منطقة الدراسة من 

 . تنظيم عملية النمو كالتوسع العمراشل كحتسُت كتوسيع البنية التحتية ظتنطقة الدراسة, كتقدصل اطتدمات امثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


