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واخص بالذكر كل مـن الـدكتور    ،سيما طاقم التدريس في قسم التخطيط الحضري واإلقليميوال
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  .هذه الرسالة بالشكل الالئق

على ما أوليـاه مـن دعـم     ،والدكتور الفاضل نادر سعيد ،كما واشكر األخ الصديق احمد حجه

من الدكتور واشكر أيضا لجنة المناقشة كل  ،ومساندة ومشورة لي إلتمام فصول وإستبانة الرسالة
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  .نا الوقت المناسب إلتمام عملناومنح

إلتمـام   وبذلت الجهد الكبيـر وأتقدم بشكري وامتناني لزوجتي زين التي كانت إلى جانبي دوما 

  .عملي

 .     كما أقدم عظيم شكري وامتناني لكل من قدم لي يد العون والمساعدة والنصح والمشورة
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ر 

  الفقر الحضري وآثارها على التطور العمراني في مدينة نابلس  ظاهرة

  داد إع

  معتصم نمر حسن اشتيه 

  إشراف

  علي عبد الحميد. د

  عبد الفتاح أبو شكر . د. أ

  الملخص 

وباألخص ظهرت حديثا تعتبر ظاهرة الفقر وال سيما الفقر الحضري من الظواهر التي 

حيث يعتبر  ،تناولت هذه الدراسة موضوع الفقر الحضري، دول العالم الثالث والدول الناميةفي 

  .مدى تطورهاتصاد ونمو المدينة، ومدينة من أهم المحددات األساسية لشكل واقالفقر في ال

الهدف الرئيسي لهذه األطروحة هو دراسة ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس  

للمدينة التي تعتبر من المدن الفلسطينية الكبيرة من حيث ومدى تأثيرها على التطور العمراني 

  .دي والعمراني عبر التاريخعدد السكان والنشاط االقتصا

تم دراسة بعض المفاهيم النظرية ذات العالقة بموضوع الفقر  هذا الهدفولتحقيق 

رتكزت اول خاص، الحضري في الدول النامية بشكل عام وفي األراضي الفلسطينية بشك

 الميدانيالمسح  ي من خاللوالتحليل التاريخيالمنهج الوصفي والدراسة في منهجيتها على 

 في المدينة من سكان أربعة أحياء سكنيةعشوائية عينة ستخدام االستبانة التي وزعت على وا

  .تمتاز باختالف خصائصها االقتصادية والعمرانية

االمتداد والتطور والحضري وجود عالقة عكسية بين الفقر الدراسة  أظهرت نتائجو  

المنطقة و لألسرةمتوسط الدخل  كما أظهرت وجود فروق ذات داللة بين ،العمراني لمدينة نابلس

كما . اإلنفاق لهمومتوسط  ها، وعدد العاملين فيلهوالمستوى التعليمي  رةاألسودخل رب  ،السكنية

وأشارت الدراسة إلى أن سياسة وإجراءات اإلحتالل اإلسرائيلي تجاه مدينة نابلس كان لها األثر 

  .ني في المدينةالمباشر في تراجع األهمية االقتصادية والنشاط العمرا



ش 

ضرورة التصدي لظاهرة الفقر الحضري والعمل على تشجيع حركة بالدراسة  وصتوأ

سوق العمل في المدينة من خالل توفير وتعزيز تنمية أهمية ، وكذلك التطور العمراني في المدينة

   .إغالق أسواق العمل الخارجيةفرص عمل للعمال المتضررين جراء 

إجراء ضرورة رورة االهتمام ببرامج التوعية المجتمعية وبض األطروحةوأخيراً أوصت 

  .والحضري الدراسات والبحوث التي تهتم بظاهرة الفقر الحضري وعالقتها بالتطور العمراني
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة ومنهجيتها

  المقدمة 1 -1

فـي   تعتبر ظاهرة الفقر وال سيما الفقر الحضري من الظواهر التي واجهت دول العالم

وإذا ما نظرنا إلى هـذه لظـاهرة    ،العقدين األخيرين وباألخص دول العالم الثالث والدول النامية

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق الفجـوة   ،بتزايد مستمر أنهافإننا نجد  واضحبشكل 

  .التي تتسع يوما بعد يوم بين الدول المتقدمة والدول النامية

بهذه المعضلة الهتمام االبحوث العلمية لم تظهر  ذ األزل ولكنظهر الفقر مع اإلنسان من

ففي نهاية عصر  ،إال منذ نحو قرنين من الزمان التي تؤثر سلبا على الحياة العامة بكامل نواحيها

 الفقر يظهـر  أبد ،ومع ازدياد الهجرة من الريف إلى الحضر ،اإلقطاع وبروز الثورة الصناعية

ستدعى الكثير من المفكـرين والعلمـاء لإلشـارة والكتابـة بهـذا      األمر الذي ا ،بشكل ملحوظ

ال يمكن إن يزدهر مجتمع ويسعد حين تكون أكثر أعضائه فقراء (: يقول ادم سميث ،الخصوص

  .)وتعساء

موضوع مكافحة الفقر والتخفيف من بؤس الفقـراء  إلى  األنظاراتجهت وفي السبعينيات 

ـ  اناتج اإلجمالي ليسوالتأكيد على أن النمو االقتصادي وال  الرفـاه لقيـاس التغيـر فـي     انكافي

اسـتراتيجيات التصـنيع أهملـت     كما أنالفقراء يعانون من قلة فرص العمل  وكوناالجتماعي 

  .التنمية االجتماعية

ا من أهمه قامت بعقد مؤتمرات دوليةحيث  المتحدة في القرن الماضي األممثم جاء دور 

قـر  وذلك لتحليل الف ،1995في كوبنهاجن عام ) WSSD(جتماعية عقد القمة العالمية للتنمية اإل

وفي هذه القمة تباينت اآلراء المؤيدة لمساعدة الفقـراء بشـكل    ،والبطالة واالنحالل االجتماعي

مباشر والعمل على إحداث تغيرات اقتصادية وهيكلية للحد من الفقر ومـن ثـم بـدأت الـدول     

   .غالبية دول العالم محور اهتمام إلى أن أصبح الموضوع هذاب تهتموالمؤسسات العامة والخاصة 
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، بمـا  )آسـيا فيما عدا دول شرق (ثمانينات قد تزايد عدد الفقراء في جميع الدول النامية منذ الو 

ولكن تم  ،اآلنال يوجد نموذج موحد للفقر حتى ف. فيها الدول العربية التي زادت بها نسبة الفقراء

في معظـم دول   أجريتالتي  عمليات المسحتربط الفقراء من خالل التعرف على سمات متعددة 

لوضـع   البدايـة بالتالي فان حصر عدد الفقراء في أي مجتمع هو نقطـة  و ،العالم لقياس الفقر

 بل الدخلبأن الفقر ليس مجرد نقص  هنا تجدر اإلشارةو ،الظاهرةالمالئمة لمكافحة هذه السياسة 

تضي تغيير هذا الوضع تحوالت حاسمة في الموقف من التنميـة  يقو ،اإلنسانيةهو قصور القدرة 

منظمة العمل  إعالنكما نص  ،يا للتنمية في النظرية والممارسةوسياساتها فالفقر موضوعا مركز

  .بأن الفقر في أي مكان يشكل خطرا على الرفاهية 1944الدولية عام 

التي انتهجتها العديد  التنمية لسياسات المتغيرة األساليبلقد استعصى الفقر الجماعي على 

أن مسألة الفقـر فـي    إالالثمانينات و األربعيناتمن الدول رغم التخفيف من حدة الفقر ما بين 

  .العربيةكذلك الدول ية وولويات في الكثير من الدول النامالعالم ما تزال تتربع على عرش األ

الماضية ولم يذكر فـي   موضوع الفقر الحضري وفقراء المدن لم يظهر في السنوات إن

بمسالة الفقر الحضري وفقـراء   واألخذفي الفترة القريبة حيث بدا الحديث  إالوالبحوث  األدبيات

المدينة وتطورهـا   بأمورالذي ينعكس سلبا على واقع السياسات التنموية التي تعنى  األمر ،المدن

والخطط العمرانية في  األساسية بعين االعتبار الحاجات ايأخذوالعمراني كون المشرفين عليها ال 

فقراء  رأيفي  ،التنمويةوبهذا تصبح الخطة  ،فقراء الحضر ألوضاعيوجد تجاهل كامل  ،الخطط

  .تثبت فشلهابذلك و ،هم بصلةلالحضر ال تمت 

فقـد كـان    ،آخرننظر له بمنظار  فإننا األراضي الفلسطينيةالفقر في  إلىنظرنا  إذا أما

فقر المـدن بشـكل خـاص     أوالفقر بشكل عام  إحداثسبب المباشر في ال اإلسرائيلي الحتاللا

في تاريخ الشعب الفلسطيني ومـا   الحوادث أهموهي من  1967والعام  1948والسيما بعد العام 

التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية  إلىباإلضافة  على تفشي الظاهرةلها من اثر كبير 

بعين االعتبار تلك  األخذذا ال يمكن دراسة الفقر في فلسطين دون وبه ،األعوامالتي صاحبت تلك 

علـى وضـع    أيضاالذي اثر  األمر ،الفترات كونها خلقت حالة من التغيير في جميع المستويات
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 أهـم حيث يعتبر الفقر في المدينة مـن   ،المدن الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص

ويعتبر التطور العمراني مـن   ،مدى تطورهاو ،ونمو المدينة تصادلشكل واق األساسيةالمحددات 

ومعظم الدول تعاني وعلى رأسها الدول النامية من زيـادة  الزدهار أي بلد،  األساسيةالمحددات 

عدد سكان المدن نتيجة الزيادة الطبيعية وهجرة أهل الريف إليها، وقد ترتب على هذا أن امتـد  

 دد المدن بمعدالت عالية، ونتج عن هذا التطـور واالمتـدا  التطور العمراني داخل وخارج حدو

العمراني العديد من المشاكل الحضرية، كارتفاع أسعار األرض، وانتشار األحيـاء الفقيـرة وال   

سيما في وسط المدينة، ونقص الخدمات وزحف العمران علـى الحـدائق العامـة، والمشـاكل     

الهـواء  ( الفقر، ومشاكل التلوث بأنواعه المختلفة االجتماعية واالقتصادية وعلى رأسها البطالة و

ومن هنا جاء اهتمام الباحـث لدراسـة ظـاهرة الفقـر     والماء والضوضاء والنواحي الجمالية، 

    .على التطور العمراني لمدينة نابلس وأثرهاالحضري 

  أهمية الدراسة  2 -1

شكل كبيـر فـي العـالم    تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تتناول موضوع بدأ االهتمام به ب

تنامى مفهوم الفقر الحضري كان ال بد من التصدي له على نحو متكامل لما يشكله من أهميـه  بو

  .حضريفي عملية النمو والتقدم وانعكاس ذلك على الفقر بشكل عام وخاصة الفقر ال

وعلـى  المتقدمـة   التي استرعت اهتمام دول العـالم  األموركما تعتبر ظاهرة الفقر من 

حيث أنها أثرت بشكل مباشر وغيـر مباشـر علـى الوضـع السياسـي       ها الدول العربيةرأس

لذا فقد أعدت هذه الدول العديد من البـرامج والسياسـات    ،واالقتصادي واالجتماعي لهذه الدول

 وفي اآلونة األخيرة ،من أجل وضع حد وتقليل ظاهرة الفقر بشكل عام المتحدة األممالتي أقرتها 

الدولي ينصب على مقاييس الفقر العربي لما لهذا الفقر من أهميـه وتـأثير علـى     كان االهتمام

  .في هذه الدول الحضرية التنمية

اجتماعيه داخل هذه المـدن   فئةلهذه الدول حيث ظهرت  لتابعةاوانعكس ذلك في المدن 

النظر في  إعادةمما استدعى  ،تأثرت بالواقع االقتصادي والعمراني واالجتماعي لبقية هذه المدن
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 الفئةهذه  إخراجللعمل على وضع الحلول والبرامج من أجل  الحضريةالمحلية  اإلداراتسياسة 

  .من الوضع التي وجدت نفسها فيه والذي أصبح يطلق عليه الفقر الحضري

من خصوصـية تركـزت بوضـعها     المدينةعلى مدينة نابلس لما لهذه  الدراسةوتركز 

 البلـدة جغرافيه معينه حيث امتدت من منطقه محصورة داخل الجغرافي وانحصارها في منطقه 

توسع عمراني واسع  إلىمناطق أخرى متقدمه ومحيطه بهذه البلدة القديمة وهذا أدى  إلى القديمة

استثنائية عن  إشكاالتالتي عانت من  المدينةأوجد بشكل واضح ظاهرة الفقر الحضري في هذه 

له الذي تكرس فـي  وممارسته كافة صوره وأشكا سرائيلياإل بفعل االحتالل األخرىباقي المدن 

ومن هنا جاءت أهمية هـذه   ،غالقات والحصار المتواصل الذي أثر على المدينة بشكل واضحاإل

  . الدراسة

  مبررات الدراسة 3 -1

  .محاولة الكشف عن ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس – 1

 ،اع القرار والسياسات التنمويـة والعمرانيـة  فكرة عن ظاهرة الفقر الحضري لصن إعطاء – 2

بيئة الحضرية سواء علـى  لف على هذه الظاهرة عند وضع السياسات والبرامج الخاصة باوللوق

  .المستوى الوطني بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص

مدينـة  باألخص وهذه الظاهرة في فلسطين  إلبرازاالهتمام العالمي لظاهرة الفقر الحضري  – 3

 إيجادمن البرامج والسياسات التي تقدم أو تطرح للحد من هذه الظاهرة ومحاولة  لس لالستفادةناب

  .هايلإالحلول المناسبة 

التخطيط العمراني لمدينـة نـابلس   التعرف على مستوى التأثير للفقر الحضري في سياسة _ 4

  . هذه الظاهرة أو الحد منها إبرازدور التخطيط العمراني في و

  ف الدراسةأهدا 4 -1

  :التالية األهدافتحقيق  إلى الدراسةتسعى هذه 
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ما كان هناك سياسـات   إذاومعرفة  وأسبابهدراسة ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس  – 1 

  . عنهللكشف  أعدتأو برامج 

  . وأثر ذلك في التطور العمراني للمدينة الحضريالتعرف على أهمية الفقر – 2

  .ةالدراسظاهرة الفقر الحضري لمنطقة  كشفر العمراني في قياس مدى أثر التطو – 3

التخطـيط  ومعرفـة دور   ةعلى هذه الظـاهر  رهيأثمدى توالموقع الجغرافي للمدينة دراسة  – 4

  . في المدينةالعمراني 

  .معرفة المعيقات والمسببات التي أوجدت ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس – 5

صورات للحد من ظاهرة الفقر الحضري في المدينة ومدى تأثر تمحاولة وضع مقترحات و – 6

  .ذلك بالتخطيط العمراني السليم

  منطقة الدراسة 5 -1

وعلى خـط طـول    ،شمال خط االستواء) 32 -14(تقع مدينة نابلس على خط عرض 

عيبال الذي يرتفع فوق مستوى سطح هما، وتنحصر بين جبلين  ،شرق خط غرينتش ،)15-35(

 ،1متر) 881(ومن الجنوب جبل جرزيم الذي يرتفع عن مستوى سطح البحر  ،متر) 940(البحر 

  .موقع نابلس الجغرافي بالنسبة لفلسطينتبين ) 1-1(خريطة الو

  حدود منطقة الدراسة -ا

الصور الجوية لتحديد  ،ةالطبوغرافيالخرائط  تم االستعانة بالمخطط الهيكلي للمدينة باإلضافة إلى

  :ي على النحو التاليوه ،حدود المدينة

  .والتي تقع غرب قرية زواتا ،طريق نابلس طولكرم: من الغرب -1

                                                 
  .12ص ،1999 ،بيروت ،الطبعة األولى ،الجزء الثاني ،المجلد األول ،فلسطين الموضع والموقع ،وسوعة الفلسطينيةمال  1
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  .تقع على طريق نابلس رام اهللا مرورا بطريق الباذان شرق المساكن الشعبية: من الشرق -2

  .عصيرة الشمالية إلىالمهندسين والطريق المؤدي  إسكان: من الشمال -3

ـ يقع على طر اآلخرق يوالطر ،على طريق شارع القدستقع حدود البلدية : من الجنوب -4 ق ي

  .تل من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة نابلس

  موقع نابلس الجغرافي بالنسبة لفلسطين ):1-1(خريطة 

، منشورات المجلـس االقتصـادي   البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطينإشتية، محمد؛ حباس، أسامة،  :المصدر

  237.، ص2004، )بكدار(ر للتنمية واإلعما
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  منطقة الدراسة أجزاء -ب

تقسيمات  إلىوباالستناد  ،بناء على التقسيمات السابقة للمدينة من قبل الباحثين والدارسين

 مـا هـو   إلـى  باإلضافة ،الفلسطيني لإلحصاءوباالستعانة بتقسيمات الجهاز المركزي  ،البلدية

وبعـد استشـارة    ،سكنية موزعة على المدينة حياءأ أربعةمتعارف عليه لدى السكان فقد تم اخذ 

 إلـى استنادا  األحياءهذه  بأخذذوي االختصاص وبالتحديد الدكتور على عبد الحميد قام الباحث 

حيث تمثل كـل   ،)social layer اجتماعية طبقة(شكلها العمراني الخارجي كون كل حي يمثل 

والجبل الشمالي  ،القديمة ممثلة للبناء القديموتعتبر البلدة  ،اآلخرمنطقة شكل عمراني يختلف عن 

بشكلها  الجديدة األحياءوكل من المخفية ورفيديا تمثالن  ،يمثل النقلة العمرانية بين القديم والحداثة

طبيعـة   أو األسـرة بمقدار الدخل لـرب   أوبالمستوى المعيشي  األخذدون  ،العمراني المتطور

  :ليوهي على النحو التا ،المسكن في كل حي

الشيخ  ،منها الياسمينة ،تقع هذه المنطقة في وسط المدينة وتضم عدة حارات: البلدة القديمة -1

  .والنصر ،سوق الحدادين ،خان التجار ،الحبلة ،القريون ،القيسارية ،مسلم

شارع عصـيرة   إلىشرقا  اإليمانمن خلة  ابتداءوشوارع  أحياءويمثل عدة : الجبل الشمالي -2

  .وشارع مؤتة ،وبليبوس والسكة ،شارع بيكر ،شارع بن رشد ،ضاحية الروضةمرورا ب ،غربا

وتضم ثالثة شوارع كما هو متعارف  ،تقع هذه المنطقة في الجنوب الغربي للمدينة: المخفية -3

حتى بداية شـارع   األوسطوالشارع  ،شارع تل أولوهي الشارع الرئيسي بدًأ من  ،لدى السكان

  ).المهندسين إسكان(رع العلوي حتى بداية شارع الجنيدوالشا ،عبد الرحيم محمود

الشارع الرئيسي بدًأ من  ،يقع هذا الحي في غرب المدينة ويشتمل على عدة شوارع: رفيديا -4

شـارع   بـأول مـرورا   ،وشارع المريج ،بداية شارع الجامعة الحرم الجديد حتىشارع المنتزه 

  .ة شارع عبد الرحيم محمود جنوباونهاي ،15شارع  وأول ،وحي جنبالط شماال تونس

  .األحياء السكنية في المدينة وموقعها الجغرافي عينة الدراسة في تبين توزيع) 2 -1( والخريطة
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  .توزيع عينة الدراسة في مدينة نابلس حسب األحياء :)2-1(خريطة 

  

  .م2006 ،نابلس ،واإلقليميمركز التخطيط الحضري  ،جامعة النجاح الوطنية: المصدر
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  ةساالدرمنهجية  6 -1

  :وهي العلميةأتبع الباحث مجموعه من المناهج  الدراسةلتحقيق أهداف 

  العام والنظري للدراسة اإلطار :أوالً

كذلك تـم دراسـة    ،حيث تناول مشكلة الدراسة ومبرراتها وأهدافها ومنهجيتها وحدودها

ـ   ،المفاهيم واألسس ذات العالقة بموضوع الدراسة ا بعـض الدراسـات السـابقة    وتنـاول أيض

  .والمشابهة لموضوع الدراسة

  المنهج التاريخي :ثانياً

هذا المنهج لتقديم نظره شامله لتطور حالة الفقر سواء على الصـعيد   إلىلجوء لوقد تم ا

وكذلك الكشف  ،أو المحلي من خالل توضيح أسباب الفقر ومبرراته وعوامله اإلقليميالعالمي أو 

التخطـيط العمرانـي    إلـى ني لمدينة نابلس في فترات زمنيه معينه وصوال عن التخطيط العمرا

بالتطور العمراني  إيجاباومدى تأثيره سلبا أو  للمدينةبروز ظاهرة الفقر الحضري  وبدايةالحالي 

  .الذي مرت به مدينة نابلس

  لوصفياالمنهج  :ثالثاً

عن ظاهرة الفقر الحضـري  حيث تم االستعانة بهذا المنهج لتقديم وصف تفصيلي ودقيق    

في مدينة نابلس من خالل األسر التي تعيش هذه الظاهرة من حيث المسكن والـدخل وغيرهـا   

الحضري من خـالل اسـتخدام    وكذلك يفيدنا هذا المنهج بصورته الميدانية لرصد ظاهرة الفقر

  .المسح الميداني استبانة

  التحليل والتقييم اإلحصائيالمنهج  :رابعاً

الدراسة مسحا ميدانيا ألوضاع األسر الواقعة تحت ظاهرة الفقر الحضري  تضمنت هذه

ودراسة  ،ومستوى الرضا عن الخدمات المتوفرة في المسكن ،من حيث الدخل والتعليم والمسكن

مستعينا بهـذا المـنهج    ،التطور واالمتداد العمراني للمدينة ومدى تأثيره في اختيار موقع السكن
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كار عينة الدراسة التي تمثل األسر الواقعة ضمن دائرة الفقـر الحضـري   كذلك لتحليل آراء وأف

 وسيتم تطبيق اإلسـتبانة  المسح الميداني لتحقيق هذه الغاية يث سيقوم الباحث باستخدام استبانةح

على عينه عشوائية من األسر الواقعة ضمن ظاهرة الفقر الحضري ومدى تأثيرها على التطـور  

وبعض المؤشرات اإلحصائية  SPSSاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ب ،العمراني في المدينة

وذلك بربط ظاهرة الفقـر الحضـري مـع    ) واختبار شيفيه ،تحليل التباين األحادي ،مربع كاي(

    .وتحديد العالقات بينهما ومن ثم الخروج ببعض النتائج والتوصيات ،التطور العمراني

  فرضيات الدراسة 1-7

نفيهـا   أوهذه الحقائق  إثبات إلىة على عدة فرضيات من اجل الوصول تقوم هذه الدراس

  :وهي على النحو التالي

رب  ،)α=0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات توجد عالقة .1 دخل الشھري ل بين ال
 .ومكان السكن األسرة

 
ة .2 د عالق ائيالد ذات ال توج ة إحص ة ةل توى دالل د مس دخل  ،)α=0.05( عن ة ال ين قيم ب

 .األسرةفي  اإلنفاقومتوسط  األسرةشھري لرب ال
  

 
ة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .3 ين دخل رب  ،)α=0.05( عند مستوى دالل  األسرةب

 .األسرةومھنة رب 
  
ة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .4 د مستوى دالل املين في  ،)α=0.05( عن ين عدد الع ب

 .اآلنوعدم امتالك منزل حتى  األسرة
  

 
ة ةلة إحصائيالد ذات وجد عالقةال ت .5 ين دخل رب  ،)α=0.05( عند مستوى دالل  األسرةب

 .األسرةوالمستوى التعليمي لرب 
  

ة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .6 ة ةل د مستوى دالل ين مساحة المسكن  ،)α=0.05( عن يب
 .األسرةودخل رب 

  
ة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .7 د مستوى دالل ي ،)α=0.05( عن املين في ب ن عدد الع

 .األسرةفي  اإلنفاقو متوسط  األسرة
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  عينة الدراسة 1-8

لقد حدد الباحث العينة بعد استشارة المختصين وال سيما الدكتور حسـين احمـد مـدير    

والدكتور فيصل الزعنون رئيس قسـم علـم    ،مركز استطالع الرأي في جامعة النجاح الوطنية

تقديرات ذلك باالستناد إلى عدد سكان المدينة بناًء على نتائج حول حجم العينة و ،االجتماع سابقا

نسمة أي مـا   134116والبالغ  2006مسح السكان للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 

 ،موزعة على جميع أحياء المدينـة )  أشخاص 6.5متوسط حجم األسرة (  اسرة 19159يقارب 

من مجموع السكان حيث بلغ عدد األسر فـي  % 65ب وتمثل األحياء المختارة للدراسة ما يقار

وعند ضرب عدد األسـر  ) 0.03(وتم تحديد حجم العينة  ،اسرة 13670هذه األحياء ما يقارب 

استبانة موزعة على األحياء األربعـة  ) 406(يكون حجم العينة المختارة  ،)0.03(بحجم العينة 

حسـب   ،ث تتفاوت من حي إلـى آخـر  حي ،كل حسب نسبته المئوية من العدد اإلجمالي لألسر

استمارة مع األخذ بعين االعتبار األسـر   398ستبانة بلغ عددها ، وبعد جمع اإل)1 -1(الجدول 

وبعض االستمارات التي قام الباحث بإسقاطها لعـدم   ،التي رفضت تعبئة االستمارة أو لم تعيدها

  .اكتمالها

 2007\4\1قعـة مـا بـين    فترة الوااصة بهذه الدراسة خالل الوقد تم جمع البيانات الخ

وقد ساعدني في جمع االستمارات من الميدان عن طريق المقابلة الشخصية  ،2007\4\30ولغاية 

بمساعدة عدد من الطلبة من ذوي الخبرة في إجراء المسوحات واستطالعات الرأي مـن طلبـة   

بعـد ذلـك تـم     ،عملخر من زمالئي في الآعلم االجتماع في جامعة النجاح باإلضافة إلى عدد 

 باستخدام برنامج التحليـل اإلحصـائي  ترميز البيانات وإدخالها إلى جهاز الحاسوب ومعالجتها 

   .خراج النتائج الخاصة بالدراسة، ومن ثم إspss االجتماعي
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  :وعدد االستمارات لكل حي ،حسب المنطقة األسرو عدد السكانل النسبي توزيعال :)1 -1( ولجد

فياألفرادعدد نالسكمنطقة  الرقم

  الحي

األسرعدد

  في الحي

النسبة المئوية

  لكل حي

 تالستماراعدد ا

  في الحي
  110  %25.9  3408  23867  البلدة القديمة  1

  150  % 38.1  5370  37600  الجبل الشمالي  2

  65  %16  2177  15241  المخفية  3

  81  %20  2712  18988  رفيديا  4

  406  %100  13667  95696  المجموع  

  .2006الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي  ،من تصميم الباحث حسب معطيات مسح السكان: صدرالم 

  استبانة الدراسة 1-9

بشكل خاص لهذه الدراسة كونها تدرس الفقر الحضري، وهي من  ستبانةاإلصممت هذه 

اد التي تتطرق لهذه الظاهرة على مستوى المدينة وربطهـا بـالتطور واالمتـد    األولىالدراسات 

  :المواضيع التالية ستبانةاإلوقد شملت  ،العمراني

والعمـر   ،ومكان السكن ومكان العمل األسرةويتناول معلومات عامة عن رب : األولالقسم  -1

ومتوسـط   ،لألسرةومجموع الدخل الشهري  ،األسرةلرب  الشهري وقيمة الدخل ،وعمل الزوجة

  .اإلنفاق

وعدد الغـرف   ،ومادة بناء المسكن المسكن، وطوابق ،نويتناول طبيعة المسك :القسم الثاني -2

ومستوى الرضـا   ،وسنة البناء واالنتقال والسكن فيه ،ومساحة المسكن ،والملكية ،وغرف النوم

  .المتوفر في المسكن تالخدماعن 

 ،األسـرة وتقييم دخـل   ،اإلنفاق ولوياتوأ ،ويتناول تقييم الوضع االقتصادي: القسم الثالث -3

    .في الوضع الحالي األسرةصمود  إلى أدتالتي  إلجراءاتواوالطرق 

  مصادر المعلومات 10 -1

في ضوء أهداف ومنهجية الدراسة المشار إليها سوف يعتمد الباحث على عدد من مصـادر  

  :أهمها ،المعلومات
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رسـائل  ووتشمل المراجع والكتب والـدوريات واألبحـاث والخـرائط    : المصادر المكتبية .1

 .العالقة بموضوع الدراسة والمتوفرة لدى المكتبات العامة والخاصة الماجستير ذات

وتشمل المعلومـات واإلحصـائيات والبيانـات والنشـرات الموجـودة      : المصادر الرسمية .2

 :مؤسسات الرسمية ذات العالقة مثلوالصادرة عن ال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني •

 بلدية نابلس •

 وزارة الشؤون االجتماعية  •

 ة التخطيط والتعاون الدوليوزار •

مثل التقارير والنشرات التي تصدرها مراكز البحـوث والدراسـات   :المصادر غير الرسمية .3

 ،مثل البنك الدولي(التابعة للجامعات والمؤسسات األهلية وبعض المنظمات والجهات الدولية 

  ).األمم المتحدة

الباحث بجمعها عـن طريـق    وتشمل المعلومات والبيانات التي سيقوم :المصادر الشخصية .4

خبرة وتجربـة الباحـث    إلىإضافة  ،المالحظات والمشاهدات ،االستبيانات ،المسح الميداني

  . كونه من سكان منطقة الدراسة

  الدراسات السابقة 11 -1

حضـري  على الدراسات السابقة الخاصة بموضوع ظاهرة الفقـر ال  اإلطالعمن خالل 

موضوع فقر المدن والفقر الحضري تحديـدا مـن    نأتبين  فقد على التطور العمراني، ثرهاوأ

 إلىوكون الدراسات السابقة تطرقت  ،المواضيع الحديثة على فلسطين عامة ومدينة نابلس خاصة

وكذلك ارتباطه  بالبطالة، أوعالقته بالمسكن  أومثال  باألسرةوعالقته  ،موضوع الفقر بشكل عام

وهذه الدراسات لم تناقش موضوع هـذه الظـاهرة    ،صادياالقت أوبالواقع السياسي واالجتماعي 
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والمتوفر لدينا من الدراسات التي تناولت ظـاهرة الفقـر    .على النمو الحضري للمدينة وتأثيرها

هنـاك عـدد مـن     أنكمـا   على التنمية العمرانية، وتأثيرها مثال دراسة بعنوان محددات الفقر

ثر ذلك فـي  ألة االكتظاظ السكاني وأالسكان ومسي تناولت دراسة خصائص الدراسات القريبة الت

عـدد مـن    إلـى  باإلضافة ،على ظاهرة الفقر تأثيروالتي لها  ،واألسريةالمشكالت االجتماعية 

علـى صـعيد    اتناولت موضوع التطور العمراني للمدينة من جوانب متعددة منه التيالدراسات 

مـن   ،والمسـاكن  اإلسكانعلى صعيد ومنها  ،األراضيمنها على صعيد استعماالت و التخطيط،

 ،أخـرى دن ملمناطق  أوهذه الدراسات ما ركز على موضوع خصائص التحضر لمدينة نابلس 

ية علـى الحالـة   االقتصادية والسياس األوضاع بتأثير تمن الدراسات اهتم آخر دظهر عدكذلك 

تخطـيط   وإعادةتطوير  أو ركزت على موضوع جغرافية العمران، ودراسات العمرانية للمدينة،

وعليه يمكن ذكـر وتلخـيص    ،نيةيغيرها من المدن الفلسط أوسواء لمدينة نابلس  ،وسط المدينة

وهي  الدراسة،التي تناولت عدد من المواضيع المختلفة والقريبة من  ،عدد من الدراسات القريبة

  :على النحو التالي

م بعنـوان الفقـر فـي    1999م عا ،وهديل رزق القزاز ،دراسة قام بها كل من نادر سعيد) 1(

  " دراسة حاالت"فلسطين 

من خالل دراسة حاالت معينة فـي   ،تطرقا في هذه الدراسة للتعرف على واقع الفقراء

وقد عرفت هذه الدراسة الفقراء وحاالت الفقـر   ،مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة

 نفسهمأفقر من خالل تعريف الفقراء كما بينت طريقة جديدة للتعرف على ال ،في منطقة الدراسة

والفصل الثـاني   ،الفقر في فلسطين من ناحية خلفية مفاهيمه األولفقد بين الفصل  ،الظاهرة هذهل

الفصل الثالث فقد كان عبارة عن توجهات عامة منه  أما ،بين تحليل الفقر من وجهة نظر الفقراء

كما بينت الدراسة  السن،كبر  أوة االجتماعية الحال أوالفقر سواء البطالة  إلىالعوامل لتي تؤدي 

وغيرهـا مـن    األطفـال وعمالة  الوضع الصحي، أو ،وضع المسكن ،في مظاهر الفقر المتمثلة

اقتراحات الفقراء في حل مشـكلة  و المساعدات التي يتلقاها الفقراء أنواعكما وتناولت  ،األسباب

   .الفقر
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تقييم خطـط التنميـة الفلسـطينية     ونائل موسى،كل من عمر عبد الرازق قام بها  ةدراس) 2(

 وبرامج الوزارات المختلفة من زاوية مكافحة الفقر

ـ   ،االهتمام الوطني العام لظـاهرة الفقـر   إطارهذه الدراسة في  تأتي  ،هوسـبل مكافحت

وهذه الدراسة عبارة عن مراجعة لخطـط الـوزارات    ،واستكماال للجهود السابقة بهذا الموضوع

وتبـين   ،الخطـط التنمويـة المختلفـة    إلىوكذلك تطرقت  ،اجل التخفيف من الفقر المختلفة من

وما تبع ذلك من حاالت فقر واختالل في المـوازين   اإلسرائيليالمباشر لالحتالل  األثرالدراسة 

 ،لالقتصاد الوطني لفترات متتالية اإلنمائيةعدد من البرامج  إلىكما تطرقت الدراسة  االقتصادية،

وتعرضـت   الفقـر، كذلك اهتمت الدراسة للتعريف بمفـاهيم   ،ن الرؤية الفلسطينية للفقركما وتبي

خصائص الفقـر   أهم أيضاوبينت الدراسة  ،وقطاع غزة الغربيةالدراسة لدراسة الفقر في الضفة 

وبينـت   ،وعملت على وضع آلية تقييم الخطط والبـرامج الفلسـطينية   ،الفلسطينية األراضيفي 

ـ  الدراسة كذلك من عة واعتمـدت الدراسـة فـي    وهم المستفيدون من البرامج والخطط الموض

للتنمية الشـاملة فـي الضـفة     أساسياوان تكون مكافحة الفقر محورا  ، خطط التنمية،هاتوصيات

  .الغربية وقطاع غزة

طور العمراني فـي  بعنوان اتجاهات الت). 2001(عام  ،دراسة قام بها، فرج محمد حجاب) 3(

  لسإقليم شرق ناب

تناولت هذه الدراسة اتجاهات التطور العمراني الحالي والمستقبلي في الجـزء الشـرقي   

إلقليم مدينة نابلس في ضوء المعلومات والبيانات المتوفرة حيث كان الهـدف األساسـي لهـذه    

األطروحة هو دراسة وتحليل إمكانيات تطور مدينة نابلس في االتجاه الشرقي، سواء التطور في 

لواقعة ضمن حدود المدينة أو التطور باتجاه التجمعات السكانية شرق المدينة إضـافة  األراضي ا

وضع بعض المقترحات والتصورات لتوجيه التطور العمراني في هذا الجزء من اإلقليم مما  إلى

يساعد على إيجاد حلول مناسبة للمشاكل العمرانية والتخطيطية التي تعاني منها مدينـة نـابلس   

  .على تلبية احتياجات سكان التجمعات المحلية وكذلك العمل
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وأظهرت هذه الدراسة أن المنطقة الشرقية من إقليم نابلس تتمتع بإمكانيـات ومقومـات   

أن التخطـيط   إلىوخلصت هذه الدراسة . طبيعية وبشرية كبيرة تشجع تطور المدينة نحو الشرق

إلقليم المدينة ال يمكن أن يوفر اإلطار الحالي لمدينة نابلس والذي يتم في غياب النظرة الشمولية 

المناسب الذي يتيح للمدينة التطور بشكل مالئم يؤخذ بعين االعتبار احتياجات ومصالح التجمعات 

وأكدت بالتالي هذه الدراسة على ضرورة إعداد مخطط عام وشامل إلقليم المدينة يتناول  ،المحلية

احيها في إطار العالقة اإلقليمية مـع التجمعـات   التطور العمراني المستقبلي لمدينة نابلس وضو

  .السكانية المحيطة

بعنوان االكتظاظ السكاني واثر ذلك فـي  ). 2002(عام  ،المصري هفاديدراسة قامت بها، ) 4(

  جتماعية واألسرية في مدينة نابلسالمشكالت اال

داخل  بل فحسب قامت هذه الدراسة على بيان دور االكتظاظ السكاني ليس داخل المنازل

واثر ذلك على إحداث مشكالت اجتماعية داخل األسـرة أو فـي    ،أيضا المنطقة السكنية الواحدة

وقد تناولـت   خاص،في مدينة نابلس بشكل  أوالمجتمع الفلسطيني ككل  ط، وأوساالبيئة المحيطة

خـارج   منها ما هو في المدينة وتحديدا البلدة القديمة ومنـاطق  مختلفة،الدراسة مناطق سكانية 

وتم عرض مادة الدراسـة هـذه فـي     ،وكذلك عن المخيمات المحيطة مخيم العين القديمة،البلدة 

خمسة فصول، حيث احتوى الفصل األول على خطة البحث التي تضمن نبـذه عـن االكتظـاظ    

السكاني والوحدة السكنية واهم ما يجب أن يتوفر في هذه الوحدة السكنية، وتناول الفصل الثـاني  

السكاني بشقية النوعي والعمري للسكان، أما الفصل الثالث من البحث تم فيـه دراسـة    بالتركي

وفي الفصل الرابع تم دراسة المشكالت االجتماعية داخل األسرة وفي الفصل  ،خصائص المسكن

  .تم تحليل النتائج والخروج بالتوصيات األخير

ان بعنـو ). 1995(عام ،)التخطيطالهندسة و(بلدية نابلس من خالل قسمي  ،دراسة أعدتها) 5(

  التنظيم الهيكلي لمدينة نابلس

قامت هذه الدراسة على بحث التخطيط الهيكلي للمدينة ونموها العمرانـي واالقتصـادي   

 ،والذي ارتبط بالظروف التاريخية واإلدارية والسياسية والدينية واالقتصادية والزيادة السـكانية 
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وتم في هذه الدراسة عرض  ،اعة وتأثير النقل على التخطيطالعالقة بين السكن والصن إلىإضافة 

ومن هذه الجداول جـدول السـتعماالت األراضـي     ،العديد من الجداول ذات العالقة بالدراسة

وجدول يبين عـدد سـكان    2015وتوزيع السكان في المدينة مبين عدد السكان لكل منطقة لسنة 

نسـبة االزديـاد    إلـى  اإلشارةوتم  ،م األجيالجدول توقع هر إلىنابلس بسنوات مختلفة إضافة 

وتم الحديث عـن البنـاء والسـكن     ).2015(السنوي للسكان وعدد السكان في سنة الهدف وهي

أما عن  ،وتبين أن معظم األبنية هي حتى ثالث طوابق وأن الملكية هي في غالبيتها ملكية خاصة

تطـور   إلىنة والقرى المجاورة إضافة التجارة والصناعة والعمالة فتم توضيح الصلة بين المدي

لقوى العاملة فمن المتوقع ارتفاع نسبة االشـتراك  ل بالنسبة أما ،المنطقة الصناعية بشرقي المدينة

حسب فروع االقتصـاد   ةوهناك جدول يبين توزيع القوى العامل ،بالقوى العاملة حتى سنة الهدف

وتـم   .ي الصناعة والتجارة واالقتصـاد فروع اقتصادية أساسية وه ةفي نابلس حيث هناك ثالث

وهناك جـدول فـي هـذه     1990الحديث عن المحالت التجارية والمكاتب في نابلس حتى سنة 

  .الدراسة يبين ذلك

لتنمية العمرانية اعلى  وأثرهابكر النوري بعنوان محددات الفقر  أبودراسة قامت بها عال ) 6(

  .في محافظة نابلس

وعلى اعتبار  جتماعيةاالت الفقر واعتبارها من أهم الظواهر تناولت محددا الدراسةهذه 

سـرد   الدراسـة التي يعيشها وتناولت  لألوضاعتواجه الشعب الفلسطيني نتيجة  الظاهرةأن هذه 

التي قام بها عدد من الباحثين بدراستها وكذلك مسح للدراسـات فـي    العالميةلعدد من الدراسات 

 للدراسـة العـام   اإلطارفيها  األولستة فصول تناول الفصل في  الدراسةالعالم العربي وجاءت 

مفهومه وقياسـه وأسـبابه   من حيث  النظري لظاهرة الفقر اإلطارمن ثم تناول الفصل الثاني و

التركيب السكاني معتمدة على التركيب العمري والتركيب  الدراسةكذلك تناول الفصل الثالث في 

فيه التركيب االقتصـادي والمسـتوى التعليمـي     باحثةالالنوعي أما الفصل الرابع فقد عرضت 

فيه  تناولتقد فوربطه بعدة محددات مثل الدخل والمهنة والمستوى التعليمي أما الفصل الخامس 

نـاء وعـدد الغـرف    التركيب العمراني معتمده على ملكية المسكن ونمط البناء ومادة الب الباحثة
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 النهايـة والتجهيزات في المسكن و جاء في  األساسيةالخدمات  إلى باإلضافة األساسيةوالمرافق 

  .الفصل السادس استعرضت فيه النتائج والتوصيات

لها بعدها االقتصادي واالجتماعي ومـدى تـأثيره    كظاهرةتطرقت لموضوع الفقر  قدو

  .العمرانية التنميةمن ناحية  ككل المحافظةعلى 

علـى   واالجتماعية المادية الحالةاسات قامت بها خيريه رضوان يحيى بعنوان انعك دراسة) 7(

  في مدينة نابلس السكنية األحياء

 األسـرة امل المادي واالجتماعي لرب كان الع إذالتبيان فيما  قامت الباحثة بهذه الدراسة    

ككل هما المؤثران الرئيسيان في التحكم بمكان ونوع المسكن وبـروز ظـاهرة طبقيـة     ولألسر

من  فئةلكي تناسب كل  واألحياء األماكنوتصف هذه  الدراسةتوضح كما و ،بين السكان األحياء

  .تعكس ثراء أو فقر ساكنيه وطبيعة هويةهذا الحي  إعطاءالمجتمع وبالتالي 

والفصل الثاني لمحه عامه عن مدينة  للدراسةالعام  اإلطار األولفقد تناولت في الفصل 

كـذلك   للمدينـة طور التاريخي والعمراني والت التسميةنابلس يشتمل على الموقع والحدود واصل 

  .السكنيةوتصنيف المناطق  للمدينةالتركيب العمراني  إلىتطرقت 

بحيث بين لمحـه عامـه عـن     وإجراءاتها الدراسةأما الفصل الثالث فقد وضح منهجية 

العادات  إلىالتطرق ن ووتناولت كذلك خصائص السكن والمسك الدراسةالتي قامت عليها  األحياء

  .عن عرض وتحليل النتائج والتوصيات عبارةأما الفصل الرابع فقد كان  .جتماعيةاال
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  الفصل الثاني

  الفقر والفقر الحضريظاهرة 

  تمهيد 2-1

تعتبر ظاهرة الفقر من الظواهر االجتماعية التي واكبت مسيرة الحضارة البشرية علـى  

االجتماعي والرقي الحضاري، وقـد   واألمان اإلنسانيةمر العصور وقد شكلت تحديا صعبا للقيم 

منـذ   إالابات المعنية به ولكن لم تظهر البحوث العلمية والكت ،األزلمنذ  اإلنسانظهر الفقر مع 

ومـع   اإلقطاعففي أواخر القرن الثامن عشر وبداية الثورة الصناعية وانتهاء . قرنين من الزمان

وحتى منتصف القرن  ،1المدن والتي صاحبها فقرا ملحوظا إلىزيادة الهجرة المكثفة من الريف 

ومعظـم   ،ال يكاد يـذكر الثامن عشر، كان التحسن في مستويات المعيشة على الصعيد العالمي 

وكان زهاء ثالثـة أربـاع   . التي ال مناص منها الحياةحقائق  إحدىالبلدان تقبلت الفقر على أنه 

ومن أهم العوامل التي ساهمت تاريخيا في  .2السكان يعيشون على أقل من دوالر واحد في اليوم

لموارد والتدهور البيئي ا إدارةوسوء  ،هي سوء توزيع الدخول أو الثروات ،ظهور الفقر وتعميقه

تهميش دور فئات مهمة في المجتمـع   وأخيراالضغط السكاني والكوارث الطبيعية  إلى باإلضافة

وفئات اجتماعيه عانت من التمييز ضدها على أساس ديني أو عرقي أو  ،كالمرأة وسكان الريف

  .3سياسي

لقرن العشرين باهتمام من ا األخيروقد حظيت ظاهرة الفقر في العالم وال سيما في العقد 

حيث عقد العديـد   ،والباحثين االقتصاديين واالجتماعيين والسياسيين الدوليةالحكومات والهيئات 

والتخفيف من معاناة الفقراء ومنها  ،من المؤتمرات والقمم ذات العالقة من أجل التقليل من الفقر

 ،عديـدة م التي عالجت قضايا 1990المتحدة منذ عام  األمممؤتمرات منظمة  ،على وجه التحديد

                                                 
  .2ص  ،لكة المغربيةالمم ،بحث غير منشور مقدم إلى المؤتمر العربي ،المرأة والفقر ،2001 ،هدى محمد ،صبحي  1
جامعة اإلمام محمد بن  هذا هو الفقر أبعاده، أسبابه، مآسيه، نظرة اقتصادية إسالمية، ،بيلي ابراهيم أحمد ،العليمي  2

  .35ص  ،2003 ،أكتوبر ،1 ، ط1 ، جسعود اإلسالمية، جامعة القاهرة
األمم المتحدة ) 3( ،رب آسيا، سلسلة مكافحة الفقرلغقياس الفقر في دول اللجنة أالقتصاديه واالجتماعية  ،محمد ،باقر  3

  .1ص، 1996 ،نيويورك



 22

والقمـة   ،م1994ومن أهمها قضية الفقر بمؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية فـي سـبتمبر   

وذلك لدراسة وتحليل قضايا الفقـر   ،م1995 آذارالعالمية للتنمية االجتماعية في مدينة كوبنهاجن 

 االلفيـة وفي مؤتمر قمة . الفقر ليكون السنة الدولية للقضاء على 1996واعتبر العام . والبطالة

 ،الذي حدد عدة أهداف، منها القضاء على الفقر ،األلفية إعالنم، اقر 2000 أيلولالذي انعقد في 

وتقليل نسبة الذين يعـانون   ،النصف إلىوتقليل نسبة الذين يعيشون على أقل من دوالر في اليوم 

م المؤتمر بالعمل على تحسين حيـاة  كما ويلتز. م2015النصف بحلول عام  إلى أيضامن الجوع 

 إلىوبالنظر  .1م2020الفقيرة بحلول عام  األحياءمليون شخص من قاطني  100ما ال يقل عن 

فان هذا المسمى لم يظهر في السابق رغم  ،بروز ما يسمى بالفقر الحضري أو فقر المدن تحديدا

والتوسـع   ،اتسـاع المدينـة  و ،المدينـة  إلـى الهجرات المتزايدة التي حصلت من الريف  أعداد

تلبيـة أنـواع الخـدمات     إلـى الحضري وتعقيد حياة المدينة، وزيادة متطلبات السكان والحاجة 

ووجود ألف مليون من الفقراء يعيشون بدون مأوى مناسب وبدون خدمات أساسيه في  ،المتعددة

أي  ،بالفقر الحضـري ما يسمى  األخيرةظهر في الفترة  ،الفقيرة والمستوطنات العشوائية األحياء

  .تحديد ودراسة فقر المدينة بشكل أساسي من خالل دراسة ظاهرة الفقر بشكل عام

  تعريف الفقر 2-2

فهو  .2اإلنسانيةمن ذلك أنه يعني قصور القدرة  فاألهمال يعني الفقر مجرد نقص الدخل، 

الغـة التعقيـد   من المفاهيم المجردة النسبية ألنه يحاول وصف ظاهرة اجتماعيـة واقتصـادية ب  

ويختلف باختالف المجتمعات والفترات التاريخية وأدوات القياس مـن جهـة    ،والتشابك من جهة

معينه مـن  أخرى، والجزء المشترك بين هذه التعريفات يدور حول مفهوم الحرمان النسبي لفئة 

وهـذا   ،1"يق الحد األدنى من مسـتوى المعيشـة  هو عدم القدرة على تحق"فئات المجتمع، والفقر 

التعريف يعتمد على مفهوم الحد األدنى ومفهوم مستوى المعيشة كما يعتمد على المجتمع الـذي  
                                                 

مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة  ،استراتيجيات التنمية الحضرية واستراتيجية المأوى لمساعدة الفقراء ،األمم المتحدة  1

  .1ص ،2002مايو /أيار 6-5 ،نيروبي ،التاسعة عشرة ةالدور ،للمستوطنات البشرية
العناصر الرئيسية االستراتيجية للقضاء على الفقر في البلدان  ،مكافحة وإزالة الفقر ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   2

  .5ص  ،1997مايو /أيار ،نيويورك ،المكتب اإلقليمي للدول العربية ،العربية
  . 41، ص 1990 ،القاهرة، مؤسسة األهرام ،1990تقرير عن التنمية في العالم  ،البنك الدولي  1
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إلى أن أي تشخيص للفقر ال بد أن يأخذ في االعتبار الجوانب  وهنا نشير ،تتم فيه حالة التوصيف

ب آخر المتعددة للظاهرة أال وهي الدخل والنشاط االقتصادي من جانب والصحة والتعليم من جان

أن الفقر ظاهرة مـن الظـواهر    آخرويعتبر عدد  .2ثم التمكين واألمن والعدالة من جانب ثالث

االجتماعية المعقدة التي تتسبب بعدد من العوامل وتتفاعل معها وهي ظاهرة منتشرة في أنحـاء  

  .3المجتمع وال يقتصر على جزء جغرافي منه فهي في الحضر كما هي في الريف

ضا بأنه حالة مـن الحرمـان مـن المزايـا أو الركـائز االقتصـادية       ويعرف الفقر أي

أن الفقر ظاهره وحالة بنائية مجمعة لحصـاد   إلىيميل  اآلخروالبعض ، 4واالجتماعية والبشرية

مـن   )وال يزالوا(وتاريخيا  نائيابتفاعل أنماط توزيع الثروة والسلطة وأن الفقراء هم من حرموا 

 بإحداثفرص المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات ذات الصلة فرص عادلة في التملك، ومن 

  . في مجمل السياسات على مستوى المجتمع المحدد أساسيةتغييرات 

للفقر عوامل تاريخية ومعاصرة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وجغرافية أيضا، تتفاعل 

أو فقد الصحة بقدر مـا  معه وتعيد إنتاجه وهو ال يرتبط فقط بفقر الدخل أو نقص فرص التعليم 

والفقـراء هـم فاقـدو القـدرة      ،وبـالحواجز االجتماعيـة السـائدة    ،يرتبط بعـدم المسـاواة  

"powerlessness "    والتأثير في العوامل االقتصادية واالجتماعية المحـددة لشـروط وجـودهم

ـ " poverty"وكما جاء في معجم علم االجتماع أن كلمة فقر  ،5االجتماعي ة تعني مستوى معيش

منخفض ال يفي باالحتياجات الصحية والمعنوية المتصلة باالحترام الذاتي للفـرد أو مجموعـه   

بمستوى المعيشة المالئم في المجتمع  نظرة نسبية نظرا الرتباطهأفراد وينظر إلى هذا المصطلح 

كفاية ما يعرف على أنه عدم "والفقر عادة  1،وبتوزيع الثروة ونسق المكانة والتوقعات االجتماعية
                                                 

األمم  ،)االسكوا(الفقر وطرق قياسه في منطقة االسكوا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  ،األمم المتحدة  2

  .4ص ،2003 ،نيويورك ،المتحدة
 ،تبيرو ،الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي ،عبد الرازق ،الفارس  3

  .71ص ،2001فبراير / شباط
  .5مرجع سابق ص ،2003 ،األمم المتحدة  4
  .2ص ،مرجع سابق ،صبحي  5
-341ص ،1990 ،جمهورية مصـر العربيـة   ،اإلسكندرية ،دار المعرفة ،قاموس علم االجتماع ،محمد عاطف ،غيث 1

342.  
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وعدم القدرة على الوصول إلى حد أدنى من االحتياجات األساسية سـواء االحتياجـات    ،الدخل

 ،ويعرف الفقر في أشكال وصور تتجاوز عدم كفايـة الـدخل   1،"المادية واالحتياجات غير مادية

ويتمثل الفقر إلى حد كبير في انعدام الفرص بسبب عدم كفاية التعليم والتغذية وضـعف الحالـة   

لصحية وقصور التدريب أو بسبب عدم القدرة على العثور على عمل يجزي القدرات الموجودة ا

كما أن الفقر يتمثل أيضا في الضعف أمام الصدمات االقتصـادية   .لدى الشخص الجزاء األدنى

. المفاجئة الواسعة المدى، أو من الصدمات الفردية كأن يفقد العامل قدرته على كسب قوت يومه

هو انعدام القدرة على تغيير القوى االقتصادية واالجتماعية التي تعمـل علـى    بر الفقركذلك يعت

استمرار حالة الضعف أمام الصدمات وال يزال انخفاض الدخل أو اإلنفاق يرتبط فـي الغالـب   

وعلى هذا يمكن اعتبار تعريف الفقر بوصفة حالة من الحرمـان   ،ارتباطا وثيقا بهذه الخصائص

الركائز االقتصادية واالجتماعية والبشرية التي تقودنا أن يكون هناك خـط للفقـر    من المزايا أو

وتعتمد كيفية تقدير ذلـك الخـط    .ومن يقع تحت أسفل ما هو محدد لمستوى خط الفقر هم فقراء

فالفقر يمكن أن يعرف بالمعنى المطلق الـذي ال يتغيـر بتغيـر المكـان      2،على نوع ذلك الخط

ى معيار الحد األدنى المطلوب من مستويات االسـتهالك لسـد االحتياجـات    والزمان، ويستند إل

وخط الفقر هو محاولة منهجية لوضع تقدير كمي لمـا يطلـق عليـه الحاجـات      .األساسية فقط

  .المسكن والنقلوالملبس، والغذاء، من األساسية لإلنسان، 

  مسببات الفقر 2-3

ومن منطقة ألخرى، وله مفاهيم وأنـواع  بما أن الفقر مسألة نسبية يختلف من بلد آلخر 

متعددة فمن الطبيعي أن تختلف األسباب التي تؤدي إلى حدوث الفقر، فمعرفة أسباب أي مشكلة 

ينير الطريق لحلها، ومعرفة أسباب الفقر ينتج عنه صياغة سياسات للقضاء عليه، وقد تختلـف  

ر في الدول النامية تختلف عنها فـي  أسباب الفقر من دولة ألخرى، فاألسباب التي تؤدي إلى الفق

  . الدول المتقدمة

                                                 
بحـث غيـر    ،تماعي في المنطقـة العربيـة  سياسة مكافحة الفقر وعدم المساواة على أساس النوع االج ،هبه ،الليثي 1

  .4ص  ،2005 ،جمهورية مصر العربية ،جامعة القاهرة ،منشور
  .7ص ،باقر، مرجع سابق 2
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بـل تتعـدى الـدخل     ،1الكثير من دول العالم تعزي أسباب الفقر إلى نقص في الـدخل 

 2،والبيئة المؤهلـة  ،والتمكين ،واستهالك األسرة في دول أخرى، ليضاف إليها الرفاه االجتماعي

مان من أمـور أخـرى مثـل التعلـيم     فقد اتسعت وزادت أسباب الفقر لتصل إلى درجات الحر

والمشـاركة السياسـية واالجتماعيـة والثقافيـة، وتعزيـز       ،والصحة وعدم القدرة اإلنسـانية 

وكذلك الحرمان من  ،لتصل إلى درجة إشباع الحاجات الجنسية 3،الديموقراطية والتنمية السياسية

تماعي واالقتصادي من كما أن حرمان فئات لها دورها االج ،الحصول على مستوى معيشي الئق

 4،في كافة مجاالت الحياة مثل المرأة وسكان المناطق الريفية قد يـؤدي إلـى الفقـر    المشاركة

مثـل األرض، واالدخـار،    ،عدم امتالك األفراد لمختلف أنواع األصول الماديـة باإلضافة إلى 

اعدات العاجلة كما أن انخفاض التمويل الخارجي والمس 5،وسهولة الوصول إلى القروض المالية

باإلضافة إلى عدم وجود أمـان اجتمـاعي لتلبيـة احتياجـات الفقـراء       ،تكون من أسباب الفقر

   6.ارئةوالضعفاء في الحاالت الط

مكانات فـي  ، واإلوسوء توزيع الموارد ،كذلك هناك عالقة وثيقة بين الفقر والالمساواة

فيما يخدم مصلحة الفئـات الفقيـرة   ضعف أداء المؤسسات الحكومية، واالجتماعية،  أي ،السلطة

، كذلك تبقى البطالة محددا أساسيا ورئيسياً في وجود الفقر بكافة أوجهـه  والمهمشة في المجتمع

حتالل وما نتج وينتج عنه وهكذا يمثل اال ،ولعل بعض األسباب تكون نتيجة لالحتالل 7،وأشكاله

فاألسر  ،أحد أهم العوامل المرتبطة بالفقر كما أن تكوين األسرة هو 8،ساسياً لظاهرة الفقرعامالً أ

                                                 
  .21ص، مرجع سابق ،العليمي 1
اللجنـة أالقتصـاديه    ،وقائع اجتماع فريق خبراء بشأن تحسين مستويات المعيشة في المشرق العربـي  ،األمم المتحدة 2

سلسلة دراسات مكافحـة   ،1997نوفمبر /تشرين الثاني 18-16القاهرة  ،معهد التخطيط القومي/ ربي آسيا واالجتماعية لغ

  .123ص ،1999 ،األمم المتحدة نيويورك ،)8(الفقر 
3 Word development report 2000 / 2001 / attacking poverty، published for the word bank. P.34.    

  .1ص ،مرجع سابقباقر، 4  
  .24مرجع سابق ص ،العليمي 5
  . 122-121ص ،1999 ،)8( ،األمم المتحدة 6
، التعرف على خصائصـه ومحدداتـه  غزة محاوله أوليه لتقدير حجمه و الفقر في الضفة الغربية وقطاع ،جميل ،هالل 7

  .6ص  -4ص  ،1997 ،نيويورك ،األمم المتحدة ،)7(سلسلة دراسات مكافحة الفقر 
  .9ص ،قهالل، مرجع ساب 8
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ذات األطفال أكثر معاناة من تلك األسر التي ليس لديها أطفال وكلما ازداد عدد األطفال ازدادت 

  1.كما أن التعليم المنخفض يؤدي إلى انتقال الفقر بين األجيال ،معاناة األسر

  أشكال الفقر 2-4

ي اتجاه واحد أال وهو فقر الدخل أو الدخول، إن أشكال الفقر كانت في السابق تنحصر ف

فمفهوم الفقر يشير إلى أبعاد متعددة تتجاوز الدخل المنخفض فهو يعكس الصحة المعتلة والتعليم 

والحرمان من المعرفة واالتصاالت، فقد شاع في الدول المختلفة اقتراب تحديد خط الفقـر بنـاء   

الحرمان من خيارات الفـرص   وجوهبوصفة أحد  واعتبار الفقر ،على الدخل أو نمط االستهالك

: يعتبر الفقر البشري مؤشرا مجمعا لثالثة مؤشرات أساسية هي ،في العيش حياة محتملة ومقبولة

   .صحي تعليمي ومستوى معيشي الئق

صـورة   إالال يعطـي   فإنـه الهامة للفقر  األبعادوبهذا ورغم أن الدخل يركز على أحد 

التعريفـات العديـدة للفقـر     وبهذه 2،تبتلى بها حياة البشر أنلتي يمكن جزئية للعديد من السبل ا

  .أشكال الفقر المتعددة والتي من أهمها فقر الدخل والفقر البشري إلىوأنواعه يقودنا 

  فقر الدخل 2-4-1

لتعريف مفهوم الفقر قديما وحـديثا فقـد كـان     األساسيةيعتبر فقر الدخل من المحددات 

يأخـذ فـي    أنأي أن تشخيص الفقر ال بد  3،بق على أنة عدم كفاية الدخليعرف الفقر في السا

فقر الدخل  إنوبهذا  4،وهي الدخل أو النشاط االقتصادي أالاالعتبار الجوانب المتعددة للظاهرة، 

ويمكن لتحديد معنى الفقيـر أن نحـدد المسـتوى     ،والكامل لتعريف الفقر األساسيليس المحدد 

ويندرج تحت " the poverty line"ز بخط وهمي يسميه البعض خط الفقر ، ويميللمعيشة األدنى

 األدنـى هذا الحـد   إلىالذين ال يمكنهم دخلهم المتواضع من الوصول  األشخاصهذا الخط كافة 

                                                 
  .11-10ص ،الليثي، مرجع سابق 1
  .4، مرجع سابق ص2003 ،األمم المتحدة 2
  .4ص ،الليثي، مرجع سابق 3
  .5ص ،، مرجع سابق2003 ،األمم المتحدة 4
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ويبقى الدخل  1.الشخص الذي يعيش على أقل من دوالر واحد يوميا أي ،الضروري من المعيشة

فالناس  ،لمعظم الناس سقف استهالكهم ووصولهم إلى المواردفمستوى الدخل يحدد  ،مؤشرا هاما

  .لشرائهبل ألنهم ال يملكون ثمن ما يكفي  ،في العادة يجوعون بسبب النقص في الغذاء

  الفقر البشري 2-4-2

بناء على ما تم ذكره بالفقرات السابقة بأن الفقر ليس مجرد نقص الدخل بل هو قصـور  

تعريفات األخرى التي ترى أن للفقر أوجه أخرى والتي ال تنحصـر  ونتيجة لل ،2القدرة اإلنسانية

إال أن هناك أنواع أخرى من الحرمان يعاني منها الفقراء  ،في منظور واحد هو الدخل المنخفض

فقد  ،مثل الحرمان من أن يحيا حياة طويلة وصحية والحرمان من المعرفة واالندماج االجتماعي

بقوله يمكن أن يطلق على األفراد والعائالت والمجموعـات  الفقر  "Townsend"عرف تونسند 

من السكان أنها فقيرة عندما تعاني من نقص من الموارد للحصول علـى أنـواع مـن التغذيـة     

ت األساسـية  واالحتياجـا  ،والمشاركة في األنشطة والحصول على الظروف المالئمة من الحياة

أي مستوى معيشي الئق وهـو   3.بطهم بمعيشتهمفراد والمجتمعات التي ترالالزمة لالستهالك لأل

ومؤشر غـذائي   ،يتكون من مؤشر مركب من نسبة السكان الذين ال يحصلون على مياه مأمونة

وعدم قدرة الفرد على ممارسة حقوقه اإلنسانية والسياسية  ،صحي يتمثل في نسبة نقصان الوزن

الفقر البشري يشكل إضـافة مفيـدة    ومن هنا فان ،4وحرمانه من الكرامة والثقة واحترام الذات

   .لقياس الفقر

  تحديد خط الفقر 2-5

في البداية البد من تحديد خط الفقر حتى يتم قياس حجم الفقر ومن هنا اختلفـت اآلراء  

إذ يعتبر هـذا الخـط محاولـة     ،حول آلية تحديده فيما بين الدول الغنية والدول النامية والفقيرة

                                                 
 ،الفقـر  ،1990تقرير عن التنمية في العالم  ،البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،انظر. 23 -21ص، العليمي، مرجع سابق 1

  .42-41ص ،1990 ،جمهورية مصر العربية ،مؤسسة األهرام ،ألهرام للترجمة والنشرترجمة مركز ا
  .5ص ،، مرجع سابق1997 ،برنامج األمم لمتحدة اإلنمائي 2
  .5ص ،مرجع سابق ،انظر الليثي. 23، صالعليمي، مرجع سابق 3
  .5ص ،، مرجع سابق2003 ،األمم المتحدة 4
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يطلق عليه الحاجات األساسية لإلنسـان مـن الغـذاء والملـبس      منهجية لوضع تقدير كمي لما

والمنهج األكثر شيوعا في تحديده يبدأ بوضع افتراضات خاصة بحاجة اإلنسان  ،والمسكن والنقل

وهذه تكون بالعادة عبارة عن سـلة   طيع من خاللها االستمرار في حياتهيست 1،لسعرات حرارية

يها من أجل تحويلها إلى ماء وطعام حسب العادات المتبعة الغذاء التي يستطيع الفرد الحصول عل

على أثرهـا يـتم    ،في كل بلد وهذا يتم تحديده وفقا لألسعار في ذلك البلد في فتره زمنية محددة

  .احتساب خط الفقر

يحدد خط الفقر تبعا للتعريف المعتمد للفقر في البلد المعني حيث أنه يختلف من بلد إلـى  

ولقد تحولت دراسات الفقر حديثا من مجرد االعتماد علـى   ،الدخل واالستهالكآخر طبقاً لطبيعة 

إلى أطر معمقه للتحليل متعددة الجوانب حتى يمكن التعامـل مـع الفقـر     ،خطوط الفقر البسيطة

 وحديثا أصبح الفقر ينظر إليه على أنة مثلث ثالثـي األبعـاد،   ،باعتباره ظاهرة متعددة الجوانب

األمن  ،)صافي األصول(هوم ثالثة عناصر أساسية هي الدخل واالستهالك، حيث يغطي هذا المف

  .واحترام ألذات ،واالستقاللية

تبـاين   إلىاختيار خطوط فقر هو خطوة هامة فقد يؤدي اختالف الوسائل المستخدمة  إن

معدالت الفقر ومن ثم قد يتسبب في عكس الترتيب بين الجماعات الفرعية المختلفة وأحيانا بـين  

بأنه قيمة اإلنفاق التي يجب الوصول إليها حتى ال يعد الفرد "ويعرف خط الفقر . الفترات الزمنية

فالفقر يمكن أن يعرف بـالمعنى المطلـق    ،كما ويعرف أيضا تبعا للتعريف المعتمد للفقر" فقيرا

سـتويات  الذي ال يتغير بتغير المكان والزمان وإنما يستند إلى معيار الحد األدنى المطلوب من م

االستهالك لسد االحتياجات األساسية وعلى أساس ذلك يحدد ما يعرف خط الفقر المطلـق، أمـا   

فيعبر عنه عندما يطلق عليه خط الفقر المدقع الذي يساوي  حتياجات األساسيةالمستوى األدنى لال

ـ    ،التكلفة الدنيا اة إال لفتـرة  والسلع الغذائية األساسية التي ال يمكن دونها البقاء علـى قيـد الحي

  2.قصيرة

                                                 
  . 25ص ،مرجع سابق ،الفارس 1
  .6ص  ،جع سابقمر ،باقر 2
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خط الفقر المطلق هناك ما يعرف بخط الفقر النسبي حيث يمكـن تعريفـه    إلى باإلضافة

في المجتمع ويحدد خط الفقر النسـبي بنسـبة    األسربالمعنى النسبي تبعا للموقع النسبي للفرد أو 

ـ  األعلىمعينه من الدخل المتوسط، كأن يحدد بنصف الدخل المتوسط والحد  %  10بة لدخل نس

أو من وقت  آلخردخال وبهذا فان خط الفقر النسبي يتغير بتغير الدخل من بلد  األدنىمن السكان 

  1.بالنسبة للبلد نفسه آلخر

الذي تستند فكرته على أن  )subjective(كما أن هناك ما يعرف بخط الفقر االجتهادي 

في مجتمع ما من تقدير للحـد   اداألفرمسألة تحديد خط الفقر هي مسألة تعتمد على ما يجتهد به 

  .لمستوى المعيشة الذي يعتبر مقبوال اجتماعيا ضمن ذلك المجتمع األدنى

انه من الصعب قياس الفقر النسبي في الدراسات التي تعنى بقضية الفقر حيث أن مـن  

مـزج   "Ravallion"ولكن اقترح ،أن ينصب اهتمام السياسات على فكرة الفقر المطلق األفضل

 إجـراء خط الفقر المطلق والنسبي بوضع عدد من خطوط الفقر وذلـك حتـى يمكـن     مفهومي

أن للفقر معان مختلفة  إلىومن هنا فان المفهوم النسبي يشير . الفقراء المختلفة ألوضاعمقارنات 

تماما في المجتمعات ذات مستويات الدخل واالستهالك المرتفع مقارنة ممـا هـي عليـة فـي     

ت الرفاهية المنخفضة نسبياً، وقد وجهت انتقادات عديدة لمفهـوم الفقـر   المجتمعات ذات مستويا

النسبي بوصفه مقياس لعدم المساواة وبوصفه غير فعال لدراسة الفقر، وحيث أن عدم المسـاواة  

هو مفهوم أكثر قبوال سياسيا ومعنويا، فان مقاييس الفقر النسبية أقل قدرا من المصـداقية التـي   

  2.فقر المطلقيتمتع بها مفاهيم ال

خر، فليس واضحا الخط الذي يتعين استخدامه كأساس آلوحيث يختلف خط الفقر من بلد 

وقابليـة   بين المسوح األسرية وتزداد صعوبة األمر بسبب مشكالت المقارنة .للمقارنات الدولية

م عن العمالت للتحويل، ويعبر المؤشر اإلحصائي عادة عن نسبة السكان الذين يقل دخلهم وإنفاقه

                                                 
 ،مرجـع سـابق   ،انظر الفارس .78ص ،م2000الدار الجامعية للنشر  ,اتجاهات حديثة في التنمية ،عطية، عبد القادر 1

  .27ص
  .31ص ،، مرجع سابق2003 ،المتحدة األمم  2
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يق وكونه يعتبـر جميـع أفـراد    ال يحسم وال يحدد الفقر بشكل دق وبما أن هذا الخط ،خط الفقر

وبالتالي هم فقراء، من هنا ال بد من وجود مؤشر  ،إما فوق خط الفقر أو تحت خط الفقر األسرة

  :أدق حتى يتم تحديد من هم الفقراء بشكل دقيق وذلك باالعتماد على

  :head count indexنسبة الفقر  –أ

نسبه من المتوسط الحسابي لمعدالت الـدخل   إلىالفقر النسبي بالرجوع (وعادة يعرف  

 إمـا ويقاس  ،النسبية للفقراء في المجتمع األهميةعلى مستوى الفقر ويقيس هذا المؤشر  واإلنفاق

في المجتمع الذين يقعون تحت خـط الفقـر حسـب المعـادلتين      األفرادأو  األسرعلى مستوى 

  :تاليتينال

  .100× مجموع عدد السكان ÷ عدد األفراد تحت خط الفقر = نسبة السكان الفقراء 

  .100× مجموع عدد األسر ÷ عدد األسر تحت خط الفقر = نسبة األسر الفقيرة 

ما تمت إعادة توزيع الـدخل   فإذاهذا المؤشر غير حساس لتوزيع الفقر بين الفقراء  إن

لفقراء الذين هم أحسن حاال، فان المؤشر قد ال يتغير بل ربما يتحسن ا إلىمن الفئات األكثر فقرا 

  .1مما يظهر عكس النتائج الحاصلة

  :Poverty Gapفجوة الفقر _ ب

يعبر عن المبلغ الذي يتعين على الشخص الفقير أن ينفقه لكي يصل إلى خـط الفقـر،   

قومي اإلجمالي، ويعبر مقياس وعادة يترجم هذا المقياس على المستوى الكلي كنسبه من الناتج ال

  .فجوة الفقر عن عمق الفقر في المجتمع

                                                 
1 Amarttia Sen،"Poverty: An Ordinal to Measurement." Econometrica، vol.44، no. 2(March 

1976)، p. 219. 
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 ،qأن عدد الفقراء هـو   فترضناإلو  ،يمة خط الفقرهي ق zو iوقيم  ،عن إنفاق الفرد y1يعبر  

فانه يمكن حساب فجوة الفقـر حسـب المعادلـة     ،yq و y2و y1:وأن مستويات استهالكهم هي

  :  1التالية

X100  
)iY-(Zі=1

q∑ PG =
NZ 

  :Severity of povertyشدة الفقر  _ج

 zو i وقـيم  ،عن إنفاق الفرد  yiويصف هذا المؤشر توزيع الرفاه تحت خط الفقر، يعبر

بحيث يمكننا ذلك من تفرقه بين الفقـراء   ،هو عدد األفراد في المجتمع nو ،عن قيمة خط الفقر

يمكن حسابه باعتبـاره يسـاوي الوسـط    و ،واألشد فقراً أي مدى التفاوت الموجود بين الفقراء

  2:الحسابي لمجموع مربعات فجوات الفقر النسبية للفقراء كافه، وذلك حسب المعادلة التالية

X100  ) iy-z  ∑q
і=1 (1Ps=  

z2  n

  .والثاني التفاوت بين الفقراء ،يعبر عن فجوة الفقر األولجزأين  إلىويمكن فصل هذا المؤشر   

  قياس الفقر 2-6

منذ أن كانت سياسات التنمية األولى قائمة على أساس تحقيق معدالت متسـارعة للنمـو   

االقتصادي كان المؤشر المستخدم لقياس التنمية هو الناتج القومي اإلجمالي للدولة، إال أن هـذا  

ة مـدخال  ، ويعد مدخل االحتياجـات األساسـي  المؤشر لم يحقق تخفيف الفقر وبقي الفقر منتشرا

فة خاصة لقياس الفقر في الدول النامية على اعتبار انه يقوم باجراء مقارنات مع سلع مناسبا بص

وموارد محددة سواء بالنسبة للغذاء أو غيرها والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على الحـد األدنـى   

وبعد تحديد خط الفقر المناسب يتم عادة قياس حجم الفقر بناء على  .3للمعيشة داخل مجتمع معين

                                                 
  .67ص ،مرجع سابق ،1999، )8( ،األمم المتحدة 1
   .267ص ،مرجع سابق ،انظر كذلك الفارس. 14مرجع سابق ص  ،1997برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  2
  .25ص ،مرجع سابق ،2003 ،األمم المتحدة 3
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الن المجتمع يحتوي على معلومات عن دخل كل اسرة أو نفقاتها خالل فتـره   ،إحصائيةدراسة 

زمنيه محدده وأول خطوه في قياس حجم الفقر هي تمييز الفقراء عن غيرهم بناء على مسـتوى  

أن هناك العديد مـن المؤشـرات مثـل     إال 1،دخولهم أو نفقاتهم قياسا بخط الفقر الذي تم تحديده

استهالك الغذاء أو نصيب الفرد من الدخل القومي والتي تستعمل لتحديد قيـاس  نصيب الفرد من 

بينما اعتبر الجميع أن تحقيق الحد األدنى من المعيشة هو القاسم المشترك بـين   2.الفقر المطلق

ولما كان المقصود بالفقر بمفهومه العام المبسط هـو انخفـاض مسـتوى     ،جميع تعريفات الفقر

لطبيعي أن تكون الجهود لقياس الفقر قد اعتمدت على مؤشرات قياس مستوى المعيشة فانه من ا

ويأتي دخل األسرة في مقدمة تلـك   ،3المعيشة بشكل أولي في كل المحاوالت الرامية لقياس الفقر

غير أن استخدام مؤشر  .المؤشرات باعتباره مقياسا لقدرتها على الحصول على السلع والخدمات

والمرجح أن هناك أكثر من جانب لقيـاس الفقـر ومنهـا     ،ير عدة مشاكلالدخل لقياس الفقر يث

االعتماد على حجم االستهالك من سلع محدده وكذلك مستوى الرفاه الكلي أو حجم اإلنفاق الكلي 

أو مـا يعـرف باإلنفـاق     ،ليس على االستهالك فقط وإنما على الحاجات األساسـية األخـرى  

بما يـدعى بمتوسـط    األخذكذلك اقترح  .بديل عن الدخل كمؤشر لألسرة االستهالكي اإلجمالي

  .لألسرة اإلجماليالوحدة االستهالكية كمؤشر لمستوى المعيشة بدال من مؤشر االستهالك  إنفاق

قد تباينت  اإلنفاقمقاييس حجم الفقر سواء التي اعتمدت على الدخل أو االستهالك أو  إن

البعض يعتبر أن منهج الدخل هو االختيار الطبيعـي  ف ،إليهافي تفسيرها في النتائج التي خلصت 

فالدخل يحدد قيود الميزانية التي تفرض على األفراد أو العائلة ما يستهلكه ومـا ال  . لقياس الفقر

نرى  .ولكن المشكلة تكمن في تحديد مستوى الدخل الذي يحدد الفقراء من غير الفقراء، يستهلكه

نتاج أدق ويعرفنا بالفقراء بشـكل   إلىبدأ االستهالك يقودنا أن االعتماد على م اآلخرفي الجانب 

ال سيما أن االعتماد على االستهالك لقياس الفقر وتحديد من هم الفقراء تبين أوجه عديـدة   ،أكبر

للفقر وتعتبر أن الموت بسبب الحرمان المادي هو أحد أشد أنواع الفقر ونقصان التغذية، كـذلك  

                                                 
ـ  ،قطاع غزهأبعاد الفقر في الضفة الغربية و ،ساميه ،البطمه ،رضوان ،شعبان 1 د أبحـاث السياسـات االقتصـادية    معه

  .18ص ،1995تشرين الثاني  ،القدس )ماس(الفلسطيني 
  .21ص‘ الفارس، مرجع سابق 2
  .3ص ،مرجع سابق ،باقر ،للمقارنة انظر. 21الفارس، مرجع سابق ص  3
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يه أو يحصلون على التعليم الكافي أو المسكن المالئم أو تلقي خدمات الذين ال يأكلون بدرجة كاف

يمكـن أن   اإلنسـان الن  ،صحية بشكل سليم نجد فيها وضوح أكثر مما قد يبينه مستوى الدخل

يفوق خط الفقر من خالل السحب مـن المـدخرات أو مـن خـالل      اإلنفاقيحقق مستوى من 

  : مقياسا شامال للفقر هو 1984ك في العام االقتراض، ولقد اقترح فوستر وجرير وثوربي

∑q
і=1[(z-yi)/z]

q
  

1 Pq =  
n

الذين ينفقـون   األفرادهو عدد  qو ،عن قيمة خط الفقر zوi وقيم ،الفرد إنفاقعن  yiحيث يعبر

هذا الخط لـدى حسـابه    ،1هو عدد األفراد في المجتمع nو  ،أقل من خط الفقر المحدد في العام

درجـة  أي ث عدد الفقراء أو من حيث الفجوة التي تفصلهم عن خط الفقـر  يشكل الفقر من حي

  .2التفاوت في شدة فقرهم

  مفهوم الفقر الحضري 2-7

فـي   منتشـرة ظاهرة الفقر الحضري  إنتفسير مفهوم الفقر الحضري نرى  إلىبالنظر 

الفقر فـي   ولكن مع اختالف نسبتها بين الدول، بسبب التحضر السريع وتزايد ،معظم دول العالم

وأن  ،وكون الدخل في الحضر أعلـى بصـوره عامـه    ،3العالم أنحاءالمناطق الحضرية لمعظم 

الخدمات أكبر، فان الفقراء من سكان المدن قد يعانون من بعض نواحي الفقر أكثر  إلىالوصول 

وكثير  ،الفقيرة األحياءفالفقير في الحضر يسكن بصوره نمطيه في . مما تعانيه العائالت الريفية

 إلى وباإلشارة 4.الصحية السيئة والمياه الملوثة واألحوالما يكون عليه أن يقنع باالزدحام الفظيع 

سكان المناطق الحضرية وال سيما الفقراء في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، زاد سـكان  

أالف مليـون   3ونحـو   ،1950مليون نسمه في العام  750المناطق الحضرية في العالم قرابة 

                                                 
  .32، مرجع سابق ص2003 ،األمم المتحدة 1
  .67– 66ص  ،مرجع سابق ،1999 ،)8( ،األمم المتحدة 2
  .40ص  ،مرجع سابق ،يميالعل 3
  .49ص ،مرجع سابق ،1990 ،انظر كذلك البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. 77ص ،مرجع ساق ،الفارس 4
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 إذ ،السكان في المنـاطق الحضـرية   أعدادومع الزيادة المستمرة في  1.نسمه في الوقت الحالي

ويواجه العالم فيها نمواً لم  ،باليين نسمه في المدن 6يعيش فيها نصف سكان العالم البالغ عددهم 

تجاوز معدالت حيث ت 2،سكان الحضر وبصوره رئيسيه في العالم النامي أعداديسبق له مثيل في 

ضمت  2005وانه بحسب التقديرات في العام  ،%50ما نسبته  األحيانالفقر الحضري في غالب 

وتعتبـر   3.تحت خط الفقر أنهمالمدن بين جنباتها أكثر من نصف سكان العالم ممن يمكن القول 

نسـبة   وتبلـغ  ،في العالم التي شهدت توسعا حضـريا  الناميةمن أكثر المناطق  العربية المنطقة

السكان في المنطقة، كما أن التوسع العشـوائي   إجماليمن % 69 الحضريةالسكان في المراكز 

وبـين   واألغنيـاء بين الفقـراء   الفجوةواتساع  ،والخدمات األساسيةللمدن اثر سلبا على البنية 

  4.الحضر والريف على حد سواء

                                                 
 ،المنتدى البيئي الوزاري العـالمي  ،الدورة االستثنائية السابعة ،مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة ،األمم المتحدة 1

  .3ص ،م2002فبراير / باط ش 15 – 13 ،كارتاخينا كولومبيا
 – 19نيروبـي   ،الثـاني  )الموئل(، مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لجنة المستوطنات البشرية ،األمم المتحدة 2

  .9ص -3ص ،م 2001فبراير / شباط  23
ــوطن 3 ــدقع  ،ال ــر الم ــر والفق ــيسالفق ــع أول  26 ،، الخم ــل  27، 1427ربي ــي ،2006ابري ــع الكترون  ،موق

www.egypliongreens.com.  
  .cnn.com-www.arabic ،موقع الكتروني ،2002، 301ص ،مكافحة الفقر على قمة األولويات العربية ،سي إن إن 4
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  الفصل الثالث

  ظاهرة الفقر في األراضي الفلسطينية

  المقدمة 3-1

قر في فلسطين كان واضحا باعتبارها قضيه وطنيه لها أولوية ضمن االهتمام بظاهرة الف

الخطط والسياسات الرسمية وعليه تم إجراء العديد من الدراسات ذات العالقـة للوقـوف علـى    

ظاهرة الفقر هذه ومدى انتشارها وخصائصها كون هذه الظاهرة ترتبط باعتبارات عديدة سـواء  

فال يمكن دراسة هذه الظاهرة في فلسـطين   ،و السياسيعلى المستوى االقتصادي واالجتماعي أ

بالتالي ال يمكن فهمهـا علـى الصـعيد     ،دون االهتمام بتحليل العوامل السياسية المؤثرة بالفقر

الفلسطيني بمعزل عن التطورات واألحداث التي تعرض لها الوطن الفلسطيني منذ مطلع القـرن  

ه إلحالل آخرين مكانة، وقد أدى نجاح مخططـات  العشرين والتي استهدفت احتالله وإجالء شعب

وإقامة مـا سـمي    1948تجزئة وتغييب الوطن الفلسطيني عن الخريطة الجغرافية الدولية العام 

في  إلى نشوء ظاهرة الفقر 1967ثم احتالل بقية األجزاء عام  ،بإسرائيل فوق الجزء األكبر منه

م ومـا رافقهـا مـن    1987اضة في أواخر عام وقد كان الندالع االنتف ،فلسطين واتساع نطاقها

وسائل وإجراءات قمعية من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسـطيني أثارهـا   

كما أن حرب الخليج التي وقعت  1.السلبية الواضحة على األوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين

عاملين الفلسطينيين لوظـائفهم فـي   م، أدت إلى خسارة أعداد كبيرة من الموظفين وال1991عام 

الكويت والسعودية، مما اضطرهم للعودة إلى األراضي الفلسطينية، وقد زاد ذلـك مـن تـردي    

تفاقم ظاهرة الفقر في األراضـي الفلسـطينية    إلى أدىمما  2.األوضاع المعيشية لهؤالء العائدين

م 1993نسبة الفقر في عام قدرت حيث  3.بصوره خاصة في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات

                                                 
 ،مؤسسة التعاون جنيف إصدار الجمعية الكويتية للطفولـة  ،وقطاع غزةالطفل الفلسطيني في الضفة الغربية  ،بكر، أحمد 1

  .29ص ،م1991
. مشكالت المرحلة االنتقالية وسياسـات المسـتقبل   ،االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،النقيب، فضل 2

  .49ص ،م1999دار الشروق للتوزيع والنشر . مؤسسة الدراسات الفلسطينية
، تقييم خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة من زاوية مكافحة الفقـر  ،نائل ،عمر، موسى ،قعبد الراز 3

الفريق  ،1998تقرير الفقر انظر كذلك . 1، صرام اهللا، 2001أيار  ،)ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

ارة التخطيط والتعاون الدولي اإلدارة العامـة لبنـاء المؤسسـات    وز ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،الوطني لمكافحة الفقـر 

 . 4ص ،1998 ،رام اهللا ،والتنمية البشرية
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كما أدت تبعية االقتصاد الفلسطيني  .في قطاع غزة% 32في الضفة الغربية وحوالي % 17نحو 

لالقتصاد اإلسرائيلي إلى تزايد معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية وخصوصا بعدما اتبعت 

البطالة والفقـر فـي    حيث ارتفعت معدالتإسرائيل سياسة اإلغالق لمناطق السلطة الفلسطينية 

األراضي الفلسطينية المحتلة ارتفاعا مذهال وغير مسبوق، فقد بلغت نسبة العاطلين عن العمـل  

في فترات اإلغالق الشامل لألراضي المحتلة، % 55في قطاع غزة لترتفع إلى نحو % 34نحو 

% 70رابـة  فيما سجلت ق% 50وفي المقابل قفزت نسبة الفقر في األراضي المحتلة إلى حوالي 

في قطاع غزة كما انعكس ذلك على دخل القوى البشرية الفلسطينية العاملـة حيـث انخفضـت    

وبلـغ  % 32معدالت الدخل الفردي، خالل السنوات الثالثة األولى لالنتفاضـة إلـى حـوالي    

  %.40االنخفاض ذروته اليوم ليصل إلى نحو 

  نشوء ومسببات الفقر 3-2

دراسة ظاهرة الفقر في مناطق الضفة الغربيـة وقطـاع   من الجدير بالذكر أنه ال يمكن 

غزة دون النظر إلى التأثير الحاسم لعوامل الصراع السياسي العسـكري المحلـي واإلقليمـي    

وجاءت االنتفاضـة األولـى    1.والدولي على إفقار فئات وشرائح كبيرة من الشعب الفلسطيني

ـ  ل ازديـاد اإلجـراءات التعسـفية    لتكرس انتشار الفقر في المجتمع الفلسطيني خاصة في ظ

كما كان لحرب الخليج األثر األكبر في عملية اإلفقار حيث  ،واإلغالقات ضد الشعب الفلسطيني

بدأ االهتمام بدراسة الفقر في فلسطين يزداد بعـد وجـود    ،فقد العديد من العمال أعمالهم هناك

تجاوز التشوهات التي أصـابت   باعتبار أن أهم أدوار السلطة هو ،السلطة الوطنية الفلسطينية

 ،ويمثل االحتالل وما نـتج عنـه   2،المجتمع الفلسطيني على مدى سنوات طويلة من االحتالل

لـذا يمكـن   . العامل السياسي لهذه الظاهرة في الضفة الغربية وقطاع غزه ومحددا رئيسيا لها

التشـرد وتبعيـة   القول إن ظاهرة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزه ناجم عن االحـتالل و 

ومن هنا فان ظـاهرة   3،االقتصاد الفلسطيني وسيطرة إسرائيل على مقدرات الشعب الفلسطيني
                                                 

 .6ص ،هالل، مرجع سابق 1
 ،جامعة بيرزيـت  ،برنامج دراسات التنميةالفقر في فلسطين، دراسة حاالت، ،  ،نادر عزت ،سعيد ،القزاز، هديل رزق 2

 . 18ص, 1999
   .7ص ،مرجع سابق ،هالل 3
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الفقر في فلسطين نالحظ أنها تعود إلى أسباب تختلف بعض الشيء عما يحصـل فـي بـاقي    

وقـد   ،من األسباب الرئيسية للفقر ،نعدام الدخل، أو انخفاضه تحت مستوى خط الفقرفإ .الدول

ون انخفاض الدخل بسبب انخفاض مستوى األجور أو قبول األفراد بأعمال غير مناسبة ذات يك

 1.باإلضافة إلى التفاوت الكبير في توزيع الدخل بين مختلف الفئات االجتماعيـة  ،أجور متدنية

كما ان ارتفاع مستوى البطالة وانعدام فرص العمل تعتبر من العوامـل المهمـة فـي زيـادة     

والسيطرة اإلسـرائيلية  أن سوء اإلدارة وشح الموارد و ر في المجتمع الفلسطيني،مستويات الفق

على غالبية هذه الموارد رغم محدوديتها أدى إلى تفاقم معدالت الفقر، وتعتبر الزيادة السـكانية  

في المجتمع الفلسطيني من األسباب الرئيسية في زيادة عدد الفقراء، األمر الذي يعمـل علـى   

   .الفقر كون هذه الزيادة تحصل بين الفئات الفقيرة أصال زيادة مستوى

لم يكن في السابق تحديد الفقر يتم على أساس حضري أو ريفي بل كانـت الدراسـات   

في التوزيع  دومن هنا البد من النظر إلى ما هو موجو. السابقة تتناول ظاهرة الفقر بشكل عام

ر أن المدن الفلسطينية تختلف فـي مسـتويات   الجغرافي للفقر في فلسطين واألخذ بعين االعتبا

مـن   1995الفقر فيما بينها وبالرجوع إلى المسوحات التي أجريت في الربع األخير من عـام  

فقد أظهرت نتائج هذه المسـوحات وجـود بـؤر     ،قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .وتجمعات حضرية فقيرة

  لفلسطينيةفي األراضي ا الدراسات السابقة للفقر 3-3

ن مسببات وجود ظاهرة الفقر غلب عليها الطابع السياسي إال انه فـي  على الرغم من أ

كانـت الدراسـات فـي    . السابق لم يكن هناك االهتمام الكبير في دراسة وتوضيح هذه الظاهرة

التي هي في النهايـة   ،السابق ال تتعدى كونها دراسات بسيطة من قبل دائرة الشؤون االجتماعية

األمر الـذي جعـل    ،وكانت تخدم السياسات والمخططات اإلسرائيلية ،عة للجهات اإلسرائيليةتاب

ولكـن مـع    ،القيام بمثل هذه الدراسات مقتصر على الجهات الرسمية التابعة لإلدارة اإلسرائيلية

                                                 
سلسـلة  . ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا الفقر في غربي آسيا منظور اجتماعي، )م1997( ،األمم المتحدة 1

  .19-13ص ،)1(دراسات مكافحة الفقر 
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وجود مؤسسات أكاديمية فلسطينية كالجامعات التي كان لها محاوالت بسيطة للتعرف على واقع 

 ،ومن أهم الدراسات التي تناولت موضوع الفقر ما قبل السـلطة  ،في األراضي الفلسطينية الحال

والتي كانت تحـت عنـوان    ،1987الدراسة التي قام بها الدكتور عبد الفتاح أبو شكر في العام 

 ،ة المتمثلة في الضفة الغربية وقطاع عـزة المحتل في األراضي االجتماعي هثيرتأدخل والتوزيع 

ة كانت محاولة أولية للتعرف على الواقع لمستويات الدخل وما لها من تأثير على الواقـع  الدراس

 ،األمر الذي ينعكس بدوره على مستويات المعيشـة  ،االجتماعي في األراضي الفلسطينية المحتلة

ازدياد عـدد األسـر    إلىاألمر الذي يؤدي  ،باإلضافة إلى تأثيرها المباشر على واقع حياة األسر

 .ي تعاني من الفقرالت

 األولأشارت إلى أن نظرية توزيع الدخل تقسم إلى حقلين رئيسيين الحقـل   الدراسةهذه    

التوزيع الـوظيفي للـدخل    ،هو التوزيع الوظيفي للدخل و الحقل الثاني التوزيع الشخصي للدخل

س للدخل الوطني أي أنه يقوم علـى أسـا   اإلنتاجيركز على تعريف الحصص لمختلف عناصر 

التوزيع الشخصي للدخل يتعامل مع دراسـة   أما ،و الرواتب و نسب الربح األجورتعريف نسب 

وراء هـذا   األسـباب أو العائالت واالختالف بالتوزيع فيمـا بيـنهم و   فرادلألتوزيع الدخل تبعا 

 ،قد اعتمد أبو شكر على مفهوم التوزيع الشخصي للدخل في دراسته التي قـام بهـا  االختالف و

تم معرفة كيفية توزيع الدخل في األراضي المحتلة تطرق إلى تعريف مفهوم الدخل سواء لكي يو

وقد اعتمد الدينار األردني كمحدد  ،أو من أي جهة يكسبه الفرد ،هذا الدخل من العمل الشخصي

حسب مناطق السكن سـواء   ،سواء الفئات الفقيرة أو الفئات الغنية ،لمستويات الدخل في المجتمع

  :ن والقرى والمخيمات، وصنف العائالت بناء على دخلها إلى ما يليفي المد

دينار أردنـي فمـا    top income group(601( مجموعة العائالت ذوي الدخل العالي

 600-401ما بـين  )upper income group(مجموعة العائالت المرتفعة الدخل فوق شهريا، 

 400-201ما بـين   )middle income group(دينار أردني شهريا، عائالت متوسطة الدخل 

-low income group (101(دينار أردني شهريا، مجموعة العائالت ذوي الدخل المنخفض 

 )bottom income group(دينار أردني شهريا، مجموعة العائالت ذوي الدخل المتدني  200

تم  الغربيةة لكي يتم التعرف على مستويات توزيع الدخل في الضفو ،دينار أردني فما أقل 100
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 ،أريحـا  ،القدس ،رام اهللا ،الخليل ،طولكرم ،نابلس ،تحليل التوزيع بالنسبة إلى ستة مناطق جنين

وبينت الدراسة في نابلس أن توزيع العائالت بالنسبة لمستوى الدخل كان على النحـو   ،بيت لحم

وي الـدخل  ، ذupper33.33%)(، وذوي الدخل المرتفع 35%) top(التالي ذوي الدخل العالي

، ذوي الدخل المتـدني  low17.09%)(، ذوي الدخل المنخفض 16.98% )(middle المتوسط

bottom)( 13.84.%  

 ،فـي قطـاع غـزة   % 46.2و ،في الضفة الغربية% 22.7وأظهرت الدراسة ما نسبته 

كمـا   ،للعائالت من ذوي الدخل المنخفض موزعة بين الضفة وغـزة  ،يعيشون تحت خط الفقر

قـل  أ ،%43.4والبالغ نسبتها  ،سة أيضا أن معدالت الدخل الدنيا في الضفة الغربيةأظهرت الدرا

من مجمـوع العـائالت فـي كـال      ،%57.3مما هو عليه الحال في قطاع غزة والبالغ نسبتها 

 ،كما واعتمدت الدراسة في تحليلها للحالة في األراضي المحتلة على عـدة عوامـل   ،المنطقتين

والنتائج االجتماعية  ،وأسباب التباين في توزيع الدخل ،سبة تركيز الدخلون ،توزيع الدخل ،منها

 ،ومستوى المعيشة بين مجموعـات الـدخل   ،المعتمدة على متوسط حجم العائلة ،لتوزيع الدخل

 ،)رستوقراطيةاأل(، الطبقة الراقية منها ،مقسمة إلى عدد من الطبقات ،وتركيبة الطبقة االجتماعية

وخرجت الدراسـة بنتيجـة أن    ،وطبقة العمال ،والمزارعين والفالحين ،رةوالبرجوازية الصغي

وكذلك نرى األمـر نفسـه فـي     ،مجموعة الدخل العليا في المجتمع الفلسطيني هي صغيرة جدا

والعائالت دون خط الفقـر   ،وعكس ذلك في مجموعات الدخل المنخفض ،المجموعات المتوسطة

يشـير هـذا    ،ئالت في الضفة الغربية وقطـاع غـزة  من مجموع العا ،%75إذ تمثل ما نسبته 

   .1االختالف إلى الفقر الواسع االنتشار وعدم المساواة في توزيع الدخل

تزايد االهتمام بدراسة الفقر في فلسطين بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية حيث كانت 

وكان على رأسـها   ،ظاهرة الفقر في المناطق الفلسطينية إلىهناك محاوالت ودراسات تطرقت 

بالتعاون مع بعض الباحثين الفلسطينيين من أوائل  ،1994) اتحاد العمال النرويجيين(دراسة فافو 

                                                 
1 Abu-Shokor، A.F، Income Distribution and Its Social Impact in the Occupied Territories: 

in، Kamel Abu Jaber، Matthes Buhbe، and Mohammad Smai (Edithers): Income Distribution in 

Jordan، Westview Press. Boulder، San Francisco، & Oxford، (p،96)  



 41

لـم يكـن    ،ظاهرة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غـزة  نتشارأن ا إلىالدراسات التي أشارت 

وف المعيشـية  ولكن بحث الظـر  ،الهدف األساسي من الدراسة تحديد درجة انتشار الفقر وشدته

وقـد أظهـرت    ،فقد أشارت بوضوح النتشار الفقر بين األسر الفلسطينية ،للسكان ونسب إنفاقهم

الدراسة أن األكثر حرمانا بين الفئات االجتماعية هم فقراء المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة 

  . وتزيد نسبة الفقر في مخيمات الالجئين التي تقع في المدن ،على حد سواء

ك كانت دراسة رضوان شعبان وساميه البطمه عن أبعاد الفقر في الضـفة الغربيـة   كذل

لهـا مـن    الم ،هي المحاولة األولى الجادة لتحديد مفهوم الفقر في فلسطين )1995(وقطاع غزه 

وبسـبب   ،أهمية خاصة في الوضع الفلسطيني لحداثة استالم السلطة الفلسطينية زمـام األمـور  

والذي جـاء   ،ذي الحق الضرر بقطاعات الشعب األكثر فقرا بشكل خاصالتدهور االقتصادي ال

فقد حاولت هذه الدراسة التعرف على قضـايا الفقـر    ،نتيجة لالنتفاضة واإلغالقات اإلسرائيلية

قامت هذه الدراسة بمحاولة  ،ومن اجل فهم أفضل لمعالم ووضع الفقر ،بمقاييس ومميزات جديدة

  .ناسب أوضاع الضفة الغربية وقطاع غزةلتحديد خط فقر فلسطيني بما ي

وبهذا تم استخالص تقدير الحـد   ،كما قامت بدراسة برامج الرعاية االجتماعية الرئيسية

تم االعتماد على مفهـوم   ،وفي تحديد خط الفقر المناسب لألوضاع المحلية ،األدنى النتشار الفقر

ط الفقر المناسـب للضـفة الغربيـة    واستنتجت الدراسة أن خ ،كلفة الحاجات المعيشية األساسية

وقد  ،دوالر بحده األعلى 650دوالر للفرد في السنة بحده األدنى و 500 إلىوقطاع غزة يصل 

استنتج هذا الخط بناءا على شبه إجماع لمنظور وممارسات العاملين فـي مؤسسـات الرعايـة    

المستنبطة من دراسة للفقـر  التقييم لسلة الغذاء األساسية  إلىإضافة  ،االجتماعية حول هذا الخط

كما وأوضحت الدراسة دور برنـامج وزارة الشـؤون    ،في األردن باألسعار المحلية الفلسطينية

وكذلك العالقة بين حجم األسـرة   ،وطبيعة األسر الفقيرة المستفيدة من هذه البرامج ،االجتماعية

كمـا أن   ،1995-1987عام  وتطور قيمة المساعدة النقدية لألسر من ،وقيمة المساعدات النقدية

بـرامج الجمعيـات    إلىباإلضافة  ،الدراسة بينت نوع البرامج وحجمها المقدمة من وكالة الغوث

 ،ومؤسسات أخرى في مجـال مسـاعدة الفقـراء    ،ممثلة بلجان الزكاة ،الخيرية غير الحكومية
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ة هي بداية لفهـم  هذه الدراس ،الدراسة حاولت أن تبين حجم الفقر قي الضفة الغربية وقطاع غزة

  .1ومعالجة موضوع الفقر في األراضي الفلسطينية المحتلة

كذلك دراسة جميل هالل حول الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزه محاوله أوليه لتقدير 

 ،حاولت هذه الدراسة أن توضح مفهوم الفقر ،1997حجمه والتعرف على خصائصه ومحدداته 

اسية للفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة وتطرقت أيضا حيث عملت على دراسة المحددات السي

وتأثير االنتفاضة وحرب الخلـيج علـى مسـتويات     ،إلشكاليات دراسة الفقر في الضفة والقطاع

 ٌأبد ،ودراسة البطالة كمحدد رئيسي للفقر ،واثر السياسة اإلسرائيلية وتوسيع دائرة الفقر ،المعيشة

غالقات اإلسرائيلية على ، وتأثير اإلتقديرات معدالت البطالةوتفاوت  ،من انتشار ظاهرة البطالة

باإلضافة إلـى انخفـاض مسـتويات     ،كذلك البطالة المرتفعة والعمالة الجزئية ،معدالت البطالة

  . المعيشة وانخفاض األجور والرواتب وتفاوتها

فاق كما وتطرقت الدراسة إلى مؤشرات ظاهرة الفقر وحجمها باالستناد على مؤشرات إن

وبينت الدراسة بعض  ،وتقدير خط الفقر وتقديرات مختلفة لتقدير حجم الفقر ،األسرة واستهالكها

، وقد اعتمد هالل، في دراسته على البيانات الصادرة عن الجهاز السمات الرئيسية لألسر الفقيرة

ي، ومركز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك الدول

وغيرها من المؤسسات العالمية والمحلية، باإلضافة إلى  ،نابلس -البحوث والدراسات الفلسطينية

  .العديد من األدبيات التي تعنى بظاهرة الفقر ومحدداتها

الحدث : ونالحظ أن هالل قد ارجع ظاهرة الفقر، في فلسطين، إلى محددين رئيسيين هما

مـا   أووحرب الخلـيج  , ل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينيةالسياسي الذي حتمته ظروف االحتال

الخليج وتأثيرات االنتفاضة الفلسطينية األولى على مسـتويات المعيشـة، ومحـدد     بأزمةيعرف 

وأحالتها إلـى سـجون    ،يلية لألراضي الفلسطينية المحتلةالبطالة الذي حتمته االغالقات اإلسرائ

ـ اسـتفاد الباحـث  وقد . األولى االنتفاضة ل، خالجماعية بين حين وآخر هـذه الدراسـة    ن، م

                                                 
  . 5ص ،4ص ،3ص ،1995 ،مرجع سابق ،شعبان  1
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مدينـة  العمرانية فـي   التطورالمتخصصة والمحددة، في تشخيص محددات الفقر وآثارها على 

  .1نابلس

الـذي صـدر عـن     1998تقرير الفقر الذي أعده الفريق الوطني لمكافحة الفقر ثم جاء

ية، ومن جهة رسمية كوزارة التخطيط التقرير كان محاولة أول ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي

أن تقوم بمثل هذه الدراسة، لتكون مؤشر رسمي يستند إليه في الدراسات التي ستتناول موضوع 

ومنهجيـة   ،حيث حاول التقرير أن يبدأ بتعريف الفقر وقياس مدى انتشـاره  ،الفقر في المستقبل

والثاني يشار إليـه   ،خط الفقر الشديداألول يشار إليه ب ،فقد تم إعداد خطي فقر ،تحديد خط الفقر

واستند التقرير في تحديده لخـط  . معتمداً بذلك على اإلنفاق الشهري بدالً من الدخل ،بخط الفقر

 إلىكما وتطرق التقرير أيضاُ . مسوح دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية إلىالفقر في فلسطين 

وانتشار الفقر بين المحافظـات   ،وأوضاع الفقر ،السياق التاريخي لظاهرة الفقر بين الفلسطينيين

وبين التقرير برامج الدعم االجتماعي لألسر الفقيـرة   ،وكذلك أنماط استهالك الفقراء ،الفلسطينية

وكالة الغـوث   ،وهذه البرامج ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية ،في الضفة الغربية وقطاع غزة

كمـا وبـين    ،والمؤسسات الخيرية ،في الضفة والقطاعمساعدات لجان الزكاة  ،الدولية األنوروا

كما وخلص التقرير  ،التقرير سمات العائالت التي تتلقى مساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية

سواًء تلـك   ،تشكل أساس وضع استراتيجيات وسياسات مكافحة الفقر ،استنتاجات وتوصيات إلى

وكـذلك   ،لك التي تخص المشـاركين فـي العمـل   أو ت ،الموجهة إلى الفئات االجتماعية الفقيرة

   2.سياسات تخص المناطق األكثر فقراً في الضفة والقطاع

 ،1999باإلضافة إلى ما تقدم فقد قامت القزاز وسعيد بإعداد دراسة عن الفقر في العـام  

ي جاء إعداد هذه الدراسة من منطلق االهتمام بقضية الفقر التي تخيم بظاللها على فئات عديدة ف

حيث تقدم هذه الدراسة مجموعة من المداخالت والتحليالت والمعلومات كما  ،المجتمع الفلسطيني

الماديـة   ،تقدم الدراسة مجموعة من الفلسطينيين الذين يعيشون حالة الفقـر بمعانيهـا المختلفـة   

الفصـل األول   ،وجاءت الدراسة من خمسة فصـول  ،والتهميش بشكل عام ،والصحية والتعليمية

والفصل الثاني خصص لتحليل الفقر من وجهة نظـر   ،ول الفقر في فلسطين خلفيته ومفاهيمهتنا
                                                 

  .31ص ،17ص ،7ص ،سابق عمرج ،1997 ،)7( ،هالل  1
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 44

أما الفصل الثالث فقد عـرض   ،وعرض عدد من الحاالت المختلفة من خالل المقابالت ،الفقراء

ونوع ومصادر المسـاعدات   ،ومظاهر الفقر ،الفقر إلىمثل العوامل التي تؤدي  ،توجهات عامة

الفصل الرابع فقد بين وجهة نظر العاملين  أما ،ووسائل التعايش مع الفقراء ،الفقراءالتي يتلقاها 

والفصـل   ،وأهداف وفلسفة المساعدة ،أسس مساعدة األسر الفقيرة ،االجتماعيين في أسباب الفقر

  . وطرق معالجته والحد منه ،الخامس جاء كمالحظات ختامية حول أسباب الفقر

وله أوليه إلبراز ظاهرة الفقر في فلسطين دون اإلشارة إلـى  كل هذه الدراسة كانت محا

الفقر الحضري بشكل محدد ومخصص كما كانت مساهمه كبيرة لجهاز اإلحصـاء الفلسـطيني   

ودور في إعداد عدد من المسوحات الخاصة بالفقر ومناطق الفقر ومستويات الدخل منذ تأسيسـه  

كذلك الدراسة التي صدرت عـن   ،وقطاع غزه في األراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية

   2001.1البنك الدولي عام 

  تحديد خط الفقر الفلسطيني 3-4

بحيث يتم مقارنة خـط الفقـر المسـتنبط     ،العديد من الدراسات تحديد خط الفقرحاولت 

، والذي توصـل  1994بمقياس خط الفقر التي توصل إليه البنك الدولي في تقريره السنوي عام 

 ،دوالر كحـد أدنـى   378نتاجات تعتمد على خطين للفقر في دول العالم الثالث، األول إلى است

ومن خالل التركيز على تحليل برامج المؤسسات الرسمية والطوعيـة   ،دوالر كحد أعلى 509و

مفهـوم   أنتبين  ،ولجان الزكاة ،ووكالة الغوث الدولية ،التي تساعد الفقراء كالشؤون االجتماعية

وقد اعتمد تقرير  2.دوالر للفرد سنويا 650 – 500مطلق وذلك بتقدير خط يقع بين خط الفقر ال

 ،في تحديده لخط الفقر في فلسطين على اإلنفاق الشهري بدال من الـدخل الشـهري   1998الفقر 

وذلك يعود إلى أن اإلنفاق يعكس الحاجات على نحو أفضل وباألخص األسـر ذات مسـتويات   

 ،يكون لديها مستويات رفاه مختلفة والعكس بالعكس تبعا الحتياجاتهـا  يمكن أن المتشابهةالدخل 

كما أن احتياجات األسرة ليس بالضرورة أن تتأثر بالدخل النقدي الن المصادر المعيشـية مثـل   

                                                 
1 World bank، Poverty in the West Bank and Gaza strip, February 20-2001.(table، 1،2) 
www.world-bank.com                                                                                
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كما واستند على مسح إنفـاق األسـرة    ،مين الصحي تؤثر على االستهالك وليس على الدخلالتأ

وبهـذا اعتمـد    ،1997و  1996إلحصاء الفلسطيني في العامين التي أجراه الجهاز المركزي ل

وقد تم احتساب خط الفقر  ،خطي للفقر بحيث يتماشى مع السلة األساسية لالحتياجات الضرورية

خط (أما الخط الثاني  ،بشكل يعكس الحاجات من مأكل وملبس ومسكن )خط الفقر الشديد(األول 

 إلىانية الحاجات األساسية من مأكل وملبس ومسكن جنبا فقد تم إعداده بطريقه تعكس ميز )الفقر

وبلغ خـط   1.جنب مع احتياجات ضرورية أخرى كالرعاية الصحية والشخصية والتعليم والنقل

   2.شيكالً 1460بينما بلغ خط الفقر  ،شيكال1195) الشديد(الفقر المدقع 

  لفلسطينيةنسبة ومعدالت الفقر في األراضي ا 3-5

أن متوسـط العـائالت    ،التي أشرت إليهـا  1987أبو شكر في العام  .د أظهرت دراسة

وان ما نسـبته   ،كبيرة الحجم هم من مجموعة منخفضي الدخل، وهم يشكلون الفقر في المجتمع

يعيشون تحت خـط   ،من األسر في قطاع غزة% 24.6و ،من األسر في الضفة الغربية% 27.2

  3.فة وغزة باالعتماد على مناطق السكنمن ذوي الدخل المنخفض موزعة بين الض ،الفقر

       فـي العـام   أخرى تحت عنوان أبعاد الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي دراسة

في قطاع %  38مقابل  ،%16تعالج موضوع الفقر بلغت نسبة الفقر في الضفة الغربية  ،1995

   .4غزه

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

مما يعنـي زيـادة    ،المساعدة المقدمة إلى وزارة الشؤون االجتماعية تزايد طلبات معو

وكانـت   ،1996 عـام % 23.6حيث بلغ  ،في المجتمع الفلسطيني األسر الفقيرة بشكل عامنسب 

                                                 
 .4ص ،مرجع سابق ،1998تقرير الفقر  1
، 2000 ،رام اهللا ،1998 )كانون األول/ كانون الثاني ( مسح الفقر في األراضي الفلسطينية ،الجهاز المركزي لإلحصاء 2

  . 17ص ،مرجع سابق ،انظر عبد الرازق؛ 12ص
3 Abu Shokor، 98ص ،مرجع سابق.   
 .20ص ،مرجع سابق ،القزاز 4
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محافظات قطاع غزة أكثر فقراً من محافظات الضفة الغربية، وتركز الفقر في جنوب محافظات 

% 50.5ورفح يليها وسط غزة بنسـبة   سخانيونظتي في محاف% 52.2غزة حيث بلغت النسبة 

على صعيد محافظات الضفة الغربية باسـتثناء  و ،وهى أقلها فقراً% 33.7كانت فأما شمال غزة 

ثم شمال الضـفة كجنـين    24.4القدس كانت محافظات الضفة الغربية أكثر فقراً كالخليل بنسبة 

أما من حيث شدة  ،وهي أقلها فقراً% 9.3 أما وسط الضفة الغربية فبلغت النسبة ،%18.1بنسبة 

الفقر والفقر المدقع فقد ساهمت محافظات شمال الضفة الغربية بالنسبة األعلـى خاصـة جنـين    

على التوالي يليها محافظات جنوب الضفة خاصة محافظة الخليل حيث % 19.6، %19.8بنسبة 

        ).1-3(الجدول رقم وذلك حسب  ،%15.0والفقر المدقع  ،%14.3بلغت نسبة شدة الفقر 

  :1996 لعامحسب المنطقة  ةالفلسطيني الفقر في األراضي نسب: )1-3( جدول

 المنطقة
 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر الفقر

المساهمة القيمة المساهمة القيمةالمساهمة القيمةالمساهمة القيمة

شمال الضـفة  

 الغربية 
18.4 23.8 4.3 20.9 1.6 19.8 9.2 19.6 

وسط الضـفة  

 الغربية 
9.3 10.1 1.8 7.5 0.6 6.8 3.9 7.1 

جنوب الضفة 

 الغربية
23.5 15.0 6.2 14.8 2.3 14.3 14.4 15.0 

 23.5 21.4 22.1 3.4 22.6 9.0 22.4 33.7 شمال غزة

 11.2 37.5 11.9 6.8 10.8 15.8 9.1 50.5 وسط غزة

 23.6 37.8 25.1 6.9 23.5 16.4 19.7 52.2 جنوب غزة

 100.0 14.3 100.0 2.4 100.0 6.2 100.0 23.6 المجموع
  .1996 ،رام اهللا ،)أولكانون  -كانون ثاني( ،1996الفقر في فلسطين  ،الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي : المصدر

 إلـى  صادر عن الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني   1998لفقر لعام ل اًأظهر تقرير

مـن  % 20.3ويبـين أن   1997الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة بعام  تراجع نسبة الفقر في

 1997و 1996في العامين % 23و% 24وكانت هذه النسبة  ،األسر الفلسطينية عانت من الفقر

مقارنة مـع العـامين    1998على التوالي ويتفق ذلك مع دالالت انخفاض معدالت البطالة لعام 
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وتظهر نسبة الفقر في الضفة الغربية وقطـاع غـزة    ،يةالسابقين وتحسن معدالت األجور اليوم

  :على النحو التالي) 2-3(كما هو في الجدول رقم  ،م1998-1996حسب المنطقة من عام 

  :1998-1996نسبة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المنطقة، : )2-3( جدول

  السنة        

 السكن مكان 
1996 1997 1998 

 16.3 17.8 18.0 يةباقي الضفة الغرب

 3.1 2.78 2.9 محافظة القدس

 14.5 15.6 16.2 الضفة الغربية

 33.0 38.1 41.6 قطاع غزة

 20.3 23.0 23.6 المجموع

 1460 1390  )شيكل* (خط الفقر
  .2000 رام اهللا). 1998كانون أول  -كانون ثاني(الجهاز المركزي الفلسطيني، الفقر في فلسطين : المصدر

  .عيارية مكونة من بالغين وأربع أطفالألسرة م •

مقارنة  1998في الضفة الغربية العام % 1ويالحظ انخفاض مؤشر الفقر الشديد بمقدار 

الجـدول رقـم    1،م1998 -1996خالل الفترة % 7وانخفض في قطاع غزة حوالي  1997مع 

وهـي علـى    1998يبين نسبة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المحافظة للعام ) 3(

  :النحو التالي

                                                 
  .33ص ،2000رام اهللا ) 1998كانون أول  -كانون ثاني( الفقر في فلسطينالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  1 
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ية وقطاع غـزة حسـب المحافظـة،    في الضفة الغرب الفقر المدقعو نسبة الفقر: )3-3( جـدول 

1998:  

 الفقر المدقع الفقر المحافظة

 13.3 20.5 جنين

 10.7 16.4 طولكرم

 6.7 15.9 قلقيلية

 7.6 18.4 نابلس

 4.6 6.6 رام اهللا

 2.3 3.1 القدس

 8.3 13.3 أريحا/ بيت لحم

 12.2 20.4 الخليل

 18.7 25.9 مدينة غزة

 13.9 27.6 شمال غزة

 25.0 37.9 وسط غزة

 28.1 41.4 جنوب غزة

 12.5 20.3 المجموع
  .2000 رام اهللا). 1998كانون أول  -كانون ثاني(الجهاز المركزي الفلسطيني، الفقر في فلسطين : المصدر

  .1998لغربية وقطاع غزة حسب المحافظات توزيع نسب الفقر في الضفة ا :)1-3(شكل 

  

  .2000 رام اهللا). 1998كانون أول  -كانون ثاني(لسطين الجهاز المركزي الفلسطيني، الفقر في ف: المصدر
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  )2001 -1999( نسبة ومعدالت الفقر 3-5-2

مقارنة بالعامين السـابقين وتشـير    1998لعام اوبينت المعطيات تراجعاً في نسبة الفقر 

، ما يسمح باالفتراض أن نسبة الفقر قـد  1999العام  حسنهما فيتمعدالت األجور والبطالة إلى 

ومن خالل البيانات السابقة نستنتج أن معدل الفقـر خـالل    ،1999لت تراجعاً آخر في العام سج

و % 23، %24بنسبة  1998، 1997، 1996أقل مما كان عليه خالل األعوام  كان 1999العام 

على التوالي ويرجع ذلك إلى انفتاح سوق العمل اإلسرائيلي وانخفاض معـدالت البطالـة   % 22

زيادة الوظائف في القطاع العام واستمرار برامج مكافحة الفقـر فـي عملهـا    وتحسن األجور و

  .كالمعتاد في األراضي الفلسطينية

ونظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع الفلسطيني منذ بداية انتفاضة األقصى في أواخر 

 ،ألسرم فقد تم عرض نسب الفقر وفقا لكل من أنماط االستهالك والدخل الشهري ل 2000أيلول 

إلظهار التقلبات التي ظهرت علـى مسـتويات    ،من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

االستدانة أو الحصول علـى   إلىالمعيشة نتيجة للعوائد ومحدودية أو انعدام الدخل ولجوء األسر 

القروض أو المساعدات أو استخدام المدخرات لتغطية تكاليف المعيشة والحفاظ علـى مسـتوى   

ففي تقرير منسق األمم المتحدة لعملية  ،من االستهالك وهذا ما لم تظهره بيانات االستهالك معين

السالم في الشرق األوسط تاري رود الرسن حول أثار المواجهـات والقيـود التـي تفرضـها     

 إلـى سبتمبر  28السلطات اإلسرائيلية على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية خالل الفترة من 

بعـد   ،ارتفاع مستويات الفقر نتيجة حتمية الرتفاع مستويات البطالـة يعتبر ، 2000 نوفمبر 26

في نهاية كانون % 31.8سنوات من التحسن االقتصادي ويقدر التقرير إلى أن الفقر ارتفع ليصل 

خالل فتـرة ثالثـة   % 50في معدالت الفقر تصل حوالي  ل ويمثل هذا االرتفاع زيادة نسبيةاألو

   .بيعي أن يترافق ارتفاع معدالت البطالة مع ارتفاع نسبة الفقرمن الط .1شهور

م حول 2001ففي استطالع أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في شهر نيسان 

االقتصادية لألسر الفلسطينية واعتماده علـى بيانـات    األوضاعاثر اإلجراءات اإلسرائيلية على 

ن األسر الفلسطينية باتت تعيش حـول خـط الفقـر    م% 64.2اسر العينة حول دخلها يقدر أن 

                                                 
 . مرجع سابق ،منسق األمم المتحدة 1
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في الضفة الغربية ويأتي هذا % 55.7في قطاع غزه مقارنة مع % 81.9وترتفع هذه النسبة إلى 

االرتفاع في نسبة األسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزه بعد أن شهدت هـذه المعـدالت   

  .1سمه انحدارية خالل السنوات الماضية

 2001الجهاز المركزي لإلحصاء إلى ارتفاع في نسبة الفقر منذ عـام   وتوضح بيانات

في قطـاع  % 46.7في الضفة الغربية و% 18.9بواقع  ،حسب االستهالك%  27.9 إلىلتصل 

  *  2.حسب الدخل% 50.6لتصل نسبة الفقر  ،غزة

   )2004 -2002( نسبة ومعدالت الفقر 3-5-3

من األعوام التي شهدت مستويات فقـر   كانت ،2004 -2003ويتبين من المعطيات أن 

وحتى أن نسبة الفقر كانت تزيد في مستويات الدخل عنها  ،عالية في قطاع غزة والضفة الغربية

كذلك تباينت معدالت الفقر في قطاع غزه في المناطق الشمالية عنهـا فـي    ،في نمط االستهالك

حيث بلغـت   ،اتجهنا شماال أو جنوبا المدينة وكذلك زيادة معدالت الفقر في الضفة الغربية كلما

على الـرغم   ،في قطاع غزة% 37.2و ،في الضفة الغربية% 18.8بواقع  ،%25.6نسبة الفقر 

 %25.3في قطاع غزه مقابل % 44.7أن نسبة الفقراء أو من هم تحت خط الفقر بلغت ما نسبته 

  3.في الضفة الغربية

                                                 
 Theانظر . 25ص، 2002 ،حزيران ،نبرنامج دراسات التنمية، جامعة بيزيت، فلسطي، 2002 تقرير التنمية البشرية 1

World Bank 2001، مرجع سابق.  
إعداد اللجنة التوجيهية الوطنيـة ألهـداف    ،األراضي الفلسطينية المحتلة، تقرير عن سير العملأهداف التنمية لأللفية،  2

سـطينية، وزارة التخطـيط   السلطة الوطنية الفل ،انظر تقرير الفقر بالمشاركة .23ص  ،2005كانون أول  لأللفية،التنمية 

  www.pppap.orgموقع  ،2002 ،والتعاون الدولي

 إلـى بحيـث يصـل    1998في العام  الغربيةقامت لجنة الفقر الوطنية بتطوير خط الفقر الرسمي لقطاع غزة والضفة  *

استخدام سـعر التـداول بـين الشـيكل     ) أطفال وأربعةالغين فارقه في العائالت المؤلفة من ب كعالمةشيكل شهريا  1390

 . لكل فرد من العائالت المحددة يومياً دوالر 2.3يحدد خط الفقر  4.4والدوالر بمعدل 
تقريـر النتـائج    ,2003مسح الفقر في األراضي الفلسطينية لشهر كـانون أول   ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 3

  .2004نيسان  ،سطينفل اهللا،رام  ،الرئيسية
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  )2007 -2005(نسبة ومعدالت الفقر من العام  3-5-4

ازدادت معدالت الفقر وتصاعدت بشكل ملحوظ حيث بلغـت نسـبة    2005خالل العام 

فـي قطـاع   % 43.7في الضفة الغربية، و% 22.3، بواقع %29.5الفقر بين األسر الفلسطينية 

% 51.5في حين بلغت نسبة األسر التي يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني حوالي  ،غزة

في قطاع % 63.1في الضفة الغربية و 45.7(اضي الفلسطينية بواقع من إجمالي األسر في األر

نسبة الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسر مـا بـين    ،)4-3( ويبين الجدول رقم ،)غزة

  :على النحو التالي) 2005 - 1998(األعوام 

  :2005-1998نسبة الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسر : )4-3(جدول 

  الفقر المدقع  شدة الفقر  فجوة الفقر  نسبة الفقر  المحافظة  السنة

  
1998  

  8.4  2.0 3.7 14.5 الضفة

  21.6  5.4 8.9 32.8 غزة

  12.5  3.0 5.5 20.3 المجموع

  
2001  

  35.4  9.5 4.6 18.9 الضفة

  35.4  9.5 13.9 46.7 غزة

  19.5  5.0 7.6 27.9  المجموع

  
2004  

  11.6  2.6 4.8 19.8 الضفة

  26.0  6.3 10.4 37.2 ةغز

  16.4  3.9 6.6 25.6 المجموع

  
2005  

  13.1  3.0 5.8 22.3 الضفة

  27.9  7.1 12.5 43.7 غزة

  18.1  4.4 8.0 29.5 المجموع

  .2006 ،، تقرير النتائج الرئيسية، رام اهللا2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الفقر في األراضي الفلسطينية : المصدر

 ،الحكومـة الفلسـطينية العاشـرة    2006ن شكلت حركة حماس في آذار مارس وبعد أ

ـ  ية للسـكان، وفـرض الحصـار المـالي     تفاقمت األوضاع اإلنسانية، خاصة األوضاع المعيش

االقتصادي نتيجة لذلك على األراضي الفلسطينية، ارتفعت معدالت البطالة والفقر في األراضي و

% 34وغير مسبوق، فقد بلغت نسبة العاطلين عن العمل نحـو   الفلسطينية المحتلة ارتفاعا مذهال

في فترات اإلغالق الشامل لألراضي المحتلة، وفي المقابل % 55في قطاع غزة لترتفع إلى نحو 
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فـي قطـاع   % 70فيما سجلت قرابة % 50قفزت نسبة الفقر في األراضي المحتلة إلى حوالي 

  .غزة

لفلسطينية العاملة حيث انخفضـت معـدالت   كما انعكس ذلك على دخل القوى البشرية ا

وبلغ االنخفاض ذروته % 32الدخل الفردي، خالل السنوات الثالثة األولى لالنتفاضة إلى حوالي 

وتشهد األراضي الفلسطينية المحتلة تراجعا شديدا فـي األوضـاع    ،%40اليوم ليصل إلى نحو 

يزداد األمر تعقيدا وصعوبة مع عجز الحياتية للسكان، خاصة مع توقف المساعدات الدولية له، و

السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب، وأجور موظفيها والعاملين في الوظيفية المدنيـة واألجهـزة   

األمنية على السواء، ويتوقع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن ترتفع نسبة الفقر إلى مـا  

في حال استمرت األوضـاع علـى   في األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام % 74يزيد عن 

  .2005عما كان عليه في العام % 25حالها كما يتوقع انخفاض الدخل المحلي للفرد إلى 

 ،%29.4بناء على البيانات للعام الجـاري  2006وتبلغ نسبة الفقر للربع األول من العام 

بلغ مؤشر الفقر ويتوقع أن ي ،لألسر التي لم يبلغ دخلها اقل من خط الفقر الوطني% 47.5مقابل 

  1.لتلك التي تقع تحت خط الفقر الوطني% 66.8و% 45.2للربع الثاني للعام الجاري 

  ظاهرة الفقر الحضري 3-6

على الرغم أن هناك العديد من الدراسات السابقة التي عالجت ظاهرة الفقر في المجتمع 

لتطرق لظـاهرة الفقـر   إال أن هذه الدراسات ناقشت انتشار الفقر بشكل عام دون ا ،الفلسطيني

ففي اللحظة التي كانت هذه الدراسات تأخذ المجتمع ككل وتركز على الفقـر   ،الحضري بعينه

لم توضـح وتركـز علـى دراسـة الفقـر       ،في الريف واالنعكاسات السلبية الناتجة عن ذلك

ة ولما كان الفقر ال يميز بين منطقة وأخرى سواًء في المناطق الريفية أو الحضـري  ،الحضري

فقد أظهرت عدد من الدراسات والمسوحات الخاصة بالفقر وجود بؤر للفقر فـي   ،في المجتمع

العديد من المناطق الحضرية ال تقل في نسبها عن النسب الموجودة في المناطق الريفية علـى  

اإلحصاءات الخاصة بتباين توزع السكان حسب نوع التجمع السكاني  إلىوباالستناد  ،حد سواء

% 47حضر، % 46.6بلغت النسب في الضفة الغربية كالتالي  ،ة الغربية قطاع غزهبين الضف
                                                 

   .2006 ،)حزيران( ،الربع الثاني ،الفلسطيني األراضي الفقر في ،جهاز المركزي اإلحصاء الفلسطينيال 1 
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 ،قرى% 5.4 ،حضر% 63.5في المقابل بلغت النسب في قطاع غزه  ،مخيمات%  6.4 ،قرى

مخيمات، وهذا يدل على أن حجم الفقراء في المناطق الحضرية ال يقل عن حجمه في % 31.1

فالفقر منتشر في كافة المناطق السكنية إال أنه أكثـر   وعليه 1،الريف وان زادت بعض الشيء

ثـم   ،%) 33(ثـم المـدن    ،%) 40(فالقرى  ،انتشارا في المخيمات مقارنتاً مع عدد السكان

كـون  (وإذا ما اعتبرنا الحالة الفلسطينية تختلف في طبيعتهـا السـكانية    2،%)27(المخيمات 

سنجد أن نسبة الفقر في المناطق الحضرية  فإننا) التجمعات الحضرية إلىالمخيمات هي اقرب 

. من مجموع نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني% 60مستوى عالي جداً أي بحدود  إلىستصل 

بقيت ظاهرة الفقر تزداد وترتفع خالل السنوات الماضية على الرغم من التحسن الـذي طـرأ   

 ،%20لتنخفض إلى % 24 حيث كانت نسبة الفقر ،1996على األوضاع االقتصادية بعد العام 

   2000.3عام % 11لتنخفض إلى % 25وكذلك نسبة البطالة 

شـكلت مـا   (والجدير بالذكر أن الجزء األكبر من الفقر يتواجد في المناطق الحضرية 

هذا يدل على أن ظاهرة الفقر الحضري بدأت تظهر فـي   4،)من مجموع الفقراء% 53نسبته 

  . المدن وداخل المجتمع الفلسطيني

حيـث أن الفقـر    ،ما سبق نالحظ أن قضية الفقر ال تتواجد بمنطقه بعيده عن األخرىم

عندما يصيب بلد فهو ال يميز بين المناطق الريفية أو المناطق الحضرية األمر الـذي يـدعو   

فـالفقر المتواجـد فـي    . الجميع من اجل الوقوف على هذه الظاهرة والعمل علـى معالجتهـا  

أنه يبقـى   إالاختلفت أسبابه عن باقي العالم أو عن المحيط المجاور األراضي الفلسطينية وان 

عمل وجهد كبير من أجل التخفيف من هذه الظاهرة، وكذلك تدعونا  إلىظاهره خطيرة تحتاج 

  . للعمل على القضاء عليها بكل اإلمكانيات المتوفرة رغم قلة الموارد المتاحة

                                                 
 . 10ص ،مرجع سابق ،2002 ،تقرير الفقر بالمشاركة 1
 .17ص  ،مرجع سابق ،عبد الرازق 2
 ةموقع صـحيفة مؤسسـة الجزيـر    ،قتصاد الفلسطينيتقرير حول أثار القيود االسرائيلية على اال ،منسق األمم المتحدة 3

مرجـع   ،2000 ،الجهاز المركزي الفلسطيني: انظر. www.suhaf.net 2ص 10312والطباعة والنشر العدد  للصحافة

 سابق
االقتصاد الفلسطيني في ظل انتفاضة األقصى التطورات أالقتصاديه واالجتماعيـة   ،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 4

 .www.pnic.gov.ps ،موقع الكتروني ،)2003- 2001(األعوام خالل 
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  الفصل الرابع

  الخصائص االجتماعية واالقتصادية والعمرانية لمدينة نابلس

  أهمية المدينة من الناحية التاريخية 4-1

لعبت مدينة نابلس دورا مهما خالل السنوات الماضية، سواء مـن الناحيـة الدينيـة او      

وتصارعت عليها الدول االستعمارية على مدار العصور، وكانت تقـف  السياسية،  أوالحضارية 

منيعة أمام الغزاة لما تمتاز طبيعتها الجغرافية كمنطقة محصنة تحيط بها الجبال، وكتـب عنهـا   

تاب في الماضي والحاضر، وهي مدينة قديمة قدم التاريخ، كما تنوعت الوظـائف  العديد من الك

  .التي تمارسها نابلس منذ القدم من صناعية وتجارية وزراعية وإدارية وثقافية وعمرانية

  تاريخ نابلس والتسمية وتطورها 4-1-1

ـ وقد شيدها الرومان فـي واد خصـيب ال يز   ،م72يرجع بناء مدينة نابلس إلى سنة   دي

تظهـر التـاريخ القـديم    ) 1-4(صورة وال، عرضه عن ستمائة متر بين جبلي جرزيم وعيبال

كذلك حظيت مدينة نابلس والمنطقة الريفية المحيطة بها باهتمام المؤرخين والجغـرافيين   ،للمدينة

ومن هـؤالء   ،والباحثين العرب واألجانب الذين كتبوا المؤلفات الكثيرة عن تاريخها وحضارتها

للحديث عـن الـديار   " بالدنا فلسطين"فى الدباغ الذي أفرد مجلدين من موسوعته الشهيرة مصط

عـن اسـم هـذه    " نابلس في العصر المملوكي"وتحدثت رئيسة العزة في بداية كتابها  ،1النابلسية

وبعد ذلك حملت المدينة اسـم   ،المدينة حيث حملت في بداية األمر اسم مستعمرة فالفيا نيابوليس

أيضا ورد ذكر نابلس في رسائل تل العمارنة وتقارير تحـتمس الثالـث باسـم     ،نيابوليسجوليا 

وقد كانـت أول   ،أو كتف أو ارتفاع" منكب"وحرف االسم إلى شكيم بمعنى " Shakmi"شاكمي 

ثم سكنها يعقوب بـن اسـحق    ،براهيم عليه السالم بعد أن قدم من أور بالعراقإرقعة نزل فيها 

المدينة الجديدة التي أقامها اإلمبراطور  Neapolisع اسم نابلس إلى نيابوليس ويرج ،عليه السالم

عندما أحتل الرومان فلسـطين علـى يـد القائـد      ،الروماني قسبازيان بعد تدمير المدينة القديمة

                                                 
  .1970. دار الطليعة للطباعة والنشر. 1ط. 2ج". في الديار النابلسية" بالدنا فلسطين: مصطفى ،الدباغ 1 
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ـ إوكانت شكيم قد وصلت  )Bompey(الروماني بومبي  منتهـى االضـمحالل الحضـاري     ىل

على تل بالطة كانت من النتائج األولى التي ترتبت على هدم مدينة وبالنسبة لموقعها  ،المعماري

شكيم الكنعانية وإعادة بنائها على أيدي الرومان، وأصبحت تقوم علـى الـوادي المفتـوح مـن     

غير أن طبيعة موقعها  ،وذلك بدل من موقعها السابق فوق تل بالطه ،الجانبين الشرقي والغربي

مة تخطيطهـا حسـب   ئعلى الرومان الذين اضطروا إلى مال الجبلي الجديد كان قد فرض نفسه

بالرغم من هذا أقاموا بناء المدينة وفق العقلية والتصـميم   أنهم الإ ،طبيعة موقعها الجبلي الجديد

 ،المعماري الروماني الخاص في بناء المدن حيث أقيمت على المنحدرات السفلي لجبل جـرزيم 

الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب يتوسطها شارع فيصل  فكانت في تخطيطها العام مدينة طولية

وتمتاز بأنها شيدت في موقع  .الذي يقطعها من أولها إلى أخرها شرقا وغربا )الشارع الرئيسي(

  . 1متوسط بالنسبة لمدن فلسطين فضال عن أنها تعتبر العاصمة الطبيعية لإلقليم الجبلي

  :تاريخ المدينة القديم :)1-4( صورة

  

  .2002 ،السجدي: رالمصد

                                                 
دار : نـابلس . 1ط". نابلس في العصر المملوكي" )2(سلسلة تاريخ المدن والقرى الفلسطينية: رئيسة عبد الفتاح ،العزة 1

  .9ص ،1999. الفاروق للثقافة والنشر
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  واإلقليم موقعلا 4-1-2

تتمتع مدينة نابلس بموقع جغرافي هام، فهي تتوسط إقليم المرتفعات الجبلية في فلسطين 

توضـح   )1-4(خريطـة   ،فتقع مدينة نابلس في الجزء الشمالي من الضفة الغربيةبصفة عامة، 

لسطينية الواقعة على خـط تقسـيم   كما أنها تقع ضمن سلسلة المدن الف موقع المدينة بين جبلين،

شرقا ويحدها من الشـمال   35.16شماالً وخط طول  32.13وتقع عند التقاء دائرة عرض المياه 

جبل عيبال وقرية عصيرة الشمالية، ومن الجنوب جبل جرزيم وقرية كفر قليل، ومـن الغـرب   

والجنوب فيحدها كـل  والشمال الغربي قرى زواتا وبيت إيبا وبيت وزن ورفيديا، أما من الشرق 

وسـالم وديـر الحطـب     قليـل  الباذان وقرى روجيب وكفـر  وواديمن سهل بالطة وعسكر 

التي تسـقط   األمطاركمية  ،مريح  أوسطيوطقس شرق  بإقليمنابلس مميزة  ومدينة ،1وعزموط

بالشهر الحار ال ترتفع  ،درجة 17درجة الحرارة السنوية المعدلة ال تزيد عن  ،ملم 650بها هي 

   .2درجات 8في الشهر البارد درجة الحرارة المعدلة هي  ،درجة 26عن 

  :موقع المدينة بين الجبلين :)1-4( خريطة

  
  .2006. نابلس ،مركز التخطيط الحضري واإلقليمي ،جامعة النجاح الوطنية: المصدر

                                                 
  .420ص.1984. هيئة الموسوعات الفلسطينية ,دمشق. 1ط. 4مج. الموسوعة الفلسطينية: أحمد ،المرعشلي 1

  .36ص  ،1995 ،نابلس ،التنظيم الهيكلي لمدينة نابلس ،التخطيط –قسم الهندسة  ،بلدية نابلس 2 

 لجبـل عيبـا

  )جرزيم(جبـل الطور

 مدينة نابلـس
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فقد كانـت محـط رجـال     ،وكان لموقع مدينة نابلس المتوسط أهمية كبرى في شهرتها

 ،الشـمال  إلـى البحر في الغرب أو القادمة من الجنوب  إلىافل القادمة من الشرق والذاهبة القو

وكانت هذه القوافل مضطرة للمرور عبر مدينة نابلس ألنها تشغل الممر الضيق الـذي يصـل   

وليس من شك في أن عوامل كثيرة تضافرت وساعدت الرومان . الغور بالبحر في تلك النواحي

ضع الحالي لبناء المدينة لعل أهمها على اإلطالق الحصانة الطبيعيـة للمكـان   على اختيار المو

موقع ) 2-4(خريطة الوتظهر  ،وقد عرفها العرب باسمها الحالي. الواقع في منطقة جبلية وعرة

  ).الضفة الغربية(نابلس في الجزء الشمالي لفلسطين 

  :ابلس في الجزء الشمالي من الضفةموقع ن :)2-4(خريطة 

  

  .2006. نابلس ،مركز التخطيط الحضري واإلقليمي ،جامعة النجاح الوطنية: المصدر
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  الخصائص االجتماعية 4-2

 األحوالالمهمة لمعرفة  األمورمدينة من  أوبلد  أليتعتبر دراسة الخصائص االجتماعية   

 األحوالإلى دراسة  باإلضافةالمعيشية لتلك البلد، ال سيما العادات والتقاليد المتبعة في تلك البلد، 

 األحوالفي  وتأثرها تأثيرها، ومدى واإلنفاقاالقتصادية والمعيشية للتعرف على مستوى الدخل 

بها مدينة نابلس سواء على  تأثرتاالجتماعية، ومن هنا كان ال بد من دراسة تلك الظروف التي 

  . االقتصادي أوالمستوى االجتماعي 

  العادات االجتماعية 4-2-1

إذ أن  ،ئات السكانية في مدينة نابلس إلى عائالت وحمائل بأقسام عريقة وواسعةتقسم الف

واقتبست اقتباس راسي أي من الماضي إلى الحاضر ثـم   ،هناك عائالت تبلورت منذ زمن بعيد

ففي الماضي عـادة مـا كـان     ،فهي تتقل وتورث من جيل إلى آخر ،من الحاضر إلى المستقبل

جال أي إن الرجل تقع على عاتقه مختلف األعمال والمسـؤوليات  مجتمع مدينة نابلس مجتمع ر

فـي   ،كإعالة األسرة واالهتمام باألعمال الحرفية والتجارية والتعليمية وغيرها مـن الوظـائف  

إضـافة إلـى    ،ة دور رئيسي واحد إال وهو العمل داخل المنزل وتربية األوالدللمرأالسابق كان 

أو  ،القيام بها ويتقبلها المجتمع كالخياطة على سبيل المثـال  بعض األعمال البسيطة التي يمكنها

نرى خروج المرأة لمختلـف مجـاالت العمـل،     إال أنناة، الخدمة في البيوت التابعة لألسر الثري

نهـا مـن سـيدات    والنظر للمرأة على أعباء الحياة، له على تحمل أومشاركتها للرجل وإعانتها 

ند الطبقة الغنية ال بسبب الحاجة المادية وإنما لهدف رفـع أو  حيث تكثر هذه الظاهرة عالمجتمع 

نتاج يعتمد علـى الملكيـات الخاصـة    الحفاظ على مستوى اجتماعي معين، وبهذا يكون نمط اإل

  .التابعة لألسر الثرية في المدينة، وليس على أساس الملكيات العامة

والالتجانس بـدرجات   ،تاحهناك نوع من التحرر واالنف أصبحفي الوقت الحالي فقد  أما

ففي الوقت الحالي نرى  ،داخل هذه المدينة ألخرىومن منطقة  أخرى إلىمتفاوتة تختلف من فئة 

  .الحياة أعباءله على تحمل  وإعانتهاومشاركتها للرجل  ،خروج المرأة لمختلف مجاالت العمل
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مـن منطقـة    والمناسبات والوفاة فتختلـف  كاألعراس األخرىالعادات االجتماعية  أما

ففي المنـاطق الفقيـرة    ،وإتمامهاعقدها  وأسلوب أماكنال بالمراسيم المتوارثة لكن في  ،ألخرى

المنـاطق الغنيـة    أمـا  ،في المنـزل  األعراسوالمتوسطة عادة ما تتم حفالت الخطوبة وحتى 

مـا  وهـذا   ،لـذلك  أعدتمراكز النشاطات التي  أو األفراحوالمترفة فتعقد مناسباتها في قاعات 

هناك تجزئة للمقابر وتحديد كـل جـزء لعائلـة     إنكما ونرى  ،أيضايحدث في مراسم العزاء 

  .1محددة

  مميزات السكان والمسكن 4-2-2

كما ولقبت بشكيم العاصمة غير المتوجة من كبرى محافظات فلسطين، تعد مدينة نابلس 

تمر السكن فيها منذ أكثر من فهي مدينة كنعانية اس ،لفلسطين نظراً لموقعها المميز وقدم وجودها

) 10،798(وتبلـغ مسـاحتها    ،ولفترات طويلة اعتبرت المدينة الرئيسة األولى ،تسعة أالف سنة

 ،نسـمة ) 134،116(يسـكنها حـوالي    ،دونمـا ) 4،833(ومساحة المنطقة المبنية فيها  ،دونما

ـ  ،نسمة) 438،26(باإلضافة إلى سكان المخيمات البالغ عددهم  اني فيبلـغ حـوالي   أما عدد المب

  .2ة سكنيةدوح )21،571(و  ،مبنى) 8.746(

نسـمة   39117سنة يبلـغ   15عن  أعمارهمنسبة السكان الذين تقل  إنوتبين الدراسات 

 65-15من السكان وان عدد السكان الذين هم فـي سـن العمـل    % 40ويشكلون نسبة تقارب 

المجتمع انه مجتمع شباب وان سمة  إنبمعنى  ،من السكان% 57نسمه ونسبتهم  57285يساوي 

 بأعـداد وهذا يتطلب توفير فرص عمل ومسـاكن   ،الكبيرة من السكان نشيطة اقتصاديا األعداد

  .3كبيرة

                                                 
رسالة ماجسـتير عيـر    ،انعكاس الحالة المادية واالجتماعية على األحباء السكنية في مدينة نابلس ،خيريه ،رضوان 1 

  . 79-78ص ،2001 ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،منشورة
  .77ص ،مرجع سابق ،رضوان 2
 ،جامعة النجاح الوطنيـة  ،ر منشورةرسالة ماجستير عي ،اتجاهات التطور العمراني في إقليم شرق نابلس ،فرج ،حجاب 3

  .61ص ،2001 ،نابلس
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  الثقافة والتعليم 4-2-3

ومن ثـم المجتمعـات هـو التعلـيم      لإلفرادمتطلبات رفع المستوى االجتماعي  أهممن 

نـادرا مـا    إذ ،لألسرةطلب بالمستوى المادي ففي السابق حكم هذا المت ،بمستوياته وتخصصاته

 األسـرة  أفرادوجد متعلم في اسرة فقيرة كون متطلبات الحياة تفرض على بعض إن لم يكن كل 

أما في الوقت الحالي ومنذ ما . الحياة أعباءفي تحمل  األسرةالعمل وترك الدراسة لمشاركة رب 

ظاهرة أخذت بالتزايد داخل المدينة بصرف  يقارب عقدين من الزمن نجد إن اإلقبال على التعليم

حيث أصبح الفقير ومتوسط الدخل يرى في التعلـيم وسـيلة خـالص     ،النظر عن الحالة المادية

  .1ومالذ من وضعه القائم أمال منه في عمل يعود عيه وعلى أسرته بعائد مادي أفضل

العثمـاني حيـث كـان    عرفت المدينة النهضة العلمية والثقافية الحديثة منذ أواخر العهد 

وتطور التعليم أثنـاء االسـتعمار    ،الطالب يكملون تعليمهم في المعاهد العليا باسطنبول وبيروت

البريطاني بشكل محدود وازدهر بعد ذلك وسجل أرقاما قياسية لعدد من المدارس والطالب كان 

عدد كبيـر مـن   م والتي تخرج منها 1918سست عام تأفي مقدمتها مدرسة النجاح الوطنية التي 

 ،وصرحا علميـا كبيـرا   ،وارتقت لتصبح من اكبر الجامعات الفلسطينية ،رجاالت العالم العربي

مدرسة صـناعة ثانويـة    وفتحكما  ،تخرج نخبة وكوكبة من طالبها على مدار السنين الماضية

لى وكثرت المدارس والمعاهد الخاصة ورياض األطفال وازداد اإلقبال ع ،ومدارس مهنية مختلفة

   2.التعليم الجامعي بصورة لم يسبق لها مثيل

وفي الميدان الثقافي اشتهرت نابلس بالعديد من علماء الدين والفقه ورجال الفكر والشعر 

اإلنتـاج   اهذ ،بقسط وافر في الحركة الفكرية وقدموا إنتاجهم العلمي األدبي اسهموأواألدب ممن 

   .الذي يرجع إليه كل دارس وطالب علم

                                                 
  .79ص ،مرجع سابق ،رضوان 1
رسالة ماجسـتير غيـر    ،التخطيط واستراتيجيات إعادة إعمار وتطوير الوسط التاريخي لمدينة نابلس ،مسره ،الحنبلي 2

   .72ص ،2005 ،نابس ،جامعة النجاح الوطنية ،منشورة
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  لخصائص االقتصاديةا 4-3

اشتهرت مدينة نابلس منذ القدم بازدهار صناعتها وانتعاش تجارتها مـع سـائر المـدن       

وبرع فيها صناع وعمال مهرة أنشئوا العديد من الصناعات المختلفة وشيدوا المبـاني الضـخمة   

بصـناعة   دينة عـادة ويقترن اسم الم ،التي تشهد بمقدرتهم وإبداعهم في مجاالت البناء واإلعمار

 ،والحاويـات  راكوبصناعة السك ،الشهير بجودته والمصنوع من زيت الزيتون يسالصابون النابل

وأكياس الـورق   يرج والحالوة والطحينة، والكبريت، والمنسوجات،الصفيح والس بوالجلود وعل

وعلب الكرتون وطحن الحبوب والمرطبات وسكب الحديد وقطع المحركـات وأعمـال البنـاء    

ء والدهان والحدادة والنجارة وتعتمد الخصائص االقتصادية على عدة وظائف ومقومات والكهربا

  .1أهمها الزراعة والصناعة والتجارة

 ،في الضفة الغربية بعد الخليل من حيث المصانع الصناعيةوتعتبر نابلس ثاني المراكز 

 ،من مشاكل التسويق تعاني األخرى،الصناعة في هذه المدينة كغيرها في المدن  إنوجملة القول 

وعدم توفر رؤوس  ،ونقص الخبرة العلمية ،ونقص المواد الخام ،وعدم سهولة توفير المواد الخام

  .2وتوجهها للصناعات االستهالكية ،وصغر حجمها ،الكافية لتوسيعها األموال

  الزراعة ةاألهمي 4-3-1

كبيرا على مياه األمطـار  وتعتمد اعتمادا  ،تساهم الزراعة بنسبة قليلة في اقتصاد المدينة

وتتركز الزراعة على سفوح الجبال وفي بطون األوديـة   ،جانب اعتمادها القليل على الري إلى

بسب افتقار المدينـة  و ،وتنتج أصناف الفواكه والزيتون والحبوب ومختلف أصناف الخضراوات

ويبـدو أن   يد،زراعي ج إنتاجإلى أراض ذات تربة خصبة لم يسمح بإعطاء الفرصة للمدينة في 

 ،عدم توفر المياه الالزمـة للـري   إلىالزراعة البعلية هي السائدة في منطقة نابلس ويرجع ذلك 

ومن أشهر المحاصيل الفقوس  ،أما الخضروات فيتم زراعتها بشكل قليل ،كالحمضيات والزيتون

                                                 
 ،"دراسة تحليلية لمدينة نـابلس "حضر وعالقتها بالتطور العمراني والنمو االقتصاديخصائص الت ،2006 ،عالء ،صالح 1

 . 45ص ،فلسطين ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،)رسالة جامعية غير منشورة(
  .75ص ،مرجع سابق ،الحنبلي 2
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لمدينة وهـي  ة في ايمناطق الزراعتوزيع التبين  )3-4(خارطة وال ،1والبندورة والخيار والكوسا

   :لنحو التالياعلى 

  :مناطق الزراعة في المدينة وهي على لنحو التاليتوزيع ال ):3-4(خريطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بلدية نابلس، بتصرف الباحث : المصدر

                                                 
 -رام اهللا ،)النتائج النهائيـة ( ,1997 التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ، ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1

 .1999 ،فلسطين



 64

  الصناعية األهمية 4-3-2

 ،وتمتاز بأنها تأكل مـا تـزرع   ،تعتبر مدينة نابلس من أهم المدن الصناعية في فلسطين

واعتبرت منذ القدم من المدن التجارية  ،حد كبير إلىتصنع مما تنتج  ،ر مما تستوردوتصدر أكث

 ،وتعتمد أكثر منتجاتها الصناعية على المواد الخام الزراعية والمحليـة  ،الرئيسية في بالد الشام

 ،الصـناعات  أهـم ومـن   ،وتتوزع المناطق الصناعية في األجزاء الشرقية والغربية من نابلس

صـناعة   ،مصانع الغزل والنسـيج  ،معامل الزيتون ،مصانع الزيوت النباتية ،ابونصناعة الص

والجلود وعلب الصـفيح والسـيرج    ،والمنظفات الكيماويات ،والحلويات ،األغذية والمشروبات

 خارطـة وال هرباء والدهان والحدادة والنجارة،وأعمال البناء والك ،والحالوة والطحينة والكبريت

  : المناطق الصناعية في المدينة وهي النحو التاليتبن توزيع  )4-4(

  :توزيع المناطق الصناعية في المدينة وهي النحو التالي ):4-4(خريطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  بلدية نابلس، بتصرف الباحث: المصدر
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  األهمية التجارية 4-3-3

ارة وتساهم التج ،كونها تقع في الوسط ،تعد نابلس مركز تجاري هام بالنسبة إلى فلسطين

في دعم اقتصاد المدينة وتتركز األسواق التجارية في وسط المدينة من حيث السـوق التجـاري   

فهـي   ،وتشهد المدينة يوميا حركة تجارية نشطة على الصعيدين المحلي والخـارجي  ،الرئيسي

وتستورد  ،تستقبل أبناء الريف الذين يعرضون منتجاتهم للبيع في أسواقها ويشترون منها حاجاتهم

وتتميز بعالقات تجارية بينهـا وبـين    ،مواد الخام الالزمة للصناعة من منطقتها أو من الخارجال

واتسـعت األسـواق    ،1التي تشكل سوقا للمنتجات المصنوعة في نـابلس  ،المدن بمنطقة الشمال

حيث انه يعتبر مصدر رئيسي  ،البناء مركز هام في اقتصاد المدينة وعلت المباني إذ أحتل قطاع

في مجـال   ةيستخراجإلالصناعات ا :وازدهرت الصناعات المرتبطة به مثل ،غيل العمالفي تش

الخارطة و .والرخام، والبالط ،صناعة الطوب :إلى جانب بعض الصناعات التحويلية مثل،البناء

  .وهي على النحو التالي تبين توزيع المناطق التجارية في المدينة )4-5(

                                                 
  .68مرجع سابق ص ،بلدية نابلس1 
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  :ناطق التجارية في المدينةتوزيع الم تبين ):5-4(خريطة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بتصرف الباحث ،بلدية نابلس: المصدر



 67

  الخصائص العمرانية للمدينة 4-4

نمت مدينة نابلس وتطورت حتى نهاية القرن التاسع عشر داخل حدود المدينة القديمـة  

ن التاسـع  وبقيت لذلك التاريخ محافظة على نمطها العمراني، وفي العقدين األخيرين مـن القـر  

بدأت بعض مظاهر العمـران بـالظهور   ، 18691ومع تأسيس أول بلدية في المدينة عام عشر 

خارج حدود المدينة القديمة، لكن هذا العمران اقتصر على بعض المباني العامة كمركـز اإلدارة  

المـه  العثمانية والمستشفى الوطني، على أن االمتداد العمراني خارج المدينة القديمة لم تتضح مع

  .حتى بداية فترة االنتداب البريطاني في مطلع العقد الثالث من القرن العشرين

  فترة الحكم العثماني 4-4-1

ميالدي، وأصبحت نابلس تابعة لهـم بـدون    1517سيطر العثمانيون على فلسطين سنة 

ـ و ،وبقي وضع المدينة من الناحية العمرانية على ما هو عليه حرب، اني مع أواخر الحكم العثم

 1285شهدت مدينة نابلس مجموعة من المظاهر العمرانية التي بدأت بتأسيس بلدية نابلس سـنة  

أما البيوت السكنية كانت مشيده من الحجارة المنحوتة والمهذبة، وبلغ . ميالدي 1868 يهجري إ

منزالً، وكان تخطيط بناء المنـزل علـى النحـو     2422عدد منازل مدينة نابلس في تلك الفترة 

مدخل ثم غرفة في إحدى جانبيه للضيوف تسمى ديوان، ثم مساحة مسقوفة مفتوح منهـا  : لتاليا

واجهة أمامها مساحة وعلى جوانبها غرفة ثم مرافق وفي طرف منها درج حجري إلى الطـابق  

  .العلوي مبني على الطابق السفلي

بريد فيها سنة والتطور الحضاري الذي شهدته مدينة نابلس أيضا تمثل في إنشاء مركز لل

م تم بناء برج الساعة واستحداث الساحة القديمة القائم بها 1900وفي سنة  ،2م1870/ هـ1287

  .)2-4(، ويوضح هذا من خالل الصورة البرج قرب جامع النصر

  
                                                 

، مجلة السياسية الفلسطينية، العددان األول المخططات الهيكلية كوسيلة لتنمية المحلية للحكم الفلسطينيحمايسي، راسم،  1

  .90ص -65، ص 1994والثاني 
  .126، ص1975 نابلس، ,مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية ,2ط, 1ج, تاريخ جبل النار والبلقاء: إحسان ،النمر 2
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  :جامع النصر وبرج الساعة: )2-4( صورة

  

  

  

  

  

  

  مرجع سابق ،صالح: المصدر

اإلرسـالية البريطانيـة غـرب نـابلس      م تم بناء مستشفى1901/ هـ1319وفي سنة 

أقيمت  نت أبنية المدينة كلها أبنيةكا 1918أنه حتى عام  ذكرهومن الجدير  )المستشفى اإلنجيلي(

متر شـمال   550متر شرق غرب، وعرضها  880في سهل نابلس، وكان طول المدينة القديمة 

أقيمـت عمـارة كسـركتين    جنوب، وكان شكل المدينة مستطيال، وفي نهاية القرن التاسع عشر 

الكبيرة للجنود األتراك بطابع تركي أوروبي والتي استخدمت كسجن، وسميت بعمارة ) المقاطعة(

 األشغال العامة، والتي أقيمت في شرق المدينة في أضيق نقطة من سهل نابلس العتبارات أمنية،

الظهور خارج حدود وفي العقدين األخيرين من القرن التاسع عشر بدأت بعض مظاهر العمران ب

لكن هذا العمران اقتصر على بعض المباني العامـة كمركـز اإلدارة العثمانيـة     ،ةالمدينة القديم

على أن االمتداد العمراني خارج المدينة القديمة لم تتضح معالمه حتى بداية  ،والمستشفى الوطني

  . 1فترة االنتداب البريطاني في مطلع العقد الثالث من القرن العشرين

                                                 
  .66ص ،مرجع سابق ،حجاب 1
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  فترة االنتداب البريطاني 4-4-2

 كباقي المدن الفلسـطينية،  1918 – 9 -21وقعت المدينة تحت االنتداب البريطاني في 

نتج عنه تهـدم حـوالي    1927ومع بداية فترة االنتداب تعرضت مدينة نابلس لزلزال قوي عام 

ينـة القديمـة فـي    مشردي الزلزال خارج المد إليواءمنزل، أقامت بلدية نابلس وقتها حي  600

  .الجزء الشرقي منها، وكان ذلك بمثابة الخروج األوسع من الحدود القديمة

اتجه توسع المدينة في فترة االنتداب نحو الجنوب حتى الحواف المنحدرة لجبل جـرزيم  

ونحو الشمال وصوال لحواف جبل عيبال، في حين كان التوسع األكبر باتجاه شرق غرب باتجاه 

طة، ومن المالحظ أن التوسع باتجاه الغرب كان في هذه الفترة ينتج بفعل العالقة األراضي المنبس

ذلك بجنوب شرق المدينة أقـيم   إلىباإلضافة  1،القوية وقتها مع المدن الفلسطينية خصوصا حيفا

) العصـري (وكان هذا الحي  ،)حي العامود(حي جديد بمبادرة الحكومة البريطانية وأطلق عليه 

  . 2الذي حظي بتنظيم وتصميم مسبق األول بنابلس

أقرت سلطات التخطيط البريطانية المخطط الهيكلي لمدينة نـابلس   1948في بداية العام 

نسـمة بنـاء    25000والذي حدد منطقة نفوذ بلدية نابلس والتي كان عدد سكانها في ذلك الوقت 

بارهـا مركـزا   باعت) دونـم  10000(في منطقة من ألف هكتـار   S15 اإلقليميعلى المخطط 

ومن المالحظ في هذا المخطط أن المناطق المشمولة  ،)6-4( يطةرخالهو مبين في  كما 3.إقليميا

لم  1995حتى عام  .فيه قد اتجهت بالعالقة مع مركز المدينة بصورة واضحة نحو الجهة الغربية

االنتداب زمن  1946يتوفر في مدينة نابلس سوى مشروع تخطيط هيكلي وحيد للمدينة أعد سنة 

بعد  .19484وصودق عليه بشهر كانون الثاني عام  5/2/1946بتاريخ  إيداعهالبريطاني، وكان 

وبهذه الفترة تحرك تطور البلدة باتجاه الشرق نتيجة  ،حدث انقطاع من ساحل البحر 1948سنة 
                                                 

1. Qamhieh، khaled، Saving The Old Town Of Nablus، A conservation Study، Glasgow 

University، UK، (PHD Thesis). 1992. 
   )41ص ،مرجع سابق ،بلدية نابلس 2
 ،1995 ،، مؤسسة الدراسات الفلسـطينية، بيـروت  الهيكلي اإلسرائيلي للمدن في الضفة الغربية التنظيمكون، أنطوني،  3

  .17ص
  .8ص ،سابق عبلدية نابلس، مرج 4
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مـن  انتقلـوا   قضـائها للتغيرات السياسية واالقتصادية التي حدثت بعد الحرب، ومدينة نابلس و

  .نحو الضفة الشرقية للتوجهتوجه نحو ساحل البحر ال

 :1948التوسع في حدود المدينة عام مرحلة تبين : )6-4(خريطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بلدية نابلس بتصرف الباحث: المصدر
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  فترة الحكم األردني 4-4-3

أصحبت مدينة نابلس كغيرها من مدن ما تسمى  إسرائيلوقيام  1948نتيجة لحرب عام 

الالجئين الذين اضطروا لمغادرة مدنهم وقـراهم، بنيـت    الستقباللضفة الغربية لألردن مركزا ا

بالقرب من المدينة ثالث مخيمات إليواء هؤالء الالجئين هي مخيمات بالطة وعسكر وعين بيت 

ونتج عن الفصل الذي حصل . الماء، ونتج عن ذلك تضاعف عدد سكان المدينة في فترة قصيرة

الغربية وباقي فلسطين أن انتقل توسع المدينة باتجاه الشرق مع التنقل باتجـاه شـرق    بين الضفة

األردن، وبتأثير العالقات الجديدة التي نمت المدينة وبين المراكز المقابلة على الجهـة الشـرقية   

ـ  و .للمملكة ى التغيير المهم بتطور البناء بهذه الفترة هو ازدياد توجه انتشار األبنية شـرقا، وعل

بين نابلس وبين عمـان كمركـز    ادتوذلك ألن الصلة ازد. عمان -األخص على محور نابلس

أعد مخطط عام للمدينة ال يعدو عن كونه مخطط اسـتعماالت   1961وفي العام  .1الحكم التابعة

تميز فيما بين ) ZONES(أراضي، فقد تضمن هذا المخطط تقسيم أراضي المدينة إلى قطاعات 

، شحـرا أالمخصصة كحدائق أو مقابر أو كنية والتجارية والزراعية والمناطق االستعماالت الس

 2.المساحة تحت نفوذ البلدية في وقتها والبالغ مساحتها ألف هكتـار  طوقد شمل هذا المخطط فق

  .1963 -1948تبين تطور وتوسع االمتداد العمراني للمدينة ما بين األعوام  ")7-4(خريطة وال"

الحكم األردني تحضير وإعداد مخططات تنظيم إقليمية فـي الضـفة    ولم يتم خالل فترة

  .الغربية
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 :1963 -1948 األعواممدينة ما بين تطور وتوسع االمتداد العمراني لل ):7-4(خريطة 
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  سرئيلياإلفترة االحتالل  4-4-4

ندرة األراضي الصالحة للبناء داخـل حـدود المخطـط    ما يميز هذه الفترة أنه وبسبب 

األردني للمدينة اتجه العمران نحو الحواف الجبلية األكثر وعورة، ونتيجة للعوائق والفرص غير 

العادية لطبوغرافية المنحدرات، تطلب النمو باتجاه الجبال سياسة خاصة مـن نـواحي تـوفير    

تحتية والمرافق العامة، األمر الذي انعكس علـى  الخدمات وتطوير شبكة الطرق وتهيئة البنية ال

بدأت ظاهرة إقامـة أحيـاء سـكن     1985-1983بين  ما ،المستوى الحضري لألحياء السكنية

 أناليوم يوجد ثالثة أحياء منفصلة حيـث  . بهم متصلةمنفصلة وبعيدة عن مركز المدينة وغير 

ثل حي المـوظفين، حـي األطبـاء    العضوية واالنتماء لهذه األحياء هو على أساس الوظيفة، م

   1.جنوب المدينةشمال و ويقعان شرقي المدينة، وحي المهندسين بغرب

أضيفت مناطق أخرى للمساحة المشمولة ضمن نفوذ بلدية المدينة لتصبح  1986في سنة 

ويتضح أن التطور العمراني للمدينة يبتعد أكثر عن مركز . دونم 26800مساحة المدينة تساوي 

باتجاه الغرب والشرق كلما كان هذا التطور في مرحلة متأخرة، األمر الذي يزيـد فـي   المدينة 

األبنية استمرت بالتسلق على  إن إال. ضوء ضعف التطور شماال وجنوبا في زيادة طول المدينة

تقريبا بهذه الفترة تطور البناء هو بشكل مسـتطيل بـأربع   . السفوح الحادة لجبل عيبال وجرزيم

تبين مناطق البناء فـي   ")8-4(طة يرخوال". استئناف التفضيل للتطور نحو الغرباتجاهات مع 

وتظهر على شكل شريط نقطي داخل  1983مختلف أحياء المدينة في معظم االتجاهات بعد العام 

  .حدود المدينة الحالي
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ـ   المدينة في م أحياءمناطق البناء في مختلف تبين  ):8-4(خريطة  ام عظم االتجاهـات بعـد الع

1983:  
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أما المخطط اإلقليمي الثاني الذي أعدته سلطات االحتالل اإلسرائيلية فكان مخططاً إقليمياً 

هـذا  . 1991أيـار   29، والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 1983لسنة  50جزئياً للطرق رقم 

ترحة في الضفة الغربية، ويمكن اعتباره جـزءاً أو امتـدادا   المخطط يشمل الطرق القائمة والمق

ويبدو أن أحد أهداف المخطـط  ). 3المخطط القطري رقم (للمخطط القطري اإلسرائيلي للطرق 

هو ربط المستوطنات اليهودية مع بعضها البعض ومع إسرائيل وتجـاوز التجمعـات السـكانية    

فقـد  . قانونيتها تتعلق بعرض الطرق وأنواعهاوقد أدخل المخطط تغييرات جدية نشك ب. العربية

لسـنة  ) 810(الذي عدله األمر العسـكري رقـم    ،1957لسنة ) 29(حدد القانون األردني رقم 

وجاء المخطط اإلقليمي الجزئي للطرق ليحدد أنـواع الطـرق    ،، أنواع الطرق وعرضها1979

ب قانون التنظيم تتعارض هذه التعديالت التي تمت من خالل مخطط تنظيم أعد بموج ،وعرضها

وكـان علـى سـلطة االحـتالل     . ، ولذلك فهي غير قانونيـة 1957لسنة ) 29(مع قانون رقم 

اإلسرائيلية إذا رغبت بإجراء التعديالت المذكورة أن تعدل القانون المذكور بأمر عسكري كمـا  

قييـدات  وقد أدت الت. وليس بواسطة مخطط تنظيم )810(بواسطة األمر رقم  1979فعلت سنة 

التي جاء بها هذا المخطط اإلقليمي، وخصوصا االرتداد من محور الطريق إلى المس بإمكانيـة  

وقامت السلطات اإلسـرائيلية بإصـدار   . وبحق البناء في المناطق الواقعة ضمن حدود االرتداد

  .العديد من أوامر الهدم وبهدم بيوت بنيت ضمن مسافة االرتداد من محاور الطرق

للمساحة المشمولة ضمن نفوذ بلدية نابلس لتصبح  أخرىمناطق  أضيفت 1986في سنة 

  .1دونم 26.800مساحة المدينة تساوي 

  الوطنية الفلسطينية  السلطة فترة 4-4-5

، واستالمها المسائل المدنية في هذه المدينـة،  1994الوطنية الفلسطينية  السلطةمع قدوم 

فـي كافـة القطاعـات التجاريـة      سلبيةمخلفات  بدأت السلطة في عالج ما خلفه االحتالل من

والمواصالت، مما أدى إلى تقدم وتطور ملحوظ في كافة القطاعات سواء العمراني  والصناعية،

أو االقتصادي، وحدث تطور في شبكة المواصالت، وزاد عدد الطرق فـي الجـزء الشـمالي    
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نظراً لوجـود أراضـي    ،مستقبليةالهي منطقة التوسع  المنطقةالغربي من المدينة، علماً أن هذه 

  .فارغة

وعلى صعيد البناء سواء كان صناعي أو سكني حصل تغير جذري للبناء، حيث ارتفعت 

  :من خالل الصورة الجوية المطابقة على المخطط الهيكلي يمكن وصف البناءو ،المباني

التي تشـكل   منطقة الوسط أنها ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث توجد البلدة القديمة تتميز -1

  .قلب المدينة

تميزت المنطقة الشرقية من المدينة في عدم تركز المباني، حيث تم تخصيص هذه المنطقـة   -2

 .للصناعة من قبل البلدية

تميزت المنطقة الغربية في وجود فراغات في مساحات، نظراً لوجود المنتزهات ومنـاطق   -3

 .فراغ المتمثلة في منطقة رفيديا

حيث تشكل كتلة كثيفة مـن السـكان،    في وجود مناطق المخيمات، تميزت المنطقة الشرقية -4

وبلغـت مسـاحة مبـاني     ،2م 380453وبلغت مساحة المخيمات من المساحة الكلية للمدينة 

تبين امتداد البناء بهذا العام كما هو  ")9-4(طة يخروال"، 2كم 2.81) 1999(المدينة في عام 

فيتهـا  اعن باقي المدن الفلسـطينية فـي طبوغر   ويمكن القول أن مدينة نابلس تختلف ،مبين

الطبيعية ومع هذا استطاع سكانها من االمتداد والتسلق في البناء على سفوح قمم جبلي عيبال 

 :وجرزيم وهناك عدد من األمور ساعدت في ذلك

  .توفير المواد الالزمة مثل الحجر واألسمنت -1

 .رعبلدية نابلس في إعطاء رخص البناء وفتح الشواتعاون  -2

 .الخبرة البنائية القديمة والمتوارثة -3
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العمرانـي مـن قبـل الهيئـات     لتطور واالمتداد ا في ةغبراإلدارية وال التسهيالت -4

  .في المدينة ةالمسؤول

تختلـف عـن بـاقي المـدن     عمرانية كل هذه األمور أدت إلى إعطاء مدينة نابلس خصوصية 

  .1الفلسطينية

 :ر للمدينةالتوسع العمراني األخي ):9-4(خريطة 
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  الفصل الخامس

  تحليل الواقع الحالي للفقر الحضري في المدينة

  الطريقة واإلجراءات 1 -5

ودالالت الصـدق والثبـات   يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهج ومجتمـع وعينـة وأداة   

اإلحصائية وفيمـا يلـي   والمعالجات  لدراسة ومتغيرات وإجراءات االمستخدمة في هذه الدراسة 

  بيان ذلك

  منهجية الدراسة 1 -1 -5

لجمـع البيانـات مـن     المنهج الوصفي الميداني ثالباحألغراض هذه الدراسة استخدم 

مجتمع الدراسة والتعرف على ظاهرة الفقر الحضري و أثرها على التطور العمراني في مدينـة  

  .الدراسة وهذا األسلوب يناسب أغراضنابلس 

  مجتمع الدراسة 2 -1 -5

سكنية في مدينة  أحياء أربعةفي  األسر ألربابعينة عشوائية  بأنهعرف مجتمع الدراسة 

  .رفيديا, المخفية, الجبل الشمالي, نابلس و هي البلدة القديمة

  عينة الدراسة 3 -1 -5

تم اختيـارهم  تعرف عينة الدراسة بأنها مجموعة جزئية من أفراد المجتمع اإلحصائي، ي

وتمكنـه   ،وتغني الباحث عن مشقة دراسة المجتمع بطريقة إحصائية تمثل المجتمع أفضل تمثيل

ويمكن تعميم نتائجه على جميـع أفـراد مجتمـع     همن جمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف بحث

طالعية الدراسة، فقد تم استخراج حجم العينة الممثلة لمجتمع الدراسة عن طريق توزيع عينة است

حول حجم العينة وذلك باالستناد إلى عدد سكان المدينة بناًء على نتائج تقديرات مسـح السـكان   

نسـمة أي مـا يقـارب     134116والبـالغ   2006للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 

موزعة على جميع أحياء المدينة، وتمثـل  ) أشخاص  6.5متوسط حجم األسرة ( اسرة  19159
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من مجموع السكان حيث بلغ عدد األسـر فـي هـذه    % 65لمختارة للدراسة ما يقارب األحياء ا

وعند ضرب عدد األسر بحجم ) 0.03(اسرة، وتم تحديد حجم العينة  13670األحياء ما يقارب 

استبانة موزعة على األحيـاء األربعـة كـل    ) 406(، يكون حجم العينة المختارة )0.03(العينة 

لعدد اإلجمالي لألسر، حيث تتفاوت من حي إلى آخـر، وبعـد جمـع    حسب نسبته المئوية من ا

استمارة مع األخذ بعين االعتبار األسر التي رفضت تعبئة االسـتمارة   398اإلستبانة بلغ عددها 

  .أو لم تعيدها، وبعض االستمارات التي قام الباحث بإسقاطها لعدم اكتمالها

 2007\4\1ل الفترة الواقعـة مـا بـين    وقد تم جمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة خال

، وقد ساعدني في جمع االستمارات من الميدان عن طريق المقابلة الشخصية 2007\4\30ولغاية 

بمساعدة عدد من الطلبة من ذوي الخبرة في إجراء المسوحات واستطالعات الرأي مـن طلبـة   

ي العمل، بعـد ذلـك تـم    علم االجتماع في جامعة النجاح باإلضافة إلى عدد آخر من زمالئي ف

ترميز البيانات وإدخالها إلى جهاز الحاسوب ومعالجتها باستخدام برنامج التحليـل اإلحصـائي   

  . ، ومن ثم إخراج النتائج الخاصة بالدراسةSPSSاالجتماعي 

  أداة الدراسة 4 -1 -5

سة حيـث  لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدرا دراسةللأداة ببناء االستبانة ك قام الباحث

أثرها على التطور العمرانـي فـي مدينـة    الفقر الحضري و هدفت هذه الدراسة لدراسة ظاهرة

حيث تكونت أداة الدراسة  على الدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسة اإلطالعبعد  ،نابلس

  ).1ملحق رقم ( االستبانة من

لتي تحدد هدف الدراسة ونوع شمل مقدمة االستبانة ويحتوي على معلومات عامة ا: القسم األول

المتغيرات الديموغرافيـة   ،البيانات والمعلومات التي يود الباحث جمعها من أفراد عينة الدراسة

، الحالـة  األسـرة المستوى التعليمي لـرب   ،األسرةالعمر لرب  وهي مكان السكن،) الشخصية(

 إذا ،ة الدخل الشـهري قيم، األسرة، مكان عمل رب األسرةمهنة رب  ،األسرةاالجتماعية لرب 

مجمـوع الـدخل    ،األسـرة عدد العاملين في  كانت الزوجة تعمل معدل الدخل الشهري للزوجة،

  .لالسرةالشهري  اإلنفاقمتوسط  الشهري لالسرة،
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والتي دخلت كمتغيرات في البحث وهذه المتغيـرات  خصائص المسكن  عبارة عن: القسم الثاني

فقرة  12بالرضا عن المسكن و  فقرة تتمثل 20ة بالمسكن و لديموغرافية المتعلقهي المتغيرات ا

  .توفرت إنتتعلق بمستوى الخدمات في المنزل 

المتعلقة بالرضا عن المسكن على أساس مقياس ليكرت ثالثي  األسئلةهذا وقد تم تصميم 

  :على النحو التالياألبعاد وقد بينت الفقرات وأعطيت األوزان 

  ثالث درجات: نعم

  درجتين  :حد ما إلى

  درجة واحدة : ال

  20= 20×1واقل درجة 60= 20×  3 وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس

  ):معيار التقويم(تفسير النتائج 

نسب مئوية وتفسر النتائج على هذا األساس وفـق   إلىويتم تحويل المتوسطات الحسابية 

  :عيار التالي للرضاالم

  .كبير%) 80-100%(

  .متوسط%) 60-70%(

  .قليل) فأقل -59.9%(

المتعلقة بمستوى الخدمات على أساس مقياس ليكرت ربـاعي   األسئلةهذا وقد تم تصميم 

  :على النحو التالياألبعاد وقد بينت الفقرات وأعطيت األوزان 

  أربع درجات: ممتاز

  ثالث درجات : جيدة
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  درجتين: متوسطة

  درجة واحدة : غير متوفر

  12= 12×1واقل درجة  48= 12×  4 وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس

  ):معيار التقويم(تفسير النتائج 

نسب مئوية وتفسر النتائج على هذا األساس وفـق   إلىويتم تحويل المتوسطات الحسابية 

  :للتقديرالمعيار التالي 

  .كبيرة%) 80-100%(

  .متوسطة%) 60-79.9%(

  .قليلة) فأقل -59.9%(                

ري رة عن أسئلة تقييم الوضع االقتصادي حيث تكونت من اإلنفاق الشـه وهي عبا :القسم الثالث

وأيضا  ،إذا كان هنالك أي مساعدات والجهة المسؤولة عن المساعدات وعن تقييم دخل األسرةو

التكيـف مـع   دت عليها األسرة من اجل الصمود وفقرات تمثل الطرق واإلجراءات التي اعتم 9

فقرات تمثل تقييم عدة عوامل من حيث مدى تأثرها علـى   8أيضا و ،الوضع في السنة األخيرة

   .الوضع المعيشي لالسرة

خماسي األبعاد وقد بينت الفقرات م الفقرات على أساس مقياس ليكرت هذا وقد تم تصمي

  :على النحو التاليوأعطيت األوزان 

  خمس درجات: مؤثر جدا

  أربع درجات : مؤثر

  ثالث درجات: حد ما إلى
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  تيندرج: غير مؤثر

  درجة واحدة : اإلطالقغير مؤثر على 

التي اعتمدت عليهـا   اإلجراءاتدرجة في المقياس لفقرات الطرق و وبذلك تكون أعلى

واقـل درجـة    45= 9×  5  األخيـرة من اجل الصمود والتكيف مع الوضع في السنة  األسرة

واقل درجـة   40= 8×  5وفقرات العوامل التي  تأثر على الوضع المعيشي لالسرة   ،5= 5×1

1×5 =5  

  ):معيار التقويم(تفسير النتائج 

نسب مئوية وتفسر النتائج على هذا األساس وفـق   إلىويتم تحويل المتوسطات الحسابية 

  :للتأثيرالمعيار التالي 

  .كبير%) 80-100%(

  .متوسط%) 60-79.9%(

  .قليل) فأقل -59.9%(

  صدق األداة 5 -1 -5

عرضها علـى  وللتحقق من صدقها قام الباحث ب األولية أداة الدراسة بصورتها إعدادبعد 

بيـر   جامعة/وهم الدكتور نادر سعيد ذوي الخبرة واالختصاص األساتذةمن من المحكمين  لجنة

جامعـة النجـاح   /جامعة النجاح الوطنية، الدكتور فيصل الزعنـون /زيت، الدكتور حسين أحمد

من صـدق محتـوى   وذلك بهدف التأكد  ،مركز الحاسوب العربي/شادي حمد األستاذالوطنية، 

متهما ألهداف الدراسة ومتغيراتها، حيث طلب منهم بيـان  ئالفقرات المكونة لإلستبانة، ومدى مال

صالحية العبارة لقياس ما وضعت لقياسه، وقد حصل على موافقتهم بدرجة كبيرة مـع إجـراء   

أشاروا براء المحكمون وقد بعض التعديالت على فقراتها في ضوء المالحظات التي تقدم بها الخ

  .إلى صالحية أداة الدراسة
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  ثبات األداة 6 -1 -5

 Chronback(لقد تم استخدام معامل ثبات هذه الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفـا  

Alpha ( وقد بلغت قيمة معامل الثبات لإلستبانة ،)وهي معامل ثبـات جيـد تفـي    ) 0.8253

  .البحث العلمي بأغراض

  جراءات الدراسةإ 7 -1 -5

بعدما تأكد الباحث من صدق االستبانة في قياس األهداف التي وضعت من أجلها، وإعدادها 

فـي   األسربصورتها النهائية، وبعدما تم تحديد العينة قام الباحث بتوزيع االستبانات على أرباب 

البرنامج  باستخداموإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا االستبانات  ترميز منطقة نابلس وتم

وتفريغ إجابات أفراد العينة ومن ثـم   )SPSS( للعلوم االجتماعية اإلحصائيةللرزمة  اإلحصائي

  .تم استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها

  المعالجات اإلحصائية 8 -1 -5

) SPPS(من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة  

  :تخدام المعالجات اإلحصائية التاليةوذلك باس

 .التكرارات .1

 .النسب المئوية .2

 . المتوسطات .3

 .االنحرافات المعيارية .4

 ).Cross Tabulation(الجداول التقاطعية  .5

 ).Chi-Square(اختبار مربع كاي  .6
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  ).independent sample t-test(اختبار ت للمتغيرات المستقلة  .7

 .One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .8

 .للمقارنات البعدية LSDاختبار  .9

 .Chronback Alpha  ألفامعامل كرونباخ  .10

  لسكان المدينة االقتصادية التركيبة 2 -5

دراسة وتحليل التركيبة االقتصادية لسكان المدينة تعتبر من العناصـر الهامـة فـي     إن

توى قوف على تحديد مسدراسة ظاهرة الفقر وربطها مع التطور العمراني للمدينة كذلك يمكن الو

 األنشـطة االتجاهات نحو المهنة ومدى مشـاركة المـرأة فـي    الدخل وعلى التركيب المهني و

  .للسكانلمعرفة الخصائص الحضرية  اإلنفاقمستوى  للعمل واالقتصادية وخروجها 

  مستوى الدخل 1 -2 -5

ا في الكشف عن التي يمكن االعتماد عليه الرئيسيةمن أهم المحددات  تعد قيمة الدخل إن

هي من أهم العوامل التي تظهـر حيويـة    والعمراني، على التطور  وآثارهاأبعاد ظاهرة الفقر 

يبقى هناك بعض التحفظات حول القيمة الحقيقية  من ذلكالنشاط االقتصادي في المجتمع، بالرغم 

بالغ فـي  فمنهم من ي آلخرداخليه تختلف من فرد  ألسبابدخلة  بخصوصالتي يصرح بها الفرد 

ممن قيمة دخلهـم   األسر أرباب أن نسبة)  1-5(يتبين من الجدول و ،دخلة و منهم من يقلل منه

 بـين قيمة دخلهم  تتراوح %37.4ة تنسب ما وان ،%20.4 تساوي شيكل 1000الشهري اقل من 

ممـن قيمـة دخلهـم    % 23.9تليها نسبة  ،ةالدراسقيمة في منطقة  أعلىوهي  ،1000-2000

 بين ممن قيمة دخلهم% 5.5و ،4000-3000 بين قيمة دخلهمن مم% 8.8و ،3000-2000بين

اقل نسـبة مـن    تشكلو ،شيكل 5000من  أكثر الدخل لديهم ممن قيمة% 3.0و ،4000-5000

   .عينة الدراسة
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  الشهري لقيمة الدختوزيع عينة الدراسة حسب ): 1-5  (جدول 

 %النسبة المئوية  العدد قيمة الدخل الشهري

 20.4 81 1000ن اقل م

 37.4 149 2000-1000من 

 23.9 95 3000-2000من 

 8.8 35 4000-3000من 

 5.5 22 5000-4000من 

 3.0 12 أكثرو  5000من 

 1.0 4 لم يجب

 100 398 المجموع

  .م2007المسح الميداني  ،الباحث: المصدر

  مكان السكن والدخل 5-2-2

علـى   فنجد أنهـا موزعـة  سب منطقة الدراسة تطرقنا إلى توزيع عدد السكان ح إذا أما

 إلـى تنتمـي  من عينة الدراسة % 26.9نالحظ أن ف) 2-5(النحو التالي حسب معطيات الجدول

% 19.8و ،المخفيـة من % 16.3و ،من الجبل الشمالي منها % 36.9بينما  ،سكان البلدة القديمة

  .من رفيديا

  لسكنتوزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان ا :)2-5(جدول 

 %النسبة المئوية العدد  مكان السكن

 26.9 107 البلدة القديمة

 36.9 147 الجبل الشمالي

 16.3 65 المخفية

 19.8 79 رفيديا

 100 398 المجموع

عنـد   ةلة إحصـائي الد ذات ال توجد عالقة" ومن أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

 اختبـار قمنا بتطبيق " ،مكان السكنو األسرة بين الدخل الشهري لرب ،)α=0.05( مستوى داللة

نسبة دخل من عينة الدراسـة   أعلىأن ) 3-5(يتبين من الجدول  ،اإلجابةكاي تربيع على فئات 

من ثم ، و%26.7البلدة القديمة بنسبة  تليها منطقة ،%37.0منطقة الجبل الشمالي بنسبة تتمثل في
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 مـا  المخفية وسجلت فيسبة لعينة الدراسة واقل ن ،%19.9ة تسجلت ما نسبحيث  منطقة رفيديا

 ،2000 -1000الفئة من  أماممستوى الدخل فئات فقد كانت من نسبة  أعلى أما ،%16.4ة تنسب

ولـو تـم   , من مجموع األسر% 37.8 شيكل وسجل ما نسبته 1500وبهذا يكون متوسط الدخل 

ل، ألسـرة  شيك 1622يني خط الفقر الفلسطمستوى مع  مقارنة متوسط الدخل في منطقة الدراسة

لعـام   از المركزي لإلحصاء الفلسـطيني هفي آخر إحصائية للج مكونة من بالغين وأربع أطفال،

وبلغت نسبة  الفقر، خطمستوى أن نسبة عالية من مجتمع الدراسة يقع تحت  وبهذا نجد م،2005

كبيرة عني أن نسبة وهذا ي ، وهي نسبة عالية جداً،57.8) مدينة نابلس(الفقر في منطقة الدراسة 

ويعود ذلك إلى االعتماد األساسي ألرباب األسر علـى العمـل داخـل     من األسر دخلها متدني،

 ،مما ينعكس سلبا على مسـتوى الـدخول   ،مع تزايد تردي األوضاع االقتصادية للمدينة ،المدينة

ـ  ،ومنطقة السكن ،ويات الدخل لمختلف الفئاتتيوضح مس) 1-5(يالبيان والشكل افة إلـى  باإلض

   .اختالفات نسب الدخول لكل منطقة من مناطق الدراسة

مقدار الدخل الشهري يحـدد مكـان    أنإنما تدل على فدلت على شيء  إن جةيالنتوهذه 

سواء المبنية على  ،دون األخذ باالعتبارات األخرى التي تتحكم في اختيار منطقة السكن ،السكن

  . على صعيد توفر الخدمات وأطبيعة المنطقة  أو األهلب من أساس القر
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  ومكان السكن األسرةوالنسب المئوية بين قيمة الدخل الشهري لرب  تالتكرارا :) 3-5( جدول

الحارة \الحي: مكان السكن* فئات  األسرربدخل  

 
 

الحي: مكان السكن  الحارة \

ــدة المجموع البلـ

 القديمة

ــل الجبـ

 الشمالي
ــديا المخفية  رفي

 

 الدخل

 فئات

اقل من  1000  
 49 3 1 15 30التكرار

 %12.3 %8. %3. %3.8 %7.6 النسبة المئوية%

1000-2000 
 150 25 25 53 47 التكرار

 %37.8 %6.3 %6.3 %13.4 %11.8النسبة المئوية %

2001-3000 
 86 19 14 32 21 التكرار

 %21.7 %4.8 %3.5 %8.1 %5.3المئويةالنسبة %

3001-4000 
 48 15 10 19 4 التكرار

 %12.1 %3.8 %2.5 %4.8 %1.0المئويةالنسبة %

4001-5000 
 31 10 6 11 4 التكرار

 %7.8 %2.5 %1.5 %2.8 %1.0المئويةالنسبة %

 فأكثر 5001
 33 7 9 17  التكرار

 %8.3 %1.8 %2.3 %4.3 المئويةالنسبة %

 المجموع
 397 79 65 147 106 التكرار

 %100.0 %19.9 %16.4 %37.0 %26.7المئويةةالنسب %

  اختبار كاي تربيع 

 63.457 قيمة كاي تربيع

 15 درجات الحرية

 0.000 مستوى المعنوية
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اكبر من قيمة كاي تربيـع  وهي  63.457 تساوينالحظ أن قيمة كاي تربيع المحسوبة 

نقـول  رفض الفرضية، ونا وبالتالي فإنن ،15حرية العلى درجات  24.996المجدولة والتي تبلغ 

بين قيمـة الـدخل الشـهري     0.05يوجد عالقة  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " بأنه

  ".ومكان السكن

  التوزيع التكراري بين قيمة الدخل الشهري ومنطقة السكن: )1-5(شكل 

الدخل فئات

 فاكثر5001من 
4001-5000من 

3001-4000
2001-3000
1000-2000من 

1000اقل من 

C
ou

nt

60

50

40

30

20

10

0

مكان السكن: الحي\ ال

البلدة الفقديمة

الجبل الشمالي

المخفية

رفيديا

  
  والعمل ةأالمر 3 -2 -5

نصيبها بشكل كبير من فرص العمـل   تأخذفي جميع المجتمعات ال  ةالمرأ أن في ال شك

وهذا ينطبق في مجتمعنا العربي بشكل خاص كون المجتمع فـي المنطقـة العربيـة     ،بشكل عام

وكـون   ،وحده مجتمع ذكوري ويعتبر العمل والحصول على الدخل هو من واجب الرجل يشكل

حيث بلغت نسبة النسـاء   اال يختلف عنه اآلخرالمجتمع الفلسطيني جزء من هذه المجتمعات فهو 

نسبة النساء اللواتي يخرجن  منوهي قريبة إلى حد كبير  ،%12.6مل عواتي يخرجن لسوق اللال

ة مع ما تم استنتاجه في منطقة بوإذا قورنت هذه النس ،لسوق العمل في األردن على سبيل لمثال

وهـو   ،%14.1من العينـة   للواتي يعملناأن نسبة الزوجات ) 4-5(نجد من الجدول فالدراسة 
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 ،الصعيد العربـي  على أوسواء على الصعيد الفلسطيني  األخرىقريب إلى حد كبير من النسب 

مـن  % 57.5ربات البيـوت فكانـت    أما ،% 24.4بلغت  اللواتي ال يعملنالزوجات  نسبة أما

  .   مجموع عينة الدراسة

  عالقة الزوجة بقوة العمل توزيع عينة الدراسة حسب متغير :)4-5(جدول 

 %النسبة المئوية العدد عالقة الزوجة بقوة العمل

 14.1 56 تعمل

 24.4 97 ال تعمل

 57.5 229 ربة بيت

  4.0  16  لم يجب

 100 398 المجموع

  .م 2007المسح الميداني  الباحث،: لمصدرا

  الزوجة ومعدل الدخل الشهريعمل  5-2-4

 1000اقل مـن   فيه لزوجةادخل من العينة معدل % 6.9نالحظ أن ) 5-5(من الجدول 

وبالنظر إلى ما سبق يتبين لنا  ،2001من  أكثر% 27.6و ،2000-1000من % 65.5و ،شيكل

 ،شـيكال  2000 -1000النساء العامالت في منطقة الدراسة كانت غالبية دخولهن بين الفئة  أن

وتزيد من مستوى المعيشـة لهـذه    لألسرةوهي نسبة جيدة تعمل على رفع متوسط الدخل العام 

   األسر

 ومعدل الدخل الشهري متغير عمل الزوجةتوزيع عينة الدراسة حسب  :)5-5(جدول 

 معدل الدخل الشهري العدد  %النسبة المئوية
 1000اقل من  4  6.9
 2000-1000من   38 65.5
 2001من  أكثر 16 27.6
 المجموع 58  100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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 مكان السكنمتوسط الدخل الشهري للزوجة و 5-2-5

نجد  فإننا ،الذي يوضح متوسط الدخل للزوجة ومكان السكن) 6-5(بالنظر إلى الجدول 

متوسط دخل فقد كـان   أعلى أما ،شيكال في الشهر 2048.3العاملة بلغ  المرآةمتوسط دخل  أن

ة العاملة في البلـدة  في الشهر كان للمرأ متوسط دخل ، وأدنى 2546.2في منطقة المخفية وهو 

واكبر نسبة للنساء العامالت بجميع فئات الدخل هي  ،شيكال في الشهر 1383.3القديمة حيث بلغ 

 %15.5ل نسبة كانت في البلـدة القديمـة بنسـبة    وأق ،%32.8في الجبل الشمالي وتبلغ نسبتها 

  .  ي مناطق الدراسةمتوسط دخل الزوجة ف توزيعيوضح  )2-5(والشكل البياني

  مكان السكنتوسط الدخل الشهري للزوجة والتكرار والنسب المئوية وم :)6-5(جدول 

الحارة \الحي: مكان السكن* الزوجة فئات دخل   

 
 

\الحي: مكان السكن  الحارة 

 المجموع
القديمةالبلدة 

الجبل 

 الشمالي
 المخفية

 

 رفيديا
 

دخل 

الزوج

 ة

 فئات

 1000 اقل من
 4  1 1 2 العدد

 %100.0  %25.0 %25.0 %50.0دخل الزوجة فئات

-1000 من
2000 

 38 12 6 15 5 العدد

 %100.0 %31.6 %15.8 %39.5 %13.2دخل الزوجة فئات

من أكثر  
2001 

 16 5 6 3 2 العدد

 %100.0 %31.3 %37.5 %18.8 %12.5دخل الزوجة فئات

 المجموع
 58 17 13 19 9 العدد

 %100.0 %29.3 %22.4 %32.8 %15.5لزوجة فئاتدخل ا

متوسط الدخل 

 الشهري للزوجة
 1383.33332076.31582546.1538 1988.2353 2048.2759 

841.872911748.2029  االنحراف المعياري
2 

1549.5243
3 728.76810 1358.9845

8 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  خل الشهري للزوجةدراري بين مكان السكن والالتوزيع التك :)2-5( شكل

الزوجة فئات

1000اقل من 2000-1000من 2001اكثر من 

C
ou

nt

16

14

12

10

8

6

4

2

0

مكان السكن: الحي\ ال

البلدة الفقديمة

الجبل الشمالي

المخفية

رفيديا

 

  الشهرية لألسرة وع الدخولمجم 6 -2 -5

التي كانت  األسرتحسنا كبيرا طرأ على صعيد دخول  أنيتبين ومن خالل عينة الدراسة 

وخرجت الدراسـة إلـى أن أكبـر نسـبة      ،تتفاوت النسب بين هذه المناطقو فيها الزوجة تعمل

يبـين  ) 7-5(شيكل والجـدول   2000-1000كزت بين فئات الدخل ترالشهري مجموع دخلها 

   .ذلك

  لألسرةعينة الدراسة حسب متغير مجموع الدخل الشهري توزيع  :)7-5(جدول 

 الشهري لألسرةمجموع الدخل العدد %النسبة المئوية
 1000اقل من  49 12.3
 2000- 1000من  150 37.7
 3000- 2001من  86  21.6
 4000- 3001من  48 12.1
 5000- 4001من  31  7.8
 5001من  أكثر 33  8.3
 لم يجب 1  0.3
 المجموع 398  100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  الشهري  األسرةمتوسط مجموع دخل  5-2-7

توزيع متوسط مجموع دخول األسـرة والتـي    لنا أنبين تي) 8-5(ومن خالل الجدول 

ومتوسط الدخل هـذا   ،في الشهرشيكل  2721.5 د بلغ فيهاقجاءت موزعة على مناطق الدراسة 

 باإلضافة واإليراداتكون هذا الدخل يعكس جميع الدخول  األسرةال يعكس الدخل الحقيقي لرب 

الذي ال يعطينـا الواقـع    األمر ،األسرةما كان احدهم يعمل في  إذا األبناء أودخل الزوجة  إلى

المعنية بمسـتوى معيشـي مرتفـع     األسرمستوى تمتع يعكس  وإنما ،األسرةالحقيقي لدخل رب 

 3170.9التي تسـكن رفيـديا    لألسربلغ أعلى متوسط مجموع  د، فقويحسن من ظروف حياتهم

التي تسكن البلـدة القديمـة    األسر تلك لعينة الدراسة مجموع دخول متوسط وأقل شهريا، شيكل

  .في الشهر شيكل 1716.3بواقع 

  مجموع الدخل الشهري لألسرةلدراسة حسب متغير متوسط توزيع عينة ا :)8-5(جدول 

 مجموع الدخل الشهري لألسرةمتوسط

 \الحي:مكان السكن

 الحارة

الدخلمتوسط مجموع

 الشهري لألسرة
االنحراف لمعياري  رالتكرا

 1042.5010 106 1716.3208 البلدة القديمة

 2202.4385 147 2951.0204 الجبل الشمالي

 2115.3037 65 3295.3846 المخفية

 1751.9331 79 3170.8861 رفيديا

 1946.4 397 2721.4861  المجموع

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  اإلنفاقحجم  5-3

علـى   ةرساأل إنفاقويعرف . مستوى المعيشةل أساسيامؤشرا  األسرة إنفاقيعتبر معدل 

وتدل التغيرات فـي  . خالل فترة معينة تهالكهاسا األسرةالتي بمقدور  كمية السلع والخدماتأنة 
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 لهـا تعـرض  ت التيوالضغوط  األسرة قتصادتغييرات في االعلى  اإلنفاق لكالمكونات النسبية لذ

على انه النقد الذي يصرف علـى شـراء    اإلنفاقالفلسطيني  لإلحصاء يالجهاز المركز ويعرف

كذلك النقد الذي يتم  ،األسرةهالك وتخصص الست ،معيشية ألغراضالسلع والخدمات المستخدمة 

  .    والتبرعات ،والهدايا ،والصدقات ،والزكاة ضرائبعلى الرسوم وال إنفاقه

احد المحددات الرئيسية في قياس نسبة الفقر فـي أي مجتمـع    اإلنفاقكما ويعتبر حجم 

  .المادية غيرشراء حاجاتها المادية وعلى سرة يعبر عن مقدرة اال هكون

  لألسرة الشهري اإلنفاق طمتوس 3-1 -5

عدد من اسر العينة يقع عنـد  أقل  أنالعينة  خالل نالحظ من )9-5( التالي من الجدول

عدد من اسر العينة يقع  ى، وأعل%7.8بلغت  4001لفئات الدخل أكثر من  متوسط إنفاق شهري

   .الدراسةمن مجتمع %46.2بلغت  2000-1000لفئات الدخل بين  اإلنفاقمتوسط عند 

  الشهري اإلنفاقتوزيع عينة الدراسة حسب متغير متوسط  :)9-5(دول ج

الشهرياإلنفاقمتوسط  العدد  %النسبة المئوية
 1000اقل من  42 10.6
 2000-1000من  184 46.2
 3000-2001من  98 24.6
 4000-3001من  43 10.8
 4001من  أكثر 31 7.8
 المجموع 398 100

  .م 2007يدانيالباحث، المسح الم: المصدر

  األسرةل رب خود اإلنفاقمتوسط  5-3-2

عنـد   ةلة إحصـائي الد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

 األسـرة في  اإلنفاقومتوسط  ،األسرةبين قيمة الدخل الشهري لرب  ،)α=0.05( مستوى داللة

 نسـبة  اكبـر  أن ) 10-5(ن من الجدول يتبي ,اإلجابةكاي تربيع على فئات  اختبارقمنا بتطبيق "
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بنسـبة   2000 -1000فئات بين  اإلنفاقمتوسط عند هي  كليبالشلمجموع الدخل الشهري  اسر

تقع عند فئـة متوسـط   , كليبالشنسبة لقيمة الدخل الشهري  علىوأ، عينة الدراسة ، من46.4%

يؤدي إلى  األسرةلرب  شيكل، وهذا يدل على انه كلما زاد الدخل الشهري 4001من  أكثر إنفاق

   .   األسرة إنفاقزيادة متوسط 

ومتوسـط   األسـرة والنسب المئوية بين قيمة الدخل الشهري لـرب   تالتكرارا :)10-5(جدول

  األسرةفي  اإلنفاق

 
 

فئات األسرةفي  اإلنفاق متوسط  

اقل مـن المجموع
1000 

1000-
2000 

2001-
3000 

3001-
4000 

 

مـن أكثر
4001 
 

 قيمة الـدخل 

ــهري الشـ

 بالشيكل

 أقل مـن 
1000 

 81 1 1 7 52 20 التكرار

ــة% قيمــ

 الـــدخل

الشــــهري

 بالشيكل

24.7% 64.2% 8.6% 1.2% 1.2% 100.0% 

1000-
2000 

 149 2 2 28 99 18 التكرار

ــة% قيمــ

 الـــدخل

الشــــهري

 بالشيكل

12.1% 66.4% 18.8% 1.3% 1.3% 100.0% 

2000-
3000 

 95 4 12 48 29 2 التكرار

ــة% قيمــ

 الـــدخل

الشــــهري

 بالشيكل

2.1% 30.5% 50.5% 12.6% 4.2% 100.0% 

 35 7 13 11 3 1 التكرار-3000
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ــة% 4000 قيمـ

 الـــدخل

الشــــهري

 بالشيكل

2.9% 8.6% 31.4% 37.1% 20.0% 100.0% 

4000-
5000 

 22 7 12 3   التكرار

ــة% قيمــ

 الـــدخل

الشــــهري

 بالشيكل

  13.6% 54.5% 31.8% 100.0% 

 أكثر من
5000 

 12 10 2    التكرار

ــة% قيمــ

 الـــدخل

الشــــهري

 بالشيكل

   16.7% 83.3% 100.0% 

 المجموع

 394 31 42 97 183 41 التكرار

ــة% قيمــ

 الـــدخل

الشــــهري

 بالشيكل

10.4% 46.4% 24.6% 10.7% 7.9% 100.0% 

  م 2007الباحث، المسح الميداني: المصدر

  اختبار كاي تربيع 

تربيعقيمة كاي   325.251 

 20 درجات الحرية

 0.000 مستوى المعنوية

أكبر من قيمة كاي تربيـع  وهي  325.251 تساوينالحظ أن قيمة كاي تربيع المحسوبة 

نرفض الفرضية الصـفرية   فإنناوبالتالي  20على درجات حرية  31.410التي تبلغ و المجدولة

القة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  يوجد ع" بأنهوالتي تقول  ،ونقبل بالفرضية البديلة

وهذا يعني انه كلما زاد الـدخل زاد متوسـط    ".اإلنفاقبين قيمة الدخل الشهري ومتوسط  0.05

  .في مجتمع الدراسة األسرلدى  اإلنفاق
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  األسرةوعدد العاملين في  اإلنفاقمتوسط  5-3-3

ه ة بأن ية القائل ة صحة الفرض ل دراس ن أج ة" م د عالق ائيالد ذات ال توج ة إحص د  ةل عن

قمنا بتطبيق " األسرةفي  اإلنفاقومتوسط  األسرةعدد العاملين في بين  ،)α=0.05( داللةمستوى 

لمجمـوع   إنفاق نسبة أعلى أن) 11-5(، يتبين من الجدول اإلجابةكاي تربيع على فئات  اختبار

مـن مجتمـع   % 46.0ونسبتها , 2000 -1000فئات بين  إنفاقمتوسط  عند عدد العاملين تقع

لعدد العاملين، أي يوجد بها اكبر عدد من العاملين ضـمن فئـات    األكبرالدراسة، وهي النسبة 

مجموع عدد العاملين تقع عند فئة متوسـط  لعدد األسر من  واقل نسبة, المذكورة اإلنفاقمتوسط 

وهذا ما , كبيرليس ب األسرعدد العاملين في هذه  أنأي  شيكال في الشهر، 4001من  أكثر إنفاق

قـل عـدد    إذا أمـا ، إنفاقهمينعكس إيجابا على متوسط  األسرةكلما زاد عدد العاملين في  ,يثبت

     .يتراجع اإلنفاقفان متوسط , األسرةالعاملين في 

في  اإلنفاقمتوسط و األسرةوالنسب المئوية بين عدد العاملين في  تالتكرارا :)11-5( جدول

  األسرة

  . 2007الباحث، المسح الميداني : المصدر

  اختبار كاي تربيع
يعقيمة كاي ترب  54.725 

 8 درجات الحرية
 0.000 مستوى المعنوية

 
 

 متوسط فئات

وعالمجم اقل من 
1000 

- 1000من
2000 

- 2001من
3000 

- 3001من 
4000 

من  أكثر
4001 
 

عدد 
 العاملين

1اقل من

 280 10 321486624التكرار
% 

لعدد 
العاملين

11.4% 52.9% 23.6% 8.6% 3.6% 100.0%

2-1من 

 82 13 4272315التكرار
% 

لعدد 
العاملين

4.9% 32.9% 28.0% 18.3% 15.9% 100.0%

 من أكثر
2 

 25 8 1394التكرار
% 

لعدد 
العاملين

4.0% 12.0% 36.0% 16.0% 32.0% 100.0%

 المجموع

 387 31 371789843التكرار
% 

لعدد 
العاملين

9.6% 46.0% 25.3% 11.1% 8.0% 100.0%
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ة كاي تربيع المجدولـة  أكبر من قيم 54.725نالحظ أن قيمة كاي تربيع المحسوبة هي 

يوجد "  بأنهنرفض  الفرضية و نقول  فإنناو بالتالي  8على درجات حرية   16.919التي تبلغ و

متوسـط  و األسـرة بين عدد العاملين في  0.05عالقة  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

  .األسرةفي  اإلنفاق

  

  الشهري حسب مكان السكن اإلنفاقمتوسط  5-3-4

حسب مكان السكن  لألسرالشهري  اإلنفاقمتوسط  أنتبين ) 12-5(ومن خالل الجدول 

 ،شيكال 2734.6كان في منطقة المخفية حيث بلغت  الشهري اإلنفاقمستوى لمتوسط  أعلىوان 

ومن ثم منطقة الجبـل الشـمالي    ،شيكال في الشهر 2638بلغ  إنفاقا منطقة رفيديا بمتوسط تليه

فقد كان في منطقة البلـدة   إنفاقاقل مستوى  أما ،شيكال في الشهر 2259.2 إنفاقسجل متوسط 

 2381.5كـان   إسـرائيليا، العام لمنطقة  اإلنفاقمتوسط  أما ،شيكال في الشهر 2145.4القديمة 

حيث بلغ متوسـط   ،في مدن الضفة الغربية اإلنفاقما قورن مع متوسط  وإذا ،الشهرشيكال في 

فـي   اإلنفـاق متوسـط   أنيتضح  وبهذا إسرائيلياشيكل  3400دينار أي ما يعادل  635 اإلنفاق

فـي مـدن الضـفة     اإلنفاقمع متوسط  األياممنطقة الدراسة يعتبر منخفض بشكل كبير في هذه 

إلـى الوضـع    باإلضافة ،لسبب يعود لتراجع الدخول وقلة فرص العملا أنوبتقديري  ،الغربية

الم الذي تمارسه سلطات االحتالل على المنـاطق الفلسـطينية   ظوالحصار ال ،السيئاالقتصادي 

دفع الرواتب منذ قدوم حماس إلى السـلطة   تأخر أنكما  ،بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص

  .     لألسر نفاقاإلزاد من تفاقم الوضع وتراجع معدل 
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   السكنالشهري لمناطق  اإلنفاقتوزيع عينة الدراسة حسب متغير متوسط  :)12-5( جدول

الشهري لألسرة اإلنفاقمتوسط   

ةرالحا/الحي:مكان السكن اإلنفاقمتوسط    االنحراف لمعياري التكرار 

 3349.3962 107 2145.3738 قديمةالالبلدة 

 1184.9371 147 2259.1837 الجبل الشمالي

 1580.0248 65 2734.6154 المخفية

 1664.5862 79 2637.9747 رفيديا

 2124.2978 398 2381.4196 المجموع

  م 2007الباحث، المسح الميداني: المصدر

  على الطعام  اإلنفاقحجم  5-3-5

إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن الحاجة إلى الطعام تستحوذ على نسبة عاليـة مـن حجـم    

طعام في منطقة الدراسة كان مـن  أن اإلنفاق على ال) 13-5(يتضح من الجدول ،نفاق لألسراإل

من دخولها على % 41حيث بلغ معدل العائالت التي تنفق أكثر من  ،ولويات لدى جميع األسراأل

بكثير مـن حجـم    أعلى، وهو العام لالسرة اإلنفاقمن % 52.3 شكل الطعام ما نسبته ،الطعام

من % 37.7على الطعام بحدود  اإلنفاقم لمدن شمال الضفة الغربية حيث بلغت نسبة العا اإلنفاق

  .    1لالسرة اإلجماليقيمة الدخل 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الطعام :)13-5(جدول 

 الطعام العدد %النسبة المئوية
  %20أقل من  8 2.0
 %30-20من  94 23.6
  %40-31من  88 22.1
  %41من  أكثر 208 52.3
  المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
                                                 

  .33ھالل، الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، مرجع سابق، ص 1
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  على أجرة السكن اإلنفاقحجم  5-3-6

 استحوذت علـى  أنها على اجرة السكن اإلنفاقالذي يوضح ) 14-5(نالحظ من الجدول 

 سـر األبسـطة علـى   وهي نسبة ليست % 30 -20ما بين  اإلنفاقمن فئات  50.3نسبة  أعلى

  .ن عينة الدراسةم المستأجرة

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير اجرة المسكن :)14-5(جدول 

 اجرة المسكن العدد %النسبة المئوية
  %20أقل من  45 27.3
 %30-20من  83 50.3
  %40-31من  24 14.5
  %41أكثر من  13 7.9
  المجموع 165 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  على الخدمات اإلنفاقحجم  5-3-7

 أعلـى وأن  ،%20ممن ينفقون اقل مـن  % 33.3نسبة  أن )15-5(نالحظ من الجدول 

، %40-31ممـن ينفقـون   % 9.6،  و%30-20كانت ممن ينفقون % 53.3 وتمثل إنفاقنسبة 

  على الخدمات فأكثر% 41ممن ينفقون % 3.8و

  خدماتالتوزيع عينة الدراسة حسب متغير : )15-5(جدول 

 خدمات العدد  %ةالنسبة المئوي

  %20أقل من  132 33.3

 %30- 20من  211 53.3

  %40- 31من  38 9.6

  %41أكثر من  15 3.8

  المجموع 396 100
  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر



 101

  األخرىعلى االحتياجات  اإلنفاقحجم  5-3-8

 األسـرة هيـة  والمتمثلة برفا األخرىعلى االحتياجات  اإلنفاق أن) 16-5(يبين الجدول 

 46.3 فاقل وسجلت مـا نسـبته  % 20في الفئة  كانت نسبتهوالسفر وما إلى ذلك  األبناءوتعليم 

في مجتمع الدراسة ينصب بشكل كبير في تـوفير   األسروهي من اقل النسب كون االهتمام لدى 

  . ألفرادها األساسيةاالحتياجات 

  اخرى توزيع عينة الدراسة حسب متغير احتياجات :)16-5(جدول 

 احتياجات اخرى العدد  %النسبة المئوية
  %20أقل من  179 46.3
 %30-20من  130 33.6
  %40-31من  40 10.3

  %41أكثر من  38 9.8
  المجموع 387 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  المساعدات المقدمة لالسرة 4 -5

ادي من اجل الصمود واالسـتمرار  احد اوجه الدعم الم لألسرتعتبر المساعدات المقدمة 

في منطقة الدراسة  لألسرالمقدمة  وأنواعهاالضوء على المساعدات  إلقاءومن خالل  ،في الحياة

هذه المساعدات كانت قليلة ومقتصرة على نوع محدد وعدد بسيط مـن سـكان    أننالحظ  فإننا

ة او أي نوع من المسـاعدة  التي تلقت مساعدة سواء مادية او عيني األسر أنحيث تبين  ،المدينة

الغالبيـة   شـكلت التي لم تتلقى أي نوع من المساعدة  األسرمن حجم العينة بينما % 30.2 بلغت

    :)17-5( حسب ما هو مبين في الجدول% 67.3وبلغت نسبتها ما يقارب 
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األخيرتلقي اية مساعدات خالل العام  توزيع عينة الدراسة حسب متغير :)17-5(جدول   

%المئويةالنسبة   هل تلقيتم اية مساعدات خالل العام األخير العدد
  نعم 120 30.2
  ال 268 67.3
  لم يجب 10 2.5
  المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  نوع المساعدات المقدمة 5-4-1

معظـم   أنباالطالع على نوع المساعدة المقدمة لالسرة في منطقـة الدراسـة نالحـظ    

في منطقة  األسرمن عدد % 59.1 رة عن مساعدات عينية شكلت ما نسبتهساعدات كانت عباالم

وهي اقل نسبة مسـاعدات مقدمـة فـي     ،%1.6 المنازلالدراسة بينما احتلت مساعدات ترميم 

  . يبين نوع المساعدات المقدمة) 18-5(والجدول  ،منطقةال

 مساعدات المقدمةنوع ال توزيع عينة الدراسة حسب متغير :)18-5(جدول 

 نوع المساعدة العدد %النسبة المئوية
  مساعدات مالية 18 14.2
  مساعدات عينية 75 59.1
  األبناءمساعدات لتعليم  4 3.1
  مساعدات لترميم المنزل 2 1.6
  من نوع أكثر 28 22.0
  المجموع 127 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر 

  دةجهة تقديم المساع 5-4-2

 حصـلت علـى  التـي   األسرعدد  أننالحظ  فإننابالنظر إلى جهة تقديم المساعدات  أما

واحتلت الموقع الثاني وكالة الغوث  ،%34.4 من جهة حيث شكلت ما نسبته أكثرمساعدات من 

ن االجتماعيـة  ومن ثم جاءت وزارة الشـؤو  ،%22.7 تقديم المساعدة حيث حققت ما نسبته في

متساوية بنفس المقدار مـع المسـاعدات المقدمـة مـن     فهي  ،%17.2 هوكان نصيبها ما نسبت
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% 3.9و ،%4.7 ولجنة الزكاة فقد شكلت ما نسبته رالخي أهلمساعدات  أما ،التنظيمات السياسية

  :)19-5(وذلك حسب الجدول  ،على التوالي

 ةمتغير الجهة الرئيسية المسؤولة عن المساعدتوزيع عينة الدراسة حسب  :)19-5( جدول

%النسبة المئوية  الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات العدد 

 الشؤون االجتماعية 22 17.2

 وكالة الغوث 29 22.7

 لجنة الزكاة 5 3.9

الخير أهل 6 4.7  

 تنظيمات سياسية 22 17.2

من جهة أكثر 44 34.4  

 المجموع 128 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

 المهنةوالعمل طبيعة  5 -5

سب لكي يـتمكن اإلنسـان   لتحقيق الدخل المنا يعتبر العمل والمهنة من المحددات األساسية

وتعتبر مهنة رب األسـرة   اسرتة،ومن اجل تحقيق الحياة الكريمة ألفراد  ،من تحقيق قوت يومه

الدراسة كـان  ففي منطقة  ،من المؤشرات المهمة لقياس مستوى المعيشة والرفاهية في المجتمع

ففي عينة الدراسة تبين أن غالبية أرباب األسـر   ،للدخل والمهنة عالقة وثيقة لتحقيق هذه الغاية

-5(ومن خالل الجدول  ،مع تفاوت النسب بين كل مهنة ،%89.9شكلت ما نسبته فلديهم عمل 

 ،خـرى األالنسب مقارنة مع المهن  أعلىمن  مهنة الموظفنالحظ توزيع المهن فقد كانت ) 20

المهن نقل ومواصالت وهـذه النسـب    أصحاباقل النسب كانت من  أننرى  اآلخرفي الجانب 

من المـوظفين   األسر أربابمعظم على المدينة  بسبب احتواءو ،آخرحي إلى من  كذلك تختلف

  .   فهذا انعكاس طبيعي لحالة المدينة كونها تمثل منطقة حضرية
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  األسرةب متغير مهنة رب توزيع عينة الدراسة حس :)20-5(جدول 

 األسرةمهنة رب  العدد %النسبة المئوية
 موظف 117 29.4
 تاجر 65 16.4
 صناعة 30 7.6
 خدمات 20 5.0

  بائع 44 11.1
  بناء 17 4.3
  نقل و مواصالت 16 4.0

  حرفي 50 12.6
  ال يعمل 24 6.1
  متقاعد 13 3.3
  لم يجب 2  0.5
 المجموع 398 100

  .م 2007ث، المسح الميدانيالباح :المصدر

 األسرةمهنة رب وقيمة الدخل الشهري  5-5-1

ففي  ،وطبيعة المهنة تحدد قيمة الدخل ،تعتبر قيمة الدخل ضرورية من اجل االستمرار في الحياة

المهن تحقيقا للدخل فـي   أكثرموظف كانت من المهنة  أن) 21-5(مجتمع الدراسة يبين الجدول

دخل الشھري بالشيكل  ،%29.3ما نسبته  وحققت ،جميع فئات الدخل ة ال واقل نسبة لمجموع قيم

ل ومواصالت  األسرةمھنة رب  ويعزى هذا إلى توجه المدينة مـن الواقـع   , %4.1في مجال نق

  يوضح ھذه العالقة) 3-5(والشكل البياني  ،الصناعي إلى اتجاه الوظائف

ة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه ( عند مستوى دالل

α=0.05(،  ا بتطبيق " األسرةمھنة رب و األسرةبين دخل رب ارقمن ات  اختب ى فئ ع عل اي تربي ك

   .اإلجابة
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و مهنـة رب   األسـرة التكرارات والنسب المئوية لقيمة الدخل الشهري لـرب   :)21-5(جدول

  األسرة

 

مھنة رب األسرة

 المجموع
نقل  بناء بائعدماتخصناعة تاجر موظف

 متقاعد ال يعمل حرفي ومواصالت
 

قيمة 
 الدخل

الشھري 
بالشيكل

 أقل من
1000 

 81 2 20 13 4 3 15 6 5 4 9 التكرار

قيمة % 
 الدخل

الشھري 
 بالشيكل

11.1%4.9%6.2%7.4%18.5%3.7%4.9% 16.0% 24.7% 2.5% 100.0% 

1000-
2000 

 148 6 2 25 8 6 22 7 13 22 37 التكرار

 قيمة% 
 الدخل

الشھري 
 بالشيكل

25.0%14.9%8.8%4.7%14.9%4.1%5.4% 16.9% 1.4% 4.1% 100.0% 

2000-
3000 

 94 4  6 3 6 6 4 6 21 38 التكرار

 قيمة% 
 الدخل

الشھري 
بالشيكل

40.4%22.3%6.4%4.3%6.4%6.4%3.2% 6.4%  4.3% 100.0% 

3000-
4000 

 35 1  4 1 2 1 2 4 6 14 التكرار

قيمة% 
 الدخل

الشھري 
 بالشيكل

40.0%17.1%11.4%5.7%2.9%5.7%2.9% 11.4%  2.9% 100.0% 

4000-
5000 

 22   1  12711 التكرار

 الدخل قيمة% 
الشھري 
 بالشيكل

54.5%31.8%4.5%4.5%   4.5%   100.0% 

 أكثر من
5000 

 12   1     1 5 5 التكرار
الدخلقيمة% 

الشھري 
 بالشيكل

41.7%41.7%8.3%    8.3%   100.0% 

 المجموع

 392 13 22 50 16 17 44 20 30 65 115 التكرار

قيمة% 
 الدخل

الشھري 
 بالشيكل

29.3%16.6%7.7%5.1%11.2%4.3%4.1% 12.8% 5.6% 3.3% 100.0% 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  
  اي تربيع اختبار ك

 134.51 قيمة كاي تربيع
 46 درجات الحرية
 0.000 مستوى المعنوية
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ة 134.51 من الجدول السابق نالحظ أن قيمة كاي تربيع المحسوبة ھي و ھي أكبر من قيم

غ  ي تبل ة و الت ى 62.830كاي تربيع المجدول ة  عل الي  46درجات حري او بالت نرفض صحة  فإنن

ة إحصائيالد ذات عالقةتوجد " بأنهالفرضية و نقول  ة ةل د مستوى دالل ة  ،)α=0.05( عن ين قيم ب

   ." األسرةالدخل الشھري و مھنة رب 

  األسرةالتوزيع التكراري بين قيمة الدخل الشهري و مهنة رب  :)3-5(شكل 

  األسرةمكان عمل رب  5-5-2

في عينة الدراسة تركـز فـي    األسرةأن مكان عمل رب  )22-5( ،دولنالحظ من الج

وهـذا   ،يعملون خـارج الـوطن   ممن% 1.0اقل نسبة و، ةمن العين% 82.4مدينة نابلس بنسبة 

مما ينعكس سلبا بسبب التقلبات االقتصادية وعدم  ،العمل تركز في داخل المدينة أنيعطينا تفسير 

 من أول من العائدات المالية سواء من سوق العمالة الخارجي لويق ،االستقرار الذي تعيشه المدينة

 األسـر  ألربابالذي يؤدي إلى تراجع مستوى الدخل  األمر ،األخضرسوق العمالة داخل الخط 

بين سكان المدينة وارتفاع  الفقرويزيد من حالة  ،واالستهالك اإلنفاقويؤدي إلى تراجع مستويي 

  .معدالت من هم دون خط الفقر الوطني

تحديد قيمة الدخل الشھري بالشيكل  

5000أكثر من 

4000-5000
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2000-3000

1000-2000

1000أقل من 
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0

صناعة

خدمات

بائع

بناء

نقل ومواصالت

حرفي

ال يعمل

متقاعد
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  األسرةب توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان عمل ر :)22-5(جدول 

%النسبة المئوية  األسرةمكان عمل رب العدد
 مدينة نابلس 328 82.4
 قرية فلسطينية 11 2.8
 مدينة اخرى في الضفة 27 6.8
 )إسرائيل( المحتلة األراضي 1  0.3
 خارج الوطن 4 1.0
  لم يجب  27 6.8
 المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  األسرةمكان عمل رب لدخل الشهري وقيمة ا 5-5-3

 ألربـاب ة لمجموع قيمة الدخل الشهري بالشيكل نسب أعلى أن )23-5(الجدول تبين مني

لجميـع   األسرةمكان عمل رب مقارنة مع % 88.3تبلغ و ،مدينة نابلس هي مكان العملو األسر

في خارج الـوطن   من يعمللهي لمجموع قيمة الدخل الشهري بالشيكل واقل نسبة  ،العينة أفراد

الذي يعكـس   األمرالمدينة ال تعتمد على العمالة الخارجية،  أنوهذا يعطي مدلول  ،%1.1بنسبة 

، اإلفقـار وازديـاد حـاالت    األوضاعمما يؤدي إلى تردي , نفسه على واقع المدينة االقتصادي

  . يوضح هذه العالقة) 4-5(والشكل البياني
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مكـان  مئوية لتحديد قيمة الدخل الشهري لرب األسـرة و التكرارات والنسب ال :)23-5( جدول

  عمل رب األسرة

 
 

 مكان عمل رب األسرة

ــة المجموع مدين

 نابلس

ــة قريـ

فلسطينية

ــة مدين

ــرى أخ

ــي فـ

 الضفة

األراضي

-المحتلة

 إسرائيل

خارج

 الوطن
 

ــد تحديـ

ــة قيمــ

ــدخل  الـ

ــهري الش

 بالشيكل

ــن ــل م  أق
1000 

 63   1  62 التكرار

الشهري الدخل قيمة% 

 بالشيكل
98.4% 1.6%   100.0% 

1000-
2000 

 145   3 5 137 التكرار

الشهري الدخلقيمة%

 بالشيكل
94.5%3.4% 2.1%   100.0% 

2000-
3000 

 93 1  13 3 76 التكرار

الشهري الدخلقيمة%

 بالشيكل
81.7%3.2% 14.0%  1.1% 100.0% 

3000-
4000 

 34 1  3 1 29 التكرار

الشهري الدخلقيمة%

 بالشيكل
85.3%2.9% 8.8%  2.9% 100.0% 

4000-
5000 

 22 1 1 5 1 14 التكرار

الشهري الدخلقيمة%

 بالشيكل
63.6%4.5% 22.7% 4.5% 4.5% 100.0% 

ــر مــن  أكث
5000 

 12 1  2 1 8 التكرار

الشهري الدخلقيمة%

 بالشيكل
66.7%8.3% 16.7%  8.3% 100.0% 

مجموعال  

 369 4 1 27 11 326 التكرار

الشهري الدخلقيمة%

 بالشيكل
88.3%3.0% 7.3% .3% 1.1% 100.0% 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  األسرةالتوزيع التكراري بين قيمة الدخل الشهري و مكان عمل رب  :)4-5(شكل 

تحديد قيمة الدخل الشهري بالشيكل  
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مدينة نابلس

قرية فلسطينية

مدينة أخرى في الضفة

األراضي المحتلة-اسرا

ئيل

خارج الوطن

 

  التركيب العمري للسكان 5-6

المختلفـة فـي    األعمارعملية توزيع السكان حسب فئات  بأنه"ان يعرف التركيب العمري للسك

قصوى تكمن في  أهميةولمعرفة التركيب العمري للسكان في المجتمع " زمني محدد إسنادموعد 

بعض العمليات الديموغرافية الحيوية كالخصوبة والوفاة والهجرة على فئات  تأثيرفهم وتوضيح 

لنشاط االقتصادي بعد فهم نسـبة الفئـات   لالصورة الحقيقية  كما تساعد على فهم السن المختلفة،

الذي يعكس مستوى المعيشة بصـورة عامـة    األمر الة،ير المنتجة أو المعيلة أو المعالمنتجة وغ

، والمشاكل المترتبة عليهـا فـي المجتمعـات الفتيـة     ومستوى معيشة الفئات المعالة من السكان

مجتمع وضرورية ألغراض التخطيط ورسـم السياسـات   والهرمية، كما أنها مهمة جدا في أي 

    .السكانية والعمرانية والتعليمية واالجتماعية

  األسرةالعمر لرب  1 -6 -5

 -36بـين   أعمارهممجتمع الدراسة  عينة اكبر عدد من أننالحظ  )24-5(من الجدول 

فئـة منتجـة   تدل نظريـا علـى    أنهاحيث , ، وتعتبر هذه النسبة جيدة%36.7عام ونسبتهم  45

مستويات  أمامالدخول المتدنية التي تحصل عليها هذه الفئة هو الذي يقف عائق  أن إالاقتصاديا، 
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، %1.8عام، ونسبتهم 25اقل من  أعمارهم،  وان اصغر عمر من مجموع عينة الدراسة إنتاجها

   . الحاليةالزواج نظرا للظروف االقتصادية  ألعباءجيل الشباب اقل تحمال  أنوهذا مدلول على 

   األسرةتوزيع عينة الدراسة حسب العمر لرب  :)24-5(جدول 

 %النسبة المئوية العدد األسرةالعمر لرب 

  1.8  7  25اقل من 

 21.4 85  35-25من 

  36.7 146  45-36من 

 23.6 94  55-46من 

  16.6 66  فأكثر 56من 

 100 398 المجموع

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  األسرةعدد العاملين في  5-6-2

% 20.6فأقـل،   1من العينة عدد العاملين من  %70.4 نالحظ أن )25-5(من الجدول 

  . %6.3بنسبة  أشخاص 3أكثر من وعدد العاملين  6.3كان،

  األسرةتوزيع عينة الدراسة حسب عدد العاملين في  :)25-5(جدول 

%النسبة المئوية  األسرةعدد العاملين في العدد

  فأقل 1من  280 70.4
20.6 82 2 
  3من أكثر 25 6.3

 لم يجب 11 2.8

 المجموع 398 100
  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

عنـد   ةلة إحصـائي الد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

 اآلنمتالك منزل حتى وأهم سبب لعدم ا األسرةعدد العاملين في بين  ،)α=0.05( مستوى داللة

   .اإلجابةكاي تربيع على فئات  اختبارقمنا بتطبيق "
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عود إلى ي اآلنلعدم امتالك منزل حتى  األهمأن السبب ) 26-5(الجدول  يتبين من خالل

وذلك , وقد احتلت اعلى نسبة مقارنة مع باقي النسب %84.3عدم توفر االمكانات المادية بنسبة 

 األوضاعوهو انعكاس لحالة تردي  نسبة عالية،شخص واحد ب األسرة فيعدد العاملين  أنبسبب 

وان عـدم  , ماديـة  إمكانياتتوفر  إلىامتالك منزل يحتاج  أن لذلك تبين ,في المدينة ةاالقتصادي

هنـاك   أناى , %2.6بسبب عدم الحاجة وهي بنسبة قليلـة   اآلنالحاجة إلى امتالك منزل حتى 

كلمـا زاد عـدد    أي ،المالية المترتبة على ذلك األعباءتحمل  األسرةحاجة لكن ال يستطيع رب 

الذي يجعل من  األمرمادية اكبر  إمكانيات، كلما زادت نسبة الدخل، وتوفرت األسرةالعاملين في 

   . السهل امتالك منزل وهذا ما لم يتوفر في عينة مجتمع الدراسة

مادية  إمكانياتلدخل، وتوفرت ، كلما زادت نسبة ااألسرةكلما زاد عدد العاملين في  أي

   . الذي يجعل من السهل امتالك منزل وهذا ما لم يتوفر في عينة مجتمع الدراسة األمراكبر 

بين عدد العاملين في األسرة وأهـم سـبب لعـدم     تالتوزيع النسبي والتكرارا :)26-5( جدول

  امتالك منزل حتى اآلن

تى اآلنأھم سبب لعدم امتالكك منزل ح*العاملين فئات  

 
 

 اآلن أھم سبب لعدم امتالكك منزل حتى

عدم توفر االمكانات  المجموع
 المادية

رخص 
 األجرة

القرب من مراكز 
 الخدمات

عدم توفر قطعة 
 أرض

عدم 
 الحاجة

 

 العاملين
 فئات

1اقل من  

 115 2 101714التكرار

% 
 المئوية
 العاملين
فئات

87.8%6.1%.9%3.5% 1.7% 100.0% 

2-1من   

 33 2 25231التكرار

% 
 المئوي
 العاملين
 فئات

75.8%6.1%9.1%3.0% 6.1% 100.0% 

من أكثر  2 

 5  1 31 ابتكرا

% 
 المئوي
 العاملين
 فئات

60.0%20.0% 20.0%  100.0% 

 المجموع

 153 4 1291046ابتكرا

% 
 المئوي
 العاملين
 فئات

84.3%6.5%2.6%3.9% 2.6% 100.0% 
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  كاي تربيع اختبار 

 14.391 قيمة كاي تربيع
 8 درجات الحرية
 0.072 مستوى المعنوية

  

ي  وبة ھ ع المحس اي تربي ة ك ظ أن قيم ع  14.391نالح اي تربي ة ك ن قيم ي أصغر م وھ

ي غ  المجدولة و الت ة  16.919تبل ى درجات حري الي و 8عل ابالت ل صحة الفرضية و فإنن ول نقب نق

ه د ع" بأن ةال توج ة إحصائيالد ذات الق ة ةل د مستوى دالل ي  ،)α=0.05( عن املين ف دد الع ين ع ب

  ". اآلنوأھم سبب لعدم امتالك منزل حتى  األسرة

  كيب االجتماعي للسكانالتر 5-7

المهمة التي نستطيع من خاللها الكشف عن  األموريعتبر التحليل االجتماعي للسكان من   

قتصادية، التي يعاني منها السكان ومدى تغلغلها بينهم والن العديد من المشكالت االجتماعية واال

هـو  معرفتها يساعد في وضع الحلول المناسبة لها، والمقصود بالتركيب االجتمـاعي للسـكان   

ومستوى تعليم أفرادها والحالة االجتماعية لرب األسـرة، وكـذلك معرفـة     األسرةمعرفة حجم 

لذلك تعتبـر  ، متوفرة من ماء وكهرباء، ووسائل الراحةالمساكن التي يقطنها السكان والخدمات ال

لتحديـد   لسـكان من العناصر المهمة أيضا في دراسة ا دراسة التركيب االجتماعي واالقتصادي

      . مالمح النشاط االقتصادي المستقبلي

  األسرةالحالة االجتماعية لرب  1 -7 -5

 بلغت ثالعينة حيمن  األكبرة المتزوجون قد شكلوا النسب نالحظ أن) 27-5(من الجدول 

فقـط  % 1.0و ،ملأر األسرةال رب % 2.0و ،أعزب األسرة رب العينةمن % 7.5و ،% 89.4

يكون غالبية  أنومن الطبيعي جدا  ،األسر أربابطبيعي كون الدراسة تناولت  أمروهذا  ،مطلق

تـائج المتوقعـة   وهذه النتيجة منسجمة بشكل كبيـر مـع الن   ،عينة الدراسة من المتزوجين أفراد

  . للدراسة
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  األسرةتوزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية لرب  :)27-5(جدول 

 %النسبة المئوية العدد األسرةالحالة االجتماعية لرب

 7.5 30 أعزب

 89.4 355 متزوج

 1.0 4 مطلق

 2.0 8 أرمل

 0.3 1 لم يجب

 100 398 المجموع

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

 األسرةلرب المستوىالتعليمي  5-7-2

من أهم المحددات الرئيسية التي يمكن االعتمـاد عليهـا فـي     يعتبر المستوى التعليمي

وهي من أهم العوامل التي تظهـر   ،فقر وأثرها على التطور العمرانيالكشف عن أبعاد ظاهرة ال

لنا أن انخفاض مستويات التعليم إلـى  حيوية النشاط االقتصادي في المجتمع، وربما ال نبالغ إذا ق

تجـذرها فـي أوسـاط    وان يؤدي إلى نمو ظاهرة الفقر و حد شيوع األمية وتفشي الجهل ال بد

ويتبين مـن   ،المجتمع وان التعليم يعتبر المعول الصلب الذي يمكن من خاللة اقتالع جذور الفقر

ومن  ،%31.2لتعليم ثانوي بنسبة أن النسبة األكبر من عينة الدراسة مستواهم ا) 28-5(الجدول 

% 3.8و ،ودراسات عليا% 6.5 ،جامعي%14.6دبلوم متوسط و% 14.6و ،أساسي% 29.4ثم 

 ،وجامعي ودراسات عليـا  مدبلومن  هادات بدًأما اعتبرنا مجموع من هم من حملة الش ولذا ،امي

 إاليـث ال يشـكل   متدني جدا ح األميةوان مستوى  ،نسبة اخرى أينسبتهم تفوق  أن سنجد فإننا

  .  نسبة بسيطة من حجم عينة الدراسة



 114

  األسرةتوزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي لرب  :)28-5(جدول 

%النسبة المئوية العدد األسرةالمستوى التعليمي لرب

  3.8 15 ميا

 29.4 117 أساسي

 31.2 124 ثانوي

 14.6 58 دبلوم متوسط

 14.6 58 جامعي

 6.5 26 دراسات عليا

 100 398 المجموع

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  األسرةعمر رب المستوى التعليمي و 5-7-3

من فئـة   األسرةنسبة من عينة الدراسة وعمر رب  أعلى أن) 29-5(يتبين من الجدول 

ـ  نسبة تعليم أعلىسنة هي الفئة التي حازت على  45 -36عمر  ة في جميع المستويات التعليمي

 سـنة  25واقل نسبة تعليم لجميع فئات المستوى التعليمي هي فئة العمر اقل من  ،%31.0بنسبة 

أعلـى نسـبة   ، و%33.3بنسـبة   56وأكثر من  55-46كانت من  األسرةامي فئة العمر لرب 

ـ  ، و% 29.9 بنسبة 45-36فئة العمر من  أساسيللتعليم من  ة أعلى نسبة للتعليم من ثـانوي فئ

 45-36ة العمر من أعلى نسبة للتعليم من دبلوم متوسط فئ، و%29.8بنسبة  35-25العمر من 

أعلـى  ، و%48.3بنسبة  45-36من  رفئة العمأعلى نسبة للتعليم من جامعي ، و%31.0بنسبة 

 االختالف واضـحا ويبدو  ،%46.2بنسبة  45-36نسبة للتعليم من دراسات عليا فئة العمر من 

  .)5-5(ستوى التعليمي من خالل الشكل البيانيبين جميع الفئات العمرية والم
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  األسرةالتكرارات والنسب المئوية للمستوى التعليمي و عمر رب  :)29-5( جدول

 
 

 العمر

اقل من المجموع
25 

ــن مـ

25-35

ــن مـ

36-45  

ــن مـ

46-55  

56من 

ــأكثر  ف
 

المستوى

ــي  التعليم

ــرب لــ

 األسرة

ميا  

 15 5 5 2 3  التكرار

التعليميالمستوى%

األسرةلرب   
 20.0%13.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

 أساسي

 117 28 34 35 18 2 التكرار

التعليميالمستوى%

األسرةلرب   
1.7% 15.4%29.9% 29.1% 23.9% 100.0% 

 ثانوي

 124 8 24 51 37 4 التكرار

التعليميالمستوى%

األسرةلرب   
3.2% 29.8%41.1% 19.4% 6.5% 100.0% 

 دبلـــوم

وسطمت  

 58 13 12 18 14 1 التكرار

التعليميالمستوى%

األسرةلرب  
1.7% 24.1%31.0% 20.7% 22.4% 100.0% 

 جامعي

 58 9 12 28 9  التكرار

التعليميالمستوى%

األسرةلرب   
 15.5%48.3% 20.7% 15.5% 100.0% 

 دراسات

 عليا

 26 3 7 12 4  التكرار

التعليميالمستوى%

ةاألسرلرب   
 15.4%46.2% 26.9% 11.5% 100.0% 

 المجموع

 398 66 94 146 85 7 التكرار

التعليميالمستوى%

األسرةلرب   
1.8% 21.4%36.7% 23.6% 16.6% 100.0% 

  .م 2007لباحث، المسح الميداني-ا :المصدر
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  األسرةالتوزيع التكراري بين المستوى التعليمي و عمر رب : )5-5(شكل 

المستوى التعليمي لرب األسرة

دراسات عليا

جامعي

دبلوم متوسط

ثانوي

أساسي

أمي

C
ou

nt

60

50

40

30

20

10

0

العمر فئات

25اقل من 

35-25من 

45-36من 

55-46من 

 فاكثر56من 

 

 األسرةمهنة رب ى التعليمي والمستو 5-7-4

 نسبة من عينة الدراسة كانت لجميع مستويات التعليم أعلى أن) 30-5(يتبين من الجدول 

يعمـل   األسرةرب  نسبة تعليم هي لمهنة وأدنى ،%29.5هي مهنة موظف بنسبة  األسر ألرباب

عالقة ما بـين  يوضح طبيعة ال) 6-5(والشكل البياني ،%4.0مواصالت بنسبة النقل وال في مجال

  . المستوى التعليمي والمهنة
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  األسرةالتكرارات والنسب المئوية للمستوى التعليمي و مهنة رب  :)30-5(جدول

 
 

مھنة رب األسرة
 المجموع

نقل  بناء بائعخدماتصناعة تاجر موظف
 متقاعد ال يعمل حرفي ومواصالت

 

المستوى 
 التعليمي
لرب 
 األسرة

ميا  

 15  5 1 1  5   1 2 التكرار

للمستوى%
التعليمي لرب
 األسرة

13.3%6.7%  33.3% 6.7% 6.7% 33.3%  100.0% 

 أساسي

 117 2 12 25 8 7 17 10 14 9 13 التكرار

للمستوى%
التعليمي لرب
 األسرة

11.1%7.7%12.0%8.5%14.5%6.0%6.8% 21.4% 10.3% 1.7% 100.0% 

 ثانوي

 123  5 18 6 9 15 4 9 30 27 التكرار

للمستوى%
التعليمي لرب
 األسرة

22.0%24.4%7.3%3.3%12.2%7.3%4.9% 14.6% 4.1%  100.0% 

 دبلوم
 متوسط

 58 5 1 4 1 1 3 3 4 14 22 التكرار

للمستوى%
التعليمي لرب
 األسرة

37.9%24.1%6.9%5.2%5.2%1.7%1.7% 6.9% 1.7% 8.6% 100.0% 

 جامعي

 57 6 1 2   2 2 3 7 34 التكرار

للمستوى%
التعليمي لرب
 األسرة

59.6%12.3%5.3%3.5%3.5%  3.5% 1.8% 10.5% 100.0% 

 دراسات
 عليا

 26    19412 التكرار

للمستوى%
التعليمي لرب
 األسرة

73.1%15.4% 3.8%7.7%     100.0% 

 المجموع

 396 13 24 50 117653020441716 التكرار

للمستوى%
التعليمي لرب
 األسرة

29.5%16.4%7.6%5.1%11.1%4.3%4.0% 12.6% 6.1% 3.3% 100.0% 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  األسرةالتوزيع التكراري بين المستوى التعليمي و مهنة رب : )6-5(شكل 

المستوى التعليمي لرب األسرة

دراسات عليا

جامعي

دبلوم متوسط

ثانوي

أساسي

أمي

C
ou

nt

40

30

20

10

0

موظف

تاجر

صناعة

خدمات

بائع

بناء

نقل ومواصالت

حرفي

ال يعمل

متقاعد

 

  األسرةخل رب دالمستوى التعليمي و 5-7-5

عنـد   ةلة إحصـائي الد ذات ال توجد عالقة" اسة صحة الفرضية القائلة بأنهمن أجل در

قمنا بتطبيـق  "والمستوى التعليمي لرب األسرة  األسرةبين دخل رب  ،)α=0.05( مستوى داللة

يوضح التكـرارات والنسـب   ) 31-5(جدول الوفيما يلي  اإلجابةكاي تربيع على فئات  ختبارإ

  .األسرةوالمستوى التعليمي لرب  األسرةل رب المئوية لفئات اإلجابة بين دخ

شـيكل تشـكل    1000نسبة من مستواهم التعليمي امي عند فئة دخل اقل مـن   أنن ييتب   

وهذا , المستوى التعليمي لديهم دراسات عليا% 58.3شيكل  5000، وفئة الدخل أكثر من 13.6

 أننسبة كبيرة، وهذا كان واضحا زاد الدخل ب, األسرةيؤكد انه كلما زاد المستوى التعليمي لرب 

من حملة الشهادات العليا رغم محدودية نسـبتها فـي مجتمـع     األسر ألربابدخول هي  أعلى

  .عينة مجتمع الدراسة ألفراد، %6.5الدراسة، شكلت ما نسبته 
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المسـتوى التعليمـي لـرب    بة المئوية لقيمة الدخل الشهري والتكرارات والنس :) 31-5(جدول

  األسرة

 
 

 األسرة مستوى التعليمي لربال

 المجموع
دبلوم  ثانويأساسي ميا

 جامعي متوسط
دراسات 
 عليا
 

 قيمة الدخل
 الشھري بالشيكل

 أقل من
1000 

 81 2 2 5 26 35 11التكرار

الدخللقيمة%
%100.0 %2.5%2.5 %6.2%32.1%43.2%13.6 الشھري بالشيكل

1000-
2000 

 149 2 20 22 57 45 3التكرار

قيمة الدخلل%
%100.0 %1.3%13.4 %14.8%38.3%30.2%2.0 الشھري بالشيكل

2000-
3000 

 95 2 19 25 29 19 1التكرار

 الدخل لقيمة% 
%100.0 %2.1%20.0 %26.3%30.5%20.0%1.1 الشھري بالشيكل

3000-
4000 

 35 6 8 3 10 8  التكرار

الدخللقيمة%
%100.0 %17.1%22.9 %8.6%28.6%22.9  لالشھري بالشيك

4000-
5000 

 22 6 7 2 52التكرار

الدخللقيمة%
%100.0 %27.3%31.8 %9.1%9.1%22.7 الشھري بالشيكل

 أكثر من
5000 

 12 7 1   4 التكرار

الدخللقيمة%
%100.0 %58.3%8.3  %33.3  الشھري بالشيكل

 المجموع
 394 25 57 57 124 116 15التكرار

الدخللقيمة%
%100.0 %6.3%14.5 %14.5%31.5%29.4%3.8 الشھري بالشيكل

  
  .م 2007الباحث، المسح الميداني: المصدر

   اختبار كاي تربيع
 160.813 قيمة كاي تربيع
 25 درجات الحرية
 0.000 مستوى المعنوية

وبة ھي ع المحس اي تربي ة ك ع و  160.813نالحظ أن قيم اي تربي ة ك ن قيم ر م ي أكب ھ

ول الفرضية ونرفض صحة  فإننابالتالي و 25على درجات حرية  37.652بلغ التي تدولة والمج نق

ه ة" بأن د عالق ائيالد ذات توج ة إحص ة ةل توى دالل د مس ل رب  ،)α=0.05( عن ين دخ رةب  األس

  "والمستوى التعليمي لرب األسرة 
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  الفصل السادس

  داد العمراني للمدينةتحليل التطور واالمت

  

  المسكنخصائص وملكية  1 -6

  حجم األسرة  2 -6

  تاريخ بناء المنزل  3 -6

  اإلضافات على المسكن  4 -6

  كثافة المسكن  5 -6

  الخدمات في المسكن  6 -6
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  الفصل السادس

  تحليل التطور واالمتداد العمراني للمدينة

   ملكية المسكنخصائص و 6-1

شواهد المادية الملموسة التي من المفـروض  لالمسكن من أبرز املكية خصائص و عتبرت

المهمة من حيـث المركـز    األمورأن تعكس مستوى معيشة الفرد كما وتعتبر ملكية المسكن من 

  .االجتماعي و االقتصادي

  ملكية السكن 6-1-1

 إجماليمن %  39.7رب أسرة أي ما نسبته  158أن ) 1-6(نالحظ من خالل الجدول 

رب اسرة أي  205قد أقاموا مع أسرهم في بيوت مستأجرة، بينما أقام  ،العينة لتي شملتهاا ألسرا

 امتلكتـه نف البيت الذي منهم في ك% 8.5في حين أقام  الخاصة،في بيوتهم % 51.5ما يوازي 

  .العائلة

  توزيع عينة الدراسة حسب ملكية السكن :)1-6(الجدول 

 ملكية السكن العدد %النسبة المئوية
  إيجار 158 39.7
  ملك 205 51.5
  مشترك مع العائلة 34 8.5

  لم يجب 1 0.3

  المجموع 398 100
  .م 2007الباحث، المسح الميداني: المصدر

  مادة بناء المسكن 6-1-2

ر الخارجية للمسكن ومعظم مناطق مدينـة نـابلس   مؤشر مادة البناء يركز على المظاه

غالبا في بناء المساكن وغالبا ما تدل مادة بناء السكن  تمتاز بوجود الحجر الجيري الذي يستخدم
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مـن  نالحظ أن مادة بنـاء المسـكن   ) 2-6(ومن خالل الجدول  ،على المكانة االجتماعية للفرد

 ،من الحجر واالسـمنت % 30.4و ،من االسمنت% 8.5و ،من الطوب% 6.8و ،%54.0الحجر

 ،لمادة البناء هـو الحجـر   هي الدراسةأعلى نسبة لعينة  أن إلىوهذا يقودنا غير ذلك، % 0.3و

، وفي بعض األحين نتيجة القوانين السائدة فـي  والتقاليد السائدة في المدينة وذلك بسبب العادات

  .مرتفعالدخل ال أوالعتبارات اقتصادية  وليس المدينة،

  توزيع عينة الدراسة حسب مادة بناء المسكن :)2-6(الجدول 

%النسبة المئوية ناءمادة ب العدد
 المسكن

  حجر 215 54.0
 طوب 27 6.8
 اسمنت 34 8.5

  حجر و اسمنت 121 30.4
  غير ذلك 1 0.3
  المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني: المصدر

   :ملكية المسكنمادة بناء المسكن و 6-1-3

حجـر  نسبة من عينة الدراسة التي مادة البناء هـي ال  أعلى أن) 3-6(يتبين من الجدول 

وملـك بنسـبة    إيجـار البناء طوب سكنهم  نسبة مادة، وأعلى %55.1ملكية سكنهم ملك بنسبة 

، %41.2بنسـبة   إيجـار ، وأعلى نسبة من المبحوثين مادة بناء السكن اسمنت سـكنهم  48.1%

يوضح  )1-6( والشكل البياني ،%52.9أعلى نسبة مادة بناء اسمنت وحجر سكنهم ملك بنسبة و

  .هذه العالقة
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  التكرارات والنسب المئوية لمادة بناء المسكن و ملكية المسكن :)3-6(جدول

  المجموع  ملكية المسكن  

 ملك إيجار
مشترك مع 
 العائلة
 

اء ادة بن  م
 حجر  المسكن

 214 14 118 82التكرار
 دةلما%

 نبناء المسك
38.3% 55.1% 6.5% 100.0% 

 طوب
 27 1 13 13التكرار

 دةلما%
 نمسكبناء ال

48.1% 48.1% 3.7% 100.0% 

 اسمنت
 34 10 10 14التكرار

 دةلما%
 نبناء المسك

41.2% 29.4% 29.4% 100.0% 

 واسمنت حجر
 121 9 64 48التكرار

 دةلما%
 نبناء المسك

39.7% 52.9% 7.4% 100.0% 

 غير ذلك
 1  1التكرار

 دةلما%
 نبناء المسك

100.0%   100.0% 

 397 34 205 158التكرار  المجموع
 دةلما%

 نبناء المسك
39.8% 51.6% 8.6% 100.0% 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

 التوزيع التكراري بين ملكية المسكن و مادة بناء المسكن :)1-6(شكل 

مادة بناء المسكن

غير ذلك
حجر واسمنت

اسمنت
طوب
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مشترك مع العائلة
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  المصدر الرئيسي لتمويل بناء المنزل 6-1-4

 األسـر رئيسي الذي اعتمد علية أربـاب  أن المصدر ال) 4-6(نالحظ من خالل الجدول 

 مصدرهم الرئيسي االدخـار % 45رب أسرة أي ما نسبتة  94لتمويل بناء المنزل كان كالتالي 

قرض من % 4.8أرباب أسر أي ما نسبتة  من 10، ونسبة من عينة مجتمع الدراسة أعلىوهي 

بمسـاعدة  % 29.7، ووهي اقل نسـبة  إسكانمشروع % 2.9من بيع أرض ، و% 6.8البنك، و

 اإلسـكان يتبين لنا بما ال يدعو للشك أن مشاريع . عن طريق بيع مصاغ الزوجة%9.1، واألهل

الجماعية في المدينة حظيت على نسبة قليلة من عينة الدراسة، وأن االدخار كـان مـن أعلـى    

  .المصادر للتمويل

  ل بناء المنزللتموي للمصدر الرئيسي الذي اعتمدت عليهالتوزيع التكراري  :)4-6(جدول 

المصدر الرئيسي الذي اعتمدت العدد %النسبة المئوية

 عليه لتمويل بناء المنزل
  بواسطة االدخار 94 45.0
  قرض من البنك 10 4.8
  بيع ارض 18 8.6
  إسكانمشروع  6 2.9

  األهلبمساعدة  62 29.7
  بيع مصاغ الزوجة 19 9.1
  المجموع 209 100

  .م 2007لميدانيالباحث، المسح ا :المصدر

 :للمنزل السنوية األجرةقيمة  6-1-5

من عينة الدراسـة  %25.6شخص أي ما نسبتة  40أن هناك ) 5-6(نالحظ من الجدول 

يـدل علـى    إنمـا وهذا إن دل على شيء  ،شيكال وأكثر سنويا وهي أعلى نسبة 7501يدفعون 

وت الذين ال يمتلكـون  مما يؤدي إلى إرهاق أرباب البي ،في المدينة اجرة السكنارتفاع معدالت 

   .بيت حتى اآلن
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  السنوية األجرةتوزيع عينة الدراسة حسب قيمة  :)5-6(جدول 

السنوية األجرةقيمة  العدد %النسبة المئوية
  1500اقل من  35 22.4
 3500-1500من  38 24.4
 5500-3501من  21 13.5
 7500-5501من  22 14.1
  فأكثر 7501من  40 25.6
  موعالمج 156 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  طبيعة المسكن 6-1-6

سواء كـان طـابق    العمارة، تكون منةتالطوابق التي  عددأنة المقصود بطبيعة المسكن 

 من عينة الدراسة طبيعة المسـكن % 34.2أن ) 6-6(نالحظ من الجدول  طوابق، أو عدةواحد 

ألكبر طوابق إلى ارتفـاع تكـاليف البنـاء    طوابق ويعود السبب للنسبة ا% 65.8و  ،مستقل لها

 أن ة أو العتبارات عائلية حيثيالفردي أو المستقل بسبب قلة األراضي المتوفرة للبناء في المدن

  .األسر الممتدة تفضل البقاء داخل البناية الواحدة لكي يبقوا قريبين من بعضهم

  توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة المسكن :)6-6(جدول 

%لمئويةالنسبة ا  طبيعة المسكن العدد
  مستقل 136 34.2
 طوابق 262 65.8
 المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  حجم األسرة 6-2

 ملقاة على رب األسرة، من الطبيعـي حجم األسرة مدلول واضح في تقدير المسؤولية ال

ب تجين فيها زادت األعباء التي سيتحملها رانه كلما زاد عدد أفراد األسرة وقل عدد األفراد المن

أفراد األسرة سيتبعه زيادة فـي حجـم نفقـات األسـرة علـى      األسرة، وان أي زيادة في عدد 
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االحتياجات األساسية لهذه األسرة، باإلضافة إلى أعباء أخـرى علـى المسـتوى االجتمـاعي     

  .والصحي والتعليمي

  كنالتي تعيش في المس األسرة أفرادعدد  1 -6-2

تقـع بـين    61.6تعيش في المسكن هي  أفرادأن أعلى نسبة  )7-6(من الجدول  نالحظ

, %9.0التي تعيش في المسكن هـي   األسرة أفراد، واقل نسبة عدد 6-3من  األسرة أفرادعدد 

 . أفراد 3اقل من  األسرة أفرادوتقع بين عدد 

  تعيش في المسكنالتي  األسرة أفرادتوزيع عينة الدراسة حسب عدد  :)7-6(جدول 

%النسبة المئوية  التي تعيش في المسكنسرةاأل ادرأفعدد  العدد
  3اقل من  36 9.0

  6-3من  245 61.6
  9-6من  106 26.6
  فأكثر 9من  11 2.8
  المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  المشاركة في المسكن 6-2-2

هم شـارك ي% 21.6 ،ال يشاركهم احد في المسكن% 78.4أن ) 8-6(نالحظ من الجدول 

نحـو   يتوجـه حاليـا   الحضري في المـدن  النسبة طبيعية الن المجتمع وهذه احد في المسكن،

  .األسرةاالستقاللية عن 

   توزيع عينة الدراسة حسب هل يشارك احد في المسكن من اسرتك :)8-6(جدول 

%النسبة المئوية  اسرتكهل يشارك احد في المسكن من العدد
  نعم 86 21.6
  ال 312 78.4
  المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر  
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  تاريخ بناء المنزل 3 -6

يقصد بتاريخ البناء السنة التي تم فيها االنتهاء من بناء المبنى سـواء كـان مسـتقل أم    

 ،%14.3كانـت   1970أن تاريخ بناء المنزل قبـل سـنة   ) 8-6(نالحظ من الجدول  ،طوابق

ومن % 35.7 2000-1991ومن  ،%17.0 1990-1981ومن  ،%19.6 1980-1970ومن

الذي واكب سنوات التسعينيات إلـى بدايـة    األعمارومن هنا نرى حجم  ،%13.4فأكثر  2001

 ،وهي فترة الهدوء واالستقرار السياسي واالنتعاش االقتصادي الذي حل بالمدينـة  ،2000العام 

بشكل كبير على مسـتوى   أثرهذا الرخاء  أن إال ،م السلطة الوطنية الفلسطينيةوالذي واكب قدو

مما انعكس  ،األقصىبداية انتفاضة  أي مع 2001م واالنتعاش االقتصادي مع نهاية العا األعمار

  .   على حد سواءسلبا على المستوى العمراني واالقتصادي 

      المنزلتوزيع عينة الدراسة حسب تاريخ بناء  :)9-6(جدول 

 تاريخ بناء المنزل العدد %النسبة المئوية

  1970اقل من  32 14.3

  1980- 1970من  44 19.6

  1990- 1981من  38 17.0

  2000- 1991من  80 35.7

  فأكثر 2001من  30 13.4

  المجموع 224 100
  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  .تاريخ االنتقال والسكن في المنزل 6-3-1

أن تاريخ االنتقال من المنزل كانت أعلى نسبة هي ما بـين  ) 10-6(نالحظ من الجدول 

 ،مدينة نابلس عاشتهوهذا بسبب االنتعاش االقتصادي الذي % 35بلغت  حيث2000-1991سنة 

 . سابقا التي ذكرت بألسبال زلالمنوهو يتماشى مع تاريخ بناء 
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  تاريخ االنتقال والسكن في المنزلمتغير  توزيع عينة الدراسة حسب ):10-6(جدول 

 تاريخ االنتقال و السكن في المنزل العدد %النسبة المئوية
  1970اقل من  13 6.0
  1980-1970من   27 12.4
  1990-1981من  40 18.4
  2000-1991من  76 35.0
  فأكثر 2001من  61 28.1
  المجموع 217 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  الختيارك موقع بناء المسكن األهمالسبب  6-3-2

الختيارك موقع بناء المسـكن مـن حيـث     األهمأن السبب ) 11-6(نالحظ من الجدول 

 أسـعار بسبب رخـص  % 10.0 ،ممن توفرت لديهم ارض ارث% 34.5كانت نسبتها  األهمية

 ،اتللقرب من مراكز الخـدم  تعزى% 2.8و ،لطبيعة المنطقة والموقع تعزى% 15.8 ،األرض

القـرب مـن    تعزى بسبب %5.2و ،األقاربالقرب من  بسبب %17.5و ،األمانتوفر % 1.7و

 ،طبيعـة الموقـع   من توفرت لديهم أرض أرث ثم يليهانالحظ أن أعلى نسبة هي م ،مكان العمل

 . متوفر بشكل كبير األمانمستوى  أنوهذا مدلول على  ،األمانسبب يعزى إلى توفر  وآخر

  الختيار موقع بناء المسكن األهممتغير السبب  ع عينة الدراسة حسبتوزي :)11-6(جدول 

 الختيارك موقع بناء المسكن األهمالسبب  العدد %النسبة المئوية

  ارض ارث 79 34.5

  األرض أسعاررخص  23 10.0

  طبيعة المنطقة و الموقع 60 26.2

  القرب من مراكز الخدمات 11 4.8

  األمانتوفر  4 1.7

  األقاربلقرب من ا 40 17.5

  القرب من مكان العمل 12 5.2

  المجموع 229 100
  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  سبب البقاء في المنزل 6-3-3

للبقاء  واألسبابأن رخص االجرة كانت من أعلى العوامل ) 12-6(نالحظ من الجدول 

يليهـا الوضـع    ،لمسـكن وهذا بسبب ارتباط مستوى الـدخل مـع ا  % 34.4في المنزل بنسبة 

  %.26.1االقتصادي بنسبة 

  منزلك سبب يدعوك للبقاء في  أهمتوزيع عينة الدراسة حسب  :)12-6(جدول 

 سبب يدعوك للبقاء في منزلك أهم العدد %النسبة المئوية
  رخص االجرة 54 34.4
  القرب من مكان العمل 20 12.7
  القرب من مركز المدينة 26 16.6
  األهلمن  القرب 16 10.2
  الوضع االقتصادي 41 26.1
  المجموع 157 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

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

بسـبب ارتفـاع   % 9.0أن السبب في االنتقال من المسكن ) 13-6(نالحظ من الجدول 

بسـبب  % 11.1 ،عدم توفر الخدمات بسبب% 4.5 ،و التلوث اإلزعاجبسبب % 14.1 ،اإليجار

بسبب االنتقال % 37.6ونسبة  ،بسبب الجيران% 10.6 ،األمنيبسبب الفلتان % 12.8 ،االزدحام

ال يساعد نسبة وهذا ينسجم مع السبب السابق كون الوضع االقتصادي  أعلىبيت جديد وهو  إلى

ـ  اآلنمنزل حتى  كامتال علىصاحب البيت  مـع   ،المسـتأجر  أوديم ويجعله يبقى في منزله الق

 .  الوضع االقتصادي هو المحدد لذلك أن إالنتقال لال األسر أربابوجود رغبة لدى 
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  توزيع عينة الدراسة حسب السبب الذي يدعوك لالنتقال من منطقة السكن :)13-6(جدول 

 االنتقال من مكان السكن أسباب العدد %النسبة المئوية
  اإليجارارتفاع  36 9.0
  و التلوث اإلزعاج 56 14.1
  عدم توفر الخدمات 18 4.5
  االزدحام 44 11.1
  األمنيالفلتان  51 12.8
  الجيران 42 10.6
  بيت جديد إلىاالنتقال  149 37.6
  لم يجب 2 0.5
  المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  سبب عدم امتالك منزل 6-3-5

هـو عـدم    اآلنسبب يدعو لعدم امتالك منزل لحد  أهمأن ) 14-6(نالحظ من الجدول 

وعدم توفر قطعـة ارض   ،%6.3ورخص االجرة بنسبة  ،%48.2توفر االمكانات المادية بنسبة 

ويمكـن  %.2.5القرب من مراكز الخـدمات   وأخيرا ،%3.2وعدم الحاجة بنسبة  ،%3.8بنسبة 

وازديـاد   ،تعيشـها المدينـة   يتلا ةالصعب تفسير نسبة عدم توفر االمكانات المادية إلى الظروف

   .التي تمارس على المدينة من قبل االحتالل اإلسرائيلي الحصارحالة و ،الفقر

     اآلنسبب لعدم امتالك منزل لحد  أهمتوزيع عينة الدراسة حسب  :)14-6(جدول 

%النسبة المئوية  اآلنسبب لعدم امتالكك منزل لحد أهم العدد
  كانات الماديةعدم توفر االم 133 48.2
  رخص االجرة 10 6.3
  القرب من مراكز الخدمات 4 2.5
  عدم توفر قطعة ارض 6 3.8
  عدم الحاجة 5 3.2
  المجموع 158 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني: المصدر
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  على المسكن  اإلضافات 6-4

على المسـكن خـالل السـنة     إضافةتمت فيه % 15.7أن ) 15-6(نالحظ من الجدول 

الماديـة   اإلمكانيـات إلى عدم تـوفر   تفسيرهوهذا يمكن  ،إضافةلم يتم أي % 84.3و ،ألخيرةا

 .لتحسين مستوى المعيشة

 األخيرةعلى المسكن خالل السنة  اإلضافاتتوزيع عينة الدراسة حسب  :)15-6(جدول 

 األخيرةو زيادة على المسكن خالل السنةأإضافةهل تمت أي  العدد %النسبة المئوية
  نعم 35 15.7
  ال 188 84.3
  المجموع 223 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر  

  الزيادة أو لإلضافةالسبب الرئيسي  6-4-1

% 18.4الزيادة حيث كانت  أو لإلضافةأن السبب الرئيسي ) 16-6(نالحظ من الجدول 

% 7.9واقل نسبة زيادة  ،األسرةزيادة حجم % 39.5نسبة  وأعلى ،صغيرة أصالمساحة المبنى 

بسـبب زواج  % 18.4و ،الزيادة كانت قليلة جداً أنمما يدل على  ،بسبب تحسن الوضع المادي

هو أهـم سـبب للزيـادة أو     األسرةنالحظ أن زيادة حجم  ،غير ذلك% 15.8و  ،األقارباحد 

  .اإلضافة

  ة      توزيع عينة الدراسة حسب السبب الرئيسي لإلضافة أو الزياد :)16-6(جدول 

 الزيادةأولإلضافةالسبب الرئيسي العدد %النسبة المئوية

  صغيرة أصالمساحة المبنى  7 18.4

  األسرةزيادة حجم  15 39.5

  تحسن الوضع المادي 3 7.9

  األبناءزواج احد  7 18.4

  غير ذلك 6 15.8

  المجموع 38 100
  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  التي تمت على المسكن اإلضافة أوزيادة مساحة ال 6-4-2

التي تمت على المسكن حسب  اإلضافة أوأن مساحة الزيادة ) 17-6(نالحظ من الجدول 

 أنوهذا يتناسب مع سبب الزيادة في الجدول السابق وهـو   ،غرفة% 32.4كانت  ،عينة الدراسة

 ،من غرفـة  أكثر افواأض% 27.0و ،يقومون بهذه الزيادة األسر أربابجعل  األسرزيادة حجم 

 .مرافق صحية% 8.1و ،من طابق أكثر% 13.5 ،طابق% 18.9

         التي تمت على المسكن اإلضافة أوتوزيع عينة الدراسة حسب مساحة الزيادة  :)17-6(جدول 

%النسبة المئوية  التي تمت على المسكناإلضافةأومساحة الزيادة العدد
  غرفة 12 32.4
  رفةمن غ أكثر 10 27.0
  طابق 7 18.9
  من طابق أكثر 5 13.5
  مرافق صحية 3 8.1
  المجموع 37 100

 .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  كثافة المسكن 6-5

الذين يسكنون في الوحدة السـكنية   األسرةفي  األفرادتحتسب كثافة المسكن بتقسيم عدد   

لكـل غرفـة فـي     األشخاصوسط عدد ، اى متاألسرة أفرادعلى عدد الغرف التي يسكن فيها 

  .المقاييس لتصوير مشكلة الضائقة السكنية أهمالمسكن الواحد وهي من 

الدالئل على المستوى االقتصادي واالجتمـاعي للسـكان،    أهموتعتبر كثافة السكن احد   

والفرد، فكلما زاد نصيب الفرد من المساحة الكلية للمسـكن قـل عـدد     األسرةوهذا يقاس على 

بالنسبة للغرفة الواحدة فهذا مؤشر على حسن الوضع االقتصـادي واالجتمـاعي لتلـك     اداألفر

  .الفرد لذلك أو األسرة
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  عدد طوابق المسكن  6-5-1

يتكون  أنيشترط في الطابق ويقصد بعدد الطوابق عدد الطوابق الذي يتكون منه المبنى 

من العينة عـدد طوابـق    %29.6أن ) 18-6(نالحظ من الجدول  ،من أعمدة وسقف وواجهات

وهذا . طوابق أربعمن  أكثر% 29.4و ،طوابق 4-2من % 41.0و ،اقل من طابقينفيها المسكن 

سـبب  ب إمـا وذلك  ،4-2يدل على أن معظم عينة الدراسة تعيش في عمارات عدد طوابقها من 

أرض أو عدم توفر قطعـة   ،لرخص االجرة كما تبين لدينا في السابق أو ،رخص تكاليف البناء

 .اجتماعية وأسرية في الرغبة البقاء معا ألسبابأو يعود  ،األراضيوغالء أسعار 

  توزيع عينة الدراسة حسب عدد طوابق السكن :)18-6(جدول 

 عدد طوابق المسكن العدد %النسبة المئوية
 2اقل من  118 29.6
 4- 2من  163 41.0
 4من  أكثر 117 29.4
 المجموع 398 100

  .م 2007ث، المسح الميدانيالباح :المصدر

  مساحة المسكن 6-5-2

بلغت  الدراسةيتبين أن أعلى نسبة لمساحة المساكن في عينة  )19-6( من خالل الجدول

متوسط المساكن حسب عينة الدراسـة هـي    أنأي  ،م 150-100 مساحة المسكن لفئة% 54.3

البلدية في تقريرهـا فـي    ، وهذه المساحة تتناسب مع المساحة التي توصلت اليها2م125بحدود 

  . 2م130، حيث بلغت المساحة في ذلك الوقت ما يقارب 1995العام 
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  توزيع عينة الدراسة حسب مساحة المسكن :)19-6(جدول 

 مساحة المسكن العدد %النسبة المئوية
  م 100اقل من  91 22.9
  م 150-100من  216 54.3
  م 200-151من  71 17.8
  م 201من  أكثر 20 5.0
 المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  عدد غرف المنزل 6-5-3

اقل من غرفتين، % 2.0السابق نالحظ أن عدد غرف المنزل كانت )20-6(من الجدول 

وهذا يدل على أن متوسـط عـدد    ،غرف أربعةمن  أكثر% 17.1و ،غرف 4-2من % 80.9و

 األسـرة  أفـراد وعند قياسه مع متوسط عدد  ،رفغ 3 يبلغغرف المنزل حسب عينة الدراسة 

 .في المدينة األسرفان عدد الغرف يتناسب بشكل كبير مع حجم  ،فرد لالسرة الواحد 6.5والبالغ 

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد غرف المنزل :)20-6( جدول

عدد غرف المنزل العدد %النسبة المئوية
 2اقل من  8 2.0

 4-2من  322 80.9
 4من  أكثر 68 17.1
 المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  غرف النوم في المنزل 6-5-4

 المكون من أقل من غرفتيننالحظ أن عدد غرف النوم في المنزل ) 21-6(من الجدول 

وهـذا يـدل    ،غرف نوم 3من  أكثرلديهم % 2.5و ،3-2لديهم % 76.9ونسبة  ،%20.6كانت 
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غرفة، وهو منسجم مع عدد الغرف علـى   3-2النوم لعينة الدراسة من غرف على أن متوسط 

 .الصعيد المحلي والعربي

  توزيع عينة الدراسة حسب عدد غرف النوم في المنزل :)21-6(جدول 

 عدد غرف المنزل العدد %النسبة المئوية
 2اقل من  82 20.6
 3-2من  306 76.9
 3من  أكثر 10 2.5
 المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :لمصدرا

  الخدمات في المسكن 6-6

الخدمات في المسكن تتضمن إتساع المنزل، ومدى توفر الخدمات الضرورية واألساسية 

، والتهوية ودخول أشعة الشمس واإلضاءة الطبيعية، )الماء والكهرباء والتمديدات الصحية ( فيه 

  .قبل ساكنيهومستوى الرضا وقبول هذه الخدمات من 

  مستوى الخدمات المتوفرة في المسكن  1 -6-6

 ،الخدمات تعتمد على المستوى المادي لألسرة باإلضافة إلى نمط السكن ومنطقة السكن     

ن مستوى الخدمات إن مأن الفقرات التي حازت على درجات كبيرة ) 22-6(يتبين من الجدول 

الشخص يعتبرهـا فـي    النوهذا  ،جة، غسالة، ثالهي بالترتيب تلفزيون ملونتوفرت بالمنزل 

  .االوقت الحاضر من األساسيات في المنزل وال يستطيع االستغناء عنه

ن مستوى الخدمات إن توفرت بالمنزل مأن الفقرات التي حازت على درجات متوسطة     

كانت بالترتيب هي طباخ الغاز، الحمام، المطبخ، المرحاض، السـتااليت، التلفـون، السـخان    

  .لشمسي، الكمبيوتر وهذا يدل أيضا على أهميتها المتوسطةا
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مستوى الخدمات إن توفرت بالمنزل كانـت  من  أن الفقرة التي حازت على درجة قليلة    

  .تبعا لمنطقة الدراسة ،السيارة وهذا يدل على أنها ليست أساسية بل كمالية

كانـت  توفرت بالمنزل  لدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة عن مستوى الخدمات إنا    

  % .74.0متوسطة وهذا مأشارت اليه النسبة المئوية 

 لفقـرات مسـتوى  والنسب المئويـة   األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية :)22-6( جدول

  الخدمات مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي

الرقم 

حسب 

االستبانة

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري
النسبة 

 المئوية

 التوفر

ما هو مستوى توفر خدمة التلفزيون الملون  1 8

  في المنزل

3.2789 .84586 

82.0% 

 كبيرة 

 كبيرة  %81.6 80522. 3.2620  ما هو مستوى توفر خدمة الغسالة في المنزل 2 5
ما هو مستوى توفر خدمـة الثالجـة فـي     3 4

  المنزل

3.2538 .80828 

81.3% 

 كبيرة 

هو مستوى توفر خدمة طباخ الغاز فـي  ما  4 6

  المنزل

3.1683 .82731 

79.2% 

 متوسطة

 متوسطة %76.9 81945. 3.0779  ما هو مستوى توفر خدمة الحمام في المنزل 5 2
 متوسطة %76.6 83503. 3.0631  ما هو مستوى توفر خدمة المطبخ في المنزل 6 1
ما هو مستوى توفر خدمة المرحـاض فـي    7 3

  المنزل

3.0603 .87009 

76.5% 

 متوسطة

ما هو مستوى توفر خدمة السـتاليت فـي    8 9

  المنزل

3.0528 1.1661
6 

76.3% 

 متوسطة

1.2586 2.9824  ما هو مستوى توفر خدمة التلفون في المنزل 9 7
0 74.6% 

 متوسطة

ما هو مستوى توفر خدمة السخان الشمسـي   10 12

 في المنزل

2.8658 1.1398
3 

71.6% 

 متوسطة

ما هو مستوى توفر خدمة الكمبيـوتر فـي    11 10

  المنزل

2.4849 1.3424
0 

62.1% 

 متوسطة

ما هو مستوى توفر خدمـة السـيارة فـي     12 11

  المنزل

1.9647 1.2385
9 

49.1% 

 قليلة

 متوسطة %74.0 72027. 2.9604 الدرجة الكلية
  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر



 137

  مستوى الرضا عن المسكن 6-6-2

عـن   بالرضـا أن الفقرات التي حازت على درجات كبيرة ) 23-6(يتبين من الجدول 

الحي، مياه مأمونة وصالحة للشرب، قربه من  إلىالمسكن كانت بالترتيب هي وصول الكهرباء 

  .، دخول أشعة الشمس، قربه من طرق المواصالتالتهوية، قربه من المدارس ،أماكن العبادة

عن المسكن كانت بالترتيب قربه  بالرضالى درجات متوسطة أن الفقرات التي حازت ع

من السوق، توفر الخدمات في الحي، القرب من المراكز الصحية، نظافة الحـي، القـرب مـن    

  .روضة األطفال، اتساع المسكن، االزدحام داخل المسكن، توفر األمن واألمان ألطفالك

لمسكن كانت بالترتيب قربه من عن ا التي حازت على درجات قليلة بالرضان الفقرات إ

مصادر التلوث، وجود مصعد في العمارة، القرب من النادي، القرب من الحدائق العامة، قربـه  

  .من المساحات الخضراء

كانت متوسطة وهـذ مـا   عن المسكن  بالرضاأن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة 

  %. 71.9شارت اليه النسبة المئوي ا

الرضا عـن  ات والنسب المئوية لفقر وساط الحسابية، واالنحرافات المعياريةاأل :)23-6(جدول 

  المسكن مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي

الرقم حسب 

 الفقرةالرقم االستبانة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النســبة 

 المئوية

ــة  درجـ

 الرضا

18 1 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 يالح إلىوصول الكهرباء 
  كبيرة 97.2% 30223. 2.9171

19 2 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 مياه مأمونة وصالحة للشرب
 كبيرة 92.4% 47133. 2.7714

5 3 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 قربه من أماكن العبادة
 كبيرة 88.8% 59993. 2.6633

7 4 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 التهوية
 ةكبير 86.4% 65485. 2.5905

14 5 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 قربه من طرق المواصالت
 كبيرة 86.3% 69257. 2.5879
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الرقم حسب 

 الفقرةالرقم االستبانة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النســبة 

 المئوية

ــة  درجـ

 الرضا

4 6 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 قربه من المدارس
 كبيرة 85.1% 71047. 2.5528

6 7 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 أشعة الشمس دخول
 كبيرة 85.0% 68219. 2.5491

3 8 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 قربه من السوق
 متوسطة 78.2% 76140. 2.3467

13 9 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 توفر الخدمات في الحي
 متوسطة 76.0% 76781. 2.2789

15 10 
 هل أنت راض عن مسكنك من حيث

 القرب من المراكز الصحية
 متوسطة 74.1% 79622. 2.2242

12 11 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 نظافة الحي
 متوسطة 72.4% 72101. 2.1709

17 12 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 القرب من روضة األطفال
 متوسطة 71.7% 83019. 2.1511

1 13 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 اتساع المسكن
 متوسطة 69.6% 84269. 2.0879

20 14 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 توفر األمن واألمان ألطفالك
 متوسطة 66.4% 81698. 1.9925

2 15 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 االزدحام داخل المسكن
 متوسطة 63.3% 84083. 1.8992

10 16 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 قربه من مصادر التلوث
 قليلة 59.5% 80210. 1.7839

9 17 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 قربه من المساحات الخضراء
 قليلة 47.9% 72022. 1.4372

16 18 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 القرب من النادي
 قليلة 47.2% 67446. 1.4146

8 19 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 القرب من الحدائق العامة
 ليلةق 47.0% 67059. 1.4106

11 20 
هل أنت راض عن مسكنك من حيث 

 وجود مصعد في العمارة
 قليلة 43.3% 70518. 1.2990

0.3221 2.1566 الدرجة الكلية
 متوسطة 71.9% 6

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  الفصل السابع 

  عالقة الفقر بالتطور العمراني لمدينة نابلس

  

  ناء المنزلمقدار دخل رب األسرة وقت ب 7-1

   مكان السكن ومهنة رب األسرة 7-2

  قيمة الدخل الشهريالرضا عن المسكن و 7-3

  التطور العمراني للمدينة 7-4

   تقييم دخل األسرة خالل السنة األخيرة 7-5
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  الفصل السابع 

  عالقة الفقر بالتطور العمراني لمدينة نابلس

  وقت بناء المنزل األسرةمقدار دخل رب  7-1

وقـت بنـاء    األسـرة من العينة مقدار دخل رب % 8.7 أننالحظ ) 1-7(دول من الج

 ،3000-1000ممن كان دخلهم ما بين % 66.3وان ،شيكل 1000المنزل كان ممن هم اقل من 

وهي الفئـة   ،5000-3001ممن دخلهم ما بين % 17.9في عينة الدراسة و األكبروهي النسبة 

% 1.5ونسـبة   ،وهي نسبة قليلة ،7000-5001لهم ممن دخ% 5.6و ،الثانية من عينة الدراسة

ما قارنا بين متوسط الدخل في مجتمع الدراسـة فـي الوقـت     إذا ،7001من  أكثرممن دخلهم 

حجـم   علـى  التراجع الكبير الذي طـرأ نالحظ  فإنناالحالي وما كان عليه في السنوات لسابقة 

مما هي  أكثرنات المادية في السابق لديهم االمكا كان األسر أرباب أن على مؤشر هذاو ،لالدخو

 لما يعـاد كان متوسط الدخل لديهم في تلك السنوات  األسر أرباب غالبية أنويتبين  ،اآلنعليه 

متوسط الدخل لمجتمع الدراسة فـي   أنحيث تبين  ،اآلنمما هو عليه  أفضلوهو  ،شيكل 2000

  . شيكل 1500الوقت الحالي بحدود 

  وقت بناء المنزل األسرةدراسة حسب مقدار دخل رب توزيع عينة ال :)1-7(جدول 

%النسبة المئوية  وقت بناء المنزلاألسرةمقدار دخل رب العدد

 1000اقل من  17 8.7

 3000-1000من  130 66.3

 5000-3001من  35 17.9

 7000-5001من  11 5.6

 7001من أكثر 3 1.5

 المجموع 196 100
  .م 2007يالباحث، المسح الميدان :المصدر
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   مادة بناء المسكنو األسرةقيمة الدخل الشهري لرب  7-1-1

باختالف فئـات قـيم    نسبة بناء لجميع عينة الدراسة أعلى أن) 2-7(يتبين من الجدول 

مـن مجتمـع   % 53.6اسرة شكلت ما نسبته  211مادة بناء المسكن من الحجر الدخل الشهري 

قيمة الدخل لجميع الفئات مادة البناء حجر واسـمنت   في الدرجة الثانية من حيث وتأتيالدراسة 

اسرة تشكل مـا نسـيته    34من العينة ومادة البناء اسمنت % 30.7اسرة وتشكل ما نسبته  121

ومادة البناء غير ذلك كانت اسـرة   ،%6.9اسرة تشكل ما نسبته  27ومادة البناء طوب  ،8.6%

الرغم من مقدار الدخل سواء لألسر قليلـة  وب ،من مجتمع الدراسة% 0.3واحدة شكلت ما نسبته 

األسر كبيرة الدخل إال أن مادة البناء التي استعملت من أفراد عينة الدراسة هي مـادة   الدخل أو

لعادات والتقاليد المتبعة في المدينة هي احد المحددات األساسـية  ابناء الحجر وهذا يدل على أن 

ة والقوانين المتبعة من قبل البلدية لها دور كبيـر  األنظم أن أضف إلى ذلك ،في عملية االختيار

يوضح العالقة بين قيمة الدخل ومـادة  ) 1-7(والشكل البياني ،أيضا في عملية تحديد مادة البناء

   .بناء المسكن
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  مادة بناء المسكنو األسرةالتكرارات والنسب المئوية لقيمة الدخل الشهري لرب  :)2-7( جدول

 
 

 مادة بناء المسكن

مجموعال  
 اسمنت طوب حجر

ــر حج

 واسمنت

ــر غي

ــك  ذل
 

تحديد قيمة

ــدخل  ال

ــهري الش

 بالشيكل

 أقل مـن 
1000 

 81 1 30 11 8 31 التكرار

ــدخل% ــة ال  قيم

 الشهري بالشيكل
38.3%9.9% 13.6% 37.0% 1.2% 100.0% 

1000-
2000 

 149  51 14 9 75 التكرار

ــدخل% ــة ال  قيم

 الشهري بالشيكل
50.3%6.0% 9.4% 34.2%  100.0% 

2000-
3000 

 95  20 7 4 64 التكرار

ــدخل% ــة ال  قيم

 الشهري بالشيكل
67.4%4.2% 7.4% 21.1%  100.0% 

3000-
4000 

 35  14 1 2 18 التكرار

ــدخل% ــة ال  قيم

 الشهري بالشيكل
51.4%5.7% 2.9% 40.0%  100.0% 

4000-
5000 

 22  6 1 2 13 التكرار

ــدخ% ــة ال  لقيم

 الشهري بالشيكل
59.1%9.1% 4.5% 27.3%  100.0% 

 أكثر من
5000 

 12    2 10 التكرار

ــدخل% ــة ال  قيم

 الشهري بالشيكل
83.3%16.7%   100.0% 

 المجموع

 394 1 121 34 27 211 التكرار

نسبة البناء حجر%

 لجميع فئات الدخل
53.6%6.9% 8.6% 30.7% .3% 100.0% 

  .م 2007، المسح الميدانيالباحث :المصدر
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  مادة بناء المسكنو لألسرةالتوزيع التكراري بين قيمة الدخل الشهري  :)1-7( شكل

مادة بناء المسكن

غير ذلك

حجر واسمنت

اسمنت

طوب

حجر

C
ou

nt

80

60

40

20

0

الدخل فئات

1000اقل من 

2000-1000من 

2001-3000

3001-4000

5000-4001من 

 فاكثر5001من 

 

  مكان السكنو األسرةقيمة الدخل الشهري لرب  7-1-2

قيمـة الـدخل    ومجموعرفيديا  منطقة الذين يسكنون في أن) 3-7( يتبين من الجدول    

أما الذين يسكنون منطقة الجبل , ن حجم عينة الدراسةم% 19.8لجميع الفئات شكلت ما نسبته 

نسبة  أعلىمن حجم العينة وهي % 37.1الشمالي ومجموع الدخول لكل القيم شكلت ما نسبته 

توزيـع عينـة   حسـب   الدخول لجميع فئات الدخل ذوي أنوهذا يكشف  ،في منطقة الدراسة

تعود إلى طبيعـة المنطقـة علـى    ذلك  وأسباب, ا في منطقة الجبل الشماليقد تركزوالدراسة 

يوضـح  والشكل البياني , واالبتعاد عن مناطق االزدحام والضوضاء, الصعيد الجمالي والبيئي

   .يوضح ذلك) 2-7(السكن، والشكل البياني العالقة بين قيمة الدخل ومادة
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  .ومكان السكن األسرةالتكرارات والنسب المئوية لقيمة الدخل الشهري لرب  :)3-7(  جدول

 
 

 الحارة \الحي: مكان السكن

ــدة المجموع البلـ

 القديمة

ــل الجبـ

 الشمالي
ــدياالمخفية رفي

 

 قيمة الـدخل 

ــهري الشــ

 بالشيكل

1000 أقل من

 81 7 6 30 38 التكرار

 الـدخلقيمة%

الشهري بالشيكل
46.9% 37.0% 7.4% 8.6% 100.0% 

1000-2000

 149 29 26 50 44 التكرار

 الـدخلقيمة%

الشهري بالشيكل
29.5% 33.6% 17.4%19.5%100.0% 

2000-3000

 95 26 16 37 16 التكرار

 الـدخلقيمة%

الشهري بالشيكل
16.8% 38.9% 16.8%27.4%100.0% 

3000-4000

 35 11 6 13 5 التكرار

 الـدخلقيمة%

الشهري بالشيكل
14.3% 37.1% 17.1%31.4%100.0% 

4000-5000

 22 2 3 14 3 ارالتكر

 الـدخلقيمة%

الشهري بالشيكل
13.6% 63.6% 13.6%9.1% 100.0% 

ــن ــر م  أكث
5000 

 12 3 7 2  التكرار

 الـدخلقيمة%

الشهري بالشيكل
 16.7% 58.3%25.0%100.0% 

  المجموع

 394 78 64 146 106 التكرار

 الـدخلقيمة%

الشهري بالشيكل
26.9% 37.1% 16.2%19.8%100.0% 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  التوزيع التكراري بين قيمة الدخل الشهري و مكان السكن :)2-7( شكل

تحديد قيمة الدخل الشهري بالشيكل  
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  األخيرخالل العام  لالسرة والمساعداتالدخل الشهري  7-1-3

اسرة من عينـة الدراسـة    119عدد الذين تلقوا مساعدات  أن) 4-7(يتبين من الجدول 

، وان غالبية المساعدات كانت لذوي الـدخل  %30.7بنسبة  األخيرفي العام  لجميع فئات الدخل

 أعلـى حيث كانـت   ،2000-1000وفئات الدخل  1000المنخفض ما بين فئات الدخل اقل من 

  ). 3-7(نسبة وهي موضحة في الشكل البياني
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العـام   مع المساعدات خاللسب المئوية للدخل الشهري لالسرة التكرارات والن :)4-7( جدول

  األخير

 
 

هل تلقيتم أيـة مسـاعدات

 العام األخير خالل
 المجموع

 ال نعم
 

 الدخل

 1000 اقل من
 49 23  26 التكرار

 %100.0 %46.9 %53.1 للدخل%

2000-1000 من
 145 95 50 التكرار

 %100.0 %65.5 %34.5 للدخل%

2001-3000 
 85 60 25 التكرار

 %100.0 %70.6 %29.4 للدخل%

3001-4000 
 47 37 10 التكرار

 %100.0 %78.7 %21.3 للدخل%

5000-4001 من
 29 25 4 التكرار

 %100.0 %86.2 %13.8 للدخل%

 فأكثر 5001من 
 32 28 4 التكرار

 %100.0 %87.5 %12.5 للدخل%

 المجموع
 387 268 119 التكرار

 %100.0 %69.3 %30.7 للدخل%

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  األخيرالمساعدات خالل العام  لالسرة معالتوزيع التكراري بين للدخل الشهري : )3-7( شكل

الدخل فئات
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1000اقل من 
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   األسرةمكان السكن ومهنة رب  7-2

إن أعلى نسبة دخل لجميع عينة الدراسة باختالف مكان سكنهم ) 5-7(يتبين من الجدول 

ه النتيجة جاءت منسجمة مع واقع الحال في المدينة كون المدينـة  مهنة رب األسرة موظف وهذ

تعتمد ومن خالل مسح عينة الدراسة أن غالبية أرباب األسر تعمل في مجال الوظـائف وهـذا   

ينسجم مع واقع التجمعات الحضرية المتطورة وهو انعكاس طبيعي كون المدينة تتمتع بمسـتوى  

إلى أحياء المدينة فإننا نالحظ أن منطقـة   وبالنظر ،رىحضاري جيد مقارنة مع باقي المدن األخ

إلى أن طبقة الموظفين كانت ذلك ويعود  ،يرة من مهنة الوظيفةبالجبل الشمالي احتلت النسبة الك

ميسورة الحال في السنوات السابقة األمر الذي انعكس إيجابا على مراحل التطور العمراني فـي  

التحول ما بين األحياء القديمة المتمثلـة بالبلـدة القديمـة     وكون هذا الحي يعكس حالة ،المدينة

ويتضح هذا أكثر من خالل الشـكل البيـاني    ،واألحياء الجديدة المتمثلة بمنطقة المخفية ورفيديا

)7-4(.     
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  األسرةمهنة رب ات والنسب المئوية لمكان السكن والتكرار :) 5-7( جدول

 
 

مھنة رب األسرة
 المجموع

نقل  بناء بائعخدماتصناعة تاجر موظف
 متقاعد ال يعمل حرفي ومواصالت

 

مكان 
: السكن
\الحي  
 الحارة

 البلدة
 القديمة

 107 6 10 21 6 5 17 8 4 2 28التكرار

%  
مكان 
:السكن

26.2%1.9%3.7%7.5%15.9%4.7%5.6% 19.6% 9.3% 5.6% 100.0% 

 الجبل
 الشمالي

 147 2 8 15 6 6 15 6 14 33 42التكرار

%  
مكان 
:السكن

28.6%22.4%9.5%4.1%10.2%4.1%4.1% 10.2% 5.4% 1.4% 100.0% 

 المخفية

 65 1 2 9 4 2 6 1 9 7 24التكرار

%  
مكان 
:السكن

36.9%10.8%13.8%1.5%9.2%3.1%6.2% 13.8% 3.1% 1.5% 100.0% 

 رفيديا

 77 4 4 5  4 6 5 3 23 23التكرار

%  
ن مكا

:السكن
29.9%29.9%3.9%6.5%7.8%5.2% 6.5% 5.2% 5.2% 100.0% 

 المجموع

 396 13 24 50 16 17 44 20 30 65 117التكرار

% 
مكان 
:السكن

29.5%16.4%7.6%5.1%11.1%4.3%4.0% 12.6% 6.1% 3.3% 100.0% 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

  األسرةمهنة رب اري بين مكان السكن وتوزيع التكرال :)4-7(شكل 

مكان السكن: الحي\ الحارة
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  قيمة الدخل الشهري توفرت في المنزل و إنمستوى الخدمات  7-2-1

أن فئات الدخل العليا لديها مستوى خدمات أكثر من فئـات الـدخل   ) 6-7(بين الجدول ي

 -%82.0مـا بـين    وحازت على تقدير كبيـر  شيكل 5000الدنيا حيث كانت أعلى قيمة دخل 

، والشكل %63.1 حازت على تقدير قليلشيكل  1000دخل أقل من الفئة  أن حين في %/91.0

 .يوضح ذلك) 5-7(البياني 

والنسب المئوية لدرجة مسـتوى الخـدمات حسـب الـدخل     األوساط الحسابية،  :)6-7( جدول

  األسرةالشهري لرب 

 التقدير النسبة المئوية المتوسط الحسابي قيمة الدخل الشهري

 كبيرة %91.0 3.6389 5000أكثر من 

 كبيرة 87.2% 3.4886 4001-5000

 كبيرة 82.0%  3.2810 3001-4000

 متوسطة 78.8% 3.1502 2001-3000

 متوسطة 71.7% 2.8670 1000-2000

 قليلة %63.1 2.5241 1000أقل من 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

قيمـة الـدخل   توفرت في المنـزل و  إنات وى الخدمالتوزيع التكراري بين مست :)5-7(شكل 

  األسرةالشهري لرب 
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  األسرةتوفرت في المنزل ومكان عمل رب  إنمستوى الخدمات  7-2-2

خـارج  ، والمحتلة األراضيمن أرباب األسر في  العاملين أن) 7-7(يتبين من الجدول 

في  العاملينبينما  ،%89.6 مات بأنها متوفرة بشكل كبيرمستوى الخد قيمواعلى التوالي  الوطن

قيموا مستوى الخدمات بأنها على التوالي  مدينة نابلسو، قرية فلسطينيةو، الضفة مدينة أخرى في

  .يوضح ذلك) 6-7( ، والشكل البياني%74.1 -%79.9ما بين  متوفرة بشكل متوسط

الخدمات حسـب مكـان   درجة درجة توفر نسب المئوية لوالاألوساط الحسابية،  :)7-7( جدول

  عمل رب األسرة

الحسابيالمتوسط  مكان العمل التوفردرجة  النسبة المئوية   

 كبيرة %89.6 3.5833 المحتلة األراضي

 كبيرة %89.6 3.5833 خارج الوطن

 متوسطة %79.9 3.1944 الضفة مدينة أخرى في

 متوسطة %76.3 3.0530 قرية فلسطينية

 متوسطة %74.1 2.9649 مدينة نابلس

  .م 2007الباحث، المسح الميداني: المصدر

توفرت في المنزل و مكان عمل رب  إنالتوزيع التكراري بين مستوى الخدمات  :)6-7( شكل

  األسرة

  
عمل رب األسرة مكان
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أخرى في  مدينة

 الضفة

فلسطينية قرية
نابلس مدينة

Missing

M
e
a
n
 
  
  
  
  
2
  

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2



 151

  األسرةمستوى الخدمات ان توفرت في المنزل ومهنة رب  7-2-3

 لتجار قيموا مستوى الخدمات بأنها متـوفرة بشـكل كبيـر   ا فئة أن) 8-7(يبين الجدول 

الخدمات مستوى و مواصالتالنقل ووال، ينبائعالو، صناعوال ،ينموظفال قيمبينما  %86.8بنسبة 

 البنـاء و الباعة أصحاب مهن هاقيمبينما  ،%70.7 -%76.5ما بين  متوفرة بشكل متوسط بأنها

) 7-7(والشكل البياني  ،%64.6 -%68.2ما بين  لبأنها متوفرة بشكل قليوالحرفيين والخدمات 

 .يوضح مستوى الخدمات

والنسب المئوية لدرجة مستوى الخـدمات حسـب مهنـة رب    األوساط الحسابية،  :)8-7(جدول

  األسرة

  التقدير  النسبة المئوية المتوسط الحسابي األسرةمهنة رب 

 كبيرة  %86.8 3.4709 تاجر

  متوسطة %76.5 3.0619 موظف

  متوسطة %73.3 2.9333 اعةصن

  متوسطة %72.9 2.9167 نقل ومواصالت

  متوسطة %70.7 2.8268 بائع

  قليلة %68.2 2.7271 حرفي

  قليلة %66.6 2.6625 خدمات

  قليلة %66.0 2.6410 متقاعد

  قليلة %64.6 2.5833 بناء

  قليلة %62.6 2.5035 ال يعمل

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  األسرةتوفرت في المنزل و مهنة رب  إنالتوزيع التكراري بين مستوى الخدمات  :)7-7(كل ش

مهنة رب األسرة
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  قيمة الدخل الشهريالرضا عن المسكن و 7-3

كانت درجات الرضا لديهم متوسطة لعينة الدراسة جميع فئات الدخل  أن) 9-7(يتبين من الجدول

واقـل نسـبة   % 78.8نسـبة   أعلى وتراوحت النسبة المئوية لدرجات الرضا بين ،عن المسكن

  .يوضح درجة الرضا) 8-7(والشكل البياني  ،70.0%

  الدخل الشهري المسكن وقيمةوالنسب المئوية للرضا عن األوساط الحسابية،  :)9-7(جدول

 درجة الرضا النسبة المئوية المتوسط الحسابي قيمة الدخل الشهري

 متوسطة 78.8% 2.3636 4001-5000

 متوسطة %78.2 2.3458 5000أكثر من 

 متوسطة 72.4% 2.1710 2001-3000

 متوسطة 71.7% 2.1500 3001-4000

 متوسطة 71.1% 2.1329 1000-2000

 متوسطة %70.0 2.0986 1000أقل من 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  التوزيع التكراري بين الرضا عن المسكن و قيمة الدخل الشهري  :)8-7(شكل 

  

  األسرةالرضا عن المسكن حسب مكان عمل رب  7-3-1

فلسـطينية، خـارج الـوطن،     يةفي قر األسرمن أرباب  العاملين أن) 10-7(يتبين من الجدول 

عـن المسـكن   ، مدينة نابلس على التوالي درجات الرضا لديهم في الضفة الغربية مدينة اخرى

 إسـرائيل -المحتلـة  األراضـي في  العاملينبينما  ،%76.7 -71.4نما بي متوسطة عن المسكن

  .يوضح قياس مستوى الرضا) 9-7(بياني لوالشكل ا ،%68.3بنسبة  درجات الرضا لديهم قليلة

  األسرةالتوزيع التكراري بين الرضا عن المسكن و مكان عمل رب  :)10-7(جدول

  درجة الرضا النسبة المئوية المتوسط الحسابي األسرةمكان عمل رب

 متوسطة %76.7 2.3000 قرية فلسطينية

 متوسطة %76.3 2.2875 خارج الوطن

 متوسطة %76.2 2.2852 الضفة مدينة أخرى في

 متوسطة %71.4 2.1427 مدينة نابلس

 قليلة %68.3 2.0500 إسرائيل-المحتلة األراضي

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  األسرةالتكراري بين الرضا عن المسكن و مكان عمل رب التوزيع  :) 9-7(شكل 

   

  الرضا عن المسكن والمستوى التعليمي 7-3-2

دبلـوم  ، دراسـات عليـا  لحاصلين علـى  لعينة الدراسة  أن )11-7( يتبين من الجدول

 -%76.0ةلـديهم متوسـط  عن المسـكن  على التوالي درجات الرضا  انوي، ثجامعي، متوسط

ما بين  درجات الرضا لديهم قليلة كانت ينميواأل األساسيبينما الحاصلين على شهادة  ،71.7%

  . يوضح درجات الرضا) 10-7(والشكل البياني  ،67.1% -69.4%

  والنسب المئوية للرضا عن المسكن والمستوى التعليمياألوساط الحسابية،  :)11-7(جدول 

سابيالمتوسط الح المستوى التعليمي  درجة الرضاالنسبة المئوية 

 متوسطة %76.0 2.2808 دراسات عليا

 متوسطة %74.5 2.2361 دبلوم متوسط

 متوسطة %73.9 2.2181 جامعي

 متوسطة %71.7 2.1514 ثانوي

 قليلة %69.4 2.0830 أساسي

ميا  قليلة 67.1% 2.0133 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر

عمل رب األسرة مكان
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   زيع التكراري بين الرضا عن المسكن و المستوى التعليميالتو :)10-7( شكل

  

  التي تعيش في المسكن ومساحة المسكن األسرةعدد أفراد  7-3-3

فيهـا   األسرةنسبة من عينة الدراسة التي عدد أفراد  أعلى أن) 12-7(يتبين من الجدول 

من أفراد عينة الدراسـة،  % 41.7م بنسبة 150 -100مساحة المسكن لهم من  ،أفراد 3أقل من 

أعلـى عـدد   ، و%55.1م بنسـبة  150– 100ومساحة المسكن من  6-3وأعلى عدد أفراد من 

 9من  أكثرأكبر عدد أفراد ، و%59.4م بنسبة 150-100كنهم من مساحة مس 9-6من  لألفراد

اد يوضح عـدد أفـر  ) 11-7(والشكل البياني  ،م200-151مساحة مسكنهم من %  54.5بنسبة 

  .التي تعيش في المسكن ومساحته األسرة

  

  

  

التعليمي لرب األسرة المستوى

 دراسات
 لياع

جامعي
متوسط دبلوم

ثانوي
أساسي

ميا

M
e
a
n
 
  

 
  
  
  
  

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9



 156

مسـاحة  التي تعيش في المسكن و األسرةاد التكرارات والنسب المئوية لعدد أفر :)12-7( جدول

  المسكن

 
 

 المسكنمساحة

المجموع اقل من
100 

ــن مـ

100--
150 

- 151من
200 

ــن مـ
201 

ــأكثر ف
 

ــراد ــدد أف ع

التـي األسرة

ــي ــيش ف تع

 المسكن

3 قل منا

 36 4 3 15 14 التكرار

أقــرادعــدد%

 األسرة
38.9%41.7%8.3% 11.1%100.0%

 6-3من 

 245 7 41 135 62 التكرار

أقــرادعــدد%

 األسرة
25.3%55.1%16.7% 2.9% 100.0%

 9-6من 

 106 7 21 63 15 التكرار

أقــرادعــدد%

 األسرة
14.2%59.4%19.8% 6.6% 100.0%

ــن   9م

 فأكثر

 11 2 6 3  التكرار

أقــرادعــدد%

 األسرة
 27.3%54.5% 18.2%100.0%

 المجموع

 398 20 71 216 91 التكرار

أقــرادعــدد%

 األسرة
22.9%54.3%17.8% 5.0% 100.0%

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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  المسكنو مساحة  األسرةالتوزيع التكراري بين عدد أفراد  :)11-7( شكل

تعيش فئات

 فاكثر9من 
6-9من 

3-6من 
3اقل من 

C
ou

nt

160

140

120

100

80

60

40

20

0

مساحة فئات

100اقل من 

100--150من 

151-200من

 فاكثر201من 

  

  التطور العمراني للمدينة 7-4

يعد التطور العمراني من السمات الحضارية للبلد، ويعبر التطور العمراني عن طبيعـة  

البلد من الناحية االقتصادية والمادية ومدى القبول االجتماعي من قبل السكان لهذا التطور، فقـد  

خل حدود المدينة القديمـة وبقيـت   نمت مدينة نابلس وتطورت حتى نهاية القرن التاسع عشر دا

ومـع  لذلك التاريخ محافظة على نمطها العمراني، وفي العقدين األخيرين من القرن التاسع عشر 

بدأت بعض مظاهر العمران بالظهور خـارج حـدود    ،1869تأسيس أول بلدية في المدينة عام 

مركـز اإلدارة العثمانيـة   المدينة القديمة، لكن هذا العمران اقتصر على بعض المباني العامـة ك 

والمستشفى الوطني، على أن االمتداد العمراني خارج المدينة القديمة لم تتضح معالمه حتى بداية 

، واستمرت عملية التطور العمراني على فترات مختلفة خـالل القـرن   فترة االنتداب البريطاني

دينة رغم كل المعيقـات،  ، وقد بدا وضحا حجم هذا االمتداد والتطور الذي حصل في المالماضي

  . سواء السياسية منها او االقتصادية التي واجهت المدينة خالل السنوات الماضية والحالية
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  عالقة التطور واالمتداد العمراني وقيمة الدخل الشهري 7-4-1

التطور واالمتداد  شكلنسبة من عينة الدراسة التي  أعلى أن) 13-7(يتبين من الجدول 

، نسـبتها  2000-1000، لفئة دخـل  نة عامال مشجعا لهم في اختيار موقع البناءالعمراني للمدي

، واقل نسبة التي تعتبر التطور العمراني عامال مشجعا كانت من فئة دخل أكثـر مـن   35.2%

ل مـال  خومن هنا يتبين انه كلما زاد الد ، من مجتمع الدراسة،%4.6، وشكلت ما نسبته 5000

أي أنهـم   ،التطور الذي حصل للمدينة لم يشجعهم في عملية البنـاء  أرباب األسر إلى اعتبار أن

أما إذا نظرنا إلى رأي األسـر   ،بيوتهم كونهم مقتدرين من الناحية المادية المتالك بيوتهم اامتلكو

هم يؤيدون التطور الذي حصل ويعتبرون سبب امتالكهم لبيـوتهم هـو   ناألقل دخال فإننا نرى أ

-7(وهذا يظهر بشكل واضح من خالل الشكل البياني ،حصل في المدينةالتطور واالمتداد الذي 

  .يوضح ذلك الذي) 12
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عامال مشجعا  االمتداد العمراني للمدينةارات والنسب المئوية هل التطور والتكر: )13-7( جدول

  قيمة الدخل الشهري لرب األسرةو المسكنفي اختيار موقع بناء 

 
 

لبالشيك تحديد قيمة الدخل الشهري  

أقل من المجموع
1000 

1000-
2000 

2000-
3000 

3000-
4000 

4000-
5000 

ــر أكث

ــن م
5000 
 

ــداد االمت

  والتطور

العمراني

ــة للمدين

ــامال عـ

ــجعا مش

في اختيار

ــع موقـ

بنــــاء

 مسكنك

 نعم

 94 3 9 7 30 28 17 التكرار

االمتداد والتطـورهل% 

العمراني للمدينـة عـامال

مشجعا في اختيار موقـع

المسكنء بنا  

18.1%29.8%31.9%7.4% 9.6% 3.2% 100.0% 

إلى

 حــد

 ما

 91 5 2 8 17 39 20 التكرار

االمتداد والتطـورهل% 

العمراني للمدينـة عـامال

مشجعا في اختيار موقـع

المسكنبناء   

22.0%42.9%18.7%8.8% 2.2% 5.5% 100.0% 

 ال

 31 2 3 3 11 9 3 التكرار

والتطـوراالمتدادهل% 

العمراني للمدينـة عـامال

مشجعا في اختيار موقـع

المسكنبناء   

9.7% 29.0%35.5%9.7% 9.7% 6.5% 100.0% 

 المجموع

 216 10 14 18 58 76 40 التكرار

االمتداد والتطـورهل% 

العمراني للمدينـة عـامال

مشجعا في اختيار موقـع

المسكنبناء   

18.5%35.2%26.9%8.3% 6.5% 4.6% 100.0% 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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قيمـة الـدخل   ور واالمتداد العمراني للمدينـة و التوزيع التكراري بين هل التط :)12-7(شكل 

  الشهري لرب األسرة

االمتداد والتطور العمراني للمدينة عامال مشجعا في اختيار موقع بناء مسكنك

نعمالى حد ماال

C
ou

nt

50

40

30

20

10

0

تحديد قيمة الدخل ا  

1000أقل من 

1000-2000

2000-3000

3000-4000

4000-5000

5000أكثر من 

 

  عالقة التطور واالمتداد العمراني والمستوى التعليمي  7-4-2

التطور تي تعتبر االمتداد وة النسبة من عينة الدراس أعلى أن) 14-7(يتبين من الجدول 

العمراني للمدينة عامال مشجعا في اختيار موقع البناء هي من الذين مستواهم التعليمـي ثـانوي   

 إلـى نسبة ممن يعتبرون االمتداد والتطور العمراني للمدينة عامال مشجعا  أقل، و%31.8بنسبة 

ـ  ، والشـكل  %1.8بنسـبة   أمـي ي حد ما في اختيار موقع البناء هم من الذين مستواهم التعليم

للتطور واالمتداد العمراني حسـب المسـتوى    األسر أربابيوضح مدى تشجع ) 13-7(البياني

 .التعليمي



 161

عامال مشجعا  التكرارات والنسب المئوية هل التطور واالمتداد العمراني للمدينة :)14-7( جدول

  األسرةالتعليمي لرب  والمستوى المسكنفي اختيار موقع بناء 

 

 األسرة المستوى التعليمي لرب

 المجموع
 ثانوي أساسي ميا

ــوم دبل

متوسط
 جامعي

دراسات

عليــا
 

 االمتداد

والتطور    

العمراني

ــة للمدين

ــامال عـ

ــجعا مش

في اختيار

ــع موقـ

بنــــاء

 مسكنك

 نعم

 95 6 16 16 32 23 2 التكرار

االمتداد والتطورهل% 

العمراني للمدينة عـامال

ار موقـعمشجعا في اختي

المسكنبناء   

2.1%24.2%33.7%16.8%16.8%6.3% 100.0% 

إلى

 حــد

 ما

 93 7 10 15 27 32 2 التكرار

االمتداد والتطورهل% 

العمراني للمدينة عـامال

مشجعا في اختيار موقـع

المسكنبناء   

2.2%34.4%29.0%16.1%10.8%7.5% 100.0% 

 ال

 32 1 8 3 11 9  التكرار

االمتداد والتطورهل% 

العمراني للمدينة عـامال

مشجعا في اختيار موقـع

المسكنبناء   

 28.1%34.4%9.4% 25.0%3.1% 100.0% 

 المجموع

 220 14 34 34 70 64 4 التكرار

االمتداد والتطورهل% 

العمراني للمدينة عـامال

مشجعا في اختيار موقـع

المسكنبناء   

1.8%29.1%31.8%15.5%15.5%6.4% 100.0% 

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر
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التوزيع التكراري بين التطور واالمتداد العمراني للمدينة والمستوى التعليمـي   :) 13-7( شكل

   األسرةلرب 

االمتداد والتطور العمراني للمدينة عامال مشجعا في اختيار موقع بناء مسكنك

نعمالى حد ماال

C
ou

nt

40

30

20

10

0

المستوى التعليمي لرب

أمي

أساسي

ثانوي

دبلوم متوسط

جامعي

دراسات عليا

  

   األخيرةخالل السنة  األسرةتقييم دخل  7-5

 أيص بشكل كبيـر  نق األخيرةخالل السنة  األسرةأن دخل ) 15-7(نالحظ من الجدول 

 أنعلى الرغم من  ،يحصل النقص أنوهو شيء طبيعي  ،%29.4ونقص بنسبة  ،%37.9بنسبة 

 اإلشـارة ويعمدون إلـى   ،تميل إلى عدم التصريح بشكل حقيقي عن مستوى دخلهم األسر أرباب

 عتقـادهم ال ،تستخدم في امور اخرى أنالمعطيات يمكن  أنالدخل بشكل كبير واالعتقاد تناقص ل

وتصور البعض  لهم متاعب معينة، يسبب أنيمكن , الحقيقية للدخل األرقام إعطاءعدم  أن حياناا

النقص يكمن وراء  أن إالورغم ذلك  ،دعم مادي معين )تعبئة االستبانة( من وراء هذا العمل  أن

المتمثـل فـي وجـود الحـواجز      المتمثلة بحصار المدينة االقتصادي األخيرةالحالة االقتصادية 

 األمر ،إلسرائيلية على معابر مداخل المدينة وما لهذه الحواجز من آثار سلبية وإعاقات مروريةا

 األسر أربابمستوى الدخل الذي بقي كما هو فهو بالعادة من  أما ،إلى تراجع الدخول أدىالذي 

من مجتمع % 21.9وبلغت نسبتهم العمل الخاص  العمل الخاص وفئة التجار الميسورين أصحاب

انـت  بشكل كبير فقـد ك  في الدخل الزيادةو وهي قليلة،% 8.5لزيادة فهي بنسبة ا أما ،دراسةال

  .، من مجتمع الدراسة%1.3محدودة جدا بلغت نسبتها 
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   األخيرةخالل السنة  األسرةدخل  توزيع عينة الدراسة حسب متغير تقييم :)15-7(جدول 

%النسبة المئوية األخيرةنةخالل الساألسرةتقييم دخل  العدد
  زاد بشكل كبير 5 1.3
  زاد 34 8.5

  بقي كما هو 87 21.9
  نقص 117 29.4
  نقص بشكل كبير 151 37.9
  لم يجب 4 1.0
  المجموع 398 100

  .م 2007الباحث، المسح الميداني :المصدر  

  عليها األسرة اإلجراءات التي اعتمدتالطرق و 7-5-1

 أنوبعد تحليل النتائج  األسرةالتي اعتمدت عليها  يةاألولو أن) 16-7(يتبين من الجدول     

الـذي   األمر ،األولاالعتماد على الدخل الشهري من اجل الصمود والتكيف حاز على الترتيب 

بالتـالي   ،لتدبير نفسه إليهاوسائل دعم اخرى يلجا  افي مجتمع الدراسة ليس لديه األسر أنيؤكد 

وحصلت على نسـبة   األسرةجة تاثيرها كبير على وكانت در األولحصل الدخل على الترتيب 

89.2 .%    

ويليهـا   ،الثانية كانت اعتماد األسرة على تخفيض النفقات الشهرية األولوية أنكما يتبين     

وجاء اعتماد األسرة على االستدانة من األهل  ،على تأجيل دفع الفواتير المستحقةاعتماد األسرة 

 األسـرة متوسط على  تأثيربالترتيب على  األمورصلت هذه وقد ح ،األخرياتواألقارب اقل من 

  . خالل السنة األخيرة من أجل الصمود والتكييف مع الوضع أمرهافي تدبر 

ـ  إلاللطرق وأن الفقرات التي حازت على درجات قليلة      دت عليهـا  جراءات التـي اعتم

اعتماد األسـرة   ،رتيبالتكيف مع الوضع في السنة األخيرة كانت بالتاألسرة من اجل الصمود و

أما اعتماد األسرة على بيع عقار أو أرض فقد جاء بنسبة  ،على بيع مصاغ الزوجة اقل من غيره

  .اقل أيضا واعتماد األسرة على الحصول على المساعدات اإلنسانية لم تكن بدرجات كبيرة
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 األسريها التي اعتمدت عل واإلجراءات أن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة للطرق

شـارت اليـه   أ اكانت متوسطة وهذا م األخيرةالتكيف مع الوضع في السنة من اجل الصمود و

 %.64.5 نسبة، حيث حصلت على الدراسة

والنسب المئوية الطرق واإلجراءات  األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية :) 16-7(جدول 

  سط الحسابيالتي اعتمدت عليها األسر مرتبة تنازليا وفق المتو

الــــرقم 

ــب  حسـ

 االستبانة
 الفقرةالرقم

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
ــبة  النس

 المئوية
 التأثير

خـالل السـنة   تقييم اعتماد األسرة على الدخل   1 1

 األخيرة من أجل الصمود والتكييف مع الوضع
4.462
3 

.9535
  كبيرة 89.2% 0

سرة على تخفـيض النفقـات   تقييم اعتماد األ 2 3

خالل السنة األخيـرة مـن أجـل    الشهرية 

 الصمود والتكييف مع الوضع

3.957
3 

1.144
  متوسطة 79.1% 78

لى تأجيل دفع الفواتير تقييم اعتماد األسرة ع 3 2

خالل السنة األخيـرة مـن أجـل    المستحقة 

 الصمود والتكييف مع الوضع

3.914
6 

1.336
46 78.3% 

 متوسطة

ـ    4 9  إلـى ء وتقييم اعتماد األسـرة علـى اللج

خـالل السـنة   توفيرات األسرة ومدخراتها 

األخيرة من أجل الصـمود والتكييـف مـع    

 الوضع

3.398
0 

1.599
49 68.0% 

 متوسطة

لى االستدانة من األهل تقييم اعتماد األسرة ع 5 6

خالل السنة األخيـرة مـن أجـل    واألقارب 

 الصمود والتكييف مع الوضع

3.025
2 

1.582
53 60.5% 

 متوسطة

ماد األسرة على بيع مصاغ الزوجة م اعتتقيي 6 8

خالل السنة األخيرة مـن أجـل الصـمود    

 والتكييف مع الوضع

2.876
6 

1.751
 قليلة 57.5% 59

تقييم اعتماد األسرة على الحصـول علـى    7 4

خالل السنة األخيرة من  اإلنسانيةالمساعدات 

 أجل الصمود والتكييف مع الوضع

2.816
1 

1.618
69 56.3% 

 قليلة

ة على بيـع جـزء مـن    تقييم اعتماد األسر 8 5

خالل السنة األخيرة من أجل مقتنيات البيت 

 الصمود والتكييف مع الوضع

2.436
9 

1.569
83 48.7% 

 قليلة
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الــــرقم 

ــب  حسـ

 االستبانة
 الفقرةالرقم

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
ــبة  النس

 المئوية
 التأثير

أو أرض  ماد األسرة على بيع عقارتقييم اعت 9 7

خالل السنة األخيرة مـن أجـل الصـمود    

 والتكييف مع الوضع

2.138
9 

1.537
19 42.8% 

 قليلة

3.226 الدرجة الكلية
9 

.9441
 متوسطة 64.5% 8

  .م 2007الباحث، المسح الميداني: المصدر

  العوامل التي تؤثر على الوضع المعيشي لالسرة  7-5-2

للمدينـة   اإلسـرائيلي الحصار االقتصادي  تأثير استمرار أن) 18-7(يتبين من الجدول 

العينة في مجتمع الدراسة كان كبير ويعود ذلك إلـى سياسـة    أفرادعلى الوضع المعيشي ألسر 

فـي العـام    األقصـى بحق المدينة منذ اندالع انتفاضة  اإلسرائيليةالتي تتبعها السلطات  اإلغالق

تسـير   األمـور لمدينـة سـتبقى   اق وفي ظل هذه السياسة المستمرة بح ،يومنا هذاإلى  2000

علـى صـعيد تكلفـة     أمـا  ،اآلنإلى اكبر مما هي عليه  ةقتصاديالا وضاعاألباتجاهات تردي 

 أنفهناك شـعور كبيـر    لألسرالمقدمة ) الكهرباء والماء والهاتف والمواصالت(الخدمات تكلفة 

ارتفـاع أسـعار   أما  لألسروتكاليف هذه الخدمات اثر بشكل كبير على الوضع المعيشي  ثمانأل

ن هذه االحتياجات كان له تأثير كبير أيضا كو فقد سرألالسلع االستهالكية على الوضع المعيشي ل

األمر الذي ينعكس سلبا مع مستوى الدخل وال سيما في الدخول المتدنية  اعنه ال يمكن االستغناء

ـ لمعيشـي  تأثير تكاليف العالج والرعاية الطبية على الوضع الأما  ،والمنخفضة ر ونظـرا  ألس

لرعاية الطبية األمر الذي سيحمل األسرة أعباء إضافية أكثر والتكاليف العالج لالرتفاع المتزايد 

   .طيعتمما تس

علـى   أثـرت التـي   األمورفي عينة الدراسة كانت قلة الحصول على فرص عمل احد 

عدد طة بالمقارنة مع درجتهم متوسالوضع المعيشي بدرجة قليلة كون عدد الذين ليس لدبهم عمل 

اختلف من اسـرة إلـى اخـرى     ،تأثير تعليم األبناء في الجامعات  ،في منطقة الدراسة العاملين
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في الجامعات ومستوى دخلهم منخفض وبالتالي اثر علـى   أبناءهم يفقط من لد باألمر تأثربحيث 

  .األسرالوضع المعيشي لتلك 

بذبت من اسر إلى اخرى والسبب يعود إلـى  المقدمة فقد تذ اإلنسانيةقلة المساعدات  أما

التي استفادت من  األسرقليلة وان  باألصلعينة الدراسة هي  ألفرادحجم المساعدات التي قدمت 

  .متوسط هذه المساعدات تلقتها بنسب بسيطة جدا وان تاثيرها كان

أن الفقرات التي حازت على درجات قليلة هي مدى تأثير أجرة المسكن علـى الوضـع   

عـدد   أنإلى  إضافة ،غالبية عينة الدراسة هي من المالك أنمعيشي لألسرة وذلك يعزى إلى ال

 وتأثيرهـا  اإليجارتكون قيمة  أنإلى  أدىمما  ،السنوي قليلة اإليجاروقيمة  المستأجرينكبير من 

    .قليل أيضاعلى الوضع المعيشي لالسرة 

من حيـث مـدى   المذكورة العوامل أن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة عن تقييم 

شـارت اليـه النسـبة المئويـة     متوسطة وهذا ما أ كانت ،تأثيرها على الوضع المعيشي لالسرة

  .قبول ويتناغم مع الوضع العام للدراسةموهو طبيعي و ،77.4%
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والنسب المئوية لفقرات مدى تاثيرها  ألوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية :)17-7 (جدول 

  امل التالية على الوضع المعيشي لالسرة مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابيالعو

الــرقم  

ــب  حس

االستبانة

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري
ــبة  النس

 المئوية
 التقدير

8 1 

مدى تأثير استمرار الحصار االقتصـادي  

للمدينة على الوضع المعيشـي   اإلسرائيلي

 ألسرتك

  كبيرة  94.9% 69065. 4.7462

4 2 

الكهرباء والماء والهاتف (مدى تأثير تكلفة 

علـى الوضـع المعيشـي    ) والمواصالت

 ألسرتك

 كبيرة  89.7% 79578. 4.4849

3 3 
ــلع  ــاع أســعار الس ــأثير ارتف ــدى ت م

 االستهالكية على الوضع المعيشي ألسرتك
 كبيرة  89.4% 79861. 4.4724

5 4 
رعاية الطبية مدى تأثير تكاليف العالج وال

 على الوضع المعيشي ألسرتك
4.1583 1.0100

 كبيرة  83.2% 6

2 5 
مدى تأثير قلة الحصول على فرص عمل 

 على الوضع المعيشي ألسرتك
3.7431 1.4700

 متوسطة 74.9% 7

7 6 

 اإلنسـانية مدى تأثير قلـة المسـاعدات   

المقدمة ألسرتك على الوضـع المعيشـي   

 ألسرتك

3.3879 1.7380
6 67.8% 

 متوسطة

6 7 
مدى تأثير تعليم األبناء في الجامعات على 

 الوضع المعيشي ألسرتك
3.0905 1.7735

4 61.8% 
 متوسطة

1 8 
مدى تأثير أجرة المسكن علـى الوضـع   

 المعيشي ألسرتك
2.8589 1.8216

  قليلة 57.2% 6

 متوسطة %77.4 83707. 3.8686 الدرجة الكلية
  .م 2007الباحث، المسح الميداني: المصدر
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  النتائج والتوصيات

  النتائج

عالجت الدراسة ظاهرة الفقر الحضري و أثرها على التطور العمراني في مدينة نـابلس  

القيـام بجـوالت   رفيديا عينة للدراسة ومن البلدة القديمة والجبل الشمالي والمخفية و و قد اتخذت

لى أرض الواقع وتوظيـف  ع موراألميدانية لتعزيز وتوضيح مادة االستبانة من خالل استطالع 

 دعلـى الصـعي  نتائج أعمال الندوات والمؤتمرات التي عقـدت  و اإلحصائيةالتقارير والنشرات 

  .الدولي لمعالجة ظاهرة الفقر

ورسـائل   األدبيـات بيانـات  ل نتائج عمليات المسح الميداني وتحليوفي ضوء معالجة و

مـدى  رف على ظاهرة الفقر الحضـري و التعالماجستير ذات العالقة بموضوع الدراسة بهدف 

  :تأثيرها على التطور العمراني في المدينة فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج

النتقال إلى انسبة  أنالتطور العمراني للمدينة نجد اولة للربط بين مستوى الفقر وفي مح .1

انتقاله أي  رب أسرة حسب العينة تم 61أن فأكثر،  2001المنزل الجديد كانت من سنة 

كانت أعلى نسبة لالنتقـال إلـى    2000 -1991و الفترة ما بين عام %.28.1ما نسبته

وهذا بسبب االنتعـاش السياسـي   % 35رب أسرة انتقل أي ما نسبتة  76المنزل الجديد 

  .االقتصادي الذي عاشته المدينةو

مسـتوى  و ديا مع مستوى الدخل لرب األسرةيتناسب المستوى التعليمي لرب األسرة طر .2

مع تحسن مسـتويات   الخدمات في المنزل، وأن نسبة المتعلمين في المدينة تزداد طرديا

لـة  الد ذات توجد عالقة" الفرضية األولى  معيشة األفراد دخولهم، وهذا ما أشارت إليه

والمستوى التعليمي لرب  األسرةبين دخل رب  ،)α=0.05( عند مستوى داللة ةإحصائي

  ."األسرة 

 عند مستوى داللـة  ةلة إحصائيالد ذات وجد عالقةال ي" لدراسة إلى نتيجة انهتوصلت ا .3

)α=0.05(، ه كلما زاد التعليم لـيس  حيث أن ،المستوى التعليميو األسرة أفراد بين عدد
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األسرة كلما  أفرادن يزداد عدد س بالضرورة أبالضرورة ان يقل عدد أفراد األسرة، ولي

عددهم أكثـر   ممنأعلى نسبة  أنعينة الدراسة  تبين منحيث   ،قل التعليم لرب األسرة

 3أقـل مـن    األسرة دعد لديهممن  وان %.54.5فئة تعليمهم ثانوي بنسبة  أفراد 9من 

أعلى ، ووهي أعلى نسبة % 41.7بنسبة  أساسي األسرةالمستوى التعليمي لرب و ،أفراد

، وأعلى نسبة التي %30.2أفراد فئة تعليمهم ثانوي بنسبة  6 -3عددهم من  للذيننسبة 

   %.35.8 أساسييمهم تعل أفراد فئة 9-6عددهم من 

 – 36يتراوح عمرها من عمـر   الفئة التيهي  األسرةنالحظ أن أعلى نسبة لعمر رب  .4

سـنة     25كانت أقل مـن سـن   %1.8و أن أقل نسبة%  36.7نسبته ما  تسنة بلغ 45

 األسرةولية تحمل مسؤ إلىلشباب جيل ا إقباليدل على عدم  فانه شيءدل على  إنوهذا 

  .المعيشة ءالبطالة وزيادة تكلفة المسكن وغال المادي وارتفاعبسبب الوضع 

هـم   األسرةعمل رب  من عينة الدراسة من حيث مكان%82.4نالحظ من الدراسة أن  .5

 ،في مدينة اخرى فـي الضـفة  % 6.8و ،في قرية فلسطينية% 2.8و ،من مدينة نابلس

مـن  % 70.4وان  ،من خـارج الـوطن  % 1.0و ،المحتلة اضياألرفقط في % 0.3و

مستمر لمستوى الفقـراء  ، وهذا ما يفسر االرتفاع الفأقل 1املين في العينة عددهم من الع

 اإلغـالق كثر المدن التي تعاني من الحصار ، فمدينة نابلس تعتبر حاليا من أفي المدينة

المدينة وزيادة نسبة الهجـرة   إفقار التي تهدف إلى اإلسرائيليةاالقتصادي بسبب السياسة 

مـدى تـأثير اسـتمرار     الميداني بأن عامـل منها وهذا ما تبين أيضا من خالل المسح 

ـ  من قبل االحتالل اإلسرائيلي له تأثير كبير الحصار االقتصادي للمدينة ى الوضـع  عل

ـ  من العوامل% 94.9 جداً وشكل ما نسبته كبيرة المعيشي لالسرة كان ى التي أثرت عل

  .سرةالوضع المعيشي لأل

بالنظر إلى مجموع الدخل الشهري لالسرة نرى أن الشريحة التي مجموع دخلهـا مـن    .6

من حجم عينة الدراسة، %  37.7شخص أي ما يوازي  150شيكل هم  2000 -1000

الشهري مـا   إنفاقهممن عينة الدراسة متوسط % 46.2شخص أي ما يوازي  184ان و
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ي المدينة هم دون مسـتوى  ف األسريشير إلى أن أغلبية  شيكل وهذا 2000-1000بين 

وهي تعتبر من أعلى النسـب   57.8، وأن نسبة الفقر في المدينة بلغت نسبتها خط الفقر

 .التي وصلت إليها المدينة مقارنة مع السنوات السابقة

توصلت الدراسة إلى نتيجة أن مقدار دخل رب األسرة وقت بناء المنزل كان أفضل مما  .7

عليه اآلن، حيث وجد تراجع وانخفاض في مستوى الدخول بشكل عام فـي جميـع    هو

بـين فئـات   وقت بناء المنزل  األسرةمقدار دخل رب  أنيتبين مناطق عينة الدراسة، و

وهذا يوضح أن غالبية أربـاب  من العينة % 66.3 نسبتهما وشكل  ،3000-1000دخل 

وهو أفضل مما  ،شيكل 2000 لما يعادكان متوسط الدخل لديهم في تلك السنوات األسر 

حيث تبين أن متوسط الدخل لمجتمع الدراسة في الوقت الحـالي بحـدود    ،هو عليه اآلن

  . شيكل 1500

لمعظم عينة الدراسة هو عـدم تـوفر    اآلن حتى سبب يدعو لعدم امتالك المنزل أهمأن  .8

في منطقة  األسرمستوى دخل أرباب إلى ، وهذا يعزى %48.2االمكانات المادية بنسبة 

إلى أنه تبين لـدينا أن معظـم    باإلضافة ،الدراسة كون غالبيتهم من العاملين في المدينة

أسره حيث يشـكلون مـا    رب 117البالغ عددهم هم من قطاع الموظفين و األسرباب أر

 االذي انعكس سلبا على أسرهم كونهم لـم يتلقـو   األمرمن حجم العينة، % 29.4نسبته 

 .األخيرةالنصف ستحقاتهم المالية خالل السنة وم جزء كبير من

مسـتوى   أعلـى  أنحسب مكان السكن تبين  لألسرالشهري  اإلنفاقمتوسط  إلى بالنظر .9

تليها منطقة رفيـديا   ،شيكال 2734.6كان في منطقة المخفية حيث بلغت  اإلنفاقلمتوسط 

لي سجل متوسط ومن ثم منطقة الجبل الشما ،شيكال في الشهر 2638بلغ  إنفاقبمتوسط 

فقد كان في منطقة البلدة القديمة  إنفاقاقل مستوى  إما ،شيكال في الشهر 2259.2 إنفاق

 2381.5العام لمنطقة الدراسة فقد كـان   اإلنفاقمتوسط  ماأ ،شيكال في الشهر 2145.4

حيـث بلـغ متوسـط     ،في مدن الضفة الغربية نفاقاإلمع  ةرناقوبالم ،شيكال في الشهر

وبهذا يتضح أن متوسط اإلنفاق  ،شيكل إسرائيليا 3400دينار أي ما يعادل  635اإلنفاق 



 171

في منطقة الدراسة يعتبر منخفض بشكل كبير في هذه األيام مع متوسط اإلنفاق في مدن 

باإلضـافة   ،وبتقديري أن السبب يعود لتراجع الدخول وقلة فرص العمل ،الضفة الغربية

الم الذي تمارسه سلطات االحـتالل علـى   الظ والحصار ،إلى الوضع االقتصادي السيئ

كما أن تأخر دفـع الرواتـب    ،المناطق الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص

حيـث   ،منذ قدوم حماس إلى السلطة زاد من تفاقم الوضع وتراجع معدل اإلنفاق لألسر

مـن  % 29.4رب اسرة أي ما يوازي  117أشار المسح الميداني لعينة الدراسة إلى أن 

من % 37.9رب أسرة أي ما نسبته  151وأن  األخيرة،العينة نقص دخلهم خالل السنة 

  .األخيرةهم بشكل كبير خالل السنة العينة نقص دخل

الختيـار   األهم الدراسة السببمن عينة % 26.2أي ما نسبتة  رب أسرة 60تبين أن   .10

التطور العمراني ومع االمتداد هذا يتناغم الموقع وبناء السكن كان طبيعة المنطقة و موقع

التطور الذي حصل على المدينة حيث أيد وتقبلهم لالمتداد و األسرأرباب  للمدينة ووعي

مـا   رب أسرة أي 95) التطور عامل مشجع في اختيار موقع بناء المسكن ( هذا التطور

 .من عينة الدراسة% 43.2نسبته 

 ويملكون بيـوتهم البناء هي الحجر  نسبة من عينة الدراسة التي مادة أعلى أننالحظ  .11

، %48.1وملك بنسـبة   إيجارالبناء طوب سكنهم  مادةل نسبةأعلى أن ، و%55.1بنسبة 

، %41.2بنسـبة   إيجارسكنهم وسمنت أعلى نسبة من المبحوثين التي مادة بناء السكن او

  %.52.9سكنهم ملك بنسبة ممن حجر اسمنت وأعلى نسبة مادة بناء و

 عنـد مسـتوى داللـة    ةلـة إحصـائي  الد ذات توجد عالقة إلى أنة توصلت الدراسة  .12

)α=0.05(، ي أن محدد الدخل هو طبيعة أ ،األسرةمهنة رب بين قيمة الدخل الشهري و

 .المهنة

ة إلـى أنـة  توصلت الدراسـة    .13 ة إحصائيالد ذات ال توجد عالق ة ةل د مستوى دالل  عن

)α=0.05(،  ين مساحة المسكن ودخل رب ويو"  األسرةب ك دع ى ذل اب أن إل  األسر أرب

ين  كانت اكبـر نسـبة بواقـع     ،شيكل 2000 -1000الفئات من عينة الدراسة ودخلھم ب
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, شـيكل  5000من  أكثرالذين دخلهم  األسر ألرباب% 3.0وان اقل نسبة هي , 37.8%

بين مسـاحة المسـكن    إحصائيةوهذا ينسجم مع الفرضية انه ال توجد فروق ذات داللة 

من ذوي الـدخل   األسر أربابمعظم  أن، وهذا يعود إلى األسرةلرب  والدخل الشهري

 أنم، ويقودنا هذا االسـتنتاج إلـى    150 -100يمتلكون بيوت مساحتها بين  ،المتوسط

ال يعمل على زيادة مساحة البيت بشكل كبيـر فـي    األسرةمقدار الدخل الشهري لرب 

  .المدينة المختلفة أحياء

 

بين  0.05وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ي توصلت الدراسة إلى أنة .14

 األسرةكلما زاد عدد العاملين في  ،األسرةفي  اإلنفاقومتوسط  األسرةعدد العاملين في 

 .الشهري لالسرة اإلنفاقكلما زاد متوسط 

بين قيمة الـدخل الشـهري    0.05لة يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال  .15

تزيد مع زيادة قيمة الـدخل الشـهري    اإلنفاق طقيمة متوس أن، بمعنى اإلنفاقمتوسط و

 .األسرةلرب 

غياب استراتيجية فلسطينية عمرانية شاملة تهدف  إنتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها   .16

 .لألفرادإلى تحسين مستوى المعيشة والمسكن 

اد عينة الدراسة يعيشون توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن هناك عدد كبير من أفر  .17

، وان الذين يعيشون في بيـوت مسـتقلة   %65.8في نظام الشقق السكنية وبلغت نسبتها 

    .من عينة الدراسة% 34.2عددهم اقل، وان نسبتهم بلغت 

  التوصيات

تعرضت لإلغـالق  بسبب خصوصية ووضع مدينة نابلس حيث تعتبر من أكثر المدن  -1

فـي   األخـرى األعوام األخيرة مقارنة مع المـدن   من قبل االحتالل اإلسرائيلي خالل

، ال بد من الوقوف على معدالت الدخل لالسـر الفقيـرة   الفلسطينية المحتلة األراضي
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على تحسـين   سراألوالعمل على رفع ذلك المعدل فوق مستوى خط الفقر لمساعدة تلك 

 .مدينةلنهوض باالمتداد العمراني الطبيعي للاالسكني لها والمستوى المعيشي و

العمل على صياغة أداة تقيس ظاهرة الفقر في سياق الواقع المجتمعي الفلسطيني بشكل  -2

  .لمحاربة تلك الظاهرة من جذورها آليةمنفصل العتماد 

 .نابلستنمية سوق العمل الفلسطيني في مدينة  -3

لالستثمار ولعدم الخـروج بمشـاريعهم االقتصـادية     الفلسطينية األموالدعوة رؤوس  -4

 .لهذه الشركات واألمان األمنمن خالل توفير  ،ية إلى خارج المدينةوالتنمو

دور الهيئات والنقابات العمالية والتشريعية بالتصدي لظاهرة هبوط معـدالت االجـور    -5

 .المدينةاليومية في 

بتوفير فرص العمل للعمال المتضررين من جراء  األموالرؤوس  ألصحابالمسؤولية  -6

 .خارجيةالمعظم أسواق العمل  إغالق

بقانون ضـريبة الـدخل   النظر بقانون الضريبة بشكل عام و بإعادةمناشدة المسؤولين  -7

لما له من أئر كبير في زيادة ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني ولما له بشكل خاص 

حيث أن معظـم أربـاب اسـر عينـة     من ظلم كبير على أصحاب الدخول المنخفضة 

منه سنوياً % 8يتم اقتطاع شيكل  2000-1000ين يتراوح ماب الشهري الدراسة دخلهم

 .ما قورنت بالدخل إذالصالح الضريبة وهي نسبة كبيرة 

من أثر  حسين أداء الطاقم التعليمي لما لهالتعليم في المدينة بتالمناشدة لوزارة التربية و -8

ما كبير على مستقبل الجيل الصاعد وعلى محاربة ظاهرة االمية و بالتالي الفقر ألنة وك

أشارت نتائج الدراسة كلما زاد المستوى التعليمي للفرد تحسن مستوى المعيشـة لديـه   

 .وقلل من مستوى الفقر لديه
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تشكيل لجنة في مدينة نابلس من الهيئات الخيرية واالجتماعية والمؤسسـات الوطنيـة    -9

التـي هـي    األسرالسلطة الوطنية الفلسطينية لمساعدة  بإشراف األكاديميةوالمؤسسات 

 .دون خط الفقر ودون المستوى المعيشي المطلوب

، من اجل حل الضائقة السكنية الموجودة في المدينـة  الجماعي اإلسكانتمويل مشاريع   - 10

مـن قبـل السـلطة    وإشـرافها   تمويـل نظرا الرتفاع تكاليف البناء الفردي، برعاية و

 .مهندسين مختصينمشرفين و إشرافالفلسطينية وتحت 

والعمل على زيادة الدراسات التي تهـتم بدراسـة    ،لتوعية المجتمعيةاالهتمام ببرامج ا  - 11

 .ظاهرة الفقر الحضري والتطور العمراني

خالل الفترة السابقة وما شهدته المدينة مـن حصـار    اإلسرائيليسياسة االحتالل  إن  - 12

ـ  ادية لفلسـطين إلـى عاصـمة    اقتصادي وعمراني حول المدينة من العاصمة االقتص

، ومناشـدة  اإلسرائيليونلذلك يجب العمل على منع حدوث ما يخطط له  الفقراء، نتيجة

لمساعدة المدينة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل في المدينـة   األموال أصحاب

   .للنهوض وتحسين الوضع االقتصادي
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  اإلقليمي                                                     قسم التخطيط الحضري و

                                           

  ...... أختي المواطنة/أخي المواطن
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  أرمل    . 4طلق      م. 3متزوج      . 2أعزب     . 1  :الحالة االجتماعية لرب األسرة -4

بناء    . 6بائع    . 5خدمات   . 4صناعة   . 3تاجر    . 2موظف   . 1 :   مهنة رب األسرة -5

  متقاعد. 10ال يعمل    .9حرفي     . 8نقل ومواصالت      . 7

مدينة أخرى في الضفة    . 3قرية فلسطينية    . 2مدينة نابلس    . 1   :مكان عمل رب األسرة -6

  خارج الوطن. 5)     إسرائيل ( األراضي المحتلة  .4

  :تحديد قيمة الدخل الشهري أمام الفئة التي تناسبك بالشيكل -7

)                                              3000 -2000. (3)    2000 -1000. (2)    1000اقل من . (1

  )  وأكثر 5000. ( 6)    5000 -4000. (5)    4000 -3000. (4

  ربة بيت. 3ال تعمل      . 2تعمل      . 1   :عالقة الزوجة بقوة العمل -8

  شيكل:   (           ) إذا كانت الزوجة تعمل معدل الدخل الشهري للزوجة -9

  :    (           )عدد العاملين في األسرة - 10



 183

  شيكل: (            ) مجموع الدخل الشهري لألسرة - 11

  شيكل:  (           ) متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة ما هو - 12
   :خصائص المسكن: القسم الثاني

  طوابق. 2مستقل    . 1     :طبيعة المسكن - 13

  :  (        ) عدد طوابق المسكن - 14

  :  (         )عدد غرف المنزل - 15

  : (         )عدد غرف النوم في المنزل - 16

  )2م         : (      مساحة المسكن - 17

  غير ذلك. 5حجر واسمنت     . 4اسمنت   . 3طوب    . 2حجر    . 1 :مادة بناء المسكن - 18

  : (              )عدد أفراد األسرة التي تعيش في المسكن - 19

  ال  . 2نعم      . 1):  إخوة غير متزوجين, الوالدين(هل يشاركك احد في المسكن من اسرتك  - 20

  :فما هو أهم سبب يدعوك لذلك, االنتقال من منطقة سكناكإذا رغبت ب - 21

  االزدحام  . 4عدم توفر الخدمات    . 3اإلزعاج والتلوث    . 2ارتفاع اإليجار    .1      

  االنتقال إلى بيت جديد    . 7الجيران    . 6الفلتان األمني    .  5

  ك مع العائلةمشتر. 3ملك      . 2إيجار      .1     :ملكية المسكن - 22

  :اجب عن األسئلة التالية" إيجار"إذا كان  - 23

  : (          )قيمة األجرة السنوية بالشيكل -1    

  القرب من مكان العمل   .  2رخص األجرة    . 1   :أهم سبب يدعوك للبقاء في منزلك -2    

      القتصاديالوضع ا. 5     القرب من األهل. 4القرب من مركز المدينة     . 3     

رخص    . 2توفر اإلمكانيات المادية    عدم. 1 :أهم سبب لعدم امتالكك منزالً حتى أالن -3

  عدم الحاجة للبناء. 5عدم توفر قطعة ارض    . 4القرب من مراكز الخدمات   . 3األجرة   

  :إذا كان المنزل ملك اجب عن األسئلة التالية - 24

  )      : (       تاريخ بناء المنزل -1

  : (           )تاريخ االنتقال والسكن في المنزل -2

  بالشيكل: (           ) ما مقدار دخل رب األسرة الشهري وقت بناء المنزل -3

قرض من . 2بواسطة االدخار   . 1: المصدر الرئيسي الذي اعتمدت عليه لتمويل بناء المسكن -4

  بيع مصاغ الزوجة   . 6بمساعدة األهل   . 5مشروع إسكان   . 4بيع ارض     . 3البنك    

    :السبب األهم الختيارك موقع بناء المسكن -5

القرب من . 4طبيعة المنطقة والموقع    . 3رخص أسعار األرض    . 2ارض ارث     . 1

  القرب من مكان العمل . 7القرب من األقارب    . 6توفر األمان     .  5مراكز الخدمات    

  ال. 2نعم      . 1:  أية إضافة أو زيادة على المسكن خالل السنة األخيرةهل تمت  -6
  



 184

  :إذا كانت اإلجابة نعم ما هو السبب الرئيسي لإلضافة أو الزيادة -7

تحسن الوضع المادي     . 3زيادة حجم األسرة       . 2مساحة المبنى أصالً صغيرة      . 1 

  ___________غير ذلك. 5زواج احد األبناء      . 4

  :مساحة الزيادة أو اإلضافة التي تمت على المسكن -8

  مرافق صحية. 5أكثر من طابق      . 4طابق      . 3أكثر من غرفة      . 2غرفة      . 1    

  :االمتداد والتطور العمراني للمدينة عامل مشجعاً في اختيار موقع بناء مسكنك -9

  ال. 3إلى حد ما      . 2نعم      . 1    

  

 A 25- مع مراعاة وضع إشارة , هل أنت راض عن مسكنك من حيث األمور التالية)X ( في المكان

  :        المناسب

إلى   نعم البيان الرقم

حد 

  ما

إلى  نعم  البيان الرقم  ال

حد 

  ما

  ال

     وجود مصعد في العمارة  11    إتساع المسكن 1

     يئة صالحةنظافة الحي وب  12    االزدحام داخل المسكن 2

     توفر الخدمات في الحي  13    قربه من السوق 3

     قربه من طرق المواصالت  14     قربه من المدارس   4

     القرب من المراكز الصحية   15     قربه من أماكن العبادة  5

     القرب من النادي  16     دخول أشعة الشمس  6

     القرب من روضة األطفال  17     التهوية     7

     وصول الكهرباء إلى الحي   18     القرب من الحدائق العامة  8

     مياه مأمونة وصالحة للشرب  19     قربه من المساحات الخضراء  9

     توفر االمن واألمان ألطفالك   20     قربه من مصادر التلوث  10

B 26- إشارة مراعاة وضع مع , ما هو مستوى الخدمات التالية إن توفرت في المنزل)X ( في المكان

  :المناسب
غير   متوسطة  جيده ممتازة البيان الرقم

  متوفر

غير  متوسطة  جيدة  ممتازة  البيان  الرقم
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Abstract 

The phenomena of poverty, specially urban poverty, is considered as one of the 

recently appeared issues particularly in the Third World and in the developing countries. 

This study is about urban poverty، which is considered amongst the main determinants 

of the form, economy and growth of the city.  

The major aim of this thesis is to study and analyze the urban poverty 

phenomena in Nablus city and its impact on the physical growth of the city, which is 

considered one of the largest Palestinian cities in terms of its population, economic 

activities and urban features through history.  

To achieve this aim certain theoretical concepts related to the subject of urban 

poverty in the developing countries in general and in the Palestinian Territories in 

particular were studied. The methodology of the study was based upon the descriptive, 

historical and analytical research methods through using the field survey and the 

questionnaire that was distributed on a random sample of the population of four 

residential quarters in the city, which are differentiated in terms of their economic and 

physical characteristics.  

The results of the study have indicated the negative relationship between urban 

poverty and the physical growth and expansion in Nablus city. It also provided the 

existence of significant differences between the family average income  and the 

residential quarter, the income of the head of the head of the family and his educational 

level, the number of workers in the family and the average family expenditure. In 



 c

addition the study indicated that the policy and measures of the Israeli occupation 

against the city of Nablus have a direct impact on the recession of its economic 

significance and physical growth and expansion.   

The study recommended the necessity in confronting the urban poverty 

phenomena and the work on encouraging the activity of physical growth in Nablus city. 

Also, it recommended the significance of developing and enhancing the market labour 

in the city by providing job opportunities for the workers affected from the closure of 

the external labour markets. 

Finally, the thesis has recommended the importance of community awareness 

programs and the necessity of conducting researches and studies related to urban 

poverty phenomena and its relations with physical and urban growth. 




