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  فهرس الجداول

رقم الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  36  .منطقة الخدمة للخدمات العامة  ) 1-2(جدول رقم 

  51  .وأطوالهافي مدينة نابلس من الطرق الرئيسية والثانوية  عدد  )1-3(جدول رقم 

  54  .أطوال الطرق في محافظة نابلس  )2-3( جدول رقم

  72  .موزع حسب األحياء 2006وسنة  1997نة أعداد السكان لس  )1-4(جدول رقم 

نتائج القياس الميداني للزمن  والمسافة من األحياء المختلفة إلى   )1-5(جدول رقم 

 .مستشفى رفيديا
85  

نتائج القياس الميداني للزمن والمسافة من األحياء المختلفة إلى   )2-5(جدول رقم 

 .مستشفى الوطني
86  

  88 .ييم اإليصالية للمستشفيات وتكراراتها ونسبهامتغيرات تق  )3-5(جدول رقم 

  90  .الفرضيات واإلختبارات التي أجريت عليها ونتيجة كل إختبار  )4-5(جدول رقم 

  92  .األوساط الحسابية للوصول إلى خدمة المستشفيات حسب الحي  )5-5(جدول رقم 

  94  .سب الحياألوساط الحسابية للوصول إلى المراكز الطبية ح  )6-5(جدول رقم 

  96  .األوساط الحسابية للوصول إلى الصيدليات حسب الحي  )7-5(جدول رقم 

  103  األوساط الحسابية للوصول إلى رياض األطفال حسب الحي  )8-5(جدول رقم 

  115  .التحليل اإلحصائي للوصول إلى المدارس حسب الحي  )9-5(جدول رقم 

  122  .إلى المساجد حسب الحي التحليل اإلحصائي للوصول  ) 10-5(جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية لتقييم حالة الطرق في الطريق إلى   )11-5(جدول رقم 

  الخدمات
128  



ط 

  129  .التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الخدمات بجوار السكن  )12-5(جدول رقم 

  129  ليمالتكرارات والنسب المئوية لكيفية الوصول إلى مكان التع  )13-5(جدول رقم 

  130  .التحليل اإلحصائي للوصول إلى الخدمات العامة مشياً  )14-5(جدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية وجود محطات إنتظار السرفيس بمكان   )15-5(جدول رقم 

  .السكن
131  

  132  .التكرارت والنسب المئوية للوقت الممضي في إنتظار السرفيس  )16-5(جدول رقم 

  133  .التحليل اإلحصائي لصعوبات الوصول إلى أماكن الخدمات العامة  )17-5(جدول رقم 
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  فهرس األشكال

  الرقم
  شكلالعنوان 

  
  رقم الصفحة

  6  .موقع مدينة نابلس بالنسبة للضفة الغربية  )1-1(شكل رقم 

  7  .حدود منطقة الدراسة  )2-1(شكل رقم 

  41  .م1961مخطط استعماالت األراضي لمدينة نابلس لسنة   )1-3(شكل رقم 

  44  .م1995مخطط مدينة نابلس الهيكلي لسنة   )2-3(شكل رقم 

  )3-3(شكل رقم 
االستعماالت الرئيسية لألراضي حسب المخطط الهيكلي لسنة 

1995.  
45  

  48 .أنواع شبكة الطرق وامتداداتها  )4-3(شكل رقم 

  53 .الطرق االلتفافية في محافظة نابلس  )5-3( شكل رقم

  66 .مواقع توزيع األحياء داخل منطقة الدراسة  )1-4(شكل رقم 

  68  .موقع المركز الجغرافي لكل حي  )2-4(شكل رقم 

  70  .مواقع المسارات المختلفة في المدينة  )3-4(شكل رقم 

  73  .توزيع الكثافة السكانية لألحياء  )4-4(شكل رقم 

  83  .مواقع المستشفيات داخل منطقة الدراسة  )1-5(ل رقم شك

  84  .المسارات من مركز كل حي إلى موقع المستشفى  )2-5(شكل رقم 

  )3-5( شكل رقم 
األوساط الحسابية لدرجة الصعوبة في الوصول إلى 

  .المستشفيات لكل الحي
93  

  93  الحيالتدرج في الصعوبة للوصول إلى المستشفيات حسب   )4-5(شكل رقم 

  )5-5(شكل رقم 
األوساط الحسابية لدرجة الصعوبة في الوصول للمراكز الطبية 

  .حسب الحي
95  

  95  .التدرج في الصعوبة للوصول إلى المراكز الطبية حسب الحي  )6-5(شكل رقم 

  97 .األوساط الحسابية لدرجة الصعوبة في الوصول إلى الصيدلية  )7-5(شكل رقم 

  97  .درج في الصعوبة للوصول إلى الصيدليات حسب الحيالت  ) 8-5(شكل رقم 

  100  .مواقع رياض األطفال داخل مدينة نابلس  ) 9-5(شكل رقم 

  101  .مواقع رياض األطفال داخل االحياء  )10-5(شكل رقم 

  102  .مواقع رياض األطفال والكثافات السكانية  )11-5(شكل رقم 



ك 

  104  .ل إلى رياض األطفال حسب الحياألوساط الحسابية للوصو  )12-5(شكل رقم 

  105  .درجة الوصول إلى رياض األطفال حسب التحليل اإلحصائي  )13-5(شكل رقم 

  107  .مواقع مدراس الذكور االثانوية  )14-5(شكل رقم 

  108  .مواقع مدراس الذكور الثانوية حسب االحياء  )15-5(شكل رقم 

  109  .الذكور الثانوية سهولة الوصول لمواقع مدراس  )16-5(شكل رقم 

  110  .مواقع مدراس الذكور الثانوية حسب االحياء  )17-5(شكل رقم 

  111  .مواقع مدراس اإلناث الثانوية  )18-5(شكل رقم 

  112  .سهولة الوصول لمواقع المدراس اإلناث األساسية   )19-5(شكل رقم 

  )20-5(شكل رقم 
ية حسب سهولة الوصول لمواقع المدراس اإلناث ااالساس

  .االحياء
113  

  114  .سهولة الوصول لمواقع المدراس اإلناث الثانوية  )21-5(شكل رقم 

  116  األوساط الحسابية للوصول إلى المدارس حسب الحي  )22-5(شكل رقم 

  116  .التدرج في الصعوبة في الوصول إلى المدارس حسب الحي  )23-5(شكل رقم 

  )24-5(شكل رقم 
جة الصعوبة في الوصول إلى الكليات أو األوساط الحسابية لدر

  .الجامعات حسب الحي
117  

  )25-5(شكل رقم 
درجة الصعوبة في الوصول إلى الكليات أو الجامعات حسب 

  .الحي
118  

  120  .مواقع المساجد حسب االحياء  )26-5(شكل رقم 

  121  .سهولة الوصول لمواقع المساجد حسب االحياء  )27-5(شكل رقم 

  )28-5(شكل رقم
األوساط الحسابية لدرجة الصعوبة في الوصول إلى المساجد 

  حسب الحي
123  

  123  .درجة الصعوبة في الوصول إلى المساجد حسب الحي  )29-5(شكل رقم 

  124  .درجة الصعوبة في الوصول إلى المكتبات العامة حسب الحي  )30-5(شكل رقم 

  125  .حسب الحي درجة الصعوبة في الوصول إلى البريد  )31-5(شكل رقم 

  )32-5(شكل رقم 
درجة الصعوبة في الوصول إلى المؤسسات الحكومية حسب 

  .الحي
126  

  127  .درجة الصعوبة في الوصول إلى البنوك حسب الحي  )33-5(شكل رقم 

  127  .درجة الصعوبة في الوصول إلى الحدائق العامة حسب الحي  )34-5(شكل رقم 

  140  .راكز صحية حكومية داخل أحياء المدينةمواقع مقترحة لم  )1-6(شكل رقم 

  142  .توزيع رياض األطفال داخل أحياء المدينة  )2-6(شكل رقم 

  143  مواقع مقترحة المدراس اإلناث الثانوية داخل أحياء المدينة  )3-6(شكل رقم 



ل 

  145  العامة داخل أحياء المدينة) أطفال(مواقع مقترحة للحدائق   )4-6(شكل رقم 

  147  مواقع مقترحة قائم للمكتبة العامة داخل أحياء المدينة  )5-6( شكل رقم

  148  .مواقع مقترحة للبنوك داخل أحياء المدينة  )6-6(شكل رقم 

  149  .مواقع مقترحة للبريد داخل أحياء المدينة  )7-6(شكل رقم 

  )8-6(شكل رقم 
طرق مقترحة لتسهيل الوصول (المخطط الهيكلي لمدينة نابلس 

  .المدينة ألحياء
151  
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  المالحقفهرس 

  رقم الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

  167  .إستبانة الدراسة  )1(ملحق رقم 

  )2(ملحق رقم 
السكان الفلسطينيون في مدينة نابلس حسب الجنس وفئات العمر 

  .1997,بالسنوات
171  

  172  .2006نة أعداد السكان في مدينة نابلس حسب الحي والجنس لس  )3(شكل رقم 

  173  .توزيع أعداد اإلستبيان على الذكور واإلناث حسب نسب األحياء  )4(ملحق رقم 

  174  .توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها  )5(ملحق رقم 

  183 .فرضيات الدراسة  )6(ملحق رقم 

  185 .الطر إحصائيات حول فرضيات الدراسة  )7(ملحق رقم 

  193 .صول إلى الخدمات العامةتحليل سهولة الو  )8(ملحق رقم 

  199  التحليل اإلحصائي للفرضيات ونتائج إختباراتها  )9(ملحق رقم 
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  :مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في المدن الفلسطينية

  حالة دراسية مدينة نابلس

  إعداد

  غرود غالب عوادة

  إشراف

  خالد الساحلي. د

  علي عبد الحميد. د
  

  الملخص

األهداف الرئيسية في تخطيط المدن لعالقته  وزيع وتنظيم الخدمات العامة أحدتيعتبر 

  .الخدماتهذه المباشرة بخدمة سكان المدينة وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتسهيل وصولهم إلى 

خاص من التوزيع العشوائي ينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل تعاني المدن الفلسط     

عتماد معايير تخطيطية ترتكز على حجم وكثافة السكان ونطاق تأثير هذه للخدمات العامة وعدم ا

في بعض األحياء السكنية وخاصة الطرفية لدى السكان باإلضافة إلى وجود صعوبة ، الخدمات

  .وضواحي المدينة في الوصول إلى الخدمات العامة األساسية مثل التعليم والصحة

اسة وتحليل واقع الخدمات العامة في مدينة نابلس الهدف الرئيسي لهذه األطروحة هو در     

الدراسة  ارتكزتو، كحالة دراسية من خالل تطبيق مقاييس سهولة الوصول إلى هذه الخدمات

عتماد على البيانات الوصفي والتحليلي وذلك باالنهجيتها بشكل أساسي على المنهجين في م

االعتماد باإلضافة إلى ، العامة في المدينة وكذلك المسح الميداني للخدمات، والمعلومات المتوفرة

ستبانة تم توزيعها على سكان المدينة لقياس مدى سهولة الوصول وتحديد أسباب صعوبة على ا

  .في المدينة الوصول إلى الخدمات العامة

أظهرت نتائج الدراسة وجود سهولة في الوصول إلى الخدمات التعليمية بدرجة متوسطة      

وروجيب ، زواتا، باستثناء بعض ضواحي المدينة مثل كفر قليل، مدينة نابلسفي معظم أحياء 



س 

كذلك أشارت النتائج إلى وجود صعوبة  .التي تواجه صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات

بدرجة متوسطة في معظم أحياء المدينة وبدرجة كبيرة في ضواحي المدينة للوصول إلى 

  .والبريد ، البنوك، ومةالمكتبات العا، المستشفيات الحكومية

الدراسة أن صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة في مدينة نابلس ترجع نتائج أشارت       

وعدم توفر ، وجود إعاقات مرورية، إلى عدة عوامل أهمها بعد الخدمات عن مكان السكن

  .مواصالت عامة

دة في مدينة اقترحت الدراسة بشكل محدد إنشاء بعض الخدمات العامة في مواقع محد

نابلس وذلك لتغطيه النقص في توزيع هذه الخدمات ولتوفير سهولة الوصول إليها من األحياء 

  .المجاورة

بضرورة اعتماد مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة كذلك أوصت الدراسة      

ضرورة وضع أوصت بوكذلك ، في المدينة هذه الخدمات كعامل رئيسي عند تخطيط وتوزيع

طة مرورية لتنظيم الحركة والمواصالت والعمل على توفير خدمة المواصالت العامة في خ

أخرى فلسطينية مدن  في إعداد دراسات مشابهةوأخيراً أوصت الدراسة بأهمية  .نابلس مدينة

  .على نطاق إقليمي يشمل المدينة وضواحيها
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة 

  تمهيد 1.1

 المواصالت تحـدد كما أن  ،كبر مشاكلهاأتعد المواصالت من أهم محددات حجم المدن ومن    

كلما كانت مواصالتها أسهل وكمـا أن المواقـع    تكبروتنشأ المدن و ،هيكل المنظومة الحضرية

تلك التي يمكن الوصـول  تقع بالقرب من وسائل المواصالت وهي التي  األفضل واألغلى سعراً

لتجمع السـكان فهـي    وتعد المدينة من أبرز الظواهر البشرية كونها تمثل مركزاً ،إليها بسهولة

المختلفة والتي ال يمكـن أن تـؤدي   ستعماالت األرض إتنظيم حيوي وعضوي معقد وخليط من 

ها داخل المدينـة شـبكة   وظائفها بدون حركة الناس والبضائع ألن هذه االستخدامات نسجت لنفس

ـ  إو ،مختلفة الدرجات إلدامة صلة التفاعل فيما بينها من الشوارع اري متد نطاق التـأثير الحض

امل النقل الذي هو المسـؤول  جتماعي للمدينة إلى خارج حدود المعمور بفعل عواإلقتصادي واإل

 ،جتماعية والثقافيـة ينة بكافة أنشطتها وفعالياتها اإلقتصادية واإلالمد الحياة فيعن تدوير حركة 

تصـال  من الضروري للمؤسسة واألفراد اإل ن التخصص العالي في مثل هذه الفعاليات يجعلإو

  .والترابط بين بعضهم البعض

األنشـطة  ومواقـع الفعاليـات    مهم لتحديـد ل ل كعامسهولة الوصو ونح المؤسسات تتجهو   

أن القطاع العام في وخاصة الوصول إلى الخدمات العامة في المدينة حيث أننا نالحظ ، الحضرية

ل المكان المناسب على سلم األولويات التنموية خالل العقود الماضية ممـا تسـبب   فلسطين لم ين

لتشغيل وذلك لتوزيع الخدمات العامة بصورة غير قتصاد واتقليص مساهمته إلى حد كبير في اإلب

ن سهولة بنية الفيزيائية للمدينة وعليه فإحيث أنها تعتبر جزءا أساسيا من ال ،فاعلة وغير منصفة

حيث أن المهمة األساسية لهذه الخدمات هـي   ،الوصول إليها يتوازى مع تطور المدينة عمرانياً

ونوعية المرافـق  ، مستويات ،وخصوصا توزيع فئات المطلوب شكلتلبية حاجة السكان بالنوع و

ألخرى مع العلـم  أو هامشيا مقارنة بالفئات الخدماتية ا صغيراً وقد حقق هذا القطاع نمواً .العامة

وتشـمل  . ركز في خدمات اإلنتاج المتصلة بأنشطة تجارة الجملة والمفـرق بأن نمو الخدمات ي
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يـة  جتماعية والدينيـة والثقافيـة والترويح  دمات اإلدمات التعليم والصحة والخالخدمات العامة خ

  .تصاالتوالمناطق المكشوفة وخدمات اإل

كما ينبغي تجهيز التجمعات السكانية الحضرية ودعمها بمستويات مختلفة من المرافق العامـة     

ن تطوير وتنمية مرافق الخدمات العامة إو ،أحجام تلك التجمعاتات مختلف تناسب احتياجبحيث 

لذا يتوجب أن يأخـذ   ،نيث النوعية والكمية سوف يرفع مستوى معيشة السكان الفلسطينيومن ح

عتبار تحديد مواقع هذه المرافق العامة وتوزيعها بطريقة فعالـة تتـيح   التخطيط المستقبلي في اإل

سـتخدام  ب توزيعها بطريقة تنسجم مع مخطط إكما يتوج ،الوصول كافة األفراد بصورة مريحة

  .األراضي

  مشكلة الدراسة وأهميتها 2.1

عتبار عند  توزيع الخدمات العامة وتحديـد  وامل رئيسية يجب أن تؤخذ بعين اإلهناك عدة ع   

وصالت الطرق بين  ،حجم السكان في المناطق الفرعية ،مواقعها مثل حجم السكان في كل مركز

نسبة بالع الجغرافي للمراكز والتوزي ،)اإليصالية(إمكانية الوصول للمراكز ،األماكن وبين المراكز

  .للتجمعات السكانية واالحياء المحيطة

 االعتباربين األمكنة بعين نمط التجمعات العمرانية في الضفة الغربية والمسافات  يتوجب أخذ   

عالوة على حجم السـكان الـذي   ، عوامل رئيسة في تحديد مواقع مرافق الخدمات العامة كونها

حيث نالحظ أن المسـافات  . قريبا بزيادة الطلب على المرافق العامة يتسبب في مطلق األحوال ت

بين المراكز وتوزيعها الجغرافي والمناطق التي تخدمها تشكل معايير أساسية لتحديـد المراكـز   

شأن المسافات القصيرة  أن منإذ  ،المؤهلة لتوفير مرافق الخدمات العامة على المستوى اإلقليمي

لى تركيز المرافق العامة عالية المرتبة ومتوسطة المرتبة فـي مراكـز   بين األماكن أن تشجع ع

 التوزيعمما يتسبب في زيادة تكلفة  ،فاعلة ومنصفةغير نتشارها جغرافيا بصورة إمن  قليلة بدالً

أما الخدمات المتدنية المرتبة المتعلقة بالحاجات اليومية فيمكن الحصول على  ،والتكاليف اإلدارية

  .والوصول إلى مرافقهاهذه الخدمات 
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للمرافق العامة من حيث توزيعهـا  وتبرز أهمية الدراسة في تطبيق معايير لسهولة الوصول    

ـ  دراسـة موضـوع اإليصـالية    ل وبالتالي هناك ضرورةسهولة الوصول إليها و  عوربطهـا م

  .المواصالت

ات رئيسـة تحكـم   عتبارإالعامة نجد أن هناك عدة   يصالية للمرافقاإلعند دراسة موضوع    

  :الحيزية للمرافق العامة هي ما يلي ةالتوزيع الجغرافي والتنمي

  .تأمين وصول كافة األفراد إلى المرافق العامة بشكل عادل ومنصف -1

 بين المناطق المختلفة وتحقيق توزيع عادل ومتـوازن   تقليص التفاوت والتباين في التوزيع -2

  .لمرافق الخدمات العامة

  .تكلفة عن طريق تقصير المسافاتتقليص ال -3

ن وبما أ ،ال بد الستراتيجيات تحديد المرافق العامة أن تتجنب االنتشار العشوائي لتلك المرافق   

 مـع النظـام  أتي تحديد مواقعهـا منسـجما   يهرمي فيتوجب أن المرافق العامة تتدرج في نظام 

الوظيفي الخدماتي من حيث مستوى  الهرمي للتجمعات العمرانية الذي يمتاز كل مركز فيه بدوره

  .السكانية المحيطة بهللتجمعات المرافق العامة التي سيقدمها كل مركز للسكان و

 أهداف الدراسة 3.1

ولة الوصـول إلـى الخـدمات    دراسة تطبيق معايير سهلهذه األطروحة هو الهدف األساسي    

الدراسـة   سعت ، وبشكل تفصيليسيةكحالة درا مدينة نابلس المدن الفلسطينية، وفي   فيالعامة 

  :أهمها ،إلى تحقيق مجموعة من األهداف

  .الموجودة بها ةاألنشط ،اخصائصه ،تحليل الوضع الحالي  للمدينة من حيث مالمحها -1

  .وتوزيعها دراسة واقع الخدمات العامة في مدينة نابلس -2

 .ستعراض المشاكل التي تواجه توزيع الخدمات العامة في مدينة نابلسإ -3

 .مختلفةالخدمات العامة في مدينة نابلس بإستخدام طرق سهولة الوصول إلى تحليل وتقييم  -4
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  منطقة الدراسة 4.1

ابلس    ة ن ي مدين ة ھ ة الدراس ى خط عرض  ،منطق ع عل ي تق ول  32.13والت ى خط ط ماال عل ش

ت 35.16 ى  ،ششرق غر ين ة عل اني المدين ين إوتنتشر مب راوح ب اع يت وق سطح  450-940رتف م ف

ل جرزيم  940البحر وأعلى قمم جبال نابلس جبل عيبال الذي يرتفع بمقدار  م عن سطح البحر وجب

موسـوعة   ( وم مدينة نابلس على ھذين الجبلينحيث تق ،م عن سطح البحر 881وارتفاعه  )الطور(

  .يبين موقع مدينة نابلس بالنسبة للضفة الغربية )1-1(رقم  شكلو ،)1990  ،المدن الفلسطينية
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  .بالنسبة للضفة الغربيةموقع مدينة نابلس  ):1-1(رقم  شكل
  .2005 ،التطور العمراني في الضفة الغربية إتجاهات ،)أريج(معهد األبحاث التطبيقية  :المصدر

     

  

  مدينة نابلس  
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 دونـم  )28.500(م بمساحة مقـدارها  1995شملت منطقة الدراسة حدود المخطط الهيكلي لسنة 

الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني    حسب تقديرات نسمة) 134.000(وعدد سكان حوالي 

 زواتـا  وتضم باإلضافة إلى األحياء المجاورة و المتصلة جغرافيا بمنطقة الدراسةم 2006لعام 

  .يبين حدود منطقة الدراسة )2-1(رقم  شكل بيت وزنو

  

  .قة الدراسةحدود منط): 2-1(شكل رقم 

  .بلدية نابلس بتصرف الباحث :المصدر
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  خطة الدراسة 5.1

  :ترتكز هذه الدراسة في خطتها على ثالثة محاور رئيسية وهي

  .اإلطار العام والنظري:األولالمحور ) 1(

طـار  إلـى اإل ضافة باإل ،محتوياتهاو أهدافهاو ويشمل مقدمة عامة للدراسة من حيث أهميتها   

راضـي وتخطـيط   ستخدامات األإيتناول المفاهيم العامة المتعلقة بتخطيط المدينة و النظري الذي

ة بموضـوع  علقكذلك الدراسات السابقة المت ،شبكة النقل والمواصالت وتعريف لسهولة الوصول

  .العامة ى الخدماتسهولة الوصول إل

  .اإلطار المعلوماتي:الثانيالمحور ) 2(

وواقـع  وتخطيطها، تطورها العمراني و ابلس من حيث تاريخهايتناول لمحة عامة عن مدينة ن   

  .الخدمات العامة فيها

  .اإلطار التحليلي واالستنتاجي) 3(

لى الخدمات العامة في مدينة نابلس بإستخدام عدة طرق إاييس سهولة الوصول قتحليل م يشمل   

كذلك يشـمل هـذا    ،يرهاوأساليب تحليلية تتناسب مع متطلبات توزيع الخدمات العامة ونطاق تأث

  .ليها الدراسةار النتائج والتوصيات التي خلصت إطاإل

  :مصادر المعلومات 6.1 

  :التاليةلمصادر ارتكزت معلومات الدراسة على إ   

والدراسات والدوريات في المواضيع ذات العالقـة   الكتب والمراجعوتشمل : مصادر مكتبية )1(

  ).وغيرها عامةتخطيط الخدمات ال ستعماالت األراضي،إتخطيط المدن، تخطيط (
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الدوريات والتقـارير والنشـرات واإلحصـاءات الصـادرة عـن      وتشمل : مصادر رسمية )2(

، نـابلس ، محافظـة  نابلسالوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية ذات العالقة، مثل بلدية 

 ،لـي الحكـم المح  ،التخطيطوزارة  ،الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء ،وزارة الصحة

  .الصحة ،التربية والتعليم

األبحاث والدراسات والتقارير الصادرة عن مراكز الدراسات وتشمل : شبه رسميةمصادر  )3(

واألبحاث والمنظمات األهلية، مثل مركز التخطيط الحضري واإلقليمي في جامعة النجـاح  

مـات  الوطنية، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، بكدار، الجامعات الفلسـطينية، المنظ 

  .وغيرها )UNDP، USAID، CIDA(األجنبية الممولة لبعض المشاريع التطورية 

 قـام  ستطالعات اآلراء التيوإتشمل الدراسة الميدانية والمسح العمراني و: مصادر شخصية )4(

لخبرة الباحث  باإلضافةستبيانات والمالحظات اإلاحث من خالل المقابالت الشخصية وبها الب

  .قة الدراسةالعملية كأحد سكان منط

  : محتويات الدراسة 7.1

منهـا   الفصـل األول  ،الدراسة إلى سبعة فصول رئيسيةتقسيم  تمهداف السابقة في ضوء األ   

اإلطار النظري للدراسة مـن   تم الحديث حولالفصل الثاني في تناول مقدمة الدراسة وأهدافها، و

 أنماط الطـرق  ،لنقل الحضريا ،ستخدامات األراضيإتخطيط  ،حيث تكوين المدينة وتخطيطها

تخطيط الخدمات العامة فـي    ،ت ودورها في الوصول إلى الخدماتشبكة المواصال  ،في المدن

الدراسـات  النمـاذج و  وكذلك دراسة بعض .خدمات العامةالمدن وكذلك سهولة الوصول إلى ال

  .السابقة

صـائص الجغرافيـة   الخ عامة عن مدينة نابلس مـن حيـث  اول لمحة تنفالثالث  لأما الفص   

التطـور    ،المخطـط الحـالي للمدينـة    ،مراحل تخطيط المدينة  ،ية للمدنيةالتاريخية والعمرانو

المشاكل و ،ستعماالت األراضي في المدينةإ ،النقل والمواصالتتخطيط قطاع  ،العمراني للمدينة

  .التي تواجه التخطيط العمراني في المدينة
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وكذلك  ،جراءاتهاإالمنهجية المتبعة في هذه الدراسة و ستعراضتم إ فقد الفصل الرابعأما في    

تحليل وتقيـيم معـايير    الخامس لالفصتناول و ،عتمدت في الدراسةإعرض لطرق التحليل التي 

قياس زمـن  التحليل الميداني ل إستخدامحيث تم  ،في المدينة إلى الخدمات العامةسهولة الوصول 

, اإلحصائينتائج التحليل مع مقارنة لام المعلومات الجغرافية تخدام نظسكذلك التحليل بإ ،الوصول

وضع عدة اقتراحات وحلول لسهولة الوصول الى الخدمات العامة في  فتناولأما الفصل السادس 

  .مدينة نابلس

  . التي خلصت إليها الدراسة التوصياتو نتائجإستعراض أهم ال بعالفصل الساتم في أخيراً و   
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  ل الثانيالفص

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  

  مقدمة 1.2

   تكوين المدينة وتخطيطها 2.2

  مفهوم المدينة 1.2.2

  مفهوم التخطيط 2.2.2

  إستخدامات األراضي في المدينة 3.2

  العامة الخدمات إلىشبكة المواصالت ودورها في الوصول  4.2

  النقل الحضري 1.4.2

  المدينةتصنيفات شبكة الطرق في  2.4.2

  ستخدامات األراضيعالقة الطرق بإ 3.4.2

 الخدمات العامة إلىسهولة الوصول  5.2

  مفهوم سهولة الوصول 1.5.2

  بين نقطتين ل ماوقياس سهولة الوص 2.5.2

  سابقةال الدراسات 6.2
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  مقدمة 1.2

،  تخطيطهـا ومفهومهـا و  للدراسة من حيث تكوين المدينةطار النظري هذا الفصل اإلتناول ي   

ودورها األساسي في الوصـول إلـى   كذلك تم الحديث عن شبكة المواصالت ومفهوم التخطيط، 

الخدمات العامة، وفي نهاية هذا الفصل تم تعريف سهولة الوصول وعرض الدراسات السـابقة  

  .لخدمات العامةالتي تناولت موضوع تحليل وتقييم سهولة الوصول إلى ا

   تكوين المدينة وتخطيطها 2.2

  مفهوم المدينة 1.2.2

يمكن تعريف المدينة بناءاً على االمتداد العمراني كسمة مميزة لها حيث يصعب وضع حدود    

قد نعرفها بناءاً على مستوى الخدمات الذي تقدمه والذي يرتفع ومتدادها المستمر، أتيجة إلللمدن ن

ذلك أن المدينة يمكنها أن تؤدي عـدداً مـن    إلىأضف  ،ما ونوعا عما سواهافي المدينة غالبا ك

وقـد يكـون   . الوظائف مجتمعة فيما تؤدي القرية وظيفة محدودة تكاد تقتصر علـى الزراعـة  

التجانس في السكان عامالً في تحديد التعريف، ففي المدن يقل التجـانس بـين السـكان الـذين     

  ). 2002 ،الدليمي( بقاتهميختلفون في عقائدهم وأصولهم وط

تتنوع أنشطة سكانه االقتصادية ، سكانية وعمرانية عالية غالبا ةكثاف والمدينة مجتمع مستقر ذ   

 شكلوهي متغيرة في الحجم و ،الخدماتية كما أنها على مستوى من التحضر والتنظيموواإلدارية 

  ). 2002 ،الدليمي(والوظيفة 

وهي نظام معيشة  ،أنها البيئة الفيزيائية التي تعيش فيها السكان كما يمكن تعريف المدينة على   

أي أن المدينة في هذه الحالة عبارة  .وأسلوب حياة لم تصل إليه المدينة إال بعد فترة من التطور

واألخر غير محسـوس يتمثـل    ،دمشاه وعن عنصرين أساسيين أولهما مادي محسوس مبني أ
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بناءا على ذلك للمدينة ثالثـة أبعـاد أولهمـا    و. األشياء المادية باألمور التي تنظم العالقات بين

جماعي إنساني متعلق إوالثاني . الفراغاتومكاني يشمل الجزء المبني إضافة للساحات وفيزيائي أ

الخـاص  قتصادي اإل لأما الثالث فهو العام. بالسكان وتراكيبهم وأنماطهم وخصائصهم ومشاكلهم

  ).2002 ،الدليمي( لذي تقوم عليه قتصادي ابطابع المدينة اإل

 إلـى نتباه اإلإن تحديد مفهوم المدينة بالنسبة للمخطط الحضري يتطلب منه اإلدراك الواعي و   

ن الكتـل  أو ،أن استعماالت األرض ضمن المدينة هي استجابة للفعاليات المتنوعـة والمتعـددة  

أثر بشكل واضح بالنظم الحضارية العمرانية وشبكة المواصالت والمناطق الخضراء والتجارية تت

  .)1990شهاب وعالء الدين، (لمجتمع ما 

المدينة بأنها ليست تلك البيئة التي يعاني فيها اإلنسان من مشاكل  Davis, 1978)(عرف وقد   

بل هي المنظومة االجتماعية التي تمثل انتقال البضـائع   ،التلوث كالدخان والغبار والضجيج فقط

وتتغير في رأيه عندما تتغير منظومة النقـل ألنهـا   و فالمدن تنم ،األساسية لها واإلنسان الوظيفة

  .)1990شهاب وعالء الدين، (تحدد شكل النسيج العمراني وهيكله 

فيتم إطالق تسمية المدينة علـى  ، قد يعتمد البعض حجم التجمع السكاني مقياساً لتسمية المدنو   

أن مثل هذا المقياس قد ال يكـون   إلىويمكن اإلشارة هنا  ،التجمع إذا كان عدد السكان فيه كبيراً

قتصر نشاطاته علـى الزراعـة وتسـير    يكاد يدقيقاً فقد نجد تجمعاً سكنياً بعدد كبير من السكان 

 ،الحياة فيها بشكل روتيني فيما يكون آخر بعدد قليل نسبياً من البشر لكنه يعج بالحركة والتمـدن 

ـ  وظيفة التي يقوم بها التجمع هي التي تعطيه صفة القرويـة أ الوو وبالتالي فان النشاط أ  ةالمدين

  ).  1980 ،فواز(

  مفهوم التخطيط 2.2.2

دراسة تقوم بها مجموعة متكاملة من المتخصصين ذوي الخبرة لمسح منطقة عمرانية بها و ه   

ستفادة بقدر إلكبر قدر ممكن إلنتاجيتها ولراحة سكانها واأوذلك للحصول على ، مشكلة يراد حلها

اإلدارة ولذلك فالتخطيط منهج وأسلوب في السياسـة  . المستطاع من طبيعتها ومواردها الطبيعية
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األمـور   إلـى له جوانب اجتماعية واقتصادية وطبيعية وفيه ينظـر   لعم ووكل نشاط إنساني ه

  ). 1994 ،حيدر(المستقبل وبأبعادها الزمنية الثالثة الماضي والحاضر 

دراسة جميع أنواع الموارد واإلمكانات المتوافرة في الدولة  إلىسلوب علمي يهدف التخطيط أ   

وتحديد كيفية استخدام هـذه المـوارد فـي تحقيـق      ،ةالمؤسس وأ ةالقري وأ ةالمدين وأ ماإلقلي وأ

وعلى هذا األساس ترتبط عملية التخطيط ارتباطاً وثيقـاً بالدراسـة    ،تحسين األوضاعواألهداف 

هـا  تيلطبيعية المتوفرة ومعرفة مـدى كفا اوجادة والعميقة للموارد البشرية واالقتصادية العلمية ال

ستغاللها والصور التي يمكن على أساسـها  إ توإمكانيا، وأنماط توزيعها وكيفية الحصول عليها

علـى أن   ةالمؤسس وومدى تحقيق ذلك لألهداف واآلمال التي يسعى إليها المجتمع أ، استخدامها

ومضيفاً المزيد من الدخل ، الدراسة محققاً ألكبر قدر من اإلنتاج خدام الموارد بعد هذهإستيكون 

  ).1994 ،حيدر(القومي ومساعداً على تحقيق قدر كبير من التنمية 

  إستخدامات األراضي في المدينة 3.2

ستخدامات األرض بالمدن الحديثة أبرز السمات المميزة للتحضر فـي العصـر   تصنيف إيعد    

ويمكن بوضوح تمييز األحياء حسب وظيفتها وتحديـد منـاطق األقليـات واألحيـاء     ، لحديثا

، والخصـائص اإلجتماعيـة   وتركيـب سـكانها  ، المجاورة وذلك في ضوء مظهرها الخارجي

جتماعيـة  إوهي تختلف من مدينة ألخرى وبعكس وجود أنمـاط   ، قتصادية المرتبطة بذلكواإل

نة فإن تركيبها الحضري سيتحدد وفق أسس وقواعد السـتخدام  وسكنية متشابهة على رقعة المدي

ويعد تشخيص األنماط والعمليات الداخلية للمدن وتفسـيرها مهمـة   . األرض وتوزيعها السكاني

  ). 3199 ،عنايةوأب(رئيسية لدراسة جغرافية المدن 

و ت أتعمل طبيعة موقع المدينة وطبوغرافيته وطبيعة األراضي التي تحـيط بـه مـن غابـا       

تجـاه معـين بـل    إالمدينـة ب و غيرها على الحد من نمو مسطحات مائية أو أراضي زراعية أ

بشـبكات   صخا ووتواجه بعض المدن مشكالت خاصة بالتوسع منها ما ه. تجاه آخرإوتوجيهه ب

و وجود اسـتعماالت صـناعية أ  و الخدمات العامة ومنها ما ينتج عن وجود مناطق مبنية أصالً أ

  ). 2002 ،الدليمي(محددات أخرى متعلقة بملكيات األراضي و اتية أخدمو أثرية أ
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فـإن الطبوغرافيـة   ، بما أن موقع المدينة يؤثر في تشكيلها وتوزيع استعماالت األرض فيها   

على التأثير على األشـكال التـي    والتضاريس وأنماط المواصالت واليابسة والماء تعمل جميعاً

 ، الشـريطية و المسـتطيلة أ ، تضم كل من األشكال المربعةبحيث تتخذها المدن في فترة نموها 

  . الشبكية والمتعددة األنوية، المتناثرة، اإلشعاعية ، اإلصبعية، المروحية، الدائرية

وعلى ذلك فان شكل المدينة وتضاريسها وتخطيطها تؤثر بشكل كبير في شوارع المدن التـي     

ـ  . النقل المستخدمة فيها تتخذ أشكاالً متعددة تختلف تبعا ألنماط  يكما أن هذه الشوارع تـؤثر ف

كما أن هذه الشوارع تؤثر في ، تشكيل المدينة وأدائها لوظائفها تبعاً ألنماط النقل المستخدمة فيها

سـتعماالت  وقدرته علـى خدمـة اإل   لعمر الشارع وطبيعته تشكيل المدينة وأدائها لوظائفها تبعاً

والتنقـل كلمـا    سهولة الحركة وتحققت شبكات الشوارع جيدة وكلما كان ،المستخدمة لألراضي

  . زادت كفاءة األنشطة والفعاليات

أي أن كل منطقة  ،من عدة استخدامات تحدد في النهاية نوبناءاً على ما سبق فإن المدينة تتكو   

ـ ( وهذه اإلستخدامات تشمل التاليـة في المدينة تؤدي دوراً في حياة واستمرارية النشاط فيها  و أب

  :)1993 ،عناية

  :المناطق السكنية -1

األكبر من المسـاحة المبنيـة وتختلـف المسـاكن     المنطقة السكنية بالمدينة الجزء تمثل    

فالمدينة القديمة تتركز المساكن فيها حول نواتها بصفة ، باختالف المدينة وحجمها وتطورها

خارج المدينة وترك وسـط   ىإلولكن مع تطور العمران ونموه بدأ السكان يتوجهون ، دائمة

  . كثر أهمية كالوظيفة التجارية واإلداريةاألالمدن للوظائف األخرى 

  :اإلستخدام التجاري -2

الشوارع التجارية الممتدة مـن  وكذلك ، المركز الرئيس للمدينة وبؤرة نشاطها الداخلي ويشمل   

ي مختلف مناطق المدينة، ويعـد  هذا المركز، باإلضافة إلى المراكز التجارية الثانوية المتواجدة ف
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االستخدام التجاري سبب هام لنشأة وتطور العديد من المدن لتصبح ملتقى لتبادل البضائع وعقـد  

  . المدن على خطوط المواصالت وتقاطعاتها الصفقات، فتنشأ

  :المناطق الصناعية -3

وكانت تتركز في لقد كانت الصناعة في العصور القديمة قليلة ومارسها عدد قليل من السكان    

خـذت  أ، أما بعد الثورة الصناعية وخاصة في أواخر القرن التاسع عشر، الوسط التجاري للمدن

رتفـاع  إنتشار السكن العشـوائي و إوما تبع ذلك من تلوث و، تسيطر على وسط المدينة الصناعة

  .معدالت الهجرة من الريف للعمل في تلك المصانع

حيث بدأت الصناعة تهجر ، ديدة هي مرحلة ما بعد الصناعةوقد تبعت هذه المرحلة مرحلة ج   

األطراف الخارجية للمدينة وخاصة بالقرب من خطـوط المواصـالت،    إلىوسط المدينة لتنتقل 

  . ومع هذا التطور أصبح اليوم ما يعرف بالمدن الصناعية

 :المناطق الخضراء المفتوحة -4

 كما تلعـب دوراً  ،تمثل رئة المدينة ومتنفسها تشمل الحدائق العامة والمتنزهات وهذه المناطق   

ولذلك تحرص بلديات الدول المتقدمـة حرصـاً    ، مهما بما تضيفه من إحساس بالراحة والجمال

ويضاف إليها األرض الزراعية داخل حـدود   ،شديداً على المحافظة على هذه المناطق ورعايتها

  . المدينة

 :النقل والمواصالت -5

كمـا تضـم   ، يسة والفرعية الموجودة في المدينة ومواقـف السـيارات  وتشمل الشوارع الرئ   

  . المطارات والموانئ وخطوط سكك الحديد ومحطاتها ومواقع مكاتب البريد واالتصاالت
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  :الخدمات العامة -6

) مدارس ومؤسسات تعليميـة ومعاهـد وجامعـات وغيرهـا    (تشمل الخدمات التعليمية من    

) من أنديـة ودور عبـادة ومكتبـات ومالعـب وغيرهـا     (الترفيهية  والخدمات الثقافية والدينية

مؤسسـات،  (، وخدمات إداريـة  )مستشفيات ومراكز رعاية صحية وغيرها(والخدمات الصحية 

وتتوزع هذه الخدمات داخل . )بنوك، محال تجارية وغيرها(وخدمات تجارية ) وزارات وغيرها

ة في تحليل وتقييم توزيع الخدمات العامة وفـق  ومن هنا توضح أهمية هذه الدراس، أحياء المدينة

وعوامل البعد عن هذه الخدمات ومدى سهولة الوصول إليها من ناحيـة  ، عدد السكان من ناحية

  . كفاءة تلك الخدمات وقدرتها على أداء دورها بشكل مثالي إلىباإلضافة  ، أخرى

تصبح الخدمات في متناول السـكان  يعتبر تنظيم الخدمات العامة بالمدينة هدفا ووسيلة لكما و   

ياجات الفعليـة  تتحدد االحت.  لتخدم أغراض المجتمع المختلفة وتحقق المستوى المعيشي المنشود

  :وتشمل، وظيفة ونطاق تأثير الخدمات العامة الموجودة فعالًبواقع دراسة عدد و

 ). الشيوخ ربات البيوت، الشباب،(األفراد والمجموعات حتياجات إ )1

 .االجتماعيةالسكان وعاداتهم  تجاهاتإ )2

  :)1990عبد اهللا، ( ثالثة أنواع إلىكما تنقسم الخدمات العامة 

مما يجب أن يكون على قرب مـن المسـكن بحيـث يلبـي      ،نوع يخدم مجاورته المباشرة -1

 ). يومياً(االحتياجات التي تكرر بكثرة 

ن يكون أبعـد  أبالتالي يجب راً ورقل تكأحتياجات إبحيث يلبي نوع يخدم قطاع من المدينة،   -2

 . من النوع األول

بحيث يلبي احتياجات نادرة الطلب يمكن أن تكون فـي مركـز    ، نوع يخدم المدينة بأكملها -3

 . المدينة
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ن الفكرة العامة في توزيع الخدمات العامة على سطح المدينة هي إنشاء تدريج هرمـي  إذا فل   

ويالحظ أن من بين الخدمات مـا   ،عدد السكان المقابل لهامن حيث الحجم و(للخدمات المطلوبة 

، الخدمات الصحية تبرير إنشائه اقتصاديا مثل الخدمات التعليميةليشترط له حد أدنى من السكان 

لهم مثل الحدائق  أوباقي الخدمات يمكن إنشاؤها يأتي حجم طبقا لعدد السكان الذين تنشالمتاجر، 

سرة الواحدة منها و األما يتقرر كحد أدنى لنصيب الفرد الواحد أو هوأساس التقدير فيها  ،العامة

كمنطلـق  ) المتاجرالتعليم، الصحية، (ه من الخدمات الرئيسية لذلك تتخذ مقياس هرميا لكل خدم

 ،ن لكل منها نطـاق تـأثير خـاص   لتي تتبعها وتالئم بينها إلتحدد كل منها المجموعة السكنية ا

عه من الخدمات التعليميـة،  بالقدر الذي يكافئ عدد سكان كل مجمو وتضيف إليها سائر الخدمات

  ). 1990، عبد اهللا(التجارية وغيرها الصحية، 

  العامة الخدمات إلىشبكة المواصالت ودورها في الوصول  4.2

التغييـر فـي بيئـة     إلىأن حقيقة إمكانية الربط بين المدينة وضواحيها للنقل اليومي قد أدى    

ختراع وسائل النقـل الحديثـة   إدن الكبرى بشكل لم يكن مسبق في وقت سابق وقبل وهيكلية الم

  .إذ تكتلت مراكز حضرية على طول طرق النقل ،والتي غيرت األسلوب التقليدي لتوسع المدن

ستخدام المركبات بوصفها واسطة للنقل وتطور تصنيعها من حيـث المالئمـة والراحـة    إإن    

ة في األعداد سنة بعد األخرى وإقبال األفراد على شـرائها والزيـادة   والسرعة والزيادة المستمر

 إلى، كزيادة عدد السكان، ىالمضطردة في معدل ملكيتها لألسرة الواحدة أدت مع العوامل األخر

يتم تعميمها من قبـل  التوسع الكبير للمدن وزيادة حجم المرور على حجم الشوارع المتاحة التي 

لغرض، ولذا فقدت الكثير من المدن مساكن كثيرة وحدائق جميلة ألغراض لهذا ا الجهات المعنية

  ). 2001 ،علي(التوسع في الشوارع وخاصة في مراكز المدن 

  النقل الحضري 1.4.2

ومـع  ، هتم الباحثون والمخططون بمختلف االختصاصات في الماضي بالنقل داخل المدينـة إ   

إزدهار هذا بداية القرن العشرين ور والتصنيع في تساع عملية التحضرتفاع التضخم السكاني واإ
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المرافق األساسية وعلـى   كفاءة أداءهتمام على المشكالت الحضرية التي تجلت في انخفاض اإل

األخص شبكة الطرق التي لم تعد قادرة على استيعاب المركبات التي أخـذت تـزداد أعـدادها،    

زيـن  ( من أبرز المشاكل الحضريةإذ تعد ، وأضحت مشاكل النقل والمرور تشكل أعباءاً كبيرة

   ).2000العابدين، 

  تصنيفات شبكة الطرق في المدينة 2.4.2

والفعاليات المختلفة  ألنشطةهناك عدة تصنيفات لشبكة شوارع المدينة وذلك كلما زادت كفاءة ا   

 ،نقللألرض الحضرية كلما تكون شبكات النقل جيدة وكفؤة وتحقق سهولة الحركة وسرعة في ال

ة بغية تنظيم العالقة بـين النقـل   وهذا ما دفع المخططون لوضع تصنيفات لشبكة شوارع المدين

ولذلك ظهرت الحاجة لتحقيق التدرج الهرمي للشوارع وتصنيفها  ،األرض المختلفة تاستعماالو

  ):2000زين العابدين، ( يعلى النحو التال حسب معياري المرتبة والسعة

  ) (express streetsشوارع سريعة-1

عالية ولمسافات طويلة للرحالت  ةوبسرع كبير وهي شوارع سريعة تعنى بخدمة حجم سير

  (regional and urban trips)اإلقليمية والحضرية

 arterial streets)(شوارع شريانية  -2

من الـرحالت الحضـرية    كبيرهذه الشوارع لتقديم تسهيالت كبيرة الستيعاب حجم  صممت   

  . المدينة ضواحيها المجاورةإلى تخدم إضافة ، وطويلة وللوصول بسرعة فائقة ولمسافات

  ) (collector streetsشوارع مجمعة-3

كافة أرجاء المدينة  إلىسهولة الوصول نوع من وتحقق  ،قصيرةالحضرية الرحالت تعنى بال   

  . والمناطق المتاخمة لها

  )local streets( شوارع محلية-4

واإلسـتخدامات المختلفـة   الدور السكنية  إلىرحالت النقل القصيرة للوصول  وتقصد لخدمة   

  . وبسرعة قليلة
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  ستخدامات األراضيعالقة الطرق بإ 3.4.2

، تعد شبكة شوارع المدينة وطرقها السريعة هي العنصر اإلنشائي األساسي للتجمع الحضري   

المدينـة األخـرى عالقـات وظيفيـة      وتقوم بينها وبين مرافق، من المدينة كبيراً وتشغل حيزاً

 والشوارع من خالل أداء وظيفتها تأخـذ أشـكاالً  نة، وبتفاعلها تنتج الصورة النهائية لشكل المدي

التي لها و، نعكاس لوضع المدينة الطبوغرافي والتاريخي واالقتصاديإمختلفة والتي هي  وأنماطاً

ن الشوارع أثنـاء أداء خـدمتها   ، ألقليميةملكية األرض فيها ووظيفتها اإلعالقة بمسافة المدينة و

  :)1990شهاب وعالء الدين، ( تقوم بوظيفتين أساسيتين وهما

مثـل الشـوارع   ( شوارع تخدم استعماالت األرض أي استعماالت األرض المحيطـة بهـا   -1

  . )المجمعة والمحلية

ارع السريعة مثل الشو( شوارع تخدم المركبات أي تستعمل ألغراض المرور بأحجام كبيرة -2

  . )والشريانية

تمثل شبكة الطرق في المراكز الحضرية إحدى أهم العناصر المخططة في التصميم األساسي    

للمدينة وتعلق عليها المراكز الحضرية أهمية كبيرة ألنها تتضمن لها تحرك سكانها بيسـر بـين   

ها مـن إحـدى العوامـل    كما أن ،مواقع سكنهم وأعمالهم سواء من خارج المدينة وإليها وضمنها

كان هذا  اًسواء ،زيادة االرتباط والتفاعل بين األماكن على سطح األرض إلىالمهمة التي تؤدي 

وال يتم النقل بصورة فاعلة  ،المجاورة لهامدينة واألقاليم بين الو االرتباط والتفاعل داخل المدينة أ

خدمة والحركة لإلنسـان بشـكل   تستطيع أن توفر ال ذا توفرت شبكة طرق متطورة وواسعةإال إ

  . )2000زين العابدين، ( فاعل

مـن األرض  مهما  ببعض المرافق الخدمية والتي تشغل حيزاً وترتبط شوارع المدينة وظيفياً   

ن بعض المرافق على أداء هذه الشبكة وأ ن قلة كفاءتها تنعكس سلبياًالحضرية وتتكامل معها، وإ

صصة لوقوف السيارات ومحتويات أثاث الشارع وأخـرى  ترتبط بشكل مباشر كالفضاءات المخ

  . )1990شهاب وعالء الدين، ( تقدم خدمات للنقل بشكل غير مباشر كمحطات تعبئة الوقود
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عند التخطيط للطرق ال بد من األخذ بعين االعتبار استخدامات األراضي المجاورة كما ال بد    

على الغرض الذي تقدمه الطريق فضال عـن   اًأن تأخذ بعين االعتبار تصنيف متعارف عليه بناء

) كما ذكرنا في سابقا(حيث تنقسم الطرق عادة  ،األراضي المجاورة إلىإمكانية تسهيل الوصول 

مـن هـذه الطـرق    لكـل  ، وطرق محليـة وطرق مجمعة وطرق شريانية وطرق سريعة  إلى

طة اإلستراتيجية، الطرق ضمن الخ عتبارإفضال عن خصائصها الهندسية ومقاطعها العرضية، و

ركة النقل التجاري أثناء إعداد الخطـة  حعتبار المواصالت العامة ونه ال بد من األخذ بعين االفإ

المواصالت في المنطقة الحضرية دونمـا فاصـل عـن عالقـة ذلـك      اإلستراتيجية للطرق و

التـام   رتدادات للمباني بالتنسيق، ومن الضروري أن يتم تحديد خطوط اإلباستخدامات األراضي

ستخدامات األراضي فضال عن خطط مواقـف المركبـات   ين الخطتين اإلستراتيجية للطرق وإب

بعيدة المدى ووضع سياسات تتعلق بتأثير مشاريعهم التطويرية على نظام الطرق والمواصـالت  

  . )2000زين العابدين، ( في المدينة

 الخدمات العامة إلىسهولة الوصول  5.2

إقليمها معرفة إمكانيـة الوصـول    إلىلنقل واالنتقال من مركز المحافظة يتبع دراسة حركة ا   

 مترية الحقيقية على األرضوومدى سهولتها ما بين المنشأ والوصول باالعتماد على المسافة الكيل

والزمن الالزم لقطع هذه المسافة، ومدى تغير المحطات أثناء عملية االنتقال، ومع األخذ بعـين  (

النسبي للمحافظة حيث ال تبعد أقصى المراكز العمرانية عن مركـز المحافظـة   االعتبار الصغر 

وفي ظل طبيعة المنطقة الجغرافية التي تسير فيها وسـائط النقـل والسـرعة     ،تقريبا كم 30)(

ـ  (سـاعة  /كم90-80) ( رجية بين المدن والتي تتراوح بينالمسموح بها على الطريق الخا ن إف

دقيقة ألبعد المراكز وبضع  (35-25)مركز المحافظة أكثر من  لىإالمسافر ال يحتاج للوصول 

تبديل المحطات فينطلق عادة  إلىمركز المحافظة ال يحتاج  إلىوكما أن المسافر  ،دقائق ألقربها

تبـديل   إلـى مركز المحافظة مباشرة دون الحاجة في كثير من األحيـان   إلىمن مركز إقامته 

أن إمكانية الوصول تتأثر خالل اليوم فهي تقل في سـاعات   مع المالحظة ،نقل ةمحط وأواسطة 
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 ساعة (24)الخدمةكما في نظام  ،ساعات المساءالمساء نظرا لعدم توفر وسائط النقل العامة في 

  . )2000زين العابدين، ( لدى بعض الدول المتقدمة

  مفهوم سهولة الوصول 1.5.2

والبضائع على التحرك والتنقل بيسر من  قدرة األشخاص )اإليصالية(سهولة الوصول نعني ب   

المتدنية تعني وفقاً لهذا المفهوم أن تنقل بين األشخاص والبضائع  اإليصاليةف. خرآ إلىمكان 

يصاحبه قطع مسافات طويلة وهدر وقت طويل وتكبد تكاليف باهظة وغير ذلك من المعوقات 

   .والقيود

المكـان   إلىبين مدى وكيفية سهولة الوصول مكان معين ي إلىوهناك تعريف آخر لإليصالية    

وغيره من العوامل األخرى مثـل  ) الخدمة(وبالتالي يعطي العالقة المكانية ما بين موقع النشاط 

ومن خاللها يمكن معرفة درجة االيصال ما بين موقع ) السكان والخدمات الموجودة في المنطقة(

  ).Al-Sahili, 1992(الخدمة والخدمات األخرى 

وبين توزيع الخدمات ونظام  والعالقة بينها) األحياء(السكنية توزيع الوحدات  تبين اإليصالية   

  ).Al-Sahili, 1992( الطرق الواصل بين الخدمات الموجودة داخل األحياء

 على عدة مستويات، إذ أنها من ناحية تنطبق على المعابر والطرق اإليصاليةويتوجب مناقشة    

ما يمكن أن و أ ،والضفة الغربية والمعابر والطرق التي تربط الضفة الغربية التي تربط بين غزة

 اإليصـالية أي  ،ضمن األقـاليم الفرعيـة   اإليصاليةبين األقاليم الفرعية و اإليصاليةنطلق عليها 

  . ضمن كل إقليم فرعي

لتي تحكم للمرافق العامة نجد أن هناك عدة اعتبارات رئيسة ا اإليصاليةوعند دراسة موضوع    

وزراة التخطـيط والتعـاون   ( هي ما يلـي  ،الحيزية للمرافق العامة ةالتوزيع الجغرافي والتنمي

  :)1998الدولي، 

  . المرافق العامة بشكل عادل ومنصف إلىتأمين وصول كافة األفراد  )1(
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تقليص التفاوت والتباين في التوزيع بين المناطق المختلفـة وتحقيـق توزيـع عـادل      )2(

  . الخدمات العامة ومتوازن لمرافق

  . تقليص التكلفة عن طريق تقصير المسافات )3(

وبما ، وال بد الستراتيجيات تحديد المرافق العامة أن تتجنب االنتشار العشوائي لتلك المرافق    

أن المرافق العامة تتدرج في نظام هرمي فيتوجب تحديد مواقعها منسجما مع النظـام الهرمـي   

تاز كل مركز فيه بدوره الوظيفي الخـدماتي مـن حيـث مسـتوى     للتجمعات العمرانية الذي يم

  .المرافق العامة التي سيقدمها كل مركز للسكان وللتجمعات السكانية المحيطة به

  :أخذت معايير مختلفة في الحسبان عند توزيع المرافق العامة وتحديد مواقعها منها

  . حجم السكان في كل مركز )1(

   .حجم السكان في المناطق الفرعية )2(

  . وصالت الطرق بين األماكن وبين المراكز )3(

   .)اإليصالية(إمكانية الوصول للمراكز )4(

  . التوزيع الجغرافي للمراكز نسبة للتجمعات السكانية المحيطة )5(

لكن نمط التجمعات العمرانية في الضفة الغربية والمسافات بين األمكنة يتوجب أخذها بعـين     

عـالوة علـى   ، في تحديد مواقع مرافق الخدمات العامة اإلعتبار أيضا باعتبارها عوامل رئيسة

  . حجم السكان الذي يتسبب في مطلق األحوال تقريبا بزيادة الطلب على المرافق العامة

من ناحية أخرى تشكل المسافات بين المراكز وتوزيعها الجغرافي والمناطق التـي تخـدمها      

إذ  ،فق الخدمات العامة على المستوى اإلقليميمعايير أساسية لتحديد المراكز المؤهلة لتوفير مرا

أن من شأن المسافات القصيرة بين األماكن أن تشجع على تركيز المرافق العامة عالية المرتبـة  

نتشارها جغرافيا بصورة فاعلة مما يتسبب في زيادة لمرتبة في مراكز قليلة بدالً من إومتوسطة ا
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خدمات المتدنية المرتبة المتعلقة بالحاجات اليومية فـيمكن  أما ال ،والتكاليف اإلدارية الخدمةتكلفة 

  . )1998 ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي( مرافقها إلىالحصول على هذه الخدمات والوصول 

  ل مابين نقطتينوقياس سهولة الوص 2.5.2

قـاط  ما بين نو أ  )Destination (ونقطة انتهاء  Origin)(نقطة بدء  الرحلة نعادة ما تكو   

ما بـين  و متعددة، مثال ذلك مابين مركز تزويد المواد األولية ومركز اإلنتاج ومركز التوزيع أ

مراكز و ما بين مركز البيع بالجملة ومركز البيع بالمفرد أو موقع اإلنتاج ومركز البيع بالجملة، أ

  .)1990 شهاب وعالء الدين،( السكن ومراكز العمل

سائل التقنية الحديثة قد أثرت بصورة فاعلة على توقيع الفعاليـات  وال بد من اإلشارة بأن الو   

الفاكس ميـل  و جهاز التلكس أو الحضرية وتوزيعها مثال ذلك أجهزة االتصال والحاسب اآللي أ

يحتمل إن تؤثر و والتي يتوقع إن يؤدي انتشارها على اإلقالل من عدد الرحالت ما بين نقطتين أ

  . عامة مستقبالًعلى هيكلية المدينة بصورة 

فعالية معينة بواسطة كلفة الرحلة أي ما تكلفـه  و موقع معين أ إلىل ويتم قياس سهولة الوص   

وبهـذا تمكـن        . الوقت المسـتغرق للقيـام بهـا   و هذه الرحلة من مبالغ يدفعها القائم بالرحلة أ

Alonso, 1974)(  كنية عنـد تحقيـق   أن األفراد يحاولون اختيار مواقعهم الس إلىمن التوصل

شـهاب وعـالء   ( أعلى درجة رضى ممكنة والتي يمكن التوصل إليها من خالل ثالثة متغيرات

  :)1990 الدين،

  . سعر األرض-1

  . محل العمل إلىتكاليف النقل من و-2

  . البضائع التي تستهلكها العائلة-3

الميزانية هي المحدد  ميزانيتهم عليها، وبذلك تكون اوعليه فإن األفراد يحاولون أن يوزعو   

Budget Constraint)( لذا فإن . والتي ال يمكن تجاوزها(Alonso, 1974)  فسر مفهوم
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موقع معين بناءاً على فرضيته التي تفيد بأن سعر المتر المربع الواحد لألرض  إلىالوصول 

اد يعملون على لذا فإن األفر .السكنية ينخفض كلما ابتعدنا عن مركز المدينة وترتفع أسعار النقل

 االواحدة محل األخرى لكي يحصلو Trade Off) ( إحالل هذه المتغيرات مع بعضها البعض

  . على أعلى درجة رضى ممكن

تسهيل عملية انتقال البضائع واألشخاص من و ومن أهم خصائص الخطة الشاملة للتخطيط ه   

قق التوزيع المالئم للفعاليات عملية تنظيم استعمال األرض بصورة تح إلىأخر، إضافة  إلىموقع 

  . )1990شهاب وعالء الدين، (المتعددة 

  دراسات سابقة  6.2

بهدف اإلحاطة بموضوع سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في المدينة، تم اإلطالع علـى     

عدد من الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع في حاالت دراسية مختلفة وهذه الدراسات 

    :لخيصها كما يلييمكن ت

  (Alexander, 1977)دراسة  )1(

قليمها من حيث توزيع المسـتوطنات التابعـة للمدينـة األم    درس المدينة من خالل عالقتها با  

نـه عـالج   ، كمـا أ وبأحجام متفاوتة حيث اتخذ أعداد السكان كأساس في تحديد حجم المستوطنة

القتها مع األراضي الزراعية المحيطـة  وحدد ع Built Up Area)( في المدينة المبنيةالمنطقة 

  .من جهة أخرى Districts)(أحياء سكنية  إلىبها من جهة وتقسيمها 

تشكيل محالت كل منها على شكل ذراع مشيد يمتـد داخـل المنطقـة    على  ينصب اقتراحه   

وكما  ،المنطقة الخضراء بوقت محدد وبمسافة السير إلىالخضراء بحيث يتمكن الساكن أن يصل 

دد قابلية اإلنسان البدنية للوصول لها والتي حددها بوقت ال يزيد عن عشـرة دقـائق وبـذلك    ح

إلى  ،Alexander, 1977) (وقد اتجه  .يتمكن أن يحقق الترابط العضوي مابين الريف والمدينة

وبذلك  ، بعد من ذلك عندما أكد على ضرورة توزيع السكان على المحالت السكنية وفقا لثقافتهمأ

ن لهم االحتفاظ بطريقتهم الخاصة بالحياة وإمكانية ممارسة احتفاالتهم وشـعائرهم والتـي   يضم
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تقويـة   إلىالشعور بالترابط االجتماعي والمساواة بينهم والذي بالنتيجة يؤدي هاية إلى تؤدي بالن

  .الشعور باالنتماء للحي السكني

زع ضمن مواقع متعددة وفقا أما توزيع مناطق العمل ضمن الهيكل العمراني فيجب ان يو   

   ):1990شهاب وعالء الدين، ( للمبادئ التالية

وبالوسائل الميكانيكية  مكان السكندقيقة عن  30- 20يجب أن ال يبعد مكان العمل عن  )1(

 إلى مكانوذلك ليسهل الوصول من مكان السكن ) خاصةسيارة ، مواصالت عامة(

  .العمل وبالعكس

 .سافة السيرتوزيع بعض مواقع العمل ضمن م  )2(

األخذ بعين االعتبار أن هناك أشخاص يستطيعون انجاز أعمالهم في منطقة سكنهم مثل   )3(

 .)، سوبر ماركتحدادة، خياطة( األعمال المهنية

 .عالج شبكة الطرق الداخلية بعدم السماح بالمرور النافذ أن يخترق المحلة السكنية  )4(

  ),Tindall (2005دراسة ) 2(

هولة الوصول من خالل عمل نموذج لمخطط مواصالت محلي وذلـك  سحول  دراسة أخرى   

نمـوذج لمنطقـة   امة في المنطقة وللمقدرة على عمل بمعرفة مدى سهولة الوصول للخدمات الع

تعود لمواقـع  التي أغلبية المعلومات قد إستخدم و ،),Tindall (2005والمناطق المجاورة  معينة

ول عليها شبكة الطـرق الموجـودة فـي المنطقـة     وتحتوي المعلومات التي تم الحص ،خدمات

وكـذلك   ،ومساراتها والجدول الزمني للمواصالت العامة والخدمات العامة من ناحية توزيعهـا 

الناحية الديمغرافية للسكان ومواقع الخدمات العامة الهامـة والتـي تتمثـل بـالمواقع الصـحية      

 .والتعليمية والمؤسسات العامة ومواقع التسوق

المعيار الوحيد الـذي يعـرض   و التعليم العالي ه إلىأن الوصول ) (Tindall, 2005 وبين   

كافة السكان نجد أن هناك تقـديرات أخـذت بعـين     إلىوعند النظر  .النسبة العلمية لألشخاص
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السـكان  (المجموعات األكثر ضعفا في التأثير على النموذج مثـل  و االعتبار توضح العوامل أ

اص الـذين  الذين ال يستطيعون الوصول بالسيارات الخاصة واألشـخ و رة أالذين ال يملكون سيا

وفي هذه الحاالت الضعيفة التـأثير تبـين أن سـهولة الوصـول     ) .يبحثون عن عالوة وغيرهم

ستخدام وسائل أخرى بالنسبة للسـكان  إباستخدام المواصالت العامة أفضل من سهولة الوصول ب

  .جميعا

للحصـول علـى    على معلومات مجزأة وتم العمل على دمجهـا ) (Tindall, 2005 وإعتمد   

الحصـول علـى    الذي طوره وبالتالي تضمن النموذج، الخدمات العامة إلىمؤشرات الوصول 

معلومات مثل شبكة الطرق وشبكة المواصالت العامة ومعلومات عامة عن المنطقة ومعلومـات  

  .عن األحياء الموجودة

تم تعيين نقطة تمثل حوالي خمسـين  ) Location Data(الموقع أما بالنسبة للمعلومات حول    

المعلومات السكانية من قبـل  أخذت  .وطبقت هذه العملية على كامل المنطقة) وحدة سكنية( بيت

قسمت بالتناسب حسب نقاط األصل الموجودة في المنطقة و 2001ة اإلحصاء السكاني لسنة دائر

وتشـمل هـذه المعلومـات البـاحثين عـن      ، الدراسة والمتوفرة لدى دائرة اإلحصاء في منطقة

األشخاص العاملين ضـمن عمـر   ، التالميذ المعتمدين على إيصال الوجبات المجانية، الوظائف

  .سنة) 19-16(واألشخاص المتعلمين من سن  )16-74(

مكانية مرتبطة بالموقع مثل المعلومات حول  تمعلوماهي المعلومات التي تم الحصول عليها    

كما تم تعيين مواقع الخـدمات العامـة    ،تعليم ومنها التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والجامعيال

 مثل المستشفيات ومواقع العيادات والمدارس االبتدائية والثانوية ومواقع المـوظفين أي الموقـع  

ـ   الرئي زالمراك من موظفي 25الموجود فيه ما يزيد عن  د، سة في البلد والمطـاعم خـارج البل

، حضـانات ، روضات األطفـال ، أماكن بيع النظارات، الصراف اآللي، مكاتب البريد، المكتبات

  .مناطق الراحة واالستجمام

تم أخذ المؤشرات التالية لتقييم سهولة الوصول مثل نسبة األشخاص من سن التعليم اإللزامي    

دقيقة للتعليم االبتـدائي   )30-15(الذين يعتمدون على إيصال الوجبات المدرسية المجانية خالل 
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نسـبة األشـخاص الـذين     ،دقيقة للتعليم الثانوي باستخدام المواصـالت العامـة   40-20ومن 

نسـبة   دقيقـة، ) 60-30(سنة خالل مـن  ) 19-16(ر يستخدمون المواصالت العامة من أعما

      نسبة األشخاص الذين يبحثون عـن وظـائف   سنة،) 74-16(األشخاص الذين يعملون من سن 

الوحدات السكنية ونسبة  السكن باستخدام المواصالت العامة، إلىدقيقة من العمل  )40-20(من 

المستشفى  إلىدقيقة للوصول  )60-30(الوحدات السكنية بدون استخدام السيارة الشخصية خالل 

كما سجلت نسبة الوحدات السكنية واألشخاص الذين يصلون مـن   .باستخدام المواصالت العامة

المراكز الرئيسية في البلدة بواسطة استخدام المواصالت العامـة وبـدون    إلىوحدات السكنية ال

  .دقيقة )30-15(استخدام السيارة الشخصية من 

لسكان في منطقة الدراسة إال أن الخدمات العامة لنه بالرغم من الطبيعة المتفرقة أ النتائج بينت   

  ).(Tindall, 2005 دام المواصالت العامةتتوفر في مواقع سهلة الوصول إليها باستخ

ـ  )Tindall (في دراسة  المعلومات والبياناتتبين     كثـر  الخدمـة األ و أن التعليم اإلضافي ه

العوامل األخرى المحيطة بهذا االختيار مثـل   صعوبة في الوصول بالرغم من أنه يجب مالحظة

ولكن هذه العوامل المحيطة لهـا   ،بركالحقيقة تحتاج لزمن وصول أ فيالتي الكليات والجامعات 

  .اعتبارات أخرى تؤثر عليها مثل مستوى التعليم والموقع للخدمة نفسها

  :يم سهولة الوصول مثليتقلبعدة مؤشرات ) (Tindall, 2005 خرجت دراسة

علـى   تركز، ككل أما المؤشرات األخرى المؤشرات الرئيسية احتوت على تقييم للسكان)  1(

 في جميـع الحـاالت  في حظر االستثناء،  امجموعة من السكان لكي يكونوسهولة الوصول ل

وهذه قضـايا صـعبة مرتبطـة    ، لناسلنه يوجد تحسن في سهولة الوصول أالتقييم  يظهر

ومن المحتمل أن يكون هناك مجموعة استهداف لخدمات النقل العام  ،بمجموعة من العوامل

حظ أن السكان الذين ال يملكون سيارات خاصـة  كما لو ،لتقوية المنطقة التي تعود ألغلبيتهم

  .لعيش بمنطقة مخدومة بمواصالت عامةايختارون 



 29

الخدمات  إلىسهولة الوصول حيث من خالل نتائج النموذج تبين أنه يوجد مستوى جيد من ) 2(

كبر مـن التفاصـيل   أويمكن أخذ معايير إضافية في التحليل للمؤشرات الرئيسية ومستوى 

  .طقة والتي نحتاجها لتكون عوامل مساعدةالمكانية للمن

  ).Chapinخرون آو، (2002دراسة ) 3(

لتطوير معايير لسهولة الوصـول إلـى المنـاطق    ) Chapinخرون آو، (2002توجهت دراسة 

المفتوحة وتزايد تلـوث   نتيجة لمواجهة التزايد في حجم المرور ونقصان الفراغات ، الحضرية

خططو المواصالت بالعمل على إيجاد طرق دقيقة ومتجاوبة لتقييم قام م ،الهواء ونقصان التمويل

إضافية لتفضل مشـاريع   تومن ناحية أخرى توفر معلوما ،فعالية مشاريع المواصالت المتتالية

  .لمحدودية المصادر الممولة المواصالت والعمل بالمساواة في توزيع المشاريع نظراً

هي تطوير نموذج لقيـاس  ) Chapinخرون آو، (2002 لدراسةلهذه ا األهداف اإلجماليةإن    

سهولة الوصول الحضري والتي تعكس التكامل والتوافق ما بـين أنمـاط التطـور الحضـري     

  .لألراضي والمناطق والبنية التحتية للمواصالت

تم اعتماد خمس أنواع رئيسية مـن مقـاييس    )Chapinخرون آو، (2002في هذه الدراسة    

قضايا تطورت ودرست بهذا النمـوذج،   هذه المقاييس تم تقييمها مع عدة سهولة الوصول وجميع

إجـراء نظريـة   و المعلومات المكانية المنفصلة أو النوع األسهل من مقاييس سهولة الوصول ه

وهذا النوع من المقياس يعتمد فقط على معلومات  ) Graph Theory Measure(الرسم البياني 

  .خرآيعتمد في أي تقييم  تعود لنظام المواصالت ولذا ال

 The Accumulative(مقياس الفـرص المتراكمـة   و النوع الثاني لقياس سهولة الوصول ه

Opportunities Measure (   والذي تزود بأعداد الفرص المتاحة والمتوفرة داخـل المنطقـة

  .االعتماد على زمن الوصولو وذلك باعتماد على مسافة معينة أ

هذا المقياس أيضا يحسب عدد  .مقياس الجاذبيةو ييس سهولة الوصول هالنوع الثالث من مقا   

الفرصة تتناقص بزيادة المسافة باالعتماد على اختيـار اتجـاه السـفر    و قيمة الرحلة أوالفرص 
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والتناقص  ،نستطيع حسابها لتعكس جاذبية فرص النشاط) Local Parameter(متغيرات محلية 

  .سافة لتلك الفرصفي معدل الجاذبية يعتمد على الم

ويعتمد هذا ) Log Sum Maximum Utility(والنوع الرابع من مقاييس سهولة الوصول ه   

يشتق من النماذج المنفصلة المختـارة   ، وعدة ميزات مع مقياس الجاذبية المقياس على مشاركة

  .من اختيار السفر ويقابل اللوغاريتم الطبيعي لمقام الكسر للوغاريتم الطبيعي

والذي تـم االعتمـاد   ) Time Space Measures(لنوع الخامس لمقاييس سهولة الوصول ا   

ي على معلومات منفصـلة  وهذا المقياس يحتو ،)Chapinخرون آو، (2002 عليه في الدراسة

نـوع مـن    إلـى رحلة النشاط فهذه المعلومات تحتاج و من عملية فرص أ مثل الوقت بالساعة

  .ضافي في هذه الدراسةالمقياس وال تهتم بالتقييم اإل

عتماد على عدة أنواع من المقـاييس مـثال   تم اإل ،)Chapinخرون آو، (2002 في الدراسة   

 تم تقييمها باستخدام معلومات من منطقة الدراسةو ،الفرص المتراكمة ومقياس الجاذبية والمرافق

)Dallas/Fort worth Region.(   

  .Javier) وآخرون   ،2001(ي إسبانيا الدراسة التابعة لقسم المواصالت ف) 4( 

و أخذ آراء الناس لتقيم معايير سهولة أب درست اإليصالية إلى الخدمات والمرافق العامة وذلك  

وذلك بدراسة أهم مشاكل نظـام المواصـالت   ، الخدمات والمرافق العامة إلىصعوبة الوصول 

ي على عدة أسئلة من خاللهـا  وتم عمل استمارة تحتو ،التي تجعل الوصول صعب بالنسبة لهم

وتم توزيع االستمارة على عينة محـددة مـن األشـخاص    ، يتم دراسة معايير لسهولة الوصول

حيث أن هذه العينة باألغلب هم من يتعرضون لمواجهة الصعوبات في  18البالغين أي فوق سن 

  .Javier) وآخرون   ،2001( األماكن المختلفة إلىالوصول 

سؤال األشخاص عن أنواع الصعوبات التي تواجههم في نظـام المواصـالت    تم في البدايةو   

كانت معظـم  . أماكن الخدمات والمرافق العامة إلىوالمشاكل الرئيسية التي تعيقهم من الوصول 

 ،عدم كفاية المواصالت العامـة  ،المشاكل لديهم تتركز حول نقص في توفير الممرات للمركبات
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 تكلفة استخدام أنماط معينة منو ،األمان الشخصي على الطريق ،يةمشكلة في التقاطعات المرور

تخصيص ترتيب معين داخل االستمارة وعلى  وتم تصنيف هذه المشكل بناءاً .المواصالت العامة

  .ولقطاع الخدمات التعليمية والخدمات الصحية ،المتدربين أسئلة للموظفين،

، الجنسر، مثل العم ،عملية التحليل لالستمارةتم تسجيل متغيرات عامة وذلك الستخدامها في    

  .وعوامل أخرى ذات العالقة، مستوى الفقر، مكان العمل، مكان السكن

تركز التحليل على الظروف المحلية لمنطقة الدراسة أي دراسة الواقع الحالي لشبكة    

مدى  ،المواصالت وذلك عن طريق طرح أسئلة ذات العالقة مثل هل الطريق معبدة أم ال؟

اإلضاءة على  ،اإلزعاجات المرورية، صعوبة في قطع الطريق مشيا على األقدامو سهولة أ

، نتظارء انتظار الحافالت داخل محطات اإلاألمان الشخصي أثنا، الطريق في حالة المشي ليالً

في  اإليصاليةتركز التحليل على وضع عدة أسئلة لها تأثير على . نوعية الهواء من حيث التلوث

، رخصة قيادة ، وإمتالك الشخص سيارة للوصول، وكذلكموقع الخدمةبعد نطقة الدراسة مثل م

عدم توفر المواصالت العامة بشكل ، الكراجات إلىقلة توفر التسهيالت للوصول ، تكلفة البترول

وتم الحقا . األمان على الطريق وغيرها من المعايير، تكلفة استخدام المواصالت العامة، كافي

وتخصصت معايير أخرى خاصة بعملية الرحلة للعمل ، ل هذه المعايير بمعرفة نسبهاتحلي

)(travel to work قبول  ونسبة عدم، تأخر في الوصول نتيجة مشاكل المواصالتومقدار ال

نتيجة وجود مشاكل في الوصول وربط تحليله بعالقته باألحياء المختلفة ضمن  الوظائف المؤقتة

 .بالعمر كذلك منطقة الدراسة وربطه

ببرنامج معين من وتم كذلك دراسة اإليصالية من خالل معرفة نسبة االشخاص الذين يلتحقون    

عدم امتالك سيارة و وعدم امتالك رخصة قيادة أم، التعليو مكان التدريب أ أو بعدالتعليم 

  .شخصية

تـم  فقـد   تتشفياالعيادات الصحية والمس إلىصعوبة الوصول و أما عن تقييم مدى سهولة أ   

عدم الحصـول علـى الخدمـة    و ومنها فقدان أ اإليصاليةوضع معايير خاصة تقيم على أساسها 

أسباب أخرى و الفحوصات الدورية وذلك نتيجة لوجود صعوبة في نظام المواصالت أو الطبية أ
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، لجـنس ا، بالمعلومات العامة التي تم جمعها سابقا مثل العمر هاربطوموقع الخدمة  إلىالمؤدية 

  . وغيرها من العوامل

  Gutierrez) وأخرون ، (2001  دراسة) 5(

تركـز  ،  (GIS)أجريت الدراسة للتنقل في أوروبا باستخدام نظم المعلومـات الجغرافيـة      

البحث على تصميم وتطبيق نتائج نظام النقل في أوروبا علـى نمـوذج لدراسـة الوصـول     

تم تميثل طريـق  ، ات الموجودة في منطقة الدراسةتمت الدراسة لسكة القطار .باستخدام النقل

  .القطارات ومساراتها كنموذج و من خالله يمكن دراسة خط التنقل لألفراد والبضائع

وتبين  ،معايير ثابتة تبين حالة الطريق مثل أقصى سرعة ومسافة الطريقالدراسة أخذت    

تالي يجب تقليل المسافة قدر الدراسة أن السرعة القصوى للقطار تقلل من زمن الرحلة وبال

اإلقليمية والتقاطعات ما بين التجمعات  قالموجودة والطر تالمستطاع وذلك بدراسة الفراغا

  .السكنية وغيرها من العوامل

نظم المعلومات الجغرافية لعرض وتحميل المعلومات على في عملية التحليل  ستعانةتم اال   

كما تم تعيين شبكة . شكال ومخططاته بواسطة أتمثيللتحليل المكاني واإلحصائي ولالمكانية 

ك الحديدية التي تسلكها مسارات السك، الطرق والمواصالت الموجودة ضمن منطقة الدراسة

  .ومعلومات أضافية للمساعدة بعملية التحليلالقطارات، 

عات وإليجاد معايير لسهولة الوصول تم االعتماد على قياس لنشاطات األفراد داخل التجم   

وبالتالي تم أخذ باالعتبار ، رات وعالقتها بنظام المواصالت الموجوداالسكنية ضمن منطقة المس

 ، وأخرون (2001وفي هذا البحث ، أن كل معيار للوصول يجب أن يكون له عناصر ضرورية

(Gutierrez أكثر وذلك للتعبير عن سهولة الوصول يجب و أخذت المسافة ما بين نقطتين أ

وغيرها من العوامل التي تعتمد على ، المسافة، الجهد، سافة من عدة جوانب مثل الوقتتغطيه الم

  .طبيعة النشاط الذي يمارس ضمن مسارات معينة
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ستخدمت معادلة رياضية لقياس مدى سهولة الوصول تعتمد على حساب الوسط الحسابي إو   

قتصادية المختلفة من خالل لإلعاقة في الوصول لكل عقدة مواصالت تصل ما بين النشاطات اال

  :الناتج اإلجمالي المحلي مقل تكلفة للمسار باستخداإيجاد أ

   

  

      :نحيث أ 

.i هرقم صول للمركزسهولة الو   = Ai    

.i، j           Lij المركزينعاقة الحقيقية ما بين اإل = 

الناتج االجمالي المحلي لمركز النشاط االقتصادي  . = GDPj         

ن أسهل طريقة للوصول لمراكز النشاطات أGutierrez) ، وأخرون (2001 نت الدراسةبي   

ونقطة ) األصل(ة والتنقل ما بين نقطة االنطالق اقترانه بالمقاومة للحركو أ و عالقتهاالمختلفة ه

هي معدل  المركز إلىعاقة وقيمة الوصول للوصول فالمقاومة تمثل وحدة اإل، )الهدف(الوصول 

لمركز بإضافة معيار الوزن ألهمية منطقة الوصول مشتقة من عدة معايير تبين التدفق المسافة ل

لمراكز النشاطات المختلفة والطبيعة الجغرافية وعوامل التدفق لتوفر البنية التحتية والموافق 

  .العامة في المنطقة

وامل على العاعتمدت  Gutierrez) ، وأخرون (2001 دراسةفي  لالحظ أن معايير الوصوي

  :التالية

  .جودمواصالت مو الطريق حتى الوصول إلى اقرب مركز سهولة الوصول عبر )1(
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 إلىمن قطار  التأخير الناتج عن التغيير في نمط وسائل المواصالت الموجودة مثالً )2(

 ).سيارة شخصيةو باص أ ( مواصالت عامة مثل

 .ديقتصاسهولة الوصول بالقطار من مركز المواصالت إلى مركز النشاط اإل )3(

  :التاليعلى الشكل ويمكن تلخيص االعاقة الحقيقة  

I= Ir + Imc + In 

  :نأحيث      

I  =عاقة الحقيقيةاإل.  

Ir  =في الطريق من نقطة االنطالق إلى أقرب نقطة وصولعاقة اإل. 

I mc  =إعاقة تغيير نمط وسائل المواصالت.   

In  = عن شبكة المواصالت ما بين نقطتيناإلعاقة الناتجة. 

المسار حتى اإلعاقة للوصول باستخدام السكك الحديدية تمثلت بالتكلفة والوقت الالزم لتغطيه    

للطريـق ضـمن منطقـة    سـاعة  /كم 275أعلى سرعة موجودة وهي الوصول باالعتماد على 

  .دقيقة 30وتخمين الوقت المتوقع وه، وتم الدراسة

صول على خرائط تبين سهولة الحو ه Gutierrez)، وأخرون (2001من أهداف دراسة   

استخدام نظم المعلومات للمخططين األفقيين ب) مناطق الوصول(الوصول حسب مناطق معينة 

من حيث تم تمثيل كل موقع نشاط معين بنقطة على المخطط وعرضت النتائج . الجغرافية

قة خرائط لتعطي نتائج مرتبطة بمنطفي وإظهارها ومعالجتها المناطق الصعبة في الوصول 

وتمت المقارنة عبر السنوات ، صعوبة الوصول حسب تدرج اللونو الدراسة تيبن مدى سهولة أ

وتبين أن سهولة الوصول تتماشى مع توفر  ،2010سنة  إلى 1993- 1992البدء من سنة و
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المنطقة وخطوط مرتبطة بتوفر ووجود البنية التحتية في هي كذلك ، وللخدمات والمرافق العامة

  .عامةالمواصالت ال

  )Al-Sahili and Abu-Ella, 1992(دراسة ) 6(

في  ،لمواقع الخدمات العامة اإليصاليةمنطقة لفحص  17 في األردن إلىتم تقسيم مدينة أربد    

، محطـات الوقـود  ، الخدمات التعليمية، الصحية، البريد، المساجد، الحدائق(كل منطقة ثم تحليل 

  . خدمات والمرافق بالنسبة للسكانلمعرفة موقع هذه ال، )والبنوك، الشرطة

كثر من المعايير الكمية في طريقة التحليل، وذلك بوضع دائـرة  أعتماد المعايير الوصفية إتم    

وتم إستخدام مساحة التغطيـة كمؤشـر   مرفق عام و تمثل أقصى مسافة للمشي حول كل خدمة أ

 لمدينـة ظهر التحليـل أن مركـز ا  وأ. الغير مخدمةأو جزئياً  أوكلياً  المخدومةالمناطق  لتحديد

غيـر  و مخدومة جزئياً أ أخرىمناطق  يوجد هناك بينما بالكثير من الخدمات العامة،مخدوم كلياً 

تم أخذ بعين االعتبار شبكة المواصالت العامـة   . والتي تركزت على أطراف المدينة مخدومة،

جيد يتناسب مع ة على التوصيل الوبين التحليل أن القدر(ساسي لمعرفة اإليصالية للمناطق بشكل أ

  ).السكان المخدومين

في  (Converage area) على أقصى مساحة )Al-Sahili and Abu-Ella, 1992(عتمد إ   

وبين تعريـف   تمثل دائرة نصف قطرها مسافة المشي أو السفر، الخدمة، إلىللوصول  الدراسة

طعها الشخص من المكان المنطلق منـه  الزمن التي يستطيع أن يقو أقصى مسافة بأنها المسافة أ

  . مركز الخدمة المراد الوصول اليها إلى

من خـالل مـا    عدة طرق لقياس اإليصالية )Al-Sahili and Abu-Ella, 1992(وعرض   

هـي  و) Theorotical(نظريـاً   اإليصاليةعرض من دراسات سابقة، منها ما درس موضوع 

سـات  ودرا ،(White, 1976)اضية المعقـدة مثـل  لك لصيغتها الريوذ في رأيه صعبة التطبيق

        دراسـة  كـذلك إلـى  شـار  أو. عتمدت على قياس المسـافة وزمـن الرحلـة   إأخرى بسيطة 
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)Ansari, 1983 ( مركز الخدمة وذلك بعد  إلىعتمد على أقصى مسافة للمشي والوصول إالذي

  : مبين في الجدول التاليو تحديد مسافة محددة لكل خدمة كما ه

   .منطقة الخدمة للخدمات العامة :)1-2(ل رقم جدو

 الخدمة  )قصى مسافة للمشيأ(منطقة الخدمة
800 m  البريد  

1.200 m  الشرطة  
1.200m   المساجد  
300m  المنتزه  
800m  األماكن الصحية  

دائرة نصف ومستشفى واحد لكل مدنية أ

  كم 20قطرها 

  المستشفيات

500 m  المدارس االبتدائية  
800 m  لمدارس الثانويةا  
800m  العليا اتالدراس  

  المكتبات  لكل مدينة واحدة

  البنوك  غير متوفر
400 m  المواصالت العامة  

  محطات الوقود  ة لكل مدينةدواح

  )Ansari, 1983( نقالً عن) Al-Sahili and Abu-Ella, 1992( :المصدر

) Ansari, 1983(وضـعها   المعايير التي )Al-Sahili and Abu-Ella, 1992(كما ناقش    

ستعرض عـدة دراسـات   كما إ ، الخدمة مشياً إلىختالف في أقصى مسافة للوصول من جهة اإل

من قبل وزارة األوقاف الحضرية في المملكة العربية السعودية و ما ه)  (Critenia, 1980منها

     عتبـر إبينمـا    المسـجد،  إلـى كأقصى مسافة للمشـي للوصـول   ) م300(تحدد مسافة حيث 

)Ansari, 1983(  فحدد أقصـى مسـافة للمشـي هـي      بغدادفي مدينة  اإليصاليةالذي درس

قصى مسافة للمشـي بــ   أن أ )Al-Sahili and Abu-Ella, 1992(  وبينما بين) م1.200(

باعتبارها األنسب ) م300(مسافة عتماد إتم  هي األنسب لإلستخدام، وفي هذه الدراسة )م 300(



 37

بين األذان وإقامـة  ) مشيا(، حيث تمثل هذه المسافة معدل الزمن )دينة نابلسم(لمنطقة الدراسة 

  .دقائق تقريبا 5الصالة، وهو 

عدة دراسات منها ما تركـز علـى نمـوذج    ) Al-Sahili and Abu-Ella, 1992(عرض    

  : بالمعايير التالية تمثلتاإليصالية، حيث الجاذبية في دراسة معايير 

لجزء من الخدمات مثل سيارات اإلسعاف، المراكـز االجتماعيـة،   بالقياسات التقريبية  )1(

  . المدارس، المستشفيات والبريد

قياس الفرص الكافية للخدمات والمرافق العامة باالعتماد على نموذج الجاذبية مثل قياس  )2(

الخدمة كذلك قياس المسافة ما بين مركز الخدمـة المـراد    إلىمسافة الطريق الواصل 

     كمـا إسـتخدم  و، )نقطـة اإلنطـالق  (لمنطقة السكنية او مركز الحي أالوصول اليها و

)Al-Sahili and Abu-Ella, 1992 (    هذه المعايير لجزء آخر مـن الخـدمات مثـل

  .البنوك، العيادات، المختبرات
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  الفصل الثالث

 لمحة عامة عن مدينة نابلس

 نشأة المدينة وتسميتها 1.3

 .سنة 9000نابلس وهي في األصل بلدة كنعانية عربية من أقدم مدن العالم يعود تاريخها إلى    

بموبورتا ومامورتا أي المنكب ومن ثـم   وتعددت تسميتها منذ ذلك الحين بدءاً من شكيم ومرورا

ا بعـد أن  عائلة قيصر روما الذي أعاد بناءه سمإفيالفيا نيابولس أي المدينة الجديدة وفيالفيا هي 

  .)1990،  موسوعة المدن الفلسطينية( م 67هدمها الرومان عام 

 لمحة تاريخية عن المدينة 2.3

يدها الرومان في خصيب ال يزيد عرضه عـن  وقد ش،  م72يرجع بناء مدينة نابلس إلى سنة    

وكذلك حظيت مدينة نابلس والمنطقة الريفية المحيطة بها . ستمائة متر بين جبلي جرزيم وعيبال

المؤلفات الكثيـرة عـن    اباهتمام المؤرخين والجغرافيين والباحثين العرب واألجانب الذين كتبو

بالدنا "فرد مجلدين من موسوعته الشهيرةومن هؤالء مصطفى الدباغ الذي أ، تاريخها وحضارتها

نابلس في العصر "وتحدثت رئيسة العزوة في بداية كتابها ، للحديث عن الديار النابلسية" فلسطين

وبعـد  ، عن اسم هذه المدينة حيث حملت في بداية األمر اسم مستعمرة فالفيا نيابوليس "المملوكي

وتقـارير  د ذكر نابلس في رسائل تل العمارنة أيضا ور، ذلك حملت المدينة اسم جوليا نيابوليس

  ). 1999، العزة" (Shakmi"تحتمس الثالث باسم شاكيم

كـان مـن   . في ظل الحكم العثماني كان هناك نظام لتراخيص البناء في المناطق الحضـرية    

وكانـت  ، الممكن نزع ملكية حتى ربع األرض المملوكة للسماح بإعادة تطوير وتشـييد طريـق  

وال تـزال هـذه   . ئد تجبى من أولئك الذين يزيد قيمة أرضهم بعد إلنشاء طريق جديدهناك عوا

الجوانب من قانون التنظيم العثماني قائمة في الضفة الغربية في أيامنا هذه على الـرغم مـن أن   

، تطبيقاً صـحيحاً  لم تطبق أبداً) أن أحكامه(التنظيم العثماني قد جرى انتقاده في الممارسة بسبب 

  . )1995كون، ( عتبارها مجرد إجراء للحصول على إيراداتينظر إليها بشكل واضح إل وكان
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 وسـنة ) 1921(في ظل االنتداب البريطاني جرى تنظيم المدن بتشريعات تنظيم المدن لسنة    

فـي ظـل   التشريع المعاصر في المملكـة، و والتي وضعت إلى حد كبير على أساس ، )1936(

كما خصصت مناطق لتنظيم المدن ، اد مشاريع هيكلية للقدس برمتهاتم أعد) 1921(تشريع سنة 

لى مدن أخرى في أماكن أخرى إلنابلس وطولكم باإلضافة ) أعدت أن خططاً ومن المحتمل جداً(

  ).1995كون، ( في فلسطين

  المخططات السابقة للمدينة 3.3

خالل فترة االنتداب لك وذ، نابلس تم إعداد المشروع الهيكلي العام لمدينة 1946ي عام ف   

 1948عام فيما تمت المصادقة عليه في ، 1995حتى عام والذي بقي الوحيد  البريطاني 

(Abdelhamid, 2007).  

الخاص بمدينة نابلس مجموعة من المخططات الهيكلية الجزئيـة وعـدد    )1948(تبع مخطط    

وذلك تبعا للتوسعات ، العام خارج حدود مشروع المخطط الهيكليومن المشاريع التفصيلية داخل 

  . المدينة لفترات زمنية مختلفة االمختلفة التي شاهدته

تم إعداد مخطط عام ألستعماالت االراضـي   ، أي خالل فترة الحكم األردني،1961في عام    

سـكنية،  (لمدينة نابلس أحتوى على تقسيمات لقطع األراضي وتصنيف لعدة استعماالت مختلفـة  

إستعماالت األراضي ) 1-3(رقم  شكليبين ). امة، ترفيهية، زراعية، وغيرهاتجارية، خدمات ع

فقد قرر الحاكم اإلسرائيلي لمدينة نابلس إعـداد  ) 1985(، أما في عام1961لمدينة نابلس لسنة 

  .(Abdelhamid, 2007)للمدينة ولكن تم توقيفه ولم تتم المصادقة عليه مخطط عام  
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  .1961مخطط استعماالت األراضي لمدينة نابلس لسنة  :)1-3(شكل رقم 

  .1995بلدية نابلس، : المصدر

   

 المخطط الحالي للمدينة 4.3 

 تـم  ) 2-3(، كما هو مبين في شكل رقم 1995مشروع تنظيم مدينة نابلس الهيكلي لعام يعد    

ومن الجدير بالذكر  ،2015نة حتى عام خطط هيكلي لمدينة نابلس ليغطي احتياجات المديإعداد م

  .1996سنة  ، حتىولم تتم المصادقة النهائية عليه 1995عداده منذ عام اأن هذا المخطط بدأ 

  ):1995بلدية نابلس،( ومن أهم األمور التي أشار إليها هذا المخطط ما يلي

  :منالخطة السكنية وتضم كل ) 1(

أنها وصلت حالة يشير المخطط إلى  ،من المخطط دونما 232البلدة القديمة وتبلغ مساحتها  •

مخيمات الالجئين . شخصا للدونم 60حد اإلشباع من ناحية معدل الكثافة السكانية الذي بلغ 

دونما بمعدل  472مساحتها  ،)عين بيت الماء، عسكر الجديد، عسكر القديم، بالطة(األربع 

 . اإلشباع وهي ذات كثافة عالية وصلت حد، شخصا للدونم 60كثافة 
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.  شخصا للـدونم  25دونم بمعدل كثافة سكانية  93تغطي منطقة مساحتها  "د"منطقة سكن  •

 . وهي منطقة سكنية غير قابلة للزيادة بسبب عدم إمكانية البناء

وأغلب هذه المنطقة مباني قائمة وقد حددت مسار التخطيط وخصص لها  "ج"منطقة سكن  •

 . شخصا للدونم 26دونما بمعدل كثافة سكانية  3305

دونمـا   10116وهي من المناطق الحديثة المنتظمة وقد خصـص لهـا    "ب"منطقة سكن  •

 . شخصا للدونم 12بكثافة سكانية معدلها 

دونماً بمعدل كثافة  2918وهي المناطق الحديثة والمنظمة وقد خصص لها  "أ"منطقة سكن  •

 . أشخاص للدونم 8سكانية 

المخطط الجديد على التأكيد على مركز المدينة التجـاري  حيث عمل :  المناطق التجارية) 2(

وتخصيص المراكز التجارية الهادفـة لتحقيـق فعاليـة    ، كونها عاصمة الشمال التجارية

وقـد تـم   . المركز التجاري وامتداده وفعالية المراكز الفرعية لخدمة المناطق المختلفـة 

  . دونما لتغطية متطلبات المدينة التجارية 656تخصيص 

إحـداهما  . تم تخصيص منطقتين صناعيتين متجاورتين شرقي المدينة: المناطق الصناعية) 3(

أشخاص للدونم تقع فـي   10دونما بواقع  1353للصناعات المتوسطة بمساحة تصل إلى 

واألخرى للصـناعات  ، منطقة سهلية مجهزة بخدمات المياه والكهرباء والشوارع الالزمة

وقد . صناعية بين المسلخ البلدي ومخيم بالطة وشارع القدسالمقيدة تقع جنوب المنطقة ال

دونما لهذه الغاية ويقترح أن تكون هذه المنطقة خليطاً من االسـتعمال   580تم تخصيص 

 . شخصاً للدونم 14السكني والحرف المختلفة فتكون كثافتها السكانية 

اقـع شـرقي المنطقـة    وذلك في المنطقة في السـهل الو : منطقة زراعية ومدينة رياضية) 4(

وقد خصص .  الصناعية ضمن أحواض عسكر ومنطقة دير الحطب والمؤدية لقرية سالم

 . أشخاص للدونم 3دونما بكثافة سكانية  663لهذه المنطقة 
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دنماً لمستشفى مركـزي يغطـي    40فقد خصص المخطط موقعا من : الخدمات الصحية) 5(

مستشفى للعيون فـي منطقـة الجبـل    إلى جانب . سريراً 400احتياجات الشمال ويضم 

 . دونم 26األحمر من أراضي بيت وزن على مساحة 

فقد اقترح المخطط إنشاء محطتـي تنقيـة شـرق    : مجموعة من المرافق العامة األخرى) 6(

، وغرب المدينة ومحطات تنقية خاصة بالمنـاطق الصـناعية ومحاولـة نقـل النفايـات     

ن فرعيين لخدمة مناطق المدينة المختلفـة  تخصيص مركز طوارئ وإطفاء متقدم ومركزي

تخصيص مساحات كافية للحـدائق العامـة والمنـاطق المفتوحـة     ، والمناطق الصناعية

 . ))3-3(شكل رقم أنظر ( والخضراء

فقد تم وضع بعض الحلول الخاصة بحركة السير وشبكة الشـوارع  : الطرق والمواصالت) 7(

 :ترح المخطط بهذا الخصوصحيث اق. لتغطية حاجات المدينة سنة الهدف

إنشاء طريق دائري رئيسي إضافي لتخفيف الضغط عن الشارع الفيصل وتسـهيل   •

  . وإنشاء طرق موازية الستيعاب حركة السير اإلضافية وتوزيعها، الحركة فيه

  . إنشاء شوارع فرعية طولية وعرضية لخدمة حركة المرور داخل المدينة •

اخل األحياء ونقلها إلى األراضي المجاورة إيجاد طرق محلية لخدمة المرور د-ج •

  . لها

  . إيجاد مجموعة من الكباري لتسهيل العبور عند المفارق المعقدة -د •

السياسات المرورية الخاصة بإنشاء شبكة من اإلشارات  من مجموعة وقد شمل المخطط كذلك   

، حسين إضـاءة الجـزر  ت، تنظيم أبعاد فتحات األرصفة، تنظيم ممرات المشاة، الضوئية الفاعلة

إيجـاد  ، إنشاء الكباري في بعض التقاطعات المعقـدة ، توفير مواقف السيارات العامة والخاصة

  . ألخ...، السيارات الخاصة االعتماد علىنظام مواصالت عامة جيد يقلل 
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 لنقل والمواصالت في مدينة نابلستخطيط شبكة ا 5.3

 : تجاهاتهاإمتداد شبكة الطرق وإ 1.5.3

نابلس في كل االتجاهات تقريبا لتخدم حركة النقل البري  محافظةتمتد شبكة الطرق البرية في    

داخل وخارج المحافظة وهذه الشبكة هي جزء من شبكة الطرق في الضفة الغربيـة وفلسـطين   

متداد نالحظ أن هناك اتجاهات رئيسية وفرعية التعرض لتفاصيل هذا اإلنه عند أ إال، بشكل عام

ـ   فرضتها الطبيعة الجبلية للمنطقة وبالرغم من التعديل المستمر  علهذه الشبكة إال أن امتـدادها يق

تحت تأثير العامل الجغرافي التي تفرضه جغرافية المنطقة حتى أعطى الشبكة شكال معينا يتالءم 

جرار، ( لى المنطقةإن لهذا االمتداد أثره الواضح على حركة النقل البري من ووكا، وهذا الوضع

2000( . 

وتشير دراسة الخريطة للمنطقة إلى أن شبكة الطرق في المنطقة تمتد علـى شـكل محـاور      

 .)2000جرار، ( التالي ورئيسية وفرعية على النح

 فرع في اتجاهين األول منهـا ناك يترئيسي يمتد غربا إلى مفرق دير شرف ومن ه محور) 1(

 . يتجه شماال إلى محافظة جنين بينما األخر يتابع غربا إلى محافظة طولكرم

 . طريق رئيسي باتجاه الغرب أيضا يربط محافظة نابلس بمحافظة قلقيلية )2(

طريق رئيسي يمتد من مركز المحافظة شرقا ثم ينحرف إلى الجنوب الشرقي إلى منطقة   )3(

من أهم الطرق التي تربط المحافظـة   وامتداده إلى محافظة أريحا وهحيث يتابع ، األغوار

 . بالمملكة األردنية الهاشمية

  . بيت لحم فالخليل ،طريق رئيسي يتجه جنوبا إلى محافظة رام اهللا فالقدس  )4(

                 ويتفرع عن الطرق الرئيسية السابقة الذكر طرق وشوارع فرعية تمتد في كل االتجاهات

 .بعضها ببعض ولتربط القرى بمركز المنطقة أ
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ذلـك أن  ، أكثر تعقيدا وتشـابكا  ووفيما يخص شبكة الشوارع داخل مركز المحافظة فإنها تبد   

نه نقطة تجمع وانطـالق  ألى المحافظات األخرى كما إمركز المحافظة يشكل نقطة مرور من و

يف أن الشبكة تمتد باتجاه ك،  )4-3(رقم  شكلتوضح و، إلى المراكز العمرانية التابعة للمحافظة

ويتفرع عن ، محور رئيسي شمالي غربي جنوبي شرقي مستغلة لوادي بين جبلي عيبال وجرزيم

رعية تخدم األحياء الشارع الرئيسي الذي يقسم المدينة إلى قسمين شمالي وجنوبي عدة شوارع ف

وبشكل ، مركز المحافظة المجاورة ويتم عبرها أيضا إكمال االتصال مع الطرق الرئيسية خارج

وهـذا  ، عام يمكن القول أن شبكة الطرق في محافظة نابلس هي من نوع الشبكة الطبوغرافيـة 

  .)1964عارف، ( النوع من الشبكات يتبع وبالئم جغرافية المنطقة ذات المناسيب المختلفة
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  .أنواع شبكة الطرق وامتداداتها :)4-3(رقم  شكل     

  .2006، سالنجاح الوطنية، نابل ةمركز التخطيط الحضري واإلقليمي، جامع :المصدر     
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 الطرق في محافظة نابلسوأطوال أنماط  2.5.3

صنف حسـب طريقـة   فمنها ما ي، تختلف أنواع الطرق باختالف األسس المتبعة في تصنيفها   

أما ما يخص الطـرق  ، على طريقة المعالجة السطحية اًومنها ما يصنف بناء، التجهيز واإلنشاء

في محافظة نابلس فقد صنفت اعتمادا على اتساعها وقدرتها على تحمل واستيعاب حركة وسائط 

 أنمـاط  أربعةنه يمكن التمييز بين إوعلى هذا األساس ف ،لخارجي للطريقالنقل ووضع السطح ا

  :  وهي

  الطرق الرئيسية -1

الطرق التي تصل بين المدن المختلفة في الضفة الغربية وهي كذلك جزء مـن شـبكة    وهي   

ن وتشير معطيات الدراسة الميدانية لهذا النوع من الطرق م 1948الطرق في فلسطين قبل عام 

ة باستثناء جزء منها جزير وإلى أنها تتكون من مسرب واحد في كل اتجاه بدون فاصل وسطي أ

يمثله المدخل الجنوبي لمدينة نابلس القادم من محافظة رام اهللا والمـدخل الغربـي القـادم مـن     

مسـاحات للتوقـف    وهذه الطرق في معظمها مـن أرصـفة متسـعة أ    ووتخل، طولكرم وجنين

الراحة إضافة إلى تآكل الجوانب على أطراف الطريق وضـيقها بشـكل عـام     واالضطراري أ

  ). 2000جرار، (رمت 8متر إلى 7راوح أقصى عرض لهذه الطرق مابين ويت

وفيما يخص حركة النقل على هذه الطرق فالواضح أنها تتداخل مع حركة النقل داخل مركـز     

المحافظة حيث تشكل مدينة نابلس عقدة مواصالت مكتظة نتيجة التقاء هذه الطرق فيهـا وهـي   

وال تسمح هذه الطرق بمرور أكثر ، العكس وتجاه الجنوب أالطرق القادمة من محافظة الشمال با

من سيارة في كل اتجاه وتشكل هذه الطرق الشرايين الرئيسية التي تـربط محافظـات الضـفة    

كما أن التداخل في أنواع وسائط النقل واضح تماما حيث ال توجد مسالك ، الغربية بعضها ببعض

علـى   اًوبناء، لكبرى كما في بعض الدول المتقدمةحافالت الركاب ا ومعينة لكل من الشاحنات أ

  )2000جرار، (كونها طرق من الدرجة الثانية  وهذه المواصفات فإنها ال تعد

  

  



 50

 الطرق الثانوية -2

وهي الطرق التي تتفرع عن الطرق الرئيسية لتصل بين عدة قرى وتربطها بشـبكة الطـرق      

مثال ذلك الطريق المتفرع عن طريـق جنـين   قل اتساعا من الطرق الرئيسية أوهي ، الرئيسية

وهذه الطرق عموما ال تسمح بسير كافة ، نابلس باتجاه قرى سبسطية وبيت امرين ونصف جبيل

أنواع وسائط النقل وال تسمح بغزارة في حركة المرور مقارنة مـع الطـرق الرئيسـية بـين     

جيد في الطرق مقارنـة مـع   وتمثل هذه الطرق من وجهة النظر الفنية النمط غير ال، المحافظات

وعدم الجودة فيها يعني أن االهتمام بتوفير ، عالية الجودةق الدرجة األولى ذات المواصالت طر

وتكـون  ، الخدمات والصيانة لحساب الحركة وعملية النقل والتجاوز واألمـن يكـون محـدوداً   

الطـرق إلـى   سطوحها عادة أكثر خشونة من طرق الدرجة األولى والثانية وقد تتعرض هـذه  

ورغم هذه المواصفات غير الجيدة التي تميز بها هذا النوع من الطرق ، تشققات عرضية وطولية

يـد  ، وتزإال أنها لها أهمية في تغذية حركة النقل على الطرق الرئيسية وكأنها تشكل رافـد لهـا  

ل غياب النقـل  أهمية هذه الطرق داخل المحافظة لكونها الوسيلة المتاحة حاليا للتنقل عليها في ظ

والجدول ) متر 3.6-4(، ويتراوح عرض هذه الطرق ما بينبوسائل أخرى وبالسكك الحديدية أ

  .)2000جرار، (يبين عدد من الطرق الرئيسية وأطوالها) 1-3(رقم 
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 .وأطوالهافي مدينة نابلس من الطرق الرئيسية والثانوية  عدد :)1-3(رقم جدول 

 اسم الطريق )م(طول الطريق قاسم الطري )م( طول الطريق

 الطرق الرئيسية الطرق الثانوية

  القدس 3400 المنطقة الصناعية 580
 عسكر 580  ابن سينا 300
 عمان 3920 حكمت المصري 300
 جمال عبد النصر 1420 الرشيد 38

 فيصل 1380 ابن رشد 1150
 حيفا 2320 الشهدا 180
 غرناطة 750 صالح الدين 110
 عمر بن الخطاب 1590 يةالصالح 280
 الكفير 1780 راس العين 720
 سليمان النابلسي 4925 أسفل راس العين 900
 الحسبة 1950 المركز التجاري 300
 الزيوت 1350 حمدي كنعان 270
 فلسطين 220 العدل 230

 أحمد الشكعة 470 المجموع 5700
 سفيان 330  
 األمير محمد 300  
 معز الدين القسا 1150  
 الحجاز 180  
 الغزالي 970  
 حيفا مجمع الحجاز و 65  

 المجموع الكلي لكافة الطرق المذكورة م 34750

  .2005  ،نابلس ،وزارة األشغال العامة :المصدر 

مع العلم أن  ،في الجدول أعاله اعتمدت الدراسة إلى تصنيف الطرق الرئيسية كما هو مبينوقد 

وهو بشكل عام يشمل عدد أقل من الطرق  ،رئيسية بشكل مختلفبلدية نابلس تحدد الطرق ال

  .المذكورة في أعاله
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 )المحلية(الطرق المؤدية إلى قرية واحدة  -3

الذي يتفرع عن الطرق الرئيسية والثانوية وهي غالبا مـا تكـون    ووهذا النوع من الطرق ه   

وعليـه تضـطر   ، واحـد مسرب واحد أي ال يسمح بمرور أكثر من مركبة واحدة في آن ات ذ

قـل  أواسطة النقل المقابلة من االنتظار على حواف الطريق حتى تمر السيارة المقابلـة وهـي   

التشققات العرضية والطوليـة والتآكـل المسـتمر مـن      ااتساعا من النوعين السابقين وتكثر فيه

تمامـا   ود تخلومن الناحية الفنية تعتبر هذه الطرق رديئة وغير مجهزة بشكل جيد وتكا، أطرافها

 .)2000جرار، ) (متر4 -3(وال يتجاوز عرضها ، التحذير ومن أي إشارات لإلرشاد أ

 الطرق االلتفافية في محافظة نابلس -4

ستخدم هذا المصطلح ألول مره بعد إعالن اتفاقية المبادئ بين منظمة التحريـر الفلسـطينية   إ   

السلطات اإلسرائيلية بإنشائها لتجنب  م وذلك لوصف الطرق التي قامت1993وإسرائيل في عام 

تنتشر هذه الطرق في الضفة الغربية وبعضها في محيط وداخـل   .التجمعات السكانية الفلسطينية

من شبكة الطرق في المحافظـة   اًمما يستدعي دراستها كونها جزء، محافظة نابلس بشكل ملحوظ

ظة وخاصـة عمليـة النقـل البـري     ولما لها من آثار سياسية واقتصادية وبيئية على كل المحاف

  )5-3( رقـم  شـكل و. وسنتكلم عنها بشكل أكثر تفصيال الحقا ضمن هذا الفصـل ، بالسيارات

  . )2000جرار، ( متدادهاإولتفافية وضح موقع الطرق اإلت
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  .الطرق االلتفافية في محافظة نابلس ):5-3(شكل رقم 

  .)2000 جرار،( :المصدر
  

ل الطرق من األمور الهامة التي يجب مراعاتها عند دراسـة الخصـائص   تعتبر دراسة أطوا   

 وتكمن أهمية دراسة هذه األطوال فـي إعطائنـا صـورة   . العامة لشبكة الطرق داخل المحافظة

حيث أن انتشار الطرق في محافظة معينة مؤشـر علـى تقـدم    ، واضحة عن واقع هذه الشبكة

  .تخلفها والمنطقة أ

لتاريخي ألطوال هذه الشبكة منذ مطلع الخمسينات خالل فترة الحكم األردني ن تتبع التطور اإ   

يشير إلى استئثار محافظة نابلس بالنسبة األكبر من الطرق على مسـتوى محافظـات الضـفة    

كـم مـن    (318،5)م 1952فقد بلغت أطوال الطرق بأنواعها في محافظة نابلس عام ، الغربية

 1965وفي العـام  ، %41كم أي بنسبة قدرها 778والبالغة  مجموع أطوالها في الضفة الغربية

، كـم 1897كم من مجمل أطوالها لنفس العام في الضفة الغربيـة والبالغـة   839بلغت أطوالها 

 ،وهي نسبة أعلى منها في كل من محافظات الخليل والقدس في ذلك الوقت  %44اوبلغت نسبته
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فعة من أطوال الطـرق كونهـا كانـت تشـكل     ويفسر استئثار محافظة نابلس بهذه النسبة المرت

  ).2000جرار، ( المحافظة الكبرى بين محافظات الضفة الغربية من حيث المساحة

نتقال إلى مناقشة أطوال الطرق في المحافظة حسب التقسيم اإلداري للسلطة الفلسـطينية  وباإل   

مـن  %19.8ما نسـبته  كم أي  396نالحظ أن أطوال الطرق البرية المعبدة بأنواعها قد بلغت 

 الجـدول كم وهي موزعة حسب 2000والبالغة حوالي ، مجمل أطوال الطرق في الضفة الغربية

   ).2-3( رقم

 .أطوال الطرق في محافظة نابلس ):2-3( جدول رقم

 نوع الطريق كم/أطوالها
 رئيسية 137
 ثانوية 220

 التفافية 39
 المجموع 396

  ).2000جرار، ( :المصدر
  

حتفاظ نابلس بالنسبة األكبر في أطوال الطرق يفسر على أساس الموقع التي تلعبـه هـذه   إن ا   

المحافظة داخل الضفة الغربية فهي تشكل نقطة تجمع والتقاء أربعة طرق رئيسية قادمـة مـن   

إضافة إلى محافظات ، محافظتي جنين وطولكرم عبر المدخل الغربي للمحافظة ومحافظة قلقيلية

اتساع نفوذ بلدية نابلس قد ساهم في زيادة العناية بالشـوارع وشـق الطـرق     كما أن، الجنوب

جـرار،  ( الواقعة ضمن حدودها والتي هي في المصلحة جزء من شبكة الطرق في المحافظـة 

2000.( 

 ستعماالت األراضي في مدينة نابلسإ 6.3

ي المحصور بين جبلي يظهر من خالل المشاهدة العينية أن مدينة نابلس مدينة واقعة في الواد   

يعـود لوجـود   ، ومن الواضح أن المدينة تتخذ شكال طوليا شريطيا. عيبال شماال وجرزيم جنوبا



 55

وبالرغم من صـعوبة  . جبلين يحدان من تطور المدينة وامتدادها على المحور الشمالي الجنوبي

يساعدها في ذلـك  ، كوحدة ميالن الجبلين إال أن المسكن والبنايات المرتفعة تتسلقهما لتنتشر هنا

تماعيـة والنفسـية   سوء التخطيط أحيانا وسوء اإلدارة أحيانا أخرى دون أخذ االحتياجـات االج 

وحتى دون توفير أقل مستويات المرافق العامة الواجـب توفرهـا فـي     ،عتبارلألفراد بعين اإل

ـ و التجمعات السكنية من رياض األطفال وعيادات أ دم أخـذ  ساحات للعب األطفال إلى جانب ع

  ).2005إدريخ، ( عتبار لدى تصميم وتنفيذ هذه المبانيالمنطقة المعرضة للزلزال بعين اإلطبيعة 

ومع ذلك فإن الميالن المريح الذي يتمتع به المحور الشرقي الغربي ال يـزال مهيمنـا علـى       

يـاء  أسرع نمواً وتطوراً وخاصة باتجاه الغـرب حيـث أن األح  و اجتذاب األنشطة المختلفة فه

وبشكل .  من مرافق وخدمات هالسكنية الجديدة ومنطقة رفيديا والحرم الجامعي الجديد وما يرافق

عام فإن مدينة نابلس تظهر ككتلة حجرية متراصة ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانـا أخـرى تبعـا    

 الرتفاع المباني نفسها والتي أقيم كل منها على حدة ودون أي مراعاة للمحيط الذي سوف تكـون 

وتتخلل هذه الكتلة شبكة من الطرق غير المدروسـة غالبـا   ، البناية في النهاية جزءا من تكوينه

  .).2005إدريخ، ( حتياجات السكان حيثما وضعوا مساكنهمإعلى  اًولكنها أنشئت بناء

لفت العديد من قطع األراضـي  ستعراض هذه المباني على أطراف الشوارع ال بد وأن تإوعند   

مهملة وغير المستغلة االنتباه والتي بقيت على حالها هذه لسنوات طويلة إمـا بسـبب   ة والالفارغ

لعدم تواجـدهم فـي المدينـة    و أ، عدم قدرتهم على ذلكو عدم رغبة أصحابها في بنائها حاليا أ

  . أصال

أمكن عمل تحليل الستعماالت األراضي في مدينة نابلس وذلك عن طريق المشـاهدة العينيـة      

حيث أمكن مالحظة االستعماالت المتنوعة من سكنية وتجارية وصـناعية  ، في المدينة والتجوال

ومساجد وكنائس وحدائق عامة ومقابر وأحراش ومحاجر وأثار إلى جانب األراضـي الفارغـة   

  . ).2005 إدريخ،( غير المستغلة والمهملة واألراضي المزروعة بالزيتون
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التي تزداد ضيقا وحدة وتعرجا كلمـا ابتعـدت عـن     تتخلل كل ذلك شبكة من الطرق المعبدة   

المركز وبدأت تتسلق الجبال يحد من إمكانية إيجاد شبكة مواصالت سهلة ومريحة وسريعة فـي  

  . آن واحد

ومن المالحظ أن الحركة على المحور الشرقي الغربي مؤمنة ذهاباً وإياباً بشكل جيد باستثناء    

الحال و الذروة وفي المناطق التي تضيق عندها الطريق كما همشاكل االزدحام الشديد في أوقات 

في مركز المدينة خاصة عند المستشفى الوطني حيث يتدنى عرض الشارع إلى اقل عرض لـه  

كما أن الحركة ما بين الجبلين مازالت صعبة دون المرور في منطقـة الحركـة وسـط    . هناك

  . ورالمدينة مما يزيد من تفاقم مشكلة االزدحام والمر

ومن الواضح كذلك الخلط باالستخدامات التجارية والسكنية وفي كثير من الحاالت والـورش     

إلى جانب النقص الواضـح فـي المرافـق العامـة     ، الصناعية التي تنتشر بين األحياء السكنية

كما يالحظ سوء توزيـع المراكـز   . الضرورية كالحدائق العامة والمساحات الخضراء واألندية

  .في المدينة الطبية

  الخدمات العامة في مدينة نابلس واقع 7.3

) مدارس ومؤسسات تعليميـة ومعاهـد وجامعـات وغيرهـا    (تشمل الخدمات التعليمية من    

والخـدمات الصـحية مـن    ) من أندية ومكتبات ومالعب وغيرها(والخدمات الثقافية والترفيهية 

هنا يظهـر   نوم ،داخل أحياء المدينةوتتوزع هذه الخدمات ) مستشفيات ومراكز صحية وغيرها

دور البحث في تحليل وتقييم توزيع الخدمات العامة ودراسة معايير الوصول إلى هذه الخـدمات  

باإلضـافة إلـى    ،وعوامل البعد عن هذه الخدمات من ناحية أخرى ،وفق عدد السكان من ناحية

إجمـال الخـدمات العامـة     درتها على أداء دورها بشكل مثالي، ويمكـن كفاءة تلك الخدمات وق

بناءاً على معلومات موثقة والزيارات الميدانية (الموجودة في مدينة نابلس حسب أنواعها كما يلي 

  ): والمعرفة الشخصية للمدينة
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  الخدمات التعليمية  ) 1(

الخدمات التعليمية من أهم الخدمات الواجب توافرها وذلك بوصف هذه الخدمات تعد    

ويمكن تقسيم الخدمات التعليمية  .ال يمكن االستغناء عنهاومن أفراد المجتمع  ضرورية لكل فرد

  :في منطقة الدراسة إلى ثالثة أنواع هي

  .رياض األطفال) 1(

 .المدارس) 2(

 .التعليم العالي) 3(

 67مدرسة منها  82: التاليو مؤسسة تعليمية موزعة على النح 120يوجد في مدينة نابلس    

ويبلغ  ،روضة أطفال 38مدرسة خاصة باإلضافة إلى  13 ،مدرسة وكالة 2 ،مدرسة حكومية

 16404ذكور و 18207طالب وطالبة منهم  34611عدد الطلبة في مختلف المراحل حوالي 

  . )2006, وزارة التربية والتعليم( إناث

جامعة النجاح الوطنية : يوجد في مدينة نابلس جامعتين وهمافأما بخصوص الجامعات    

باإلضافة إلى أربع كليات متوسطة تخدم طالب من محافظة نابلس ، جامعة القدس المفتوحةو

 .والمحافظات األخرى

  الخدمات الصحية) 2(

  :مكن تقسيم الخدمات الصحية إلى ثالثة أنواع هيي

  .المستشفيات) 1(

 .العيادات) 2(

  .المراكز الطبية) 3(
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 مستشفيان تابعان للقطاع الحكومي وهما رفيـديا  يوجد في مدينة نابلس ثمانية مستشفيات منها   

يقدمان الخدمات الصحية للسكان من خالل أقسام العيـادات  اللذان و الحكومي والوطني الحكومي

ألف نسمة باإلضافة إلى الوافـدين   145ويقدم كل مستشفى منها خدمات ل ، الداخلية والخارجية

و دم مستشفى حكومي أنشئ في المحافظة وهويعتبر مستشفى الوطني أق، من المحافظات األخرى

  .األطفالوحاليا مخصص لتخصصات الباطنية 

يحتوي على قسم الوالدة وأقسام الجراحة المختلفة باستثناء جراحة القلب و أما مستشفى رفيديا فه

  .واألعصاب

  :وهماللقطاع الخاص  ويوجد في المدينة مستشفيان

ت العاديـة كـالوالدة وجراحـة األعصـاب     مستشفى نابلس التخصصي ويضم التخصصا )1(

  .والقسطرة والمناظير والقلب

 متخصص في جراحة العيون والتنظير وأطفال األنابيـب و مستشفى العربي التخصصي وه )2(

  .والقلب

  :يللقطاع الخيري واألهلي وه تتبعوهناك ثالثة مستشفيات 

  .مستشفى تخصصي قيد اإلنشاء حالياو مستشفى العيون وه) 1(

  .مستشفى اإلنجيلي )2(

  .مستشفى االتحاد النسائي) 3(

يوجد في مدينة نابلس العديد من العيادات والمراكز الطبية ومراكز أما على صعيد العيادات، ف   

 ،التأهيل ومراكز اإلسعاف والتي ال تختلف كثيرا عن بعضها في نوع الخدمة المقدمـة للسـكان  

المراكز وكلها تتبع للقطـاع الحكـومي والخـاص    لكنها تختلف في الجهات المشرفة على هذه 

  .والخيري واألهلي والوكالة
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مركز إسعاف جمعيـة  مثل إسعاف  عدد من مراكزوعيادة خاصة  100كما يوجد في نابلس    

مركز إسـعاف  ، و)قطاع خاص(مركز إسعاف نابلس ، )قطاع خيري(الهالل األحمر الفلسطيني 

  ).2005رة الصحة الفلسطينية،  اوز(  )ليقطاع أه(اإلغاثة الطبية الفلسطينية 

  :كذلك العيادات الخارجيةيوجد و

  .شارع الشويترة–العيادة الصحية ) 1(

 .شارع عمر المختار-العيادة الصحية) 2(

 .شارع جمال عبد الناصر–العيادة الصحية في مديرية الصحة ) 3(

 المستشفى الوطني-العيادة الخارجية) 4(

في مخـيم  ) 2(صيدلية تتوزع في أنحاء مختلفة من المدينة منها ) 84(س يوجد في مدينة نابل   

وتعتبـر  ، خاصـة  وهذه الصيدليات ذات ملكية ،في مخيم عسكر) 6(في مخيم بالطة ) 4(العين 

دليل الصيدليات في الضفة (الصيدليات المكان األول لبيع األدوية والمستحضرات الطبية للسكان 

  ).2005 الغربية،

  مات الترفيهية والثقافيةالخد) 3( 

يوجد في مدينة نابلس حديقة ومتنزهين ومركز طفولة على مستوى المدينة ويتكون هذين     

المتنزهين من حدائق خضراء مفتوحة كما يضم مركز إسعاد الطفولة مرافق وقسم العاب 

  .األطفال مع حديقة واسعة للعائالت

وهذه من  ،لألطفال بألعا وحدائق عامة أأما على مستوى األحياء السكنية فال يوجد    

  .المشكالت التي تعاني منها المدينة

الملعب 0، وهذا الملعب يوجد على مستوى المدينة ملعب واسع لكرة القدم واأللعاب األخرى   

وهذا  ، يخدم المدينة وتقام فيه األنشطة الرياضية على مستوى المدينة والمحافظة أيضا )البلدي
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اصة تمارس وأما على مستوى األحياء السكنية فال يوجد مالعب خ. مدرجاتالملعب مجهز ب

  .فيها األنشطة الرياضية، بإستثناء المالعب الموجودة في المدارس العامة والخاصة

يوجد في مدينة نابلس مكتبة عامة واحدة تابعة للبلدية تقدم خدماتها للسكان على مستوى    

 داخل األحياء مسجدا موزعة) 82(في المدينة  ت الدينية فيوجد، أما بالنسبة إلى الخدماالمدينة

  ).2006وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،(المختلفة للمدينة

 المشاكل التي تواجه التخطيط العمراني في المدينة 8.3

تعاني مدينة نابلس من مشاكل طبيعية وعمرانية تشمل مجموعة من الصعوبات التي تظهـر     

وتطـور المدينـة   و حضرية للمنطقة المبنية من المدينة والحواجز التي تقف أمام نمعلى البنية ال

وفيما يتعلق بتطور المدينة فإن األراضي الفارغة داخل حدودها محدودة وغير . على وجه أفضل

فتوسـع  ،  بعين االعتبـار  ةالصعب ةالطبوغرافي لطبيعةكافيه لتطورها وعلى األخص عند أخد ا

ا طوليا يصاحبه امتداد للخدمات وإرهاق وزيـادة تكـاليف إنشـائها وتكـاليف     المدينة وامتداده

الجنـوبي   هيقابل ذلك وجود العوائق الطبيعية لالمتداد في االتجاه الشـمالي واالتجـا  ،  تشغيلها

وخاصة الطرق مهما كان نوعها ومهما  ،والكلفة العالية لذلك االمتداد من نواحي تجهيز الخدمات

  ).1995، لدية نابلسب( كانت طبيعتها

حيث أن نـابلس تشـكل    ،فمشكلة المواصالت في مدينة نابلس مشكلة حادة ،من ناحية الطرق   

المواصالت اإلقليمية من الشرق إلى الغرب ومـن الشـمال إلـى     ولمعظمطرق رئيسي  ملتقى

ة على المدينة عبر محور المواصالت الرئيسي والوحيد الذي يخترق المدين منتمر التي  الجنوب

  . محور شرق غرب

،  وال تستطيع استيعاب التطـور الحضـري   تواجه عدة مشاكلأما شبكة الطرق الداخلية فإنها   

تربط بين أجزاء المدينة المختلفة  التيفالعوائق الطبوغرافية تقف حائال أمام تطوير شبكة الطرق 

مشاة اج المخصصة للدر، والتي غالبا ما يستعاض عنها باألخاصة تطوير طرق عرضية مالئمة

  ). 1995، بلدية نابلس(نحدارأو الطرق الضيقة الشديدة اال
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وبالنسبة لمشاكل المرافق والخدمات العامة فهي مع قلتها تتركز في مناطق محددة من المدينة    

، وهناك صعوبة بالغة في توفير أراضي لالسـتخدام العـام   ،خاصة الحدائق والمنشآت التعليمية

،  وقـف ،  بلديـة ،  حكوميـة (هي ملكية خاصة والقليل منها ذات ملكية عامة  فمعظم األراضي

نحـدار وال  نطقة المبنية وفي أراضي شـديدة اإل وهي في غالبها تقع خارج الم) مؤسسات عامة

  . تصلح إلقامة المشاريع المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة
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  رابع الفصل ال

  منهجية الدراسة و إجراءاتها

  مقدمة 1.4

يتم فـي  ، بعد أن تم استعراض أنواع الخدمات ومستوياتها وشبكة الطرق في الفصول السابقة   

وذلـك  ) ة الدراسةمنطق(الخدمات العامة في مدينة نابلس  إلىهذا الفصل تحليل سهولة الوصول 

العامة من ناحيـة تخطيطهـا    الخدماتلمعرفة تأثير عامل سهولة الوصول أوااليصالية لعدد من 

  . وتقييم واقعها الحالي وتقييم مدى كفاءتها ونطاق تأثيرها ،وتوزيعها

) مدينة نـابلس (ومن خالل ما تم جمعه من معلومات حول الخدمات العامة في منطقة الدراسة    

حيث تم البدء بتحليـل  كيز في التحليل على التعامل مع مستويات مختلفة من نطاق الخدمة تم التر

علـى الخـدمات   ذلـك  مثال و ،ول التي تخدم على نطاق المدينةعلى الخدمات من المستوى األ

المستوى الثاني من الخدمات وهي الخدمات التي  إلىنتقال الصحية مثل المستشفيات، ومن ثم اإل

وتم أخذ مثال عليها من الخـدمات التعليميـة متـل     ،اق الحي أوالمجاورة السكنيةتخدم على نط

أما الخدمات العامة التي تختلف نسبيا في نطـاق   ،المدارس االساسية والثانوية ورياض األطفال

لذا تـم   ،)اناتإستب(في خدمتها فتم دراسة وتحليل سهولة الوصول اليها عن طريق التحليل الوص

  :الخدمات العامة باستخدام عدة طرق إلىسهولة الوصول دراسة وتحليل 

عتماد الزمن الميداني لمعرفة سهولة الوصـول  إتم ): قياس زمن الوصول(التحليل الميداني  -1

   .المستشفيات الخدمات الصحية مثل إلى

 ماكنأ إلىوتم استخدامها لقياس سهولة الوصول  ،التحليل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية-2

  . والخدمات الدينية مثل المساجدرياض أطفال التعليم مثل المدارس وال

 مدى رأي المستخدمين حـول  تبعت هذه الطريقة لدراسةإحيث ) ستبياناتإ(التحليل الوصفي -3 

  . الخدمات العامة بشكل عام إلىسهولة الوصول 
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   )قياس زمن الوصول(التحليل الميداني  2.4

صول تم أوال اعتماد الزمن الميداني في القيـاس كمؤشـر لسـهولة    لقياس معايير سهولة الو   

 زمـن الوصـول   إلـى الخدمات العامة حيث تنسب سـهولة الوصـول    إلىوصعوبة الوصول 

)(Travel Time إلـى مثال من مكان السـكن   ،خرالزمن المستغرق للوصول من مكان آل وهو 

ل مناطق الخـدمات العامـة فـي    ثمعينة ممناطق  إلىمكان العمل وبالعكس أومن مكان السكن 

  . المدينة

من أجل  ،شرنا إليها في الفصل السابقأتبعت هذه الطريقة في عدد من الدراسات السابقة كما إ   

 ،محاولة تطبيقها على الواقع الحالي بالنسبة لمنطقة الدراسة تم التحليل بناءا على زمن الوصـول 

ا درجات معينـة تعكـس مـدى سـهولة     تصنف على أساسه وذلك للحصول على فترات زمنية

  . األماكن العامة المختلفة إلىأوصعوبة الوصول 

وهناك عدة طرق لقياس زمن الوصول ومن هذه الطرق معرفـة السـرعة سـواء سـرعة        

وبالتالي الحصول على زمن  ،وقياس المسافة المقطوعة مابين نقطتين الشخص أم سرعة المركبة

بقياس زمن الوصول مباشـرة عـن طريـق القيـاس      سرعة أوالوصول بتقسيم المسافة على ال

إيجاد زمن الوصـول وذلـك    من حيث إليه في هذه الدراسةتم اللجوء  ،الميداني للزمن بالدقائق

النتائج األكثر دقة في عمليـة   إلى الواقع لمنطقة الدراسة وللوصول إلىلكونها الطريقة االقرب 

والطرق الموجودة بها وعدم انتظام تشغيل االشـارات   لطبوغرافية المدينة ويرجع ذلك ،التحليل

فـي الحصـول    فهذه العوامل تؤثر سلبياً ،المرورية وعدم وجود مناطق مخصصة لقطع المشاة

  . الرحلة دقيقة لزمن حساباتعلى 

  :تباع الخطوات التاليةإولقياس الزمن الميداني تم 

  حياء سكنيةأعدة  إلىتقسيم منطقة الدراسة -1

مناطق التعداد السكاني المعتمدة من قبـل   حسبعدة أحياء سكنية  إلىمنطقة الدراسة قسمت    

أربعة وعشرين  إلىوتبعا لهذا فقد قسمت مدينة نابلس  ،م 1997دائرة اإلحصاء المركزي لسنة 
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مخيم بالطة  ،دينة نابلس مثل مخيم عسكر الجديد والقديمتتضمن المخيمات الموجودة داخل م حي

مثل بيـت وزن   وبعض القرى المحيطة بمدينة نابلس والتي تتصل جغرافيا بالمدينة ومخيم العين

رقـم   شكلو .وكفر قليل من الجهة الشرقية، دير الحطب، وروجيب، والجنيد من الجهة الغربية

  .داخل منطقة الدراسة األحياءيبين مواقع توزيع ) 4-1(
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  لجغرافي للوحدات السكنية في كل حيتعيين المركز ا -2

وتمركـز   المركز الجغرافي أي مركز ثقل الحي السكني إلىفي عملية التحليل للوصول  إعتمد   

، ويتم حساب المركز الجغرافي لكل حي على حدا عن طريق تحديد الحـي و  البيوت السكنية بها

عدد من البيـوت السـكنية تعتبـر    تحديد البيوت السكنية داخله والنقطة التي تتجمع حولها أكبر 

المركز الجغرافي للحي، وفي هذه الدراسة تم تحديده باالستعانة بـنظم المعلومـات الجغرافيـة    

)GIS (المدينـة  طبوغرافية لطبيعة ونظراً ،المركز الجغرافي لكل حي يمثل الحي حيث يصبح 

 األحيـاء كز الحي فـي  وامتدادها الشريطي لذلك نجد أن المركز الجغرافي ال يمثل مرالصعبة 

سم الحـي المتعـارف   افيه على  إعتمد األحياءن توزيع هذه سكنية البعيدة عن مركز المدينة ألال

  . عليه

األحيـاء  تمتد هذه  أن حي غرب الجبل الشمالي ومنطقة المخفية) 1-4(رقم  شكلنالحظ من    

ال يعبر عـن   كز الجغرافي وحدهن المربالتالي فإو ،مع االمتداد العمراني للمدينة) فقياأ(شريطيا 

لذلك تم استحداث طريقـة   األحياء،التي تعبر عن توزيع السكان في هذه  تمركز البيوت السكنية

بعد نقطة عن المركز الجغرافي واعتبارها أبأخذ  خر مساند للمركز الجغرافي وهوآتعيين مركز 

يع المراكز الجغرافية يعبـر  وبهذه الطريقة يكون توز ،خر تابع لنفس الحيآمركز تجمع سكاني 

رقم  شكلو ،الخدمات الموجودة في المدينة إلىوكيفية وصولهم  األحياءعن توزيع السكان داخل 

  . يبين مواقع المراكز الجغرافية لالحياء المختلفة )4-2(

 

 

  

  

 



 68

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

شكل رقم 
)4

-2
:(
 

موقع
 

المركز الجغرافي لكل حي
 .

 



 69

  ربط المركز الجغرافي لكل حي بموقع الخدمة عبر مسارات معينة -3

كنقاط رئيسية لالنطـالق  ) ستعانة بنظم المعلومات الجغرافيةباإل(تعيين المراكز الجغرافية  بعد   

وغالبا مـا يكـون هـذا     ،من داخل كل حي ومن ثم االنطالق من هذا المركز عبر مسار معين

مواقع الخـدمات   إلىوالمركبات العمومية للوصول ) الباصات(الذي تسلكه الحافالت  المسار هو

  . العامة

عدة طرق كمسارات رئيسية توجد في مختلف أحياء المدينة يتم الوصول من الدراسة ت إعتمد   

 شـكل أنظر ( ، وهذه الطرق الرئيسية تشمل مايليمواقع الخدمات في منطقة الدراسة إلىخاللها 

  )):3-4( رقم

  . شارع رفيديا الرئيسي -1

  . شارع فيصل -2

  . شارع عمان -3

  . شارع تونس -4

  . يافا شارع -5

  . شارع عصيرة -6

  . طلعة االتحاد -7

  . شارع الراهبات -8

  . شارع حمدي كنعان -9

  . شارع غرناطة -10

  . شارع الجامعة -11

  . شارع المريج -12

  . شارع عسكر -13

  . شارع الحسبة-14

  . شارع القدس-15
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  لخدماتمواقع ا إلى قياس الزمن الميداني من مراكز األحياء -4

الموجود داخل المركبة المسافة ت طريقة القياس الميداني وذلك بأخذ القراءة من المؤشر إعتمد   

وتسجيل القراءة للزمن بالدقائق وقراءة المسافة المقطوعة بالكيلومترات ومتوسط سرعة المركبة 

منـاطق   إلـى عكس مـدى االيصـالية   بالتالي يلكل مسار وتسجيل تلك القراءات لتحليلها وهذا 

  . الخدمات العامة المختلفة

 إلـى فعند دراسـة زمـن الوصـول     ،يختلف حسب نطاق الخدمة أو الزمن وقياس السرعة   

حيث أن هذه الخدمات تخـدم علـى   ، والمستشفيات الخدمات من المستوى األول مثل الجامعات

رة الشخصـية  للمركبات أي السـيا أو متوسط الزمن فإننا نحسب متوسط السرعة ، نطاق المدينة

الخدمة مـن المسـتوى الثـاني مثـل     إلى أما عند تحليل سهولة الوصول ، أوالمواصالت العامة

أوالمجـاورة السـكنية فنطـاق     األحياءفنجد أن هذه الخدمة موزعة لتخدم ، المدارس، العيادات

ص متوسط سرعة الفرد أوالشخ نعتمد علىوبالتالي عند حساب السرعة فإننا  ،الخدمة لها يختلف

  . أخرى إلىالمدرسة وبالعكس أومن خدمة  إلىخر مثال من البيت آ إلىللوصول من مكان 

الخـدمات   إلـى مهما في عملية تحليل سهولة الوصول  ويعتبر عامل الكثافة السكانية مؤشراً   

 إلـى السكنية نجد أنها تسهل في الوصول  األحياءفكلما كانت الكثافات السكانية قليلة في  ،العامة

 شكلأنظر (اكن الخدمة مقارنة بالمناطق الكثيفة بالسكان مثل المخيمات الموجودة داخل المدينةأم

  )).4-4(رقم 

وتم حساب الكثافات السكانية لألحياء السكنية بمعرفة معدل النمولمدينة نابلس والذي يقـدر ب     

كان لسنة سالالمساحة لكل حي وعدد  كذلك حساب )2006الحضري،  مركز التخطيط( %)3.5(

 نسـتطيع احتسـاب  بالتـالي  ) 1997، التعداد السكاني للسكان والمساكن دائرة اإلحصاء( 1997

ـ  2006و  1997يبين أعداد السكان لسنة  )4-1(الكثافة السكانية لكل حي والجدول رقم   اًموزع

  . األحياءحسب 
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  . األحياءحسب  اًموزع 2006وسنة  1997أعداد السكان لسنة  ):1-4(جدول رقم 

  

  

  

  

  

عدد 

السكان 

2006**

عدد السكان 

1997* 

عدد   اسم الحي

السكان 

2006** 

عدد السكان 

1997* 

 اسم الحي

12079 
شرق الجبل الشمالي 9263 8227 

 الضاحية 6309

7197 
وسط الجبل الشمالي 5519 15241  

 المخفية 11688
غرب الجبل  14052 18324

 الشمالي

 المساكن 4888 6374

 شارع القدس 5611 7317 يم عسكر القديممخ 12535 16346
7699 البلدة القديمة الجزء  5904

 الشرقي

عسكر البلد  12605 16437

 عراق التايه
رأس العين كروم  15940 20786

 عاشور

 مخيم بالطة 17407 22699

 بيت وزن 1105 1441 رفيديا 14561 18988
 دير الحطب 1129 1472 روجيب 3863 5037
 مخيم العين 4969 6480 غرناطة والياسمينة 12399 16168
المنطقة  946 1234 زواتا 1874 2444

 الصناعية
 خلة العامود 8967 11693 مخيم عسكر الجديد 5067 6607

 
 كفر قليل 2458 3205  

  .)1997التعداد السكاني للسكان والمساكن دائرة اإلحصاء، : (المصدر*
 %. 3.5بناءاً على معدل النمو السكاني بنسبة  2006تم احتساب تعداد السكان لعام ** 
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 )GIS(التحليل بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية  3.4

كما تم االعتماد على التقسيم السابق ، خدم المجاورة السكنيةتعلى تحليل لجزء ايركز هذا    

واالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية بعملية تحليل  ،لألحياء الموجودة في منطقة الدراسة

  .االيصالية

هذا األسلوب في التحليل المكاني على دراسة توزيع الخدمات التي تخدم على مستوى  إعتمد   

) مدارس أساسية وثانويةرياض أطفال، (مثل الخدمات التعليمية  األحياءاورة السكنية أوالمج

وخدمات صحية مثل الصيدليات وغيرها من الخدمات التي تخدم  ،وخدمات دينية مثل المساجد

  . األحياء على نطاق المجاورة السكنية أو

شكل مسافة  أو على زمنياً عنه إما كل خدمة على المحيط التابع لها، يمكن التعبير نطاق تأثير   

 )تعرف منطقة التأثير بأنها تلك المنطقة التي تستفيد من الخدمة في زمن معين أومسافة معينة(

المدرسة على افتراض أن  إلىدقيقة للوصول  12فمثال يحتاج الطالب في المرحلة االبتدائية مدة 

  ). 2002سرحان، ( دقيقة/م) 50(  سير اإلنسان العادي على األقدام معدل

  التحليل بإستخدام اإلستبانة 4.4

في عملية تحليل مقاييس سهولة الوصول للخدمات العامة وذلك  المنهج الوصفيتم اإلستعانة ب   

لمحاولة تقييم هذه المعايير ومعرفة مدى توافقها مع معايير سهولة الوصول التي تم استخدامها 

يع من خالل التحليل الوصفي التعرف على انطباعات بطرق التحليل السابقة، وبالتالي نستط

خالل تطوير  نينة نابلس، مالخدمات العامة في مد إلىسهولة الوصول  ملتقييوأراء السكان 

وتبرز أهمية التحليل الوصفي في معرفة درجة الصعوبة )) 1(أنظر الملحق رقم (نموذج استبانة 

وخاصة الخدمات العامة التي لم يتم تحليلها بالطرق التي يواجهونا السكان داخل األحياء المختلفة 

  ...).البنوك، البريد، الحدائق العامة، (السابقة مثل 
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 مجتمع وعينة الدراسة 1.4.4

عرف مجتمع الدراسة بانه جميع األفراد أو العناصر التي تعاني من مشكلة الدراسـة أو ذات     

ها وبذلك فإن المجتمع في هـذه الدراسـة هـم    تعميم النتائج علي إلىويسعى الباحث ، عالقة بها

  .سنة في محافظة نابلس 60 إلى 19الذكور واألناث من سن 

يـتم  ، نها مجموعة جزئية من أفراد المجتمع االحصـائي للبحـث  فتعرف بأ عينة الدراسة أما   

وتغني الباحث عن مشقة دراسة المجتمـع   فضل تمثيلأختيارهم بطريقة إحصائية تمثل المجتمع ا

ويمكن تعميم نتائجه على جميـع أفـراد    ه،وتمكنه من جمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف بحث

من سكان محافظة نـابلس والـذين   ) 456(تكونت عينة الدراسة الحالية من  مجتمع الدراسة وقد

ير السكان في محافظـة نـابلس   تقر إلىتم اختيار العينة بالرجوع ، و 60 -19أعمارهم مابين 

حيث تم اختيـارهم بالطريقـة العشـوائية    هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الج، 1997 لسنة

  .األحياءذكور وإناث وحسب  إلىوتم تقسيم العينة  ،البسيطة

 مجموع الذكور واإلناث )2(ملحق رقم يبين ، 60-19ولمعرفة نسبة الذكور واألناث ما بين سن 

   ،كان في محافظة نابلسحسب تقرير الس 1997عام  سنة في 60-19ما بين سن 

  %25.5=من عدد السكان الكلي  60-19وبالتالي نسبة الذكور من سن 

  % 25.2=من عدد السكان الكلي  60-19نسبة االناث ما بين سن 

تـم  ، و 1997مناطق التعداد السكاني لسنة  إلىوتم معرفة عدد السكان في كل حي بالرجوع    

عينـة  اإلسـتمارات علـى   وزعـت   ،))3(لحق رقم مأنظر ال( 2006حساب عدد السكان لسنة 

  .حسب نسبة أعداد السكان في كل حي) 4(كما هو مبين في الملحق رقم  لألحياء

  .ستبانةإ) 456(لتحليل اإلحصائي عدد االستبانات الكلي ل بلغ و

يجب أن يكون الخطأ المعياري في )0.05(وحتى تكون العينة ممثلة لمجتمع الدراسة بدرجة ثقة 

  :حسب المعادلة التالية) 0.05(دير أقل من التق
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  .)SQRT(p*q/N ((1.96_=+الخطأ المعياري في التقدير 

+=_1.96)) SQRT(0.5*0.5/456(.  

=0.04  

0.04>0.05  

، وبما أنهـا  ةفالعينة ممثلة لمجتمع الدراس 0.05بما أن الخطأ المعياري في التقدير لعينة أقل من 

  .ناث فتصف العينة بأنها عينة طبقية عشوائيةللذكور واإل 60-19حددت بأعمار من 

  أداة الدراسة 2.4.4

تقيـيم   إلـى لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة وتهدف  دراسةللأداة استبانة ك تم وضع   

 اإلطـالع بعـد   إلى الخدمات العامة في مدينة نابلس، وتم إعداد وتقييم اإلستبانةسهولة الوصول 

  .))1(انظر الملحق رقم ( بموضوع الدراسة خاصةعلى دراسات سابقة 

  :وشملت االستبانة األجزاء التالية

هـي   معلومات عامة عن عينة الدراسة والتي دخلت كمتغيرات في البحث وهذه المتغيرات )1(

، اسم حي مكـان السـكن  ، مكان السكن، اسم الحي، مكان العمل ،الدخل ،المهنة ،الجنس ،العمر

  .صالت عامة بالقرب من المنزلوجود موا، امتالك سيارة

، بريد، جامعات مستشفيات، مدارس(الخدمات العامة  إلىأسئلة تتعلق بتقييم سهولة الوصول  )2(

 16و 15و 12سؤال رقم (تم تصميم عدد من األسئلة مثل  وقد أسئلة 8والتي تمثلت في ) الخ...

على أساس مقياس ليكرت  14 وسؤال رقم أساس مقياس ليكرت ثالثي األبعاد على )من االستبانة

  :16و 12و آت لسؤال رقمبينت الفقرات وأعطيت األوزان كما هو  ثنائي األبعاد، وقد

  درجة واحدة:ال درجتين): احيانا(نوعا ما ،ثالث درجات: نعم

  .درجة واحدة:ال درجتين: نعم :14رقم  و لسؤال
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ـ : ، متوسـط الصـعوبة  ثـالث درجـات  : صعب الوصول: 15وسؤال رقم  سـهلة  ، يندرجت

  درجة واحدة:الوصول

نسـب مئويـة بحيـث     إلىومن أجل تفسير نتائج المقياس فقد تم تحويل المتوسطات الحسابية    

  :يمكن تفسير التنائج كما يلي

  معايير التقويم 3.4.4

نسب مئوية وتفسر النتائج على هذا األساس وفـق المعيـار    إلىينم تحويل المتوسطات الحسابية 

  :التالي

  قليلة%) 50ن أقل م(

  متوسطة) %69.9-50من(

  كبيرة) فأكثر% 70من(

  صدق األداه وثباتها 4.4.4

 لجنـة عرضها على عداد أداة الدراسة بصورتها األولية وللتحقق من صدقها قام الباحث بإبعد    

مركـز   :في المجاالت المهنية التالية ذوي الخبرة واالختصاصمن األساتذة محكمين  أربعة من

ومركز الدراسـات المسـحية   ، لمييق، مركز التخطيط الحضري واإلناء والمواصالتالبأبحاث 

وكذلك باحثين تابعين لمركز الحاسوب العربي  ،ستطالع الرأي التابعين لجامعة النجاح الوطنيةإو

متهما ألهـداف الدراسـة   ءومدى مال، بهدف التأكد من صدق محتوى الفقرات المكونة لالستبانه

وقد حصلت علـى  ، طلب منهم بيان صالحية العبارة لقياس ما وضعت لقياسهحيث ، ومتغيراتها

موافقتهم بدرجة كبيرة مع إجراء بعض التعديالت على فقراتها في ضوء المالحظات التي تقـدم  

  . صالحية أداة الدراسة إلىوأشاروا وقد  ،بها الخبراء المحكمون

وقـد بلغـت   ) Chronback Alpha(لفا أ معامل ثبات هذه الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ   

  .وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض البحث العلمي) 0.7667(قيمة معامل الثبات 
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  إجراءات الدراسة 5.4.4

وإعـدادها  ، بعدما تأكد الباحث من صدق االستبانة في قياس األهداف التي وضعت من أجلها   

لباحث بتوزيع االسـتبانات لمجتمـع الدراسـة    قام ا ،وبعدما تم تحديد العينة، بصورتها النهائية

بعـد إعـادة    و ستبانات باليد للمـواطنين لتعبئتهـا  المتمثل بأحياء محافظة نابلس وتم توزيع اإل

  :حيث تبين مايلي ،ستبانات المعبئة تم مراجعتها من قبل الباحثةاإل

   .)440( حصائيا كانتإرجاعها وتم التعامل معها إستبانات المعبئة التي تم اإل )1(

استبانات لم يتم التعامل معها احصائيا وذلك بسبب عدم تعبئتها من قبل عينـة  ) 16(هناك ) 2(

  .الدراسة

 ، ومن ثـم تـم  استبانة) 440(وبذلك بلغت االستبانات الصالحة ألغراض التحليل االحصائي    

 برنامج اإلحصـائي الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام ال إلىوإدخالها  االستبانات وتم ترميز

ومـن ثـم تـم     ،وتفريغ إجابات أفراد العينـة  ،)SPSS( حصائية للعلوم االجتماعيةالرزمة اإل

  .ستخراج النتائج وتحليلها ومناقشتهاإ

  متغيرات الدراسة وفرضياتها 6.4.4

 ،المهنـة  ،الجـنس  ،هي العمـر  وهذه المتغيرات ،حتوت االستبانة على عدة متغيرات رئيسةإ   

وجـود   ،امـتالك سـيارة   ،اسم حي مكان السكن ،مكان السكن ،اسم الحي ،ان العملمك ،الدخل

والنسب المئوية لكـل متغيـر فـي     و تم حساب التكرارات،مواصالت عامة بالقرب من المنزل

   ).)5(أنظر الملحق رقم (جداول

 وضعت عدة فرضيات توضح العالقة بين متغيرات االستبانة، وتبين إذا كانت هنـاك فـروق     

أنظر الملحـق  (مع المتغيرات المختلفة  )α=0.05(  عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد لةالذات د

  )).6(رقم
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  المعالجات اإلحصائية 7.4.4

 لعمـل ) SPSS(من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية    

  :المعالجات اإلحصائية التالية

 .مئويةالتكرارات والنسب ال .1

 .المتوسطات واالنحرافات المعيارية .2

 .الجداول التقاطعية .3

 .ختبار كاي تربيعإ .4

  )independent sample t-test(ختبارا ت للمتغيرات المستقلة إ .5

 .One Way ANOVAختبار تحليل التباين األحادي إ .6

 .لفاأمعامل كرومباخ  .7
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  خامسالفصل ال

  

  الخدمات العامة في مدينة نابلستحليل وتقييم مقاييس سهولة الوصول إلى 

 

  مقدمة 1.5

 تحليل مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية  2.5

  تحليل مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية 3.5

 تحليل مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات الدينية 4.5

 تحليل مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات األخرى 5.5

 ير سهولة الوصول إلى الخدمات العامةتحليل معاي 6.5
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  خامسالفصل ال

  تحليل وتقييم مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في مدينة نابلس 

  مقدمة 1.5

تم في الفصل الرابع ذكر عدة طرق لتحليل سهولة الوصول إلى الخدمات العامة فـي مدينـة      

لى الواقع الحالي للخدمات العامة الموجودة في نابلس، وفي هذا الفصل تم تطبيق طرق التحليل ع

، من حيث سهولة الوصول إليها، )صحية، تعليمية، دينية، وخدمات أخرى(المدينة تبعا ألنواعها 

  . وتطبيق معايير التخطيط لبعض منها لمعرفة مدى مطابقتها مع الواقع الحالي للمدينة

الخدمات العامة ومواقع األحيـاء السـكنية   تركز التحليل في هذه الدراسة على توزيع مواقع    

داخل منطقة الدراسة، كعامل أساسي لسهولة الوصول إلى الخدمات العامـة باألضـافة لوجـود    

عوامل أخرى تؤثر في عملية الوصول مثل تكرار استخدام الخدمة، فمـثال الخـدمات التعلميـة    

والبريد فيختلف وتكرار حاجـة   يحتاجها السكان يوميا، أما البنوك) رياض األطقال و المدارس(

السكان إليها، حيث أن تكرار استخدام مثل هذه الخدمات يعتبر عامال من عوامل سهولة الوصول 

إلى تلك الخدمات العامة، وقد تم استخدامه في عملية تحليل سهولة الوصول في دراسات أخرى، 

ات بغض النظر عـن تكـرار   بينما تناولت هذه الدراسة سهولة إمكانية الوصول إلى هذه الخدم

  .الحاجة إلى إستخدامها

   الخدمات الصحية إلى تحليل مقاييس سهولة الوصول 2.5

حيث  ،)المستشفيات(الخدمات الصحية  إلى عتمدت طريقة قياس الزمن الميداني في الوصولإ   

  . المدينةأن هذه الخدمة تخدم على نطاق المدينة وبالتالي يصل إليها المواطنين من جميع أحياء 

ي منطقة الدراسة وهما مستشفى رفيديا الحكـومي  فتم تعيين المستشفيات الحكومية الموجودة    

 إلـى  ن مدينة نـابلس تقسـم  أوتبعا لجغرافية المنطقة فاننا نالحظ  ،ومستشفى الوطني الحكومي

رفيديا يخدم  وبالتالي فان الموقع الجغرافي لمستشفى ،منطقتين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية
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أمـا   ،ومخـيم العـين  ، غرب الجبل الشمالي ،الجنيد ،زواتا ،بيت وزن ،المخفية ،كل من رفيديا

شرق الجبـل   ،الشرقية وهي وسط الجبل الشمالي األحياءمستشفى الوطني الحكومي فيخدم بقية 

خلـة   ،غرناطـة والياسـمينة   ،رأس العين كروم عاشور ،البلدة القديمة الجزء الشرقي ،الشمالي

مخـيم   ،دير الحطـب  ،روجيب ،المنطقة الصناعية ،كفر قليل ،شارع القدس،الضاحية ،العامود

 ،عسـكر البلـد عـراق التايـه     ،مخيم عسكر القـديم  ،مخيم عسكر الجديد ،بالطة البلد ،بالطة

  .المدينة إلى مواقع المستشفيات بالنسبة )1-5(رقم  شكلويبين  . والمساكن

هذين المستشفيين وذلك بتعين المركز الجغرافي لكـل   إلى داني للوصولوتم قياس الزمن المي   

رقـم   شكلمن األحياء عبر المسارات المختلفة الموضحة بيشكل نقطة بداية وانطالق  حي وهو

  . موقع المستشفى إلى) 5-2(
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شكل رقم 
)5

-1
 :(

مواقع 
المستشفيان

 
داخل منطقة الدراسة
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شكل رقم 
)5

-2
:(

 
ت من مركز كل حي

المسارا
 

إلى
 

موقع المستشفى
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نتائج القياس الميداني للسرعة والـزمن والمسـافة مـن     انيبين) 2-5(و )1-5(رقم  نوالجدوال

  . مستشفى رفيديا الحكومي والوطني الحكومي إلى المختلفة األحياء

مستشـفى   إلـى المختلفـة   األحياءنتائج القياس الميداني للزمن والمسافة من  :)1-5(جدول رقم 

  .رفيديا

لمركز إلى ا المسار المتبع من المستشفى  اسم الحي  الرقم
  الجغرافي لكل حي

المسافة 
  )كم(

زمن 
 الوصول

 )بالدقيقة(
  8  1.30  شارع رفيديا الرئيسي  رفيديا  1

من مسجد الناطور عبر شارع رفيديا - 1  المخفية  2

  مستشفى رفيديا إلى الرئيسي

عبر شارع رفيديا  مفترق الجنيدمن - 2

  مستشفى رفيديا إلى الرئيسي

1.50  

  

3.18  

7  

  

8  

نتصف شارع بيت وزن عبر شارع من م  بيت وزن  3

  مستشفى رفيديا إلى رفيديا الرئيسي

3.30  9.5  

غرب الجبل   4

  الشمالي

منتصف شارع عصيرة مرورا بشارع - 1

عبر شارع رفيديا ) مسجد السالم( المتنزه

  مستشفى رفيديا إلى الرئيسي

شارع عصيرة مرورا بشارع  نهاية - 2

عبر شارع رفيديا ) مسجد السالم( المتنزه

  مستشفى رفيديا إلى لرئيسيا

2.6  

  

3.60  

9  

  

11  

مسجد ( شارع يافا مرورا بشارع المتنزه  مخيم العين  5

 إلى عبر شارع رفيديا الرئيسي) السالم

  مستشفى رفيديا

1.90  6  
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  نتائج القياس الميداني للزمن والمسافة من األحياء المختلفة إلـى مستشـفى    ):2-5(جدول رقم 

  .الوطني

 المسار المتبع من المركز الجغرافي لكل حي  سم الحيإ الرقم

  المستشفى الوطني الحكومي إلى

    

المسافة 

)كم(   

الزمن 

 الوصول

)بالدقيقة(
 القديمة البلدة  1

الجزء 

  الشرقي

 6 1.67  مستشفى الوطني الحكومي إلى )وسط البلد(الدوار 

وسط الجبل   2

  الشمالي

ر التيتي بجس من مدرسة عبد الرحيم محمود مروراً

  المستشفى الوطني الحكومي ونزلة الراهبات إلى

1.30 9.4 

شرق الجبل   3

  الشمالي

المستشفى إلى  نزلة الراهبات عبر شارع فيصل

  الوطني الحكومي

1.44 5.30 

رأس العين   4

كروم 

  عاشور

س العين قرب مدرسة جمال عبد أر مفترقمن 

منتصف البلد  إلى الناصر مرورا بشارع غرناطة

المستشفى الوطني الحكومي عبر شارع  إلى ولللوص

  الشويترة

3.32 6.7 

) شارع المدارس( الشرق دخلة حارة القريون باتجاه  خلة العامود  5

  المستشفى الوطني الحكوميإلى  مرور بشارع فيصل

3.58 7.1 

 من شرق مركز اسعاد الطفولة عبر شارع فيصل  الضاحية  6

  وطني الحكوميالمستشفى  إلى

2.78 5.5 

صف المخيم عبر شارع الحسبة وشارع من منت  مخيم بالطة   7

  موقع المستشفى إلى فيصل

3.39 10.6 

 من منتصف شارع القدس عبر شارع فيصل وصوال  شارع القدس  8

  .موقع المستشفى إلى

4.74 11.9 

شارع القدس مرورا بشارع  إلى من طلعة كفر قليل  كفر قليل  9

  وقع المستشفىم إلى شارع فيصل ثم إلى الحسبة

12.8 11.5 

بالطة عبر شارع مخيم  إلى من اسكان روجيب  روجيب  10

 شارع فيصل وصوالً الزيوت ومن ثم اإلتجاه إلى

  .المستشفى إلى

6.2 16 

المنطقة   11

  الصناعية

شارع الحسبة ومن  إلى من منتصف شارع الزيوت

   موقع المستشفى إلى شارع فيصل وصوال إلى ثم

5.87 13 

 14 6.75دوار الحسبة عبر شارع  إلى من عسكر الجديدعسكر  مخيم  12
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المحافظة عبر شارع عمان ومن ثم  إلى عسكر ومنه  الجديد

موقع  إلى شارع فيصل وصوال اإلتجاه إلى

  المستشفى
مخيم عسكر   13

  القديم

ثم  إلى دوار الحسبة عبر شارع عسكر و من المخيم

موقع  إلى شارع فيصل وصوال اإلتجاه إلى

  مستشفىال

5.80 12 

عسكر البلد   14

  عراق التايه

ومن ثم  شارع فيصل إلى من شارع عمان نزوال

موقع  إلى شارع فيصل وصوال اإلتجاه إلى

  المستشفى

5.4 12 

دوار  إلى مخيم عسكر الجديد ومنه إلى من المساكن  المساكن  15

المحافظة عبر  إلى الحسبة عبر شارع عسكر ومنه

شارع فيصل  تجاه إلىاإلشارع عمان ومن ثم 

   موقع المستشفى إلى وصوال

7.18 13 

 الزيوتمخيم بالطة عبر شارع  إلى من دير لحطب  دير الحطب  16

موقع  إلى شارع فيصل وصوال إلى ومن المخيم

  المستشفى

7.0 14.5 

  

مركز المدينة وخاصة موقع مستشفى الوطني بالقرب مـن   إلى تجهناإزدحام كلما ونالحظ اإل   

يشـكل   الشرقية تصل عبر شارع فيصل فهو األحياءومعظم المسارات القادمة من  ،المدينةوسط 

 . الطريق الشرياني للمدينة ومدخل رئيسي يصل بين محافظة نابلس وباقي المحافظات

 األحيـاء مسار معين من مراكـز   دنه ال يوجأأما بالنسبة لمستشفى رفيديا الحكومي فنالحظ    

عدا عن وجود شارع رفيديا الرئيسي الذي تصل اليه المسارات من  ،مستشفىموقع ال إلى الغربية

ضغط كبير علـى هـذا    دلكن ال يوج ،الغربية مثل رفيديا والمخفية وبيت وزن والجنيد األحياء

ويمكن اعتبار شارع رفيديا الرئيسي كطريق اقليمي حيث انـه   ،الطريق مقارنة مع شارع فيصل

 إلـى  دتأضاع السياسية الحالية التي ولكن بسبب األ ،ولكرم وقلقيليةيربط مدينة نابلس بمدينة ط

اغالق المدخل الغربي الذي يصل مدينة نابلس بمدينة قللقيلية وطولكرم عبـر شـارع رفيـديا    

  . تخفيف الضغط نسبيا عن شارع رفيديا الرئيسي إلى مما ادى ،الرئيسي
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دقيقة في األحيـاء  ) 3.5(يترأوح ما بين  يتبين من خالل الجدولين السابقين أن زمن الوصول   

دقيقة في األحياء البعيدة وبالتالي يمكن اعتبار زمن الوصول أحد معايير الوصول ) 14(القريبة و

الذي يبين مواقع كـل مـن المستشـفيين    ) 1-5(رقم  شكلإلى الخدمات العامة، وبالرجوع إلى 

جد قيم زمن الوصول منخفضة نسبيا، مما الحكوميين نجد أنهما يتوسطان منطقة الدراسة، لذلك ن

يفسر إمكانية وجود معايير أخرى نستطيع من خاللها تقييم سـهولة الوصـول إلـى الخـدمات     

في ايجاد عوامـل أخـرى   ) اإلستبانة(، وهنا يظهر دور التحليل الوصفي )المستشفيات(الصحية 

  .تؤثر في سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية

لمتغيرات الخدمات الصحية  الحصول على التكرارات والنسب المئوية بانة تمولتحليل نتائج االست

يوضـح المتغيـرات   ) 3-5( والجـدول رقـم   ،ختبار الفرضياتإلية التحليل وموذلك إلجراء ع

  .وتكراراتها ونسبها المئوية

  .للمستشفيات وتكراراتها ونسبها اإليصاليةمتغيرات تقييم  :)3-5(الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرارات للمستشفياتاليةاإليصتقييم   
المستشفى بجوار  أووجود العيادة   1

  السكن

 78.0 343 ال

 19.5 86 نعم

 2.5 11 لم يجب

 100.0 440 المجموع
 إلى صعوبة الوصولمواجهة   2

المستشفيات بسبب بعد  أوالعيادات 

  المسافة

 35.9 158 ال

 25.7 113 نادرا

 18.4 81 غالبا

منع  78 17.7 

 2.3 10 لم يجب

 100.0 440 المجموع
توفر مواصالت عامة للذهاب من   3

  البيت إلى المستشفى

 41.8 184 ال

 46.4 204 نعم

 11.8 52 لم يجب

 100.0 440 المجموع
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أعرفال   تقييم خدمة وصول سيارة االسعاف  4  80 42.7 

متاخرةتصل   112 11.8 

 15.9 107المطلوب وقتالب تصل

بسرعهتصل   126 27.7 

 1.8 15 لم يجب

 100 440 المجموع
المستشفى بواسطة  إلى الذهاب  5

  السيارة الشخصية

 42.7 188 ال

 11.8 52 نادرا

 15.9 70 غالبا

 27.7 122 نعم

 1.8 8 لم يجب

 100.0 440 المجموع

  

ال يواجهون صعوبة في الوصـول  عينة الدراسة من % 35.9 )3-5 (يتبين من الجدول رقم    

منهم نادرا ما يواجهون صـعوبة بينمـا   % 25.7إلى العيادة أو المستشفى بسبب بعد المسافة و 

غالبا ما يواجهون صعوبة في الوصول إلى العيادة أو المستشفى بسبب بعـد المسـافة   % 18.4

  .يل الميداني لزمن الوصوليواجهون صعوبة، وهذا يوافق نتائج التحل% 17.7و

تقييم عوامل لسـهولة الوصـول إلـى الخـدمات     نستطيع من خاللها  وضعت عدة فرضيات   

وذلـك   ،تتناسب مع متغيرات كـل فرضـية   إختباراتتم فحص هذه الفرضيات بعدة . الصحية

بـر  هناك عالقة بين المتغيرات وبالتالي تؤثر على اإليصالية، ويمكـن أن تعت ذا كانت إلمعرفة 

معياراً، أم ال يوجد عالقة وال يمكن إعتبارها من عوامل سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، 

  :يوضح الفرضيات ونتائجها كما يلي) 4-5(والجدول رقم 
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  .الفرضيات واإلختبارات التي أجريت عليها ونتيجة كل إختبار :)4-5(جدول رقم 

ــة  اإلختبار الفرضية الرقم درجـ

  المعنوية

  اإلختبار نتيجة

ــة  1 ــد عالق ــة الد ذات ال توج ل

عنـــد مســـتوى  ةإحصـــائي

ــة ــين الحــي  ،)α=0.05(دالل ب

 إلـى  والصعوبة فـي الوصـول  

  المستشفيات بسبب بعد المسافة

لـة  الد ذات توجد عالقـة   0.000 بيرسون كاي تربيع

عنـد مسـتوى    ةإحصائي

ــة ــين  ، )α=0.05(دالل ب

ــي  ــي والصــعوبة ف الح

المستشـفيات   إلى الوصول

  "  بعد المسافةبسبب 
ــة  2 ــد عالق ــة الد ذات ال توج ل

عنـــد مســـتوى  ةإحصـــائي

ــة ــين الحــي ، )α=0.05(دالل ب

  ووصول سيارة االسعاف

لـة  الد ذات توجد عالقـة   0.000 بيرسون كاي تربيع

عنـد مسـتوى    ةإحصائي

ــة ــين ، )α=0.05( دالل ب

الحــي ووصــول ســيارة 

  " االسعاف 

  
ــة  3 ــد عالق ــة الد ذات ال توج ل

توى عنـــد مســـ ةإحصـــائي

بين التأخر فـي   ،)α=0.05(داللة

ــول ــى الوص ــادات  إل  أوالعي

 المستشفيات بسبب بعد المسـافة 

  متغير الجنسو

لـة  الد ذات ال توجد عالقة  0.122 بيرسون كاي تربيع

عنـد مسـتوى    ةإحصائي

ــة ــين  ،)α=0.05( دالل ب

إلـى   التأخر في الوصول

متغيـر  الخدمات العامـة و 

  "الجنس 
ــة  4 ــد عالق ــة الد ذات ال توج ل

عنـــد مســـتوى  ةإحصـــائي

بــين وجــود ، )α=0.05(داللــة

مواصالت عامـة بـالقرب مـن    

المنزل ومواجهة صـعوبة فـي   

ــول ــى الوص ــادات  إل  أوالعي

  المستشفيات بسبب بعد المسافة

لـة  الد ذات ال توجد عالقة  0.066 بيرسون كاي تربيع

عنـد مسـتوى    ةإحصائي

ــة ــين  ،)α=0.05( دالل ب

وجود مواصـالت عامـة   

ــن ــالقرب م ــزل  ب المن

ومواجهــة صــعوبة فــي 

 أوالعيـادات   إلى الوصول

المستشفيات بسـبب بعـد   

  ." المسافة
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سـعاف معيـارين   ن عامل المسافة وخدمة وصـول سـيارة اإل  أتبين  إجراء اإلختباراتبعد    

الـذين   عينة الدراسـة  أن أكبر نسبة من( .))7(أنظر الملحق رقم ( لإليصالية للخدمات الصحية

لقرب الحي  %)23.4نها سهلة هم من سكان حي رفيديا بنسبة أالمستشفيات ب إلى قيموا الوصول

عتبار عامل الجنس ووجود مواصالت عامة بـالقرب  إنه اليمكن أفي حين ، من مكان المستشفى

الخدمات الصحية وذلك لعدم وجود العالقة بـين   معاملين لسهولة الوصول إلىمن مكان السكن 

  .))7(رقم أنظر الملحق ( المتغيرين

حسب مواقعها داخـل   للمستشفياتودرجة الموافقة  كما تم حساب التكرارات والنسب المئوية   

تواجه صعوبة كبيـرة  من سكان كفر قليل  عينة الدراسةيوضح أن  )5-5(رقم  األحياء، الجدول

، كمـا  المستشفيات بينما سكان حي رفيديا تواجه صعوبة قليلة فـي الوصـول   إلى في الوصول

و حساب األوساط الحسابية لكل حي في منطقـة الدراسـة،   ) 3-5( شكلضح ذلك من خالل يت

  .التدرج في الصعوبة في الوصول) 4-5(رقم  شكلكذلك يبين 

  

  

  

  

درجة 
الصعو

  بة

النسبة 
المئو
  ية

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري
الترتيب  أسم الحي

2.5714 %85.7  كبيرة   1 قليل كفر 20203.

2.5385 %84.6 كبيرة .18311   2 روجيب

2.3333 %77.8 كبيرة .21082   3 زواتا

2.2105 %73.7 كبيرة .19138 القدس شارع 4  

 كبيرة

70.1% 

2.1034 .14483  الجبل شرق
 الشمالي

5  

2.0800 %69.3 متوسطة .09459 العين راس 6  
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  .خدمة المستشفيات حسب الحي إلىاألوساط الحسابية للوصول  :)5- 5(جدول رقم 

  

 متوسطة

66.7% 

2.0000 .18157  المساكن
 الشعبية

7  

2.0000 %66.7 متوسطة .25000   8 وزن بيت

 متوسطة

65.1% 

1.9524 .09760  البلد عسكر
التايه عراق/

9  

1.8710 %62.4 متوسطة .10731 العامود خلة 10  

 متوسطة

56.9% 

1.7073 .07713  غرناطة
 الياسمينة

11  

1.6842 %56.1 متوسطة .10850   12 المخفية

1.6500 %55.0 متوسطة .15000   13 الضاحية

 متوسطة

54.1% 

1.6222 .09881  الجبل غرب
 الشمالي

14  

 متوسطة

50.0% 

1.5000 .25000  المنطقة
 الصناعية

15  

 قليلة

46.7% 

1.4000 .09934  القديمة البلدة
 شارع
 غرناطة

16  

1.3125 %43.8 قليلة .06987   17 رفيديا
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المنطقة الصناعية

البلدة القديمة شارع

بيت وزن

زواتا
كفر قليل

خلة العامود

شارع القدس

روجيب
المساكن الشعبية

الضاحية

غرناطة الياسمينة

راس العين

رفيديا
عسكر البلد /عراق الت

غرب الجبل الشمالي

شرق الجبل الشمالي

المخفية

M
ea

n 
ت 
فيا
تش
مس
 ال
مة
لعا
ت ا

دما
لخ
ا

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2
1.0

  
  .األوساط الحسابية لدرجة الصعوبة في الوصول إلى المستشفيات لكل الحي) 3-5( شكل رقم

  

  

  
  .التدرج في الصعوبة للوصول إلى المستشفيات حسب الحي:)4-5(  مشكل رق   
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 الذين قيموا سةعينة الدرا يتبين أن أكبر نسبة من المراكز الطبيةوبتحليل سهولة الوصول إلى    

وذلك لوقوع الحي بوسط البلـد حيـث    سكان حي غرناطة الياسمينة نها سهل هم منأالوصول ب

  )).6-5(أنظر الجدول رقم(الخدمات  مركزتت

  .المراكز الطبية حسب الحي األوساط الحسابية للوصول إلى :)6- 5(جدول رقم 

  

     

  

درجة 
  الصعوبة

النسبة 
  المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب  أسم الحي المعياري

  1 قليل كفر 20203. 2.5714 %85.7 كبيرة
  2  روجيب 18311. 2.5385 %84.6 كبيرة

  3 زواتا 21082. 2.3333 %77.8 كبيرة

  4 وزن بيت 25000. 2.2500 %75.0 كبيرة

  5 القدس شارع 19138. 2.1579 %71.9 كبيرة

  6 الشمالي الجبل شرق 14483. 2.0714 %69.0 متوسطة

  7 العين راس 09459. 2.0400 %68.0 متوسطة

  8 الشعبية المساكن 18157. 2.0000 %66.7 متوسطة

  9 العامود خلة 10731. 1.9032 %63.4 متوسطة

  10 التايه عراق/ البلد عسكر 09760. 1.8810 %62.7 متوسطة

  11 المخفية 10850. 1.6579 %55.3 متوسطة

  12 الضاحية 15000. 1.6500 %55.0 متوسطة

  13 الشمالي الجبل غرب 09881. 1.6170 %53.9 متوسطة

  14 الياسمينة غرناطة 07713. 1.3902 %46.3 قليلة

  15 رفيديا 06987. 1.3404 %44.7 قليلة

  16 غرناطة شارع القديمة البلدة 09934. 1.2500 %41.7 قليلة

  17 الصناعية المنطقة 25000. 1.2500 %41.7 قليلة
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كفر قليل، (أكبر نسبة لألوساط الحسابية لدرجة الصعوبة هم أحياء ) 5-5(رقم  شكليوضح كما 

تواجـه  فسكان كفـر قليـل   التدرج في الصعوبة  )6-5(رقم  شكل بيني، و)روجيب، بيت وزن

المراكز الطبية بينما سكان حي البلدة القديمة والمنطقة الصناعية  إلى صعوبة كبيرة في الوصول

  .قليلة في الوصول إلى المراكز الطبيةتواجه صعوبة 

صناعية
المنطقة ال

البلدة القديمة شارع

بيت وزن

زواتا
كفر قليل

خلة العامود

س
شارع القد

روجيب
المساكن الشعبية

ضاحية
ال

غرناطة الياسمينة

س العين
را

رفيديا
عسكر البلد /عراق الت

غرب الجبل الشمالي

شرق الجبل الشمالي

المخفية

M
ea

n 
ية
طب
 ال
كز
را
الم

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2
1.0

  
  

  .األوساط الحسابية لدرجة الصعوبة في الوصول للمراكز الطبية حسب الحي:)5-5(شكل رقم 

  
  .التدرج في الصعوبة للوصول إلى المراكز الطبية حسب الحي: )5-6(شكل رقم    
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صعوبة كبيـرة   من سكان بيت وزن يواجهون ن عينة الدراسةا )7-5(يتبين من الجدول رقم    

الصيدليات بينما سكان حي البلدة القديمة تواجه صعوبة قليلة في الوصول، كما  إلى في الوصول

  ).8-5(رقم  شكلوالتدرج في الصعوبة في ) 7-5(رقم  شكليظهر من خالل 

  . ليات حسب الحيالصيد األوساط الحسابية للوصول إلى : )7-5(جدول رقم    

درجة 

  الصعوبة

النسبة 

  المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب  أسم الحي

  1 وزن بيت 28868. 2.5000 %83.3 كبيرة

  2 قليل كفر 20203. 2.4286 %81.0 كبيرة

  3 روجيب 20108. 2.2308 %74.4 كبيرة

  4 زواتا 00000. 2.0000 %66.7 متوسطة

  5 الشمالي الجبل شرق 16068. 1.9655 %65.5 متوسطة

  6 التايه عراق/ البلد عسكر 12555. 1.8571 %61.9 متوسطة

  7 القدس شارع 15789. 1.8421 %61.4 متوسطة

  8 الشعبية المساكن 23855. 1.7857 %59.5 متوسطة

  9 المخفية 13015. 1.7105 %57.0 متوسطة

  10 العامود خلة 12849. 1.6129 %53.8 متوسطة

  11 العين راس 09250. 1.5510 %51.7 متوسطة

  12 الشمالي الجبل غرب 10912. 1.5106 %50.4 متوسطة

  13 الضاحية 13377. 1.4000 %46.7 قليلة

  14 رفيديا 07585. 1.3542 %45.1 قليلة

  15 الصناعية المنطقة 25000. 1.2500 %41.7 قليلة

  16 الياسمينة غرناطة 04118. 1.0732 %35.8 قليلة

  17 غرناطة شارع القديمة البلدة 00000. 1.0000 %33.3 قليلة
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    .األوساط الحسابية لدرجة الصعوبة في الوصول إلى الصيدلية حسب الحي:)7- 5(شكل رقم 

  

   
  .التدرج في الصعوبة للوصول إلى الصيدليات حسب الحي: ) 8- 5(شكل رقم 

المنطقة الصناعية

ارع البلدة القديمة ش

بيت وزن

زواتا
كفر قليل

خلة العامود

شارع القدس

روجيب
المساكن الشعبية

الضاحية

غرناطة الياسمينة

راس العين

رفيديا
عسكر البلد /عراق الت

غرب الجبل الشمالي

شرق الجبل الشمالي

المخفية

M
ea

n 
ت
ليا
يد
ص
ال

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

.5
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يل الميداني والتحليل الوصفي لسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية نستنتج من خالل التحل   

أن عامل زمن الوصول يتناسب طرديا مع المسافة فكلما كان الموقع الجغرافي للحي السكني 

قريب من الخدمة يقل زمن الوصول وبالتالي تكون درجة الصعوبة قليلة كما ظهر من خالل 

  .ن الوصول مؤشراً لسهولة الوصول إلى الخدمات الصحيةالتحليل لألحياء، وبالنتيجة يعتبر زم

وباإلطالع على الدراسات السابقة نجد أن معظمها إعتمدت زمن الوصول أو المسافة ما بين    

مركز الخدمة ومركز األحياء السكنية أو المدن مقياسا لسهولة الوصول، لكن نجد أن الدراسات 

يا مقارنة مع هذه الدراسة، مما أعطى نتائجمتباينة السابقة تمت على منطقة دراسة كبيرة نسب

بشكل أوضح، لذا يمكن االستناج أن طريقة التحليل الميداني بقياس زمن الوصول تطبق لقياس 

سهولة الوصول إلى المدن الكبرى أي على المستوى األقليمي حيث يوجد التباعد بين التجمعات 

  .السكنية
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  الوصول إلى الخدمات التعليمية تحليل مقاييس سهولة 3.5

  رياض األطفال تحليل معايير سهولة الوصول إلى 1. 3. 5

حيث ، من خالل ما تم جمعه من بيانات حول مواقع رياض األطفال في منطقة الدراسة   

، )حسب الترخيص من وزارة التربية والتعليم العالي(روضة ) 83(تحتوي منطقة الدراسة على 

يبين مواقع رياض األطفال داخل منطقة ) 9- 5(رقم  شكلياض األطفال وتم تعيين مواقع ر

ستعراض معايير تخطيط رياض األطفال تبين أن أقصى مسافة بين الروضة ومكان إوب الدراسة،

معدل مسافة المشي عند  قياساً إلى ،)1998عالم، (م) 300(ز اوسكن الطفل يجب أن ال تتج

وعند تطبيق هذه  ،)دقيقة/م 50(تقدر بمعدل حيث ) موقع الروضة إلى من البيت(األطفال 

المختلفة عدا  األحياءداخل  أن رياض األطفال موزعة جيداالمعايير على منطقة الدراسة نالحظ 

  .)10- 5(رقم  شكلكما هومبين في  األحياءعن بعض 

جد بها ن المناطق التي ال يوجد بها نطاق خدمة لرياض األطفال ال توكما يمكن المالحظة بأ   

ال نحتاج في الوقت يمكن اإلستنتاج إلى أنه  )11- 5(رقم  شكلبالنظر إلى كثافة سكانية عالية و

اني للمدينة واالنتشار رالتوسع العم الحالي لوجود مواقع جديدة لرياض األطفال بها لكن مع

رحة نه من الضروري تعيين مواقع مقت، فإالشريطي للمباني على قمم الجبال ومناطق التوسعة

، بحيث تحقق سهولة الوصول إلى متداد العمراني للمدينةرياض األطفال تتناسب مع اإل دلوجو

يتطابق مع نتائج التحليل اإلحصائي الذي أشار أال أن  )م 300( جميع أحياء المدينة وهذا المعيار

معظم األحياء تواجه صعوبة متوسطة والبعض األخر ال يواجه صعوبة في الوصول إلى رياض 

  )).8- 5(أنظر الجدول رقم (األطفال مثل أحياء رفيديا، كفر قليل، وغرناطة الياسمينة 
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شكل
 

رقم 
)5

 -9
(

 :
س
ض األطفال داخل مدينة نابل

مواقع ريا
. 
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شكل
رقم

)5
-

10
(

 :
ض األ

مواقع ريا
طفال داخل االحياء

. 



 102

  

  

شكل
رقم

)5
-

11
(

 :
ت السكانية

ض األطفال والكثافا
مواقع ريا

. 
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  األوساط الحسابية للوصول إلى رياض األطفال حسب الحي :)8-5(جدول رقم 

درجة 

  الصعوبة

النسبة 

  المئوية

المتوسط 

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

الترتيب  أسم الحي

  1 زواتا 16667. 2.1667 %72.2 كبيرة

  2 روجيب 21066. 2.0769 %69.2 متوسطة

  3 الشمالي الجبل شرق 16013. 2.0000 %66.7 متوسطة

  4 الشعبية المساكن 18157. 2.0000 %66.7 متوسطة

  5 هالتاي عراق/ البلد عسكر 11836. 1.9756 %65.9 متوسطة

  6 القدس شارع 14467. 1.7895 %59.7 متوسطة

  7 العامود خلة 12395. 1.7667 %58.9 متوسطة

  8 وزن بيت 47871. 1.7500 %58.3 متوسطة

  9 المخفية 11396. 1.7297 %57.7 متوسطة

  10 العين راس 08926. 1.6400 %54.7 متوسطة

  11 الضاحية 13377. 1.6000 %53.3 متوسطة

  12 الشمالي الجبل غرب 09049. 1.5319 %51.1 متوسطة

  13 الصناعية المنطقة 28868. 1.5000 %50.0 متوسطة

  14 رفيديا 08359. 1.3830 %46.1 قليلة

  15 الياسمينة غرناطة 07997. 1.2927 %43.1 قليلة

  16 قليل كفر 18443. 1.2857 %42.9 قليلة

  17 ناطةغر شارع القديمة البلدة 06882. 1.1000 %36.7 قليلة

  

رياض األطفال بينما  إلى تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إن عينة الدراسة من سكان زواتا   

  .صعوبة قليلة في الوصول يواجهونسكان البلدة القديمة شارع غرناطة 

يعتبر مؤشر على سهولة الوصول  م) 300(ونستنتج أن معيار الوصول إلى رياض األطفال    

وهذا ما دلت عليه إنطباعات سكان  )1998عالم، (ل التي وضعها ويطابق مقاييس الوصو

 شكلأنظر (وتقارب األوساط الحسابية لمختلف أحياء المدينة ) 12-5(رقم  شكلأنظر (المدينة 
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وعليه فأنه يوجد سهولة في ) الذي يوضح درجة الوصول إلى األحياء المختلفة:) 13- 5(رقم 

  .الوصول إلى رياض األطفال بشكل عام

  

المنطقة الصناعية

البلدة القديمة شارع
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  .األوساط الحسابية للوصول إلى رياض األطفال حسب الحي :)12-5(شكل رقم    
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  .درجة الوصول إلى رياض األطفال حسب التحليل اإلحصائي :) 13-5(شكل رقم    

  المدارس األساسية والثانوية تحليل معايير سهولة الوصول إلى 2. 3. 5

المدارس األساسية والثانوية بالنسبة  إلى تباع الطريقة السابقة في تحليل سهولة الوصولتم إ   

  .)Buffer( معينة تحدد بنصف قطر الدائرة أي واعتمدت طريقة تغطية مسافة اإلناث،للذكور و

) 1998، عالم(م  600- 800تم التحليل بناءا على أخد مسافة  ،وحسب معايير التخطيط   

أما  ،موقع المدرسة إلى لمسافة أقصى مسافة يستطيع أن يمشيها الطالب للوصولباعتبار هذه ا

وتركز التحليل على تعيين مواقع  )1998، عالم( 1200- 800المدارس الثانوية فاعتمدت مسافة 

على حدا وذلك لمعرفة مدى سهولة الوصول لكل منهما مع فصل  كالً اإلناثمدارس الذكور و

بين مواقع كل التي ت) 14،21- 5(من خالل األشكال مرحلة الثانوية المرحلة األساسية عن ال

  . داخل األحياء المدارس حسب الجنس وحسب المراحل الدراسية

أن مواقع مدارس الذكور واإلناث موزعة بشكل جيد على ) 14،21- 5(تبين األشكال المرقمة   

نجد أن )) 9- 5(ر الجدول رقم أنظ(مختلف أحياء المينة،و بمقارنتها بنتائج التحليل اإلحصائي 

الذي )22-5(رقم  شكلأنظر إلى (هناك صعوبة متوسطة في الوصول إلى الخدمات التعليمية 
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نجد أن معظم ) 23- 5(رقم  شكليبين األوساط الحسابية التقارب في درجة الوصول، وفي 

التايه،  عسكر البلد عراق(األحياء تواجه صعوبة متوسطة مقارنة مع األحياء الطرفية مثل 

، وهذا يتوافق مع نطاق التأثير حيث نالحظ أن هناك مناطق خارجة عن نطاق الخدمة )وروجيب

والتي بدورها تعكس صعوبة في الوصول إلى الخدمات التعليمية، وباإلطالع على الكثافات 

هذه السكانية للمناطق الغير مخدومة نجد أنها متوسطة وقليلة الكثافة مما يعطي مؤشرا بأن تكون 

المناطق مقترحة للتطور والتوسع العمراني وبحاجة إلى خدمات تعليمية تمكن سكان تلك األحياء 

 .من الوصول بشكل أسهل
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  .المدارس حسب الحي إلىالتحليل اإلحصائي للوصول  :)9-5(جدول رقم    

درجة 

  الصعوبة

النسبة 

  المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب  أسم الحي

  1 روجيب 22206. 2.1538 %71.8 كبيرة

  2 التايه عراق/ البلد عسكر 12567. 2.0488 %68.3 وسطةمت

  3 العين راس 08802. 2.0200 %67.3 متوسطة

  4 العامود خلة 10810. 1.8333 %61.1 متوسطة

  5 زواتا 16667. 1.8333 %61.1 متوسطة

  6 الشمالي الجبل شرق 14946. 1.8276 %60.9 متوسطة

  7 القدس شارع 18063. 1.7895 %59.7 متوسطة

  8 وزن بيت 47871. 1.7500 %58.3 متوسطة

  9 الشمالي الجبل غرب 11301. 1.6522 %55.1 متوسطة

  10 الضاحية 15000. 1.6500 %55.0 متوسطة

  11 الياسمينة غرناطة 09159. 1.6098 %53.7 متوسطة

  12 الشعبية المساكن 13725. 1.5714 %52.4 متوسطة

  13 ةالمخفي 10464. 1.5526 %51.8 متوسطة

  14 قليل كفر 20203. 1.4286 %47.6 قليلة

  15 غرناطة شارع القديمة البلدة 11239. 1.4000 %46.7 قليلة

  16 رفيديا 07751. 1.3478 %44.9 قليلة

  17 الصناعية المنطقة 25000. 1.2500 %41.7 قليلة

  

ة كبيرة فـي  تواجه صعوبمن سكان روجيب  عينة الدراسة أن )9-5(يتبين من الجدول رقم    

المدارس بينما سكان المنطقة الصناعية تواجه صعوبة قليلة فـي الوصـول إلـى     إلى الوصول

  .المدارس
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  .األوساط الحسابية للوصول إلى المدارس حسب الحي:)22-5(رقم  شكل   

  

  

  .إلى المدارس حسب الحيالتدرج في الصعوبة في الوصول  :)23-5(رقم  شكل   
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  الجامعات أوالكليات  إلى تحليل معايير سهولة الوصول 3 .3. 5

تبين نتائج التحليل اإلحصائي لسهولة الوصول إلى الكليـات أو الجامعـات أنخفـاض قيمـة        

، ويرجـع  ))24-5(رقم  شكلأنظر (األوساط الحسابية لكل من حي رفيديا والمنطقة الصناعية 

كلية هشام حجاوي بالقرب من المنطقة الصناعية وبذلك من الممكـن أن يكـون   ذلك إلى وجود 

أي أنه , المستجيبون أشارو إلى سهولة الوصول إليها بالرغم من أنها ال تغطي كافة التخصصات

ال يوجد صعوبة في الوصول ويرجع ذلك لقربها من موقع الخدمة حيث تتواجد النسبة األكبر من 

ي رفيديا بينما ترتفع قيمة األوساط الحسابية في كل من زواتا، كفر قليل، الجامعات والكليات بح

  )).8(أنظر الملحق رقم (وروجيب
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     الكليـات أو   إلـى األوساط الحسابية لدرجـة الصـعوبة فـي الوصـول      :)24-5(رقم  شكل 

 .الجامعات حسب الحي
الذي يوضح التدرج في الصعوبة ) 5-25(رقم  شكلق كذلك من الساب شكليتضح من خالل    

للوصول إلى الكليات أو الجامعات، انه يمكن ارجاع السبب الرئيسي للصعوبة في الوصول إلـى  

عامل المسافة بين مركز الحي ومركز الخدمة،، باإلضافة إلى مقاييس أخرى تؤثر جزئيـا فـي   

  .الوصول إلى الخدمات يتم مناقشتها الحقا
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  .الجامعات حسب الحي أوالكليات  إلى الصعوبة في الوصول درجة :)25-5(رقم  شكل   
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 تحليل مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات الدينية 4.5

) في منطقة الدراسة(الخدمات الدينية والتي تتمثل بالمساجد  إلى في تحليل سهولة الوصول   

أوصعوبة تطبيق مسافة معينة تعبر عن سهولة  تخدم على نطاق الحي وبالتالي نستطيع والتي

م كحد  )300(عتماد مسافة إمواقع المساجد وتم  إلى المختلفة األحياءوصول السكان داخل 

م بأنها كافية على  300ونستطيع تقدير مسافة  ،)1992 ،الساحلي( المساجد  إلى أقصى للوصول

دقائق وبالتالي نالحظ وجود منطقية ) 5(بفع األذان وإقامة الصالة تقدر عتبار أن الزمن بين رإ

 األحياءعليها تم تحليل سهولة الوصول بتعيين مواقع المساجد داخل  اًوبناء ،في هذه المسافة

 كما هو األحياءموزعين داخل  جداًمس) 82( منطقة الدراسةالمختلفة من المدينة حيث يوجد في 

  .) 26- 5( رقم شكلمبين في 

يبين توزيع ) 27-5(رقم  شكلو ،المعلومات الجغرافية في عملية التحليلوتم االستعانة بنظم    

نه يوجد صعوبة أالسابق  شكلونالحظ من خالل ، المساجد ونطاق خدمتها داخل منطقة الدراسة

كما على الرغم من وجود كثافة سكانية األحياء مواقع المساجد داخل العديد من  إلى في الوصول

  . السكنية األحياءد عمراني داخل العديد من متداإكبيرة نسبيا ووجود 
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نجد عدم )) 10-5(الجدول رقم(وربطها بالتحليل اإلحصائي) م 300مسافة (عند تقييم المعيار    

حيث أن معظم ) 28- 5(رقم  شكلي تطابق هذا المعيار مع نتائج التحليل اإلحصائي كما يظهر ف

قليلة أو متوسطة أي أنه معظم  األوساط الحسابية لدرجة الصعوبة في الوصول إلى المساجد

وعند مقارنته مع )) 29- 5(رقم  شكلأنظر (األحياء التواجه صعوبة في الوصول إلى المساجد 

ة، شرق الجبل نطاق تأثير الخدمة نجد أن هناك عدة مناطق غير مخدومة مثل حي المخفي

  .الشمالي، ووسط الجبل الشمالي

  حسب الحي المساجد إلى للوصولالتحليل اإلحصائي  :) 10-5(جدول رقم 

درجة 

  الصعوبة

النسبة 

  المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب  أسم الحي

  1 التايه عراق/ البلد عسكر 11595. 2.2683 %75.6 كبيرة

  2 الشمالي الجبل شرق 15476. 2.1786 %72.6 كبيرة

  3 المخفية 14571. 2.0833 %69.4 متوسطة

  4 رفيديا 13087. 1.9556 %65.2 متوسطة

  5 الشمالي الجبل غرب 12199. 1.9348 %64.5 متوسطة

  6 القدس شارع 19138. 1.8421 %61.4 متوسطة

  7 الشعبية المساكن 22060. 1.7143 %57.1 متوسطة

  8 روجيب 21299. 1.6154 %53.8 متوسطة

  9 العين راس 10555. 1.5306 %51.0 متوسطة

  10 العامود خلة 10235. 1.5161 %50.5 متوسطة

  11 الضاحية 15390. 1.5000 %50.0 متوسطة

  12 الياسمينة غرناطة 11706. 1.3750 %45.8 قليلة

  13 قليل كفر 28571. 1.2857 %42.9 قليلة

  14 وزن بيت 25000. 1.2500 %41.7 قليلة

  15 زواتا 16667. 1.1667 %38.9 قليلة

  16 غرناطة شارع القديمة البلدة 10000. 1.1000 %36.7 قليلة

  17 الصناعية المنطقة 00000. 1.0000 %33.3 قليلة

لذلك يمكن زيادة مسافة نطاق الخدمة للمساجد بحيث يتفق مع التحليل اإلحصائي وزيادة    

م بحيث تحقق التوافق مع ما يواجهه السكان في ) 500- 400(إلى م ) 300(مسافة التأثير من 

أحياء المدينة، وهذا أيضا يتناسب مع طبيعة التطور العمراني الحالي في المدينة ومع صعوبة 
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، وهذا كذلك يتناسب مع طبيعة )مثل إستخدامات المساجد(توفر مساحات كافية لألماكن العامة 

ء، حيث أصبح عدد كبير منهم يستخدمون المركبات الخاصة حركة الناس في العديد من األحيا

  .حتى للمسافات القصيرة
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  .األوساط الحسابية لدرجة الصعوبة في الوصول إلى المساجد حسب الحي :)28-5(رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  .حسب الحي المساجد إلى الصعوبة في الوصول درجة:) 29-5(رقم  شكل 
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  تحليل مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات األخرى 5.5

 والدينيـة ، التعليمية، الخدمات الصحيةتركزت هذه الدراسة على تحليل سهولة الوصول إلى    

) المكتبات العامة، البريد، البنوك، المؤسسات الحكومية، والحدائق العامـة (أما الخدمات األخرى 

ليل مقاييس سهولة الوصول إليها، وذلك لمعرفة مدى رضى فتم إستخدام التحليل الوصفي في تح

السكان وإنطباعاتهم عن درجة الصعوبة في الوصول وبالتالي حاجتهم إلى وجود مواقع أخـرى  

داخل األحياء لتسهيل حصولهم على الخدمة، ومعرفة األسباب التي يواجهونهـا فـي صـعوبة    

  .الوصول إلى الخدمات

 إلـى تعاني من صعوبة كبيرة في الوصـول   األحياءصائي أن أغلبية تبين نتائج التحليل اإلح   

وبة فـي  عالتحليل اإلحصائي لدرجة الص) 8(ويبين الملحق رقم ، ))30-5(رقم  شكل(المكتبات 

  . الوصول

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  .المكتبات العامة حسب الحي إلىدرجة الصعوبة في الوصول  :)30-5(رقم  شكل
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البريد نالحظ أن األحياء الغربية من المدينة تعاني من صـعوبة   وبتحليل درجة الصعوبة إلى   

 تفسـير  نويمك ،)31-5(رقم  شكلالشرقية كما يظهر بفي الوصول إلى البريد مقارنة باألحياء 

باإلضافة إلـى مركـز البريـد    ) المنطقة الصناعية(ذلك بوجود شعبة بريد في األحياء الشرقية 

قرب إلى األحياء الشرقية منها إلى الغربية مما يخدم األحياء الرئيسي في وسط البلد الذي هو األ

لكتروني المجاورة له، ومع التطور التكنولوجي يتم اإلعتماد في كثير من األحيان على البريد اإل

لغرض المراسلة وهذا يغطي بعضاً من حاجـة المدينـة إلسـتخدامات البريـد،     السريع  والبريد

وسط المدينة وشعبة للبريد في المنطقة الصناعية يغطـي حاجـة    وبالتالي وجود موقع البريد في

ويبين الملحـق رقـم   المدينة لكن واضح أن هناك ضرورة لفتح شعبة بريد في المنطقة الغربية، 

  . البريد التحليل اإلحصائي لدرجة الصوبة في الوصول إلى) 8(

  
  .لحيحسب ا البريددرجة الصعوبة في الوصول إلى  :)31-5(رقم  شكل   

بينت نتائج التحليل انه يوجد صعوبة في الوصول إلى المؤسسات الحكومية، عدا عن بعـض     

األحياء مثل رفيديا، البلدة القديمة، غرناطة الياسمينة، والضاحية ويمكن تفسر ذلك بوقوع النسبة 

فيـديا  األكبر من المؤسسات الحكومية على أمتداد الطريقين الرئيسين في المدينة وهما شـارع ر 

الذي يبين أن األحياء التي تواجه صعوبة تمتد ) 32-5(رقم  شكلوشارع فيصل، كما نالحظ من 
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التحليل اإلحصائي لدرجة الصـوبة فـي   ) 8(ويبين الملحق رقم على أطراف الطرق الرئيسية، 

  .إلى المؤسسات الحكومية الوصول

  
  .كومية حسب الحيدرجة الصعوبة في الوصول إلى المؤسسات الح :)32-5(رقم  شكل

وجود بعض األحياء التي تعاني من الصعوبة في الوصـول إلـى   ) 33-5(رقم  شكليوضح    

خدمة البنوك مثل المخفية، روجيب، بيت وزن، كفر قليل، وشارع القدس، أمـا بقيـة األحيـاء    

فيواجهون صعوبة متوسطة في الوصول إلى البنوك بالرغم من عدم توفر مواقع للبنوك في تلك 

ألحياء، لكن يوجد بها خدمة الصراف االلي لبعض البنوك، وبالتالي يستطيعون الحصول علـى  ا

الخدمة من خالل الصراف االلي مثل حي رفيديا، يمكن إجمال درجة صعوبة في الوصول إلـى  

  )).8(أنظر الملحق رقم (البنوك بأنها متوسطة 
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  اإلحصائينتائج التحليل  :المصدر  

   
  .البنوك حسب الحي إلىدرجة الصعوبة في الوصول  :)33-5(رقم  شكل   

الذي يوضح وجود صعوبة كبيرة في الوصول إلى الحـدائق  ) 34-5(رقم  شكلبالنظر إلى    

العامة في مدينة نابلس على مستوى األحياء السكنية، أما على مستوى المدينة فيوجد متنزهين في 

د بعض أحياء مثـل  المدينة لخدمة األحياء الغربية ومتنزه لخدمة األحياء الشرقية مما يعكس وجو

  )).8(أنظر الملحق رقم (لديها سهولة في الوصول إلى الحدائق العامة ) رفيديا(

  

  

 

  

  

  

  .حسب الحي الحدائق العامة إلى الصعوبة في الوصول درجة :)34-5(رقم  شكل   
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 تحليل معايير سهولة الوصول إلى الخدمات العامة 6.5

 ما هدفتك، نابلس مدينةالخدمات العامة في  إلى لتقييم سهولة الوصو إلى هدفت هذه الدراسة   

الخدمات العامة للخـروج بمعـايير    في اإليصالية إلى متغيرات الدراسة التعرف على دور إلى

، ولذلك تم التركيز في بعض أسئلة االستبيان على عـدة عوامـل تـم    تتالئم مع منطقة الدراسة

بعـد  . ى الخدمات العامـة داخـل المدينـة   إقتراحها ذات العالقة بسهولة أو صعوبة الوصول إل

األطالع على الدراسات السابقة ودراسة الواقعها الحالي ، فكانت نتائج التحليل اإلحصـائي لهـا   

  :كما يلي

  .الخدمات إلى الطريق المؤديةتقييم حالة  )1(

  .تقييم حالة الطرق المؤدية إلى الخدمات :)11-5(جدول رقم 

  

تقيم حالة الطرق الموجودة في من عينة الدراسة % 37.7 أن) 11-5(يتبين من الجدول رقم    

على  اًًة وبدوره تعطي مؤشرتقيم انها ممتاز جداًالخدمات بأنها متوسطة ونسبة قليلة  إلى الطريق

  . الخدمات العامة اإليصالية إلى

  

بة المئويةالنس التكرارات تقييم الحالة  

 21.4 94 رديئة

 37.7 166 متوسطة

 26.6 117 جيدة

 13.2 58 ممتازة

 1.1 5 لم يجب

 100.0 440 المجموع
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  .توزيع الخدمات بجوار السكن) 2(

  .توزيع الخدمات بجوار السكن :)12-5(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات توزيع الخدمات بجوار السكن 

 36.4 160 جيد بشكل موزعه غير

 50.5 222 نسبيا موزعه

 11.8 52 جيدا موزعه

 1.4 6 لم يجب

 100.0 440 المجموع

  

يرون أن الخدمات موزعة نسـبيا  من عينة الدراسة % 50.5 أن )12-5(الجدول رقم يوضح    

اور لعدد من في وسط المدينة المج بشكل جيد بجوار السكن ويرجع ذلك لتمركز معظم الخدمات

ت العامة وخاصـة الصـحية   ممايفسر نتيجة تحليل سهولة الوصول إلى الخدما السكنية األحياء

والتعليمية، بينما عبر أكثر من ثلث العينة عن عدم رضاهم عن توزيع الخدمات العامـة وذلـك   

  .باإلشارة إلى أنها غير موزعة بشكل جيد

  .مكان التعليم إلى كيفية الوصول )3(

   .مكان التعليم إلى كيفية الوصول :)13-5(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات كيفية الوصول إلى مكان التعليم

 43.9 193 عامة مواصالت

 20.9 92 شخصيةه سيار

 2.3 10 باصات

 4.5 20 مشيا

 21.1 93 عامة مواصالتو مشيا

 7.3 32 لم يجب

 100.0 440 المجموع
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أمكـان تعلـيمهم    إلـى  يصـلون  من عينة الدراسة% 65.0) 13-5(يتبين من الجدول رقم    

مقدار الطلب على المواصالت العامة، مما يؤدي إلـى  امة وهذا يعكس بواسطة المواصالت الع

 ازيادة الحركة المرورية لهذه الوسائل، على الطرق الرئيسية وخاصة أثناء الفترة الصباحية، مم

  .تأخير في الوصولالو زدحاموجود اإل يؤدي إلى

  .الوصول إلى الخدمات العامة مشي) 4(

  .لخدمات العامة مشياًالوصول إلى ا :)14-5(جدول رقم 

درجة 

 الموافقة

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 الرقم الفقرة

 على المشي عند باالمان الشعور 1.9710  74289. %65.7 متوسطة

 الطريق

1 

 ، ارصفة مثل) للشوراع اثاث وجود( 1.5978 70931. %53.3 متوسطة

 شجارأ ، مظالت ، مقاعد

2 

 في ؟ الطريق في كافية اضاءة وجود 1.6898 74772. %56.3 متوسطة

 ليال المشي حالة

3 

 الرئيسية الطرق خالل المرور 2.6314 67875. %87.7 كبيرة

 أو التعليمية الخدمة إلى للوصول

 الصحية

4 

نهم يمـرون  أهناك موافقة كبيرة من قبل عينة الدراسة على  يبين أن) 14-5(الجدول رقم و   

وموافقة متوسـطة لبـاقي    الصحية أوالخدمة التعليمية  إلى لطرق الرئيسية للوصولمن خالل ا

ومن معايير الوصول إلى األماكن التعليمية تجنب المرور من خالل الطرق الرئيسة  ،المتغيرات

بينمـا نجـد    ،)1998عالم، (رياض االطفال خاصة في حالة الوصول الى المدارس االساسية و

  .مرون من خالل الطرق الرئيسية للوصول الى الخدمات التعليميةعدد كبير من السكان 
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 .نتظار السرفيس في مكان السكنإوجود محطات  )5(

   .مكان السكنبنتظار السرفيس إمحطات  توزيع :)15-5(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات وجود محطات انتظار السرفيس في نفس مكان السكن 

 35.2 155 كافية غير

 22.0 97 افيةك

 14.1 62 جداً كافية

 28.6 126 لم يجب

 100.0 440 المجموع

  

ـ إكبر من العينة يرون أن محطات ن النسبة األأ) 15-5(من خالل الجدول رقم نالحظ     ار نتظ

يزيد من زمن هذا وبالتالي  ،نتظار السرفيسإل الوقوف عشوائياًالسرفيس غير كافية في السكن و

  .ه يعطي مؤشراً على سهولة الوصول أو صعوبتهاالذي بدور الوصول
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  .نتظار السرفيسإلوقت الممضي في ا )6(

  .نتظار السرفيسإلوقت الممضي في ا :)16-5(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات )بالدقيقة(لزمن ا
1.00 5 1.1 
2.00 14 3.2 
3.00 1 .2 
4.00 2 .5 
5.00 38 8.6 
6.00 2 .5 
7.00 3 .7 
8.00 3 .7 

12.00 2 .5 
10.00 59 13.4 
15.00 83 18.9 
17.00 1 .2 
20.00 36 8.2 
25.00 16 3.6 
30.00 25 5.7 
35.00 3 .7 
40.00 4 .9 
45.00 1 .2 
60.00 8 1.8 
 30.5 134 لم يجب

 100.0 440 المجموع

  

 15 لمـدة  نتظرون السرفيسمن عينة الدراسة ي% 18.9 أن) 16-5(يتبين من الجدول رقم    

النسـبة   دقيقة وباقيلمدة  20 % 8.2دقائق و 5لمدة  %8.6دقائق و10لمدة  %13.4دقيقة و

دقيقة،  15-10توزعت على باقي الدقائق، أي أن معدل انتظار السيرفس داخل المدينة يقدر من 

لـى الخـدمات   ونالحظ أن أغلبية عينة الدراسة يعتمدون على المواصالت العامة في الوصول إ

  .العامة، كما توجد نسبة كبيرة منهم يقدرون محطات انتظار السيرفيس بأنها غير كافية 
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نستنتج مما سبق أن توفر محطات انتظار سيرفيس يحدد زمن االنتظار بما ان معظم سـكان     

 المدينة يعتمدون على المواصالت العامة في الوصول إلى الخدمات، وبالتالي يعتبر عامل تـوفر 

  .محطات النتظار السيرفيس مقياسا لسهولة الوصول إلى الخدمات العامة

  .أماكن الخدمات العامة إلى الوصولفي  لصعوباتا )7(

  .أماكن الخدمات العامة إلى الوصول لصعوبات اإلحصائيالتحليل  :)17-5(جدول رقم 

درجة 

 الموافقة

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط

 الحسابي

 الرقم الصعوبةسبب

 1 جداً بعيدة الخدمات بعض 1.8309 37528. %91.5 كبيرة

 2 للوصول سيارة متالكإ عدم 1.5943 49162. %79.7 كبيرة

 3 مرورية اعاقات / مرور ازدحام 1.6057 48928. %80.3 كبيرة

 4 العام للنقل وسائل توفر عدم 1.4604 49903. %73.0 كبيرة

 1.2198 41459. %61.0 متوسطة
، عجز( الشخصية الصعوبات

 )السن كبر، مرض

5 

 6 )للمشي(منآ غير الطريق 1.3689 48315. %68.4 متوسطة

هناك موافقة كبيرة من قبل عينة الدراسة على  نجد أن) 17-5(الجدول رقم  وباألطالع على   

حيـاء  أن أكثر األسباب التي تسبب صعوبة في الوصول إلى الخدمات العامة هي بعدها عـن األ 

يلي ذلك عدم إمتالك ) (%80.3، ومن ثم وجود إزدحام مروري يعيق الوصول الكبير(91.5%)

  .مركبة خاصة وعدم توفر وسائل النقل العام، هذا باإلضافة إلى وجود صعوبات شخصية

 األحياءذلك للطريقة التي جمعت بها العينة حيث وزعت االستبانات على المارة داخل  ويعود   

لذا نجد أن هناك موافقة كبيرة من  ،نتظار السيرفيس التابعة لألحياء المختلفةامحطات كذلك على 

متالك سـيارة  إالخدمات العامة نتيجة عدم  إلى سكان المدينة على مواجهة صعوبة في الوصول

  .عاقات المروريةاإلزدحامات وللوصول وكذلك اإل

الطريق غيـر   كونوكبر السن  ،مرض، عجز فيما يتعلق بوجود صعوبات شخصية مثلما أ   

مـا بـين    حيث تراجعتويعود ذلك ألعمار عينة الدراسة  ،لموافقة متوسطةاأمن فكانت درجة 

  .الخدمات العامة إلى في الوصول كبير لتأخيرابالتالي اليعتبر سبب ، وسنة) 19-60(
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قاييس تـؤثر  زدحامات المرورية ماإل، وموقع الخدمة ،متالك سيارة للوصولإستنتاج أن إويمكن 

سباب التأخير في أنها سبب من ألما حققته من درجة كبيرة في الموافقة على  في سهولة الوصول

  .الوصول

  .فرضيات لتبيان العالقة بين المتغيرات) 8(

وبالتالي نسـتطيع   إختبارها لمعرفة مدى عالقتها بسهولة الوصول،تم وضع عدة متغيرات و   

 يبين الفرضيات واإلختبـارات ) 18-5(ة الوصول، والجدول رقم اً في عمليمهمعامالً عتبارها إ

  .ختبارجريت عليها ومستوى الداللة التي تعطي نتيجة اإلأالتي 

  .ومستوى داللتهاالفرضيات : )18-5(الجدول رقم    

مستوى   االختبار  الفرضية  الرقم

  )P(الداللة

  نتيجة االختبار

لــة الد ذات ال توجـد فــروق   1

ــائي ــت  ةإحص ــد مس وى عن

مـن حيـث   ، )α=0.05(داللة

ــ ــعوبة اإلتجاه ــو ص ات نح

 الخدمات العامـة  إلى الوصول

من وجهة نظر األفراد ومتغير 

  .الحي

(one-way 
ANOVA)   

0.000 

 ةلة إحصائيالد ذات توجد فروق

 ، )α=0.05( عند مستوى داللـة 

ـ من حيـث   ات نحـو  اإلتجاه

الخـدمات   إلى صعوبة الوصول

من وجهة نظر األفـراد   العامة

  "عزى إلي متغير الحي ت

  
لــة الد ذات ال توجـد فــروق   2

ــائي ــتوى   ةإحص ــد مس عن

مـن حيـث   ، )α=0.05(داللة

ات نحو أسباب التأخر اإلتجاه

الخـدمات   إلـى  في الوصول

العامة من وجهة نظر األفـراد  

  .متغير الحي إلى تعزى

(one way 
ANOVA(  

.001  

 ةلة إحصائيالد ذات توجد فروق

 ، )α=0.05( عند مستوى داللـة 

ات نحو أسباب اإلتجاهمن حيث 

 إلــى التــأخر فــي الوصــول

الخدمات العامة من وجهة نظر 

  "األفراد تعزى إلي متغير الحي 

لـة  الد ذات ال توجد فـروق "  3

ــائي ــتوى   ةإحص ــد مس عن

مـن حيـث   ، )α=0.05(داللة

ــ ــعوبة اإلتجاه ــو ص ات نح

المواصالت من وجهة نظـر  

  .األفراد ومتغير الجنس

 ةلة إحصائيالد ذات توجد فروق 0.016 )ت(اختبار 

 ، )α=0.05( عند مستوى داللـة 

ـ  من حيـث  نحـو   اتاإلتجاه

صعوبة المواصالت من وجهـة  

  "ومتغير الجنس نظر األفراد
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لــة الد ذات ال توجـد عالقــة   4

ــائي ــتوى   ةإحص ــد مس عن

بين توزيـع   ، )α=0.05(داللة

الخدمات اليومية الذي يحتـاج  

   .اليها األفراد و متغير الجنس 

بيرسون كـاي  

  .تربيع

0.005 
  

 ةلة إحصائيالد ذات توجد عالقة

 ، )α=0.05( عند مستوى داللـة 

بين توزيع الخـدمات اليوميـة   

الذي يحتـاج اليهـا األفـراد و    

  .متغير الجنس
لــة الد ذات ال توجـد عالقــة   5

ــائي ــتوى   ةإحص ــد مس عن

بين التـأخر  ، )α=0.05(داللة

الخـدمات   إلـى  في الوصول

  .ر الجنسالعامة و متغي

بيرسون كـاي  

  تربيع

0.032 
  

ــة " ــد عالق ــة الد ذات توج ل

ــائي ــتوى   ةإحص ــد مس عن

بين التأخر في ، )α=0.05(داللة

الخدمات العامة و  إلى الوصول

  " متغير الجنس 
لــة الد ذات ال توجـد فــروق   6

ــائي ــتوى   ةإحص ــد مس عن

مـن حيـث    ،)α=0.05(داللة

 وجود صعوبة فـي الوصـول  

ـ   إلى ة أماكن الخـدمات العام

ومتغير وجود مواصالت عامة 

  .بالقرب من المنزل

ــروق"  0.000  )ت(اختبار  ــد ف ــة الد ذات توج ل

ــائي ــتوى   ةإحص ــد مس عن

 مــن حيــث ،)α=0.05(داللــة

 إلى وجود صعوبة في الوصول

أماكن الخدمات العامة ومتغيـر  

وجود مواصالت عامة بـالقرب  

  من المنزل
لـة  الد ذات ال توجد عالقـة "   7

ــائي ــت  ةإحص ــد مس وى عن

بين امـتالك  ، )α=0.05(داللة

 سيارة والتأخير في الوصـول 

  .اماكن الخدمات العامة إلى

بيرسون كـاي  

  تربيع

 ةلة إحصائيالد ذات توجد عالقة 0.000

 ، )α=0.05( عند مستوى داللـة 

بين امتالك سيارة والتأخير في 

اماكن الخـدمات   إلى الوصول

  .." العامة

  

  
لــة الد ذات ال توجـد عالقــة   8

( عند مستوى داللـة  ةائيإحص

α=0.05( ،   بين التأخر فـي

أماكن الخـدمات   إلى الوصول

  .العامة والدخل

بيرسون كـاي  

  تربيع

ــة ال 0.134 ــد عالق ــة الد ذات توج ل

( عند مسـتوى داللـة   ةإحصائي

α=0.05(،  بــين التــأخر فــي

أماكن الخـدمات   إلى الوصول

  " العامة والدخل 

  

 الوصـول أو سهولة صعوبة  وجود عالقة ما بين ))18-5( رقم(  نالحظ من الجدول السابق   

  .المتغيرات المستخدمة في الفرضيات بإستثناء الفرضية الثامنةالخدمات العامة و  إلى
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 إلـى  لتي تربط بين التأخر في الوصولا) 9(الفرضية الثامنة المبينة بالملحق رقم بخصوص أما 

عتبـار  إبالتالي اليمكن عالقة بين المتغيرين و عدم وجود أماكن الخدمات العامة والدخل فنالحظ

ل، معيارا لسهولة أو صعوبة الوصول، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن نسبة كبيـرة مـن   متغير الدخ

العينة لم تجب على متغير الدخل، هذا باإلضافة أن معظم من شـملهم اإلسـتبيان يسـتخدمون    

الت العامة تشكل بديال للنقل لـذوي  المواصالت العامة للوصول إلى الخدمات العامة، والمواص

  .الدخل المحدود، باإلضافة إلى عامة الناس

وبعد مناقشة نتائج الفرضيات السابقة يمكن إستنتاج عوامل تؤثر على سهولة الوصـول إلـى      

  :الخدمات العامة ومنها

التأخر في الوصول نتيجة ان بعض الخدمات بعيدة جداً، عدم امتالك سيارة للوصـول،   )1(

ود االزدحامات واالعاقات المرورية تعتبر عامالًً يحد من سهولة الوصـول إلـى   ووج

  .الخدمات العامة

يعتبر متغير الجنس أحد عوامل سهولة الوصول وحيث أن الذكور يواجهون سهولة في  )2(

 .الوصول إلى الخدمات العامة أكثر من اإلناث

 .مات العامةوجود مواصالت عامة قريبة من المنزل يسهل الوصول إلى الخد )3(
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  الفصل السادس

  مقترحات حول سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في مدينة نابلس

  

 مقترحات وحلول للخدمات العامة 1.6

  

  مقترحات حول شبكة الطرق والمواصالت      2.6
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  الفصل السادس

 مقترحات حول سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في مدينة نابلس

الذي تم في الفصول السابقة لقياس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في ضوء التحليل  في   

يتناول هـذا  , مدينة نابلس والنتائج التي تم التوصل إليها والمشاكل والصعوبات التي تم تحديدها

الفصل وضع بعض المقترحات والحلول التي يمكن أن تساهم في التغلب علـى تلـك المشـاكل    

وبالتالي تؤدي إلى سهولة وصول سكان المدينة وضواحيها إلى مواقـع الخـدمات   والصعوبات 

  .العامة

  للخدمات العامة مقترحات وحلول 1.6

تشمل المقترحات التالية جميع الخدمات العامة التي تم تحليلها في الفصول السابقة وهي كمـا     

  :يلي

 الخدمات الصحية-1

وعرض التدرج في ) صيدليات, مراكز صحية, تمستشفيا( بعد تحليل الخدمات الصحية   

مثل كفر  ،األحياء الشرقية الطرفية من المدينةفي لوصول إلى المستشفيات وخاصة الصعوبة 

لتمركز المستشفيان الحكوميان  قليل وشارع القدس وروجيب واألحياء الغربية مثل زواتا، ونظراُ

  :يمكن اقتراح ما يلي ،في وسط المدينة

  

اكز صحية حكومية على مستوى األحياء السكنية للمدينة بحيث يخدم المركز توفير مر -1

عسكر البلد عراق (، مثل من أحياء المدينة وخاصة األحياء الشرقية منها اُالصحي الحكومي عدد

  .)التايه، المساكن، دير الحطب

  

ات توفير أربعة مراكز صحية حكومية داخل المدينة بحيث تسهل الوصول إلى الخدم -2 

حيث أنه يوجد في وسط المدينة حالياُ  ،الصحية للسكان الذين يواجهون الصعوبة في الوصول

 شكلأنظر (مركز صحي واحد يديره القطاع األهلي ويعمل بدوام جزئي لغاية منتصف الليل 

  .)) 1- 6(رقم 
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ني العمل على إعطاء ترخيص للصيدليات في األحياء الطرفية وضواحي المدينة التي تعا -3 

فنالحظ أن  من نقص في تواجد الصيدليات، مع العلم بأنه يوجد أعداد كبيرة منها داخل المدينة،

معظم األحياء داخل المدينة يواجهون سهولة في الوصول إليها بينما سكان األحياء الطرفية 

  .وضواحي المدينة يواجهون صعوبة في الوصول
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صحية حكومية داخل اأحياء المدينة
مواقع مقترحة لمراكز 

صحية حكومية داخل أحياء المدينة  
مواقع مقترحة لمراكز 

  

مر
صحي

كز 
 

مقترح
  

شكل رقم 
)6

-1
 :(

مواقع مقترحة
 

صحية حكومية داخل أحياء المدينة
لمراكز 
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  )المدارس األساسية والثانوية, رياض األطفال(الخدمات التعليمية  -2

تبين من خالل التحليل في الفصل السابق أن معظم  سكان المدينة يواجهـون سـهولة فـي       

لكن تم مالحظة وجود التوزيع العشوائي لمواقع رياض األطفـال  , الوصول إلى رياض األطفال

لمساكن الشعبية ورفيديا، حيث يوجد عدد مـن ريـاض   داخل أحياء المدينة وخصوصا في حي ا

األطفال يتقاطعون في نطاق الخدمة ومرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم،  ونجـد مواقـع   

وكذلك بالنسبة للمدارس األساسية ,أخرى داخل المدينة غير مخدومة وذات كثافة سكانية متوسطة

وجود مناطق مخدومة جزئيا ومناطق غير مخدومة، والثانوية للذكور واإلناث، فبعد التحليل تبين 

  :ومن هنا يمكن اقتراح ما يلي

عند إعطاء ترخيص إلقامة رياض أطفال يجب مراعاة الكثافة السكانية فـي المنطقـة    -1

ومواقع رياض األطفال القائمة وكذلك نطاق الخدمة وذلك لخدمة األحيـاء والضـواحي   

رقـم   شكلأنظر (الخدمات العامة داخل المدينة  الجديدة، ومنع االنتشار العشوائي لمواقع

)6-2.((  

مثل مـدارس اإلنـاث   (اقتراح مدارس ثانوية في األحياء الطرفية والضواحي المجاورة  -2

خاصة في المناطق الغير مخدومة مثل كفر قليل وبيت وزن، بحيث تسهل من ) الثانوية

أنظـر  (ة أحياء المدينة وصول سكان تلك األحياء إليها، وتكون الخدمة موزعة على كاف

  )).3-6(رقم  شكل
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شكل
رقم

)6
-2

(
 :

ض األطفال داخل أحياء المدينة
توزيع ريا

. 

مواقع غير مخدومة
 

مواقع التوزيع  العشوائي
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شكل
رقم

)6
-3

: (
ث الثانوية داخل أحياء المدينة

س اإلنا
مواقع مقترحة لمدرا

. 

مواقع
 

مقترحة
 

ث الثانوية
س اإلنا

لمدرا
. 
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  .الخدمات الترفيهية -3

من خالل الدراسة والتحليل في الفصل السابق للحدائق العامة والمتنزهات تبين وجود نقـص     

يث يوجد في مدينـة نـابلس   واضح في الحدائق العامة وخاصة على مستوى األحياء السكنية، ح

وال يوجد متنزهات , متنزهان إثنان فقط أحدهما في المنطقة الغربية واآلخر في المنطقة الشرقية

لألطفال على مستوى األحياء السكنية مما يشكل صعوبة في الوصول إلى المتنزهات والحـدائق  

ة حدائق ومنـاطق خضـراء   العامة من قبل العديد من سكان األحياء، وبالتالي يمكن اقتراح إقام

على مستوى األحياء السكنية في المدينة، وكذلك حدائق خاصة باألطفال داخل كل حـي سـكني   

  )).  4-6(رقم  شكلأنظر (

وقد تم اقتراح توزيع حدائق أطفال أخذ بعين اإلعتبار التوزيع الجغرافي لهذه الحدائق والكثافة    

بلدية نابلس تقوم حالياً بإنشاء حديقتين عامتين في منطقـة  السكانية لألحياء المختلفة، مع العلم أن 

الجبل الشمالي والحرث في الجبل الجنوبي، وهي المناطق المشار إليها بدائرة زرقاء صغيرة في 

  ).4-6(رقم  شكل
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شكل
رقم

)6
-4

: (
مواقع مقترحة للحدائق 

)
أطفال

 (
العامة داخل أحياء المدينة

. 

مواقع قائمة للحدائق العامة
مواقع مقترحة للحدائق العامة .
مواقع مقترحة لحدائق األطفال .

. 
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  .الخدمات العامة األخرى -4

البريـد  (سة أراء وانطباعات السكان داخل األحياء حول الخـدمات العامـة األخـرى    بعد درا

ودراسة توزيعها داخل أحياء المدينة تبين أن هناك بعض األحياء تعـاني  ..) البنوك, المكتبات ,

  :ولذا يمكن اقتراح ما يلي, من صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات العامة

داخل المدينة في المنطقة الشـرقية والمنطقـة الغربيـة    إقامة موقعين للمكتبات العامة  -1

باإلضافة إلى موقع مكتبة البلدية الحالية في وسط المدينة، وذلك لخدمة سكان األحيـاء  

البعيدة عن الوسط وتسهيل حصولهم على الخدمة والوصول إليها، ويمكـن اإلسـتعانة   

رقم  شكلأنظر (داخل األحياء  بالمكتبات المتنقلة كبديل ولو مؤقت لتوفر مواقع للمكتبات

)6-5.((  

إضافة مواقع جديدة للبنوك أو مواقع الصراف اآللي، بحيث تخدم معظم األحياء ويسهل  -2

حصول السكان على الخدمات البنكية والوصول إليها، خصوصـا وأن معظـم البنـوك    

امة تتمركز في وسط المدينة مما يؤدي إلى ضغط كبير عليها، وكما نجد حاليا توجه ألق

فروع لعدة بنوك موزعة على أحياء مختلفة مثل فرع البنك العربي وصراف آلي لبنـك  

أنظـر  (األردن في حي رفيديا في المنطقة الغربية، مما يتوافق مع مقترحات الدراسـة  

 )).6-6(رقم  شكل

أما بالنسبة لموقع البريد فيمكن اقتراح موقع آخر لشعبة بريد فـي المنطقـة الشـرقية     -3

المنطقة الغربية، التي يعاني سكان تلك المناطق من صعوبة في الوصـول  وأخرى في 

  )).7-6(رقم  شكلأنظر (الى خدمة البريد الموجود حالياً في وسط المدينة 
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ت العامة
مواقع مقترحة للمكتبا

. 

موقع قائم للمكتبة العامة
. 

شكل
رقم

)6
-5

:(
مواقع مقترحة قائم للمكتبة العامة داخل أحياء المدينة
. 
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موا
قع مقترحة للبنوك

. 

مواقع قائمة للبنوك
. 

شكل
رقم

)6
-6

: (
مواقع مقترحة

 
للبنوك داخل أحياء المدينة
. 

مواقع بنوك قيد اإلنشاء
. 
ف اآللي

صرا
مواقع ال

. 
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موقع قائم  للبريد
. 

موقع مقترح  للبريد
. 

شكل
رقم

)6
-7

:(
مواقع مقترحة

 
للبريد داخل أحياء المدينة
. 
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  مقترحات حول شبكة الطرق والمواصالت 2.6

من خالل التحليل الميداني لقياس سهولة الوصول تبين أن معظم األحيـاء الغربيـة تسـتخدم       

شارع رفيديا الرئيسي للوصول إلى الخدمات، في حين أن األحياء الشرقية تستخدم شارع فيصل 

ختناقات واالزدحامات المرورية مما يعيق الوصول إلـى  مما يؤدي إلى وجود اال اللوصول إليه

  :من أجل التخفيف من هذه االزدحامات يمكن إقتراح مايلي. مواقع الخدمات العامة

إيجاد طرق مساندة للوصول إلى الخدمات دون المـرور بمركـز المدينـة، وبدراسـة      -1

ه الدراسة، نجـد  المخطط الهيكلي لمدينة نابلس الذي تم عرضه في الفصل الثالث من هذ

 رقم شكلأن هناك طرق مساندة للوصول من شرق المدينة إلى غربها كما هو موضح ب

وبالتالي تسهل من الوصول إلى الخـدمات   دون  التعرض الختناقات مرورية،) 6-8( 

  . العامة

حث الجهات المعنية مثل بلدية نابلس على اإلسراع في استكمال شق الطريق االلتفـافي   -2

المخطط الهيكلي والذي يمر في الجهة الشمالية ويربط شرق المدينة بغربها  المقترح في

 .دون المرور في مركز المدينة

تفعيل إستخدام كل من مجمع الكراجات الغربي ومجمع الكراجات الشرقي في المدينـة   -3

 .من أجل تنظيم حركة المواصالت وتخفيف الضغط عن مركز المدينة

ة تتضمن تغير اتجاهات الحركة في بعض الشـوارع  ضرورة عمل خطة مرورية للمدين -4

كذلك إغالق منطقة دوار الشهداء خالل ساعات معينة بمنع مرور السـيارات  , الرئيسية

  .تنظيم النقل العام ومواقف السيارات الخاصة داخل المدينة, بداخله
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شكل
رقم

)6
-8

: (
س 

المخطط الهيكلي لمدينة نابل
)

صول ألحياء المدينة
طرق مقترحة لتسهيل الو

. 

طريق إلتفافي مقترح
. 
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  الفصل السابع

  النتائج والتوصيات

  

  النتائج 1.7

  

  التوصيات 2.7
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  الفصل السابع

  النتائج والتوصيات

  النتائج 1.7

سـتخالص النتـائج   إفي ضوء التحليل والدراسة والتقييم الذي تم في الفصول السابقة يمكـن     

  :التالية

ريـاض  ( تعليميـة لات امالخـد  إلـى يوجد سهولة في الوصول بدرجة كبيرة ومتوسطة  -1

في معظم أحيـاء المدينـة   ) والجامعات الكليات، ألساسية والثانوية،المدارس ا األطفال،

التـي  ) روجيـب ، زواتا، كفر قليل(مثل  على األطراف بإستثناء بعض ضواحي المدينة

  .هذه الخدمات إلىتواجه صعوبة متوسطة في الوصول 

 الوطني ،رفيديا الحكومي(المستشفيات الحكومية  إلىدرجة الصعوبة في الوصول تعتبر  -2

نتيجة توسط موقـع المستشـفيات داخـل     ،متوسطة في معظم أحياء المدينة) الحكومي

بإسـتثناء الضـواحي   ، وتوفر وسائل المواصالت وشبكة الطرق الموصلة إليها، المدينة

لتي تواجه صعوبة كبيرة في الوصول، يضاف ا) بيت وزن، روجيب، زواتا، كفر قليل(

يغطـي جـزءاً مـن    ) خاصـة وأهليـة  (ة إلى ذلك توفر مشتشفيات أخرى غير حكومي

اإلحتياجات السكانية، وهي موزعة بشكل جيد في األحياء الغربية والجبل الشمالي مـن  

 .المدينة

الصيدليات في مختلـف أنحـاء    إلىرة ومتوسطة في الوصول ييوجد سهولة بدرجة كب -3

 .المدينة وضواحيها

أن هنـاك   نالمدينـة، تبـي   م كنطاق تأثير لخدمة المساجد في) 300(عند تطبيق معيار  -4

خارج نطـاق تـأثير الخدمـة،     عمناطق داخل أحياء المدينة ذات كثاقة سكانية عالية، تق

نطاق تـأثير   إلىوبزيادة نطاق التأثير . المساجد إلىهناك صعوبة في الوصول  يوبالتال
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، وهـذا المعيـار   م تصبح معظم المناطق في المدينة داخل نطاق التـأثير ) 400-500(

ق أكثر مع الوضع الحالي من حيث عدم توفر مسـاحات كافيـة لبنـاء المسـاجد     ينطب

 .واستخدام المركبات الخاصة للذهاب إلى المساجد من قبل العديد من السكان

المكتبات العامة تعتبر متوسـطة فـي معظـم أحيـاء      إلىدرجة الصعوبة في الوصول  -5

كفـر قليـل،   (ق المدينة مثـل  عة في شركبيرة بالنسبة للضواحي الواق رالمدينة، وتعتب

 ).المساكنروجيب، 

خدمة البريد من أحياء المدينة الغربية مثل  إلىوجود صعوبة بدرجة كبيرة في الوصول  -6

مـن أحيـاء   إليهـا  بينما هناك صعوبة بدرجة متوسطة في الوصول ، )المخفية ،رفيديا(

 ).الضاحية،مثل عسكر البلد عراق التاية( المدينة الشرقية

لة في الوصول إلى المؤسسات الحكومية من األحياء الواقعـة علـى امتـداد    يوجد سهو -7

واألحيـاء  ) رفيديا، وسط المدينة، رأس العين كـروم عاشـور  (الشوارع الرئيسية مثل 

وخاصـة   يوجد صعوبة كبيرة في الوصول من ضـواحي المدينـة،   االقريبة منها، بينم

ذه المؤسسات من باقي أحيـاء  وصعوبة متوسطة في الوصول إلى ه الضواحي الشرقية،

 .المدينة

موقـع  ( بشكل عام يوجد سهولة في الوصول بدرجة كبيرة ومتوسطة إلى خدمة البنـوك  -8

من معظم أحياء المدينة بإستثناء بعض األحياء والضواحي مثل ) اآللي فالبنك أو الصرا

 ، التي تواجه صـعوبة متوسـطة فـي   )المخفية، زواتا، بيت وزن، كفر قليل، روجيب(

 .الوصول إلى هذه الخدمات

بالنسبة للحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المدينة، فنالحظ عدم وجود صعوبة في  -9

الوصول إليها كونها موزعة في شرق وغرب المدينة، أما بالنسبة للحدائق أو المنـاطق  

الترفيهية والخضراء على مستوى األحياء السكنية، فهناك نقص واضح أو عدم تواجـد  

 .ذه الخدمةله
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بـالقرب مـن   ) السيرفيس(أظهرت الدراسة أن وجود مواصالت عامة وبشكل خاص  - 10

مكان السكن يسهل الوصول إلى الخدمات العامة في المدينة، وقد كان لهذا العامـل دور  

كبير في تسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات العامة، حيث يستخدمها عامة الناس في 

ا بغرض الوصول إلى الخدمات العامة، مع األخذ بعين االعتبـار  تنقالتهم المختلقة، ومنه

أن خطوط المواصالت العامة منتشرة بشكل جيد في المدينة مما يغطي هـذه األحيـاء   

 .ويساعد سكانها في الوصول إلى الخدمات العامة المختلفة

ترجع صعوبة الوصول أو التأخر في الوصول إلى الخدمات العامة في بعض األحياء  - 11

لى عدة عوامل مثل بعد الخدمات عن مكان السكن، عدم إمتالك سيارة خاصة، وجـود  إ

 .إعاقات وإزدحامات مرورية، وعدم توفر مواصالت عامة

مثل مرض، كبر (الشخصية  تبعض متغيرات الدراسة مثل الدخل الشهري، الصعوبا - 12

عامـة، فـي   ليس لها عالقة بسهولة أو صعوبة الوصول إلى الخدمات ال) السن، اإلعاقة

تؤثر بشـكل نسـبي بحيـث أن    ) ذكور أو إناث(حين أن بعض المتغيرات مثل الجنس 

 .الذكور يواجهون سهولة في الوصول إلى الخدمات العامة مقارنة باالناث
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  التوصيات 2.7

  :باإلرتكاز على نتائج الدراسة المشار إليها يمكن الخروج بالتوصيات التالية   

الً شامالً لتوزيع الخدمات ومدى النقص في توزيعها واقترحـت إقامـة   قدمت الدراسة تحلي -1

بعض هذه الخدمات وتبني معايير محدده لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، توصي هذه 

 .الدراسة تبني النتائج والمقترحات التي خلصت إليها بشكل عام

 ):مدينة نابلس(توصيات محددة حول منطقة الدراسة  -2

  .صحية داخل أحياء المدينة وخاصة األحياء الطرفيةإقامة مراكز  •

إعادة توزيع رياض األطفال داخل األحياء السكنية وخاصة في حـي المسـاكن    •

  .ورفيديا

  .إضافة مواقع للمدارس الثانوية في ضواحي المدينة مثل كفر قليل وبيت وزن •

الطـرق  تحسين البنية التحتية للطرق داخل المدينة واإلستعانة بطرق بديلة عن  •

الرئيسية للوصول الى الخدمات العامة وإنشاء الجسور واألنفاق لتسهيل الوصول 

  .وتخفيف اإلزدحام على الطرق الرئيسية

  .وإقامة محطات انتظار توفير وسائل للنقل العام  للوصول الى األحياء السكنية •

  .إقامة حدائق ومتنزهات عامة داخل أحياء المدينة وموزعة بشكل متوازن •

ل على إيجاد مواقع إضافية لبعض الخدمات العامة مثل البريـد، البنـوك،   العم •

 ).المكتبات العامة

وضع خطة مرورية لتنظيم الحركة والمواصالت في المدينة بحيث تقلل مـن اإلزدحامـات    -3

المرورية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى الخدمات العامة، خاصة المستشفيات والجامعات 

 .لرئيسية مما يسهل الوصول إليهاومراكز األنشطة ا
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في المدن الفلسطينية، بما في ذلك ) الباصات(العمل على توفير المواصالت العامة وخاصة  -4

مدينة نابلس مما يسهل الوصول إلى الخدمات العامة ويقلل نسـبة إسـتخدام المواصـالت    

  .مات العامةالخاصة، وبالتالي يخفف اإلزدحامات المرورية على الطرق المؤدية إلى الخد

االساسـية   سرياض األطفال، المدار(يراعى في التخطيط المستقبلي للخدمات التعليمية مثل  -5

تجنب وقوعها بالقرب من الطرق الرئيسية، ممـا يمنـع حـدوث االزدحامـات     ) والثانوية

 .والحوادث ويسهل الوصول اليها

خاصـة األحيـاء   (جزئيـا  مراعاه الزيادة السكانية في المناطق الغير مخدومة أو المخدومة  -6

بحيث يتم تزويدها بالخدمات العامة ضمن مسافة مناسبة تغطي نطـاق  ) الطرفية والضواحي

 .تأثير هذه الخدمات

ضرورة اعتماد سهولة الوصول إلى الخدمات العامة كعامل رئيسي عند توزيـع وتخطـيط    -7

 .مواقع هذه الخدمات في المدينة باإلضافة إلى وجود عوامل اخرى

على ايجاد معايير تخطيطية للخدمات العامة تتناسب والواقع الحالي للمدن الفلسطينية، العمل  -8

وضرورة التأكد من مدى مطابقة المعايير العالمية لمنطقة الدراسة قبل إعتمادها وتطبيقهـا،  

 .ويمكن اإلستفادة من نتائج هذه الدراسة في تحديد مثل هذه المعايير

تقنيات اإلتصاالت والمراسالت، الخدمات البنكيـة،  (لحديثة مثل األهتمام بإستخدام التقنيات ا -9

لدى المؤسسات الحكومية واألهلية، مما يساعد في تخفيف الضـغط علـى   ) التعليم عن بعد

بعض الخدمات العامة وبالتالي يقلل من الحاجة إلى وجود مواقع إضافية للخدمات لتغطـي  

 ).ات البلديةخدمات البريد، البنوك، خدم(حاجة السكان مثل 

مستوى المدينة (تعميم هذه الدراسة على مدن أخرى مع محاولة تطبيقها على نطاق اقليمي  - 10

مما يعطي نتائج أكثر دقة ويساعد في تطبيق مقـاييس سـهولة   ) والتجمعات المحيطة بها

 .الوصول بشكل أفضل
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لغيـر  فـي األحيـاء ا  ) المستشفيات الحكومية(ضرورة توفير بعض الخدمات العامة مثل  - 11

مخدومة أو التي تواجه صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات، مثل األحياء والضواحي 

 .الشرقية في المدينة
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 .فرضيات الدراسة  )6(ملحق رقم 

 . إحصائيات حول فرضيات الدراسة  )7(ملحق رقم 

 .ليل سهولة الوصول إلى الخدمات العامةتح  )8(رقم  ملحق

  التحليل اإلحصائي للفرضيات ونتائج إختباراتها  )9(رقم  ملحق
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  نموذج اإلستبانة) 1(ملحق رقم 
  

  إستبيان حول

  

  تقييم سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في مدينة نابلس 

  

  

  :مقدمة

  

يم سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في تقييهدف هذا االستبيان إلى استطالع الرأي حول 

سيتم استخدام المعلومات ألغراض البحث العلمي والدراسة فقط وسيتم التعامل مع مدينة نابلس، 

  .المعلومات بسرية تامة

  

  معلومات عامة  :أوالً

  

(  ) ذكر       (  ) الجنس               -2     (           )       لعمر  ا -1

  أنثى

  

غير (  )ربة منزل   (  ) طالب  (   ) رب عمل  (  ) موظف    (   ) نة            المه -3

  ذلك

  

    دينار (             )الدخل الشهري      -4

  

--- )الحي(خارج المدينة     اسم المنطقة (    ) داخل المدينة       (    ) مكان العمل    -5

 ---  

  

  مكان السكن      -6

  ---- )الحي(اسم المنطقة   نفس مكان العمل (  ) المدينة    خارج(  )      داخل المدينة(  )  
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  ال(   )   نعم     (   ) هل تمتلك سيارة؟    -7

  

  ال(   )   نعم     (   ) هل يوجد مواصالت عامة بالقرب من منزلك؟        -8

  

  )الخ..... دبري ،تفيامستش ،تجامعا ،مدارس(تقييم سهولة الوصول إلى الخدمات العامة: ثانياً

  كيف تقييم حالة الطرق الموجودة في طريقك إلى هذه الخدمات؟ -9

  رديئة(    ) متوسطة       (      ) جيدة         (      ) ممتازة          (      ) 

  

  هل تشعر أن الخدمات التي تحتاج إليها يوميا موزعة جيدا بجوار سكنك؟-10

  غير موزعة بشكل جيد )  (موزعة نسبيا             (   )          موزعة جيدا       (   )   

  

  كيف تصل إلى مكان التعليم ؟ -11

  مواصالت عامة -1

  سيارة شخصية -2

  باصات -3

  مشياً -4

  مواصالت عامة + مشياً  -5

  : .................................................................أخرى، حدد -6

  

إذا كنت ال تمشي إلى هذه الخدمات (ا كنت تصل مشيا إلى بعض هذه الخدمات، هل  إذ -12

  )13(انتقل إلى السؤال رقم

  ال(   )   نوعا ما(   ) نعم     (   )  تشعر باألمان عند المشي على الطريق  1

2  
 ،مثل أرصفة، مقاعد(يوجد أثاث للشوارع 

  ؟)أشجار ،مظالت
  ال(   )   انوعا م(   ) نعم     (   ) 

3  
هناك إضاءة كافية  في الطريق؟ في حالة 

 المشي ليال
  ال(   )   نوعا ما(   ) نعم     (   ) 

4  
هل تمر من خالل الطرق الرئيسية للوصول 

 إلى الخدمة التعليمية أو الصحية؟
  ال(   )   نوعا ما(   ) نعم     (   ) 
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  )14(تخدم السيرفس انتقل إلى السؤال رقم إذا كنت ال تس(في حالة استخدام السيرفس  -13

  كافية(  ) كافية جدا  (   ) هل يوجد محطات انتظار السيرفس في نفس مكان السكن        

  غير كافية(   )        

  دقيقة ---------- كم تقضي من الوقت في انتظار الباص           

  

، ترفيهية، تعليمية( العامةخدمات ال ما هي الصعوبات التي تواجهها للوصول إلى أماكن - 14

  ؟..) ،صحية

      ال (   ) نعم       (   )        جداً بعض الخدمات بعيدة. 1

  ال(   ) نعم       (   )     ال أمتلك سيارة للوصول. 2

  ال(   ) نعم       (   )     إعاقات مرورية/  يمرورِ ازدحام. 3

  ال(   ) عم       ن(   )     عدم توفر وسائل للنقل العام.  4

  ال(   ) نعم       (   )      )السن ركب ،ضمر ،عجز ( الصعوبات الشخصية. 5

  ال(   ) نعم       (   )     الطريق غير آمن. 6

  تقييم سهولة أو صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة - 15

سهلة الوصولمتوسط الصعوبة     صعب الوصول    الخدمة  الرقم

       فياتالمستش  1

        المراكز الطبية  2

       الصيدليات  3

    الكليات أو الجامعات  4

       المدارس  5

    الروضات  6

       المكتبات العامة  7

    البريد  8

      المؤسسات الحكومية   9

       البنوك  10

    المساجد  11

       الحدائق العامة  12

  ر في الوصول؟عند ذهابك إلى أماكن الخدمات العامة هل تتأخ- 16
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  ال(   )   نادرا      (  )  غالبا       )   (نعم              (   )       

  إذا كنت تتأخر فما هو سبب التأخير في الوصول إلى هذه الخدمات      

  ال  أحياناً نعم الخدمة  الرقم

       ازدحام المركبات على الطرقات  1

        ال يوجد أماكن لوقوف السيارات  2

       ارات الضوئيةاإلش  3

4  
المرور من الطرق الرئيسية للوصول 

 إلى مكان الخدمات
 

  

       بعد المسافة   5

6  
كثرة الضغط على وسائل المواصالت 

 العامة وعدم توفرها بشكل كافي
 

  

  

  معلومات حول الوصول إلى المستشفيات:  ثالثاً

  أين توجد العيادة أو المستشفى؟هل هي بجوار السكن؟ - 17

  ال(     )   نعم             (   )       

  

  هل تواجه صعوبة في الوصول إلى العيادات  أو المستشفيات بسبب بعد المسافة ؟ -18 

  ال(     )   نادرا             (    )  غالبا       (    ) نعم              (    )         

  

  البيت ؟ هل تتوفر  مواصالت عامة للذهاب من المستشفى إلى -19

  ال(     )   نعم                 (   )        

  

  هل تذهب إلى المستشفى بواسطة السيارة الشخصية؟ -20

  ال(     )   نادرا               (     ) غالبا         (    ) نعم              (   )         

  

  :ول سيارة اإلسعاف إذا كنت استخدمت سيارة اإلسعاف سابقا كيف تقيم  خدمة  وص-21
  .ال أعرف(  ) تصل متأـخرة  (   ) تصل خالل الوقت المطلوب      (   ) تصل بسرعة    (  ) 
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حسب الجنس وفئـات العمـر   في مدينة نابلس السكان الفلسطينيون ) 2(ملحق رقم 

  . 1997، بالسنوات

  أناث ذكور فئات العمر

  7281  7782  4- 0من 

  6436  6958  9- 5من

  5203  5427  14- 10من

  4986  5221  19- 15من

  4749  4786  24- 20من

  4050  4169  29- 25من

  3815  4025  34- 30من

  2891  3230  39- 35من

  2000  2093  44- 40من

  1616  1805  49- 45من

  1645  1519  54- 50من

  1274  1057  59- 55من

  1084  1108  64- 60من

  23906  25388  المجموع الكلي

  49089 50945 واالناثالمجموع الكلي للذكور

  25183 25557 19المجموع فوق سن

)1997المصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (
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 .2006أعداد السكان في مدينة نابلس حسب الحي والجنس لسنة ) 3(ملحق رقم 
نسبة الذكور 

 19فوق سن 

%)25.5( 

 االناثنسبة 

 19فوق سن 

%)25.2( 

عدد السكان 

1997* 

عدد السكان 
2006 

 الحي اسم

 الضاحية 8227 6309 2073 2098

 المخفية 15241 11688 3841 3886

 المساكن 6374 4888 1606 1625

 شارع القدس 7317 5611 1844 1866

4191 4142 12605 16437 
عسكر البلد عراق 

 التايه

 بيت وزن 1441 1105 363 367

 المنطقة الصناعية 1234 946 311 315

 خلة العامود 11693 8967 2947 2982

 كفر قليل 3205 2458 808 817

3080 3044 9263 12079 
شرق الجبل 

 الشمالي

1835 1814 5519 7197 
وسط الجبل 

 الشمالي

4673 4618 14052 18324 
غرب الجبل 

 الشمالي

1963 1940 5904 7699 
البلدة القديمة الجزء 

 الشرقي

5300 5238 15940 20786 
رأس العين كروم 

 عاشور

 رفيديا 18988 14561 4785 4842

 روجيب 5037 3863 1269 1285

4123 4074 12399 16168 
غرناطة و 

 الياسمينة

 زواتا 2444 1874 616 623

  المجموع     45332 45872

  .1997 ،مصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيال •
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 .األحياء ناث حسب نسبتوزيع أعداد اإلستبيان على الذكور واإل )4(ملحق رقم 

عدد استمارات   المجموع

 االناث

نسبة الذكور 

 19فوق سن 

%)25.5( 

عدد 

استمارات 

 الذكور

 اسم الحي

21 10 2098 11  الضاحية

  المخفية  20 3886 19 29

16 8 1625 8   المساكن

19 9 1866 10  شارع القدس

44 2 4191 22 

عسكر البلد عراق 

 التايه

4 2 367 2  بيت وزن

4 2 315 2
 المنطقة الصناعية

31 15 2982 16  خلة العامود

8 4 817 4  كفر قليل

31 15 3080 16
 شرق الجبل الشمالي

19 9 1835 10
 وسط الجبل الشمالي

47 23 4673 24
 غرب الجبل الشمالي

20 10 1963 10

البلدة القديمة الجزء 

 الشرقي

53 26 5300 26

رأس العين كروم 

 عاشور

49 24 4842 25  رفيديا

13 6 1285 7  روجيب

42 20 4123 22  
 غرناطة و الياسمينة

6 3 623 3  زواتا

 المجموع  230 45872 227 456
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  .توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها) 5( ملحق رقم 

  متغير العمر-1

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر)1(الجدول 

 %النسبة المئوية العدد )السنة(العمر
18-22 96 21.8 
23-27 77 17.5 
28-32 52 11.8 
33-37 52 11.8 
38-42 60 13.6 
43-47 32 7.3 
48-52 19 4.3 
53-57 26 5.9 
 3.2 14 فاكثر-58

  2.7  12  لم يجب

 100 440 المجموع

  

  .التوزيع التكراري لمتغير العمر) 1(الشكل رقم 
العمر فئات

58-ÝÇßËËÑ
53-57

48-52
43-47

38-42
33-37

28-32
23-27

18-22

ت
را
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تك
ال

120

100

80

60

40

20
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77
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ت
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لتك
ا

 

 )السنة(العمر 
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  ر الجنسمتغي-2

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  )2(الجدول 

  %النسبة المئوية العدد الجنس
 49.8 219 ذكر

 50.2 221 انثى

 100 440 المجموع

  .ذكور% 49.8من المبحوثين أناث و% 50.2يتبين من الجدول السابق أن 

   

  التوزيع التكراري  لمتغير الجنس) 2(الشكل رقم 
 

الجنس

ذكرانثى

Fr
eq

ue
nc

y

300

200

100

0

 
  متغير المهنة-3

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المهنة  )3(الجدول 

 %النسبة المئوية العدد المهنة
 29.5 130 موظف

 23.4 103 عمل رب

 20.5 90 طالب

 16.4 72 منزل ربة

 4.3 19 ذلك غير

  5.9  26  لم يجب
 100 440 المجموع

  

ت
را
را
لتك
ا

 

 الجنس
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  التكراري  لمتغير المهنةالتوزيع ) 3(الشكل رقم 

  
ة المھن

المھنة

غير ذلك
نزل ربة م

طالب
رب عمل

موظف

Fr
eq

ue
nc

y

140

120

100

80

60

40

20

0

  
  متغير الدخل-4 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدخل )4(الجدول 

 %النسبة المئوية العدد )دينار(الشهريالدخل
 10.2 45 فاقل 150

 21.4 94 350-151من

 9.3 41 550-351من

 3.2 14 فاكثر-551من

  55.9  246  لم يجب
 100 440 المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

ت
را
را
لتك
ا

 

 المھنة
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدخل )4( الشكل

الدخل فئات

اكثر551من -ف
-550من 351

-350من 151
فاقل 150

Fr
eq

ue
nc

y

100

80

60

40

20

0

  
  

متغير مكان العمل  -5  
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان العمل )5(الجدول  

 %النسبة المئوية العدد مكان العمل
 9.8 43 المدينة داخل

 3.9 17 المدينة خارج

  لم يجب
380  

86.4  

 100 440 المجموع
 

توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان العمل )5( شكلال  

ت
را
را
لتك
ا

 

 )الدينار(الدخل 
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ن

مكان العمل

ة ةخارج المدين داخل المدين

Fr
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 مكان العمل
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  متغير اسم المنطقة التي يعمل فيها-6

  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير أسم المنطقة التي يعمل فيها )6(الجدول 

 %سبة المئويةالن العدد اسم المنطقة
 14.3 63 الدوار

 12.3 54 رفيديا

 9. 4 الضاحية

 1.4 6 مخفية

 2.7 12 الشمالي الجبل

 2.3 10 القديمة البلدة

 2. 1 قلقيلية

 2. 1 وزن بيت

 2.7 12 عمان شارع

 5. 2 عصيرة شارع

 1.8  8 اهللا رام

 3.2 14 اسرائيل

  0.7 3 العين راس

  70. 3 فيصل شارع

  70. 3 لشعبيةا المساكن

  70. 3 طولكرم

  90. 4 المعاجين

  70. 3 القدس شارع

  20. 1 قليل كفر

  50. 2 لحم بيت

  20. 1 الجديدة نابلس

  52.3  230  لم يجب
 100 440 المجموع
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مكان السكن

داخل المدينةخارج المدينة

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير أسم المنطقة التي يعمل فيها) 6( الشكل
 

 

س الجديدة
نابل

كفر قليل

المعاجين

المساكن الشعبية

س العين
را

هللا
رام 

شارع عمان

قلقيلية
الجبل الشمالي

ضاحية
ال

الدوار
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60
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متغير مكان السكن-7  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن )7(الجدول 

 %النسبة المئوية العدد مكان السكن
 5.2 23 المدينة داخل

 2.3 10 المدينة خارج

  لم يجب
407  

92.5  

 100 440 المجموع
 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن )7( شكلال
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ا

 

 مكان السكن
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  الحي الذي يسكنه متغير اسم-8

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير اسم الحي الذي يسكنه )8(الجدول 

 %النسبة المئوية العدد اسم الحي الذي يسكنه
 8.9 39 المخفية

 6.6 29 الشمالي الجبل شرق

 10.7 47 الشمالي الجبل غرب

 10.0 44 التايه عراق/ البلد عسكر

 10.9 48 رفيديا

 11.6 51 العين راس

 9.5 42 الياسمينة غرناطة

 4.8 21 الضاحية

 3.2 14 الشعبية المساكن

 3.0 13 روجيب

 4.3 19 القدس شارع

 7.0 31 العامود خلة

 1.8 8 قليل كفر

 1.4 6 زواتا

 9. 4 وزن بيت

 4.5 20 غرناطة شارع القديمة البلدة

 9. 4 الصناعية المنطقة

 100 440 المجموع
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير اسم الحي الذي يسكنه )8(ل شكال

  

اسم الحي

صناعية
المنطقة ال

البلدة القديمة شارع

ت وزن
بي

زواتا
كفر قليل

خلة العامود

س
شارع القد

روجيب
المساكن الشعبية

ضاحية
ال

غرناطة الياسمينة

س العين
را

رفيديا
ت
عسكر البلد /عراق ال

غرب الجبل الشمالي

شرق الجبل الشمالي

المخفية

Fr
eq

ue
nc

y
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40
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متغير امتالك سيارة-9  

توزيع عينة الدراسة حسب متغير امتالك سيارة )9(الجدول   

 %النسبة المئوية العدد امتالك سيارة
 66.8 294 ال

 27.3 120 نعم

  5.9  26  لم يجب
 100 440 المجموع

  

توزيع عينة الدراسة حسب متغير امتالك سيارة )9(ل شكال  

ھل تمتلك سيارة

النعم
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متغير وجود مواصالت عامة بالقرب من المنزل-10  

توزيع عينة الدراسة حسب متغير وجود مواصالت عامة بالقرب من المنزل )10(الجدول   

وجود مواصالت عامة
 بالقرب من المنزل

 %النسبة المئوية دالعد

 26.8 118 ال

 70.5 310 نعم

  2.7  12  لم يجب
 100 440 المجموع

 
توزيع عينة الدراسة حسب متغير وجود مواصالت عامة بالقرب من المنزل )10(ل الشك  

ز  ن  رب  و  ب ل يوج 

ھل يوجد مواصالت عامة بالقرب من منزلك

النعم
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 من منزلكھل يوجد مواصالت عامة بالقرب 
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  .فرضيات الدراسة) 6(ملحق رقم 

من حيـث االتجاهـات    ، )α=0.05(عند مستوى داللة  ةيلة إحصائالد ذات فروق ال توجد .1

  .نحو صعوبة الوصول الى الخدمات العامة من وجهة نظر األفراد و متغير الحي

من حيـث االتجاهـات    ، )α=0.05(عند مستوى داللة  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .2

 .د و متغير الحينحو أسباب التأخر في الوصول الى الخدمات العامة من وجهة نظر األفرا

من حيث االتجاهات نحو  ،)α=0.05(عند مستوى داللة  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .3

  صعوبة المواصالت من وجهة نظر األفراد و متغير الجنس    

بين توزيـع الخـدمات   ، )α=0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .4

  من وجهة نظر األفراد و متغير الجنس     اليومية الذي يحتاج اليها األفراد

بين التأخر في  ،)α=0.05(عند مستوى داللة  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .5

 الوصول الى الخدمات العامة و متغير الجنس

بـين  التـأخر فـي    ، )α=0.05(عند مستوى داللة  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .6

  ت بسبب بعد المسافة  ومتغير الجنسالوصول الى العيادات أو المستشفيا

بين امـتالك سـيارة   ، )α=0.05(عند مستوى داللة  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .7

  ..ومواجهة صعوبة في الوصول الى العيادات أو المستشفيات بسبب بعد المسافة

بين وجود مواصالت  ،)α=0.05(عند مستوى داللة  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .8

ة بالقرب من المنزل ومواجهة صعوبة في الوصول الى العيادات أو المستشفيات بسبب عام

  ..بعد المسافة

وجـود  مـن حيـث   ، )α=0.05(عند مستوى داللة  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق .9

صعوبة في الوصول الى أماكن الخدمات العامة و متغير وجود مواصالت عامة بـالقرب  

 من المنزل 
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بين امتالك سـيارة  ، )α=0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة .10

  .والتأخير في الوصول الى اماكن الخدمات العامة

بـين وجـود العيـادة أو    ، )α=0.05(عند مستوى داللة  ةلة إحصائيالال توجد عالقة د .11

 .المستشفى بجوار السكن وخدمة وصول سيارة االسعاف

من حيث  التأخر في ، )α=0.05(عند مستوى داللة  ةئيلة إحصاالد ذات ال توجد عالقة .12

 .الوصول الى أماكن الخدمات العامة والدخل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 186

  إحصائيات حول فرضيات الدراسة )7( ملحق رقم 

  

عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة"  من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه) 1(  

والصعوبة في الوصول الى المستشفيات بسبب بعد المسافة قمنا بتطبيق  بين الحي ،)α=0.05( داللة

اختبار كاي تربيع على فئات االجابة وفيما يلي جدول يوضح التكرارات والنسب المئويـة لفئـات   

اإلجابة بين الحي والصعوبة في الوصول الى المستشفيات وجدواللذي يليه يوضح اختبار بيرسـون  

  .رضيةكاي تربيع لمتغيرات الف



  بين الحي والصعوبة في الوصول الى المستشفيات بسبب بعد المسافة تالتوزيع النسبي والتكرارا )1(جدول

 
 

 اسم الحي

 المجموع
المخفية

شرق 

الجبل 

الشمالي

غرب 

الجبل 

الشمالي

عسكر 

البلد 

عراق /

 التايه

 رفيديا
راس 

 العين
غرناطة 

الياسمينة
الضاحية

المساكن 

الشعبية
روجيب

رع شا

القدس

خلة 

العامود

كفر 

 قليل
 زواتا

بيت 

 وزن

البلدة 

القديمة 

شارع 

 غرناطة

المنطقة 

 الصناعية
 

هل تواجه 

 صعوبة في
الصول الى 

العيادات او 

المستشفيات

بسبب بعد 

 المسافة

 ال
 158 2 16    6 2 1 3 10 26 18 27 5 18 10 14التكرارات

النسبة 

%المئوية
8.9%6.3%11.4%3.2%17.1% 11.4%16.5%6.3%1.9% .6%1.3%3.8%   10.1% 1.3% 100.0% 

نادرا

 113 1 3 1 1 1 11 6 2 4 7 6 8 8 18 15 9 12التكرارات

النسبة 

%المئوية
10.6%8.0%13.3%15.9%7.1% 7.1% 5.3%6.2%3.5% 1.8%5.3%9.7%.9% .9% .9% 2.7% .9% 100.0% 

غال

 با

 81  1 1 1 2 7 4 3 3 2 6 11 6 13 10 5 6التكرارات

النسبة 

%المئوية
7.4%6.2%12.3%16.0%7.4% 13.6%7.4%2.5%3.7% 3.7%4.9%8.6%2.5% 1.2% 1.2% 1.2%  100.0% 

نعم

 78 1  2 4 4 6 7 7 4  2 13 7 6 4 5 6التكرارات

النسبة 

%المئوية
7.7%6.4%5.1%7.7%9.0% 16.7%2.6% 5.1% 9.0%9.0%7.7%5.1% 5.1% 2.6%  1.3% 100.0% 

 المجموع
 430 4 20 4 6 7 30 19 13 14 19 40 50 48 42 47 29 38التكرارات

 %100.0 %9. %4.7 %9. %1.4 %1.6%7.0%4.4%3.0%3.3%4.4%9.3%11.6 %11.2 %9.8%10.9%6.7%8.8النسبة
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أكبر نسبة من عينة الدراسة التي ال تواجه صعوبة في الوصـول   يتبين من الجدول السابق أن 

مـن المسـتجيبين   % 17.1الى المستشفيات بسبب بعد المسافة هي التي تسكن في رفيديا بنسبة 

وأعلى نسبة من عينة الدراسة التي نادرا ما تواجه صعوبة وغالبا هي التي تسكن فـي عسـكر   

لى التوالي والنسبة االكبر من العينة التـي تواجـه   ع% 16و% 15.9عراق التاية بنسبة /البلد 

%  16.7صعوبة في الوصول الى المستشفيات بسبب بعد المسافة هي سكان رأس العين بنسـبة  

ونالحظ من الجدول السابق أن أكبر تكرار لفئة العينة التي ال تواجه صعوبة في الوصول الـى  

  .المستشفيات بسبب بعد المسافة 

   

  . لى المستشفياتإبيرسون كاي تربيع بين الحي والصعوبة في الوصول  اختبار )2(جدول

  

 119.338 قيمة بيرسون كاي تربيع

 48 درجات الحرية

 0.000 مستوى المعنوية

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

  

 0.000.ومسـتوى الداللـة    119.338من الجدول السابق نالحظ أن قيمة بيرسون كاي تربيع 

"  أصغر من القيمة المحددة في الفرضية لذلك فأننا نرفض صحة الفرضية ونقـول بأنـه    وهي

بين الحـي والصـعوبة فـي     ،)α=0.05(  عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات توجد عالقة

  ".الوصول الى المستشفيات بسبب بعد المسافة 

عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه )2(

قمنا بتطبيق اختبار كاي تربيـع علـى   "بين الحي ووصول سيارة االسعاف  ،)α=0.05(  داللة

يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات اإلجابة بين الحـي  ) 3(فئات االجابة وفيما يلي جدول 

ـ  ) 4( ووصول سيارة االسعافوجدول ع لمتغيـرات  الذي يليه يوضح اختبار بيرسون كـاي تربي

  .الفرضية



      بين الحي ووصول سيارة االسعاف تالتوزيع النسبي والتكرارا)3(جدول           

 
 

 اسم الحي

 المجموع
 المخفية

شرق 

الجبل 

الشمالي

غرب 

الجبل 

الشمالي

عسكر

البلد 

عراق /

 التايه

 رفيديا
راس 

 العين
غرناطة 

الياسمينة
الضاحية

المساكن 

 الشعبية
 روجيب

شارع 

 القدس
خلة 

العامود

كفر 

 قليل
 بيت وزن زواتا

البلدة 

القديمة 

شارع 

 غرناطة

المنطقة 

 الصناعية
 

اذا كنت 

استخدم

سيارة  ت
االسعاف 

سابقا 

كيف تقيم

خدمة 

وصول 

سيارة 

االسعاف

ال 

 اعرف

 80 1 1  2 1 10 6 2 1 5 2 2 3 14 9 9 12التكرارات

النسبة 

%المئوية
15.0
% 

11.3
% 11.3%17.5%3.8% 2.5%2.5%6.3% 1.3% 2.5% 7.5%12.5

% 1.3% 
2.
5
% 

 1.3% 1.3% 100.0% 

 تصل
متاخرة

  11 15التكرارات
 13 23 14 11 4  3 3 5 3 1 3 3   112 

النسبة 

%المئوية
13.4
% 9.8%11.6%20.5%12.5% 9.8%3.6% 2.7% 2.7% 4.5%2.7%.9% 

2.
7
% 

2.
7
% 

  100.0% 

تصل 

خالل 

 الوقت
لمطلوا

 ب

 107 2 8 1 1 2 10 5 5 6 6 12 17 13 3 12  4التكرارات

النسبة 

%المئوية
3.7% 11.2%2.8%12.1% 15.9%11.2%5.6% 5.6% 4.7% 4.7%9.3%1.9% .9

% 
.9
% 7.5% 1.9% 100.0% 

 تصل
بسرعه

 126 1 11   3 8 3 3 3 7 22 20 17 1 13 7 7التكرارات

النسبة

%المئوية
5.6%5.6%10.3%.8% 13.5% 15.9%17.5%5.6% 2.4% 2.4% 2.4%6.3%2.4%   8.7% .8% 100.0% 

 المجموع

 425 4 20 4 6 7 31 19 13 13 18 40 50 47 41 47 27 38التكرارات

النسبة 

%المئوية
8.9%6.4%11.1%9.6%11.1% 11.8%9.4%4.2% 3.1% 3.1% 4.5%7.3%1.6% 

1.
4
% 

.9
% 4.7% .9% 100.0% 
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يتبين من الجدول السابق أن أكبر نسبة من عينة الدراسة التي ال تستطيع تقييم سرعة وصـول   

وعينة الدراسة التى تـرى بانهـا تصـل    % 15سيارة االسعاف هي التي تسكن المخفية بنسبة 

عراق التايه وأكبر نسبة من العينة التي ترى بأنهـا تصـل   /متأخرة هي التي تسكن عسكر البلد

ل الوقت المطلوب هي التي تسكن راس العين والعينة التي ترى بانها تصل بسرعة هي التي خال

الجدول السابق أن أكبر تكرار لفئة العينة التي ترى بان % 17.5تسكن غرناطة الياسمينة بنسبة 

  .  سيارة االسعاف تصل بسرعة

  

  

  .اختبار بيرسون كاي تربيع بين الحي وصول سيارة االسعاف )4(جدول

  

 135.539 قيمة بيرسون كاي تربيع

 48 درجات الحرية

 0.000 مستوى المعنوية

  

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

 0.000.ومسـتوى الداللـة    135.539من الجدول السابق نالحظ أن قيمة بيرسون كاي تربيع 

توجد " ونقول بأنه وهي أصغر من القيمة المحددة في الفرضية لذلك فأننا نرفض صحة الفرضية

  " بين الحي ووصول سيارة االسعاف  ،)α=0.05(  عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات عالقة
 
 
عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه )3( 

بب بعد المسافة و بين التأخر في الوصول الى العيادات أو المستشفيات بس ،)α=0.05(  داللة

يوضح ) 1(قمنا بتطبيق اختبار كاي تربيع على فئات االجابة وفيما يلي جدول "متغير الجنس 

التكرارات والنسب المئوية لفئات اإلجابة بين التأخر في الوصول الى الخدمات العامة ومتغير 

 .ةالذي يليه يوضح اختبار بيرسون كاي تربيع لمتغيرات الفرضي) 5( الجنس وجدول
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بين التأخر في الوصول الى العيادات أو المستشفيات  تالتوزيع النسبي والتكرارا )5(جدول

  بسبب بعد المسافة و متغير الجنس    

 
 

العيادات او المستشفيات هل تواجه صعوبة في الصول الى

 بسبب بعد المسافة
 المجموع

 نعم غالبا نادرا ال
 

الجنس

ذكر
 213 41 39  46 87التكرارات

% 40.8% 21.6% 18.3% 19.2% 100.0%

انثى
 217 37 42 67 71التكرارات

% 32.7% 30.9% 19.4% 17.1% 100.0%

 المجموع
 430 78 81 113 158التكرارات

% 36.7% 26.3% 18.8% 18.1% 100.0%

تواجه صعوبة فـي  يتبين من الجدول السابق أن أكبر نسبة من عينة الدراسة من فئة الذكور ال  

منهم نـادرا  % 21.6و% 40.8الوصول الى العيادات أو المستشفيات بسبب بعد المسافة بنسبة   

من فئة الذكور يواجهون صعوبة في الوصول بسبب بعد المسافة % 19.2ما يواجهون صعوبة و

 غالبا ما يواجهون صعوبة  وايضا أكبر نسبة من فئة االناث مـن العينـة ال تواجـه   % 18.3و

% 30.9و% 32.7صعوبة في الوصول الى العيادات أو المستشفيات بسبب بعد المسـافة بنسـبة  

من فئة االناث غالبا مـا  يواجهـون صـعوبة فـي     % 19.4منهم نادرا ما يواجهون صعوبة و

 يواجهون صعوبة % 17.1الوصول بسبب بعد المسافة و

لى العيادات أو المستشفيات اختبار بيرسون كاي تربيع بين التأخر في الوصول ا ) 6(جدول

  بسبب بعد المسافة و متغير الجنس

 5.802 قيمة بيرسون كاي تربيع

 3 درجات الحرية

 0.122 مستوى المعنوية

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

وهـي   0.122.ومستوى الداللة   5.802 من الجدول السابق نالحظ أن قيمة بيرسون كاي تربيع

 ال توجد عالقة" يمة المحددة في الفرضية لذلك فأننا نقبل صحة الفرضية ونقول بأنه أكبر من الق
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بين التأخر في الوصول الى الخدمات العامة  ،)α=0.05(  عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات

  ." و متغير الجنس 

عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه )4(

بين وجود مواصالت عامة بالقرب من المنـزل ومواجهـة صـعوبة فـي      ،)α=0.05(  داللة

قمنا بتطبيق اختبار كـاي تربيـع   .."   "الوصول الى العيادات أو المستشفيات بسبب بعد المسافة

يوضح التكرارات والنسب المئوية لفئات اإلجابـة بـين   ) 7(على فئات االجابة وفيما يلي جدول 

د مواصالت عامة بالقرب من المنزل ومواجهة صعوبة في الوصـول الـى العيـادات أو    وجو

الذي يليه يوضح اختبار بيرسـون كـاي تربيـع    ) 8(وجدول..   المستشفيات بسبب بعد المسافة

  .لمتغيرات الفرضية

بين وجود مواصالت عامة بالقرب من المنزل ومواجهة  تالتوزيع النسبي والتكرارا)7(جدول

  ..في الوصول الى العيادات أو المستشفيات بسبب بعد المسافةصعوبة 

 
 

هل يوجد مواصالت 

 عامة بالقرب من
 المجموع منزلك

 نعم ال

صول الى وال هل تواجه صعوبة في

العيادات او المستشفيات بسبب بعد 

 المسافة

 ال
 155 121 34التكرارات

% 21.9% 78.1% 100.0% 

 نادرا
 110 82 28التكرارات

% 25.5% 74.5% 100.0% 

 غالبا
 80 55 25التكرارات

% 31.3% 68.8% 100.0% 

 نعم
 77 48 29التكرارات

% 37.7% 62.3% 100.0% 

 المجموع
 306 116 116التكرارات

% 27.5% 27.5% 72.5% 

جود صـعوبة  يتبين من الجدول السابق أن أكبر نسبة من عينة الدراسة من الذين أجابوا بعدم و 

في الوصول الى المستشفيات أو العيادات بسبب بعد المسافة ال توجد مواصالت عامة بـالقرب  
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منهم ال توجد مواصالت عامة لديهم بالقرب من المنـزل  بينمـا عينـة    % 21.9من المنزل و

منهم توجد % 74.5الدراسة التي أجابت بنادرا ما تواجه صعوية في الوصول بسبب بعد المسافة 

اصالت عامة بالقرب من المنزل والباقي ال توجد مواصالت   أما عينة الدراسة مـن الـذين   مو

اجابوا غالبا ما يجدون  صعوبة في الوصول الى المستشفيات أو العيادات بسبب بعـد المسـافة   

منهم ال توجد مواصـالت  % 31.3و% 68.8توجد مواصالت عامة بالقرب من المنزل وبنسبة 

ومن يجد صعوبة في الوصول إلى العيادات أو المستشـفيات بسـبب بعـد    بالقرب من المنزل 

  .ال توجد مواصالت%  37.7توجد مواصالت عامة بالقرب من المنزل و% 62.3المسافة 

  

اختبار بيرسون كاي تربيع بين وجود مواصالت عامة بالقرب من المنزل ومواجهة  )8(جدول

  ..بسبب بعد المسافة صعوبة في الوصول إلى العيادات أو المستشفيات

 7.193 قيمة بيرسون كاي تربيع

 3 درجات الحرية

 0.066 مستوى المعنوية

  

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

وهـي   0.066 .ومستوى الداللة 7.193 من الجدول السابق نالحظ أن قيمة بيرسون كاي تربيع

 ال توجد عالقة" ل صحة الفرضية ونقول بأنه أكبر من القيمة المحددة في الفرضية لذلك فأننا نقب

بين وجود مواصالت عامة بـالقرب مـن    ،)α=0.05(  عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات

 ." المنزل ومواجهة صعوبة في الوصول إلى العيادات أو المستشفيات بسبب بعد المسافة
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  .تحليل سهولة الوصول إلى الخدمات العامة) 8(ملحق رقم
  

   تحليل االيصاليةالى الكليات أو الجامعات حسب الحي) 1(

   
المتوسط   

 الحسابي

االنحراف

المعياري

  الترتيب أسم الحي

2.5000 %83.3 كبيرة .22361   1 زواتا

2.4286 %81.0 كبيرة .29738   2 قليل كفر

2.3846 %79.5 كبيرة .18040   3 روجيب

2.2250 %74.2 كبيرة .12136   4 التايه عراق/ البلد عسكر

2.2200 %74.0 كبيرة .08708   5 العين راس

2.1026 %70.1 كبيرة .10256   6 الياسمينة غرناطة

2.0714 %69.0 متوسطة .19511   7 الشعبية المساكن

2.0526 %68.4 متوسطة .16175   8 القدس شارع

2.0357 %67.9 متوسطة .15838   9 الشمالي الجبل شرق

1.9677 %65.6 متوسطة .12686   10 العامود خلة

1.9130 %63.8 متوسطة .10689   11 الشمالي الجبل غرب

1.6500 %55.0  متوسطة .10942   12 غرناطة شارع القديمة البلدة

1.6316 %54.4 متوسطة .12175   13 المخفية

1.6316 %54.4 متوسطة .15692   14 الضاحية

1.5000 %50.0 متوسطة .28868   15 وزن بيت

1.2609 %42.0 قليلة .06546   16 رفيديا

1.2500 %41.7 قليلة .25000   17 الصناعية المنطقة
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  .إلى المكتبات العامة حسب الحي االيصالية تحليل )2(  
المتوسط   

 الحسابي

االنحراف

المعياري

  الترتيب أسم الحي

2.8000 %93.3 كبيرة .20000   1 زواتا

2.7500 %91.7 كبيرة .25000   2 وزن بيت

2.4000 %80.0 كبيرة .10622   3 التايه عراق/ البلد عسكر

2.3600 %78.7 كبيرة .09372   4 العين راس

2.2632 %75.4 كبيرة .14989   5 القدس شارع

2.2308 %74.4 كبيرة .20108   6 روجيب

2.2143 %73.8 كبيرة .11905   7 الشمالي الجبل شرق

2.2143 %73.8 كبيرة .18689   8 الشعبية المساكن

2.1739 %72.5 كبيرة .11756   9 الشمالي الجبل غرب

2.1707 %72.4 كبيرة .10420   10 الياسمينة غرناطة

2.1429 %71.4 كبيرة .26082   11 قليل كفر

2.0811 %69.4 متوسطة .13071   12 المخفية

2.0645 %68.8 متوسطة .10302   13 العامود خلة

1.9778 %65.9 متوسطة .12508   14 رفيديا

1.8000 %60.0 متوسطة .17168   15 الضاحية

1.7500 %58.3 متوسطة .19022   16 غرناطة شارع القديمة البلدة

1.2500 %41.7 قليلة .25000   17 الصناعية المنطقة

  

إن عينة الدراسة من سكان زواتا تواجه صعوبة كبيرة في الوصـول   )1(يتبين من الجدول رقم 

ان المنطقة الصناعية تواجه صعوبة قليلة في الوصول الى المكتبات المكتبات العامة بينما سكالى 

  .العامة
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  .إلى البريد حسب الحي تحليل االيصالية )3(      
المتوسط   

 الحسابي

االنحراف

المعياري

  الترتيب أسم الحي

100.0 كبيرة
% 

3.0000 .00000   1 زواتا

100.0 كبيرة
% 

3.0000 .00000   2 وزن بيت

2.4474 %81.6 كبيرة .12899   3 المخفية

2.3684 %78.9 كبيرة .17456   4 القدس شارع

2.2857 %76.2 كبيرة .18443   5 قليل كفر

2.2308 %74.4 كبيرة .23077   6 روجيب

2.1951 %73.2 كبيرة .10012   7 التايه عراق/ البلد عسكر

2.1489 %71.6 كبيرة .11372   8 رفيديا

2.1429 %71.4 كبيرة .23103   9 الشعبية المساكن

2.0714 %69.0 متوسطة .13539   10 الشمالي الجبل شرق

2.0323 %67.7 متوسطة .15015   11 العامود خلة

1.8800 %62.7 متوسطة .09320   12 العين راس

1.8696 %62.3 متوسطة .10124   13 الشمالي الجبل غرب

1.6000 %53.3 متوسطة .11239   14 الضاحية

1.3415 %44.7 قليلة .08271   15 الياسمينة غرناطة

1.3000 %43.3 قليلة .10513   16 غرناطة شارع القديمة البلدة

1.0000 %33.3 قليلة .00000   17 الصناعية المنطقة

  

إن عينة الدراسة من سكان زواتا وبيت وزن تواجه صعوبة كبيرة في ) 1(يتبين من الجدول رقم 

  . الصناعية تواجه صعوبة قليلة في الوصول الى البريد البريد بينما سكان المنطقةالوصول الى 
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  .إلى المؤسسات الحكومية حسب الحي االيصالية تحليل )4(  
المتوسط   

 الحسابي

االنحراف

المعياري

  الترتيب أسم الحي

3.0000 %100.0 كبيرة .00000   1 قليل كفر

3.0000 %100.0 كبيرة .00000   2 زواتا

3.0000 %100.0 كبيرة .00000   3 وزن بيت

2.6923 %89.7 كبيرة .17485   4 روجيب

2.5676 %85.6 كبيرة .11969   5 المخفية

2.5306 %84.4 كبيرة .08300   6 العين راس

2.5263 %84.2 كبيرة .14035   7 القدس شارع

2.4043 %80.1 كبيرة .08418   8 الشمالي الجبل غرب

2.2857 %76.2 كبيرة .19410   9 عبيةالش المساكن

2.2581 %75.3 كبيرة .13090   10 العامود خلة

2.1786 %72.6 كبيرة .13660   11 الشمالي الجبل شرق

2.1000 %70.0 كبيرة .11209   12 التايه عراق/ البلد عسكر

متوسطة 68.1% 2.0444 .10989   13 رفيديا

2.0244 %67.5 متوسطة .11836   14 الياسمينة غرناطة

1.9000 %63.3 متوسطة .14327   15 الضاحية

1.9000 %63.3 متوسطة .14327   16 غرناطة شارع القديمة البلدة

1.2500 %41.7 قليلة .25000   17 الصناعية المنطقة

  

إن عينة الدراسة من سكان كفر قليل وزواتـا وبيـت وزن تواجـه     )1(يتبين من الجدول رقم 

سكان المنطقـة الصـناعية تواجـه    المؤسسات الحكومية بينما صعوبة كبيرة في الوصول الى 

  :كما هو مبين في الشكل التالي صعوبة قليلة في الوصول الى المؤسسات الحكومية
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  .الى البنوك  حسب الحي تحليل االيصالية )4(
المتوسط   

 الحسابي

االنحراف

المعياري

  الترتيب أسم الحي

2.6667 %88.9 كبيرة .33333   1 زواتا

2.5000 %83.3 كبيرة .50000   2 وزن بيت

2.4286 %81.0 كبيرة .20203   3 قليل كفر

2.3947 %79.8 كبيرة .13356   4 المخفية

2.3077 %76.9 كبيرة .23709   5 روجيب

2.0976 %69.9 متوسطة .12496   6 التايه عراق/ البلد عسكر

2.0652 %68.8 متوسطة .11796   7 رفيديا

1.9643 %65.5 متوسطة .14069 يالشمال الجبل شرق  8  

1.9474 %64.9 متوسطة .20906   9 القدس شارع

1.9286 %64.3 متوسطة .19511   10 الشعبية المساكن

1.8936 %63.1 متوسطة .10194   11 الشمالي الجبل غرب

1.8776 %62.6 متوسطة .09509   12 العين راس

1.7742 %59.1 متوسطة .12876   13 العامود خلة

1.6000 %53.3 متوسطة .13377 احيةالض  14  

1.3902 %46.3 قليلة .08467   15 الياسمينة غرناطة

1.2000 %40.0 قليلة .09177   16 غرناطة شارع القديمة البلدة

1.0000 %33.3 قليلة .00000   17 الصناعية المنطقة

  

إن عينة الدراسة من سكان وزواتا تواجه صعوبة كبيرة في الوصول  )1(يتبين من الجدول رقم 

كما هـو   ينما سكان المنطقة الصناعية تواجه صعوبة قليلة في الوصول الى البنوكالبنوك بالى 

  :مبين في الشكل التالي
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  إلى الحدائق العامة حسب الحي االيصالية تحليل )5(
المتوسط   

 الحسابي

االنحراف

المعياري

  الترتيب أسم الحي

2.8367 %94.6 كبيرة .05335   1 العين راس

2.7143 %90.5 كبيرة .18443   2 قليل كفر

2.5526 %85.1 كبيرة .10464   3 المخفية

2.5385 %84.6 كبيرة .18311   4 روجيب

2.5319 %84.4 كبيرة .07961   5 الشمالي الجبل غرب

2.4250 %80.8 كبيرة .11259   6 الياسمينة غرناطة

2.3871 %79.6 كبيرة .11983   7 العامود خلة

2.3684 %78.9 كبيرة .15692   8 قدسال شارع

2.3571 %78.6 كبيرة .12822   9 الشمالي الجبل شرق

2.3500 %78.3 كبيرة .19568   10 غرناطة شارع القديمة البلدة

2.3333 %77.8 كبيرة .11130   11 التايه عراق/ البلد عسكر

2.2500 %75.0 كبيرة .25000   12 وزن بيت

2.0222 %67.4 متوسطة .11232   13 رفيديا

1.9286 %64.3 متوسطة .16456   14 الشعبية المساكن

1.8333 %61.1 متوسطة .30732   15 زواتا

1.8000 %60.0 متوسطة .17168   16 الضاحية

1.5000 %50.0 متوسطة .28868   17 الصناعية المنطقة

  

إن عينة الدراسة من سكان راس العين تواجه صعوبة  كبيـرة فـي   ) 1(يتبين من الجدول رقم 

العامة  بينما سكان المنطقة الصناعية تواجه صعوبة متوسطة في الوصول الحدائق الوصول الى 

  :كما هو مبين في الشكل التالي الى الحدائق العامة
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  .التحليل اإلحصائي للفرضيات ونتائج اختباراتها) 9(ملحق رقم

عند  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه) 1(

االتجاهات نحو صعوبة الوصول الى الخدمات العامة مـن   من حيث ،)α=0.05( داللة مستوى

 استخدم المتوسطات الحسـابية واختبـار التبـاين األحـادي    " وجهة نظر األفراد ومتغير الحي 

)onewayANOVA (رقـم   ينكانت النتائج كما هو مبين في الجدولللعينات المستقلة و)1،2( 

  :ينالتالي

  وسطات الحسابية لصعوبة الوصول الى الخدمات العامة ومتغير الحيالمت )1( جدول

  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

 2.0048 38 المخفية

 2.0789 29 الشمالي الجبل شرق

 1.9111 47 الشمالي الجبل غرب

 2.1649 43 التايه عراق/ البلد عسكر

 1.7000 48 رفيديا

 2.0556 50 العين راس

 1.6681 41 نةالياسمي غرناطة

 1.6699 20 الضاحية

 1.9821 14 الشعبية المساكن

 2.3136 13 روجيب

 2.1377 19 القدس شارع

 1.9425 31 العامود خلة

 2.2527 7 قليل كفر
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 2.2914 6 زواتا

 2.2115 4 وزن بيت

 1.4667 20 غرناطة شارع القديمة البلدة

 1.2917 4 الصناعية المنطقة

ان هناك فروق بين األوساط الحسابية لفئات متغير الحـي حيـث   ) 1(ول تضح من خالل الجد

كانت أعلى األوساط الحسابية لفئة حي روجيب واقلها لفئة المنطقة الصناعية وللتحقـق مـا اذا   

كانت الفروق في المتوسطات الحسابية قد وصلت الى مستوى الداللة اإلحصائية استخدم اختبـار  

  :يوضح ذلك) 2( جدولتحليل التباين االحادي وال

نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق من حيث االتجاهات نحو صعوبة ) 2(لجدول ا

  ومتغير الحي الوصول الى الخدمات العامة من وجهة نظر األفراد

مستوى 

  )P(الداللة

) ف( قيمة

 المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

  مصدر التباين

.000 7.715 

1.329 16 21.267   المربعات بين الفئات

.172 417 71.841   المربعات الداخلية

  433 93.108   المجموع الكلي

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

أصغر من القيمـة   ةالقيم هذه 0.000 الداللةمستوى  ةإن قيم) 2(يتبين من الجدول رقم 

توجـد  "  نرفض صحة الفرضية ونقـول بأنـه   فإنناولذلك ، )0.05( لمحددة في الفرضية وهيا

االتجاهات نحـو صـعوبة    من حيث ،)α=0.05(  عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات فروق

  "الوصول الى الخدمات العامة  من وجهة نظر األفراد تعزى إلي متغير الحي 



 13

عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه) 2(

االتجاهات نحو أسباب التأخر في الوصول الى الخدمات العامة مـن   من حيث ،)α=0.05( داللة

استخدم المتوسـطات الحسـابية واختبـار التبـاين     " وجهة نظر األفراد تعزى الى متغير الحي 

رقم  ينلجدولكانت النتائج كما هو مبين في اللعينات المستقلة و) one way ANOVA(األحادي

  -:ينالتالي )3،4(

  )3( جدول

المتوسطات الحسابية لالتجاهات نحو أسباب التأخر في الوصول الى الخدمات العامة من وجهة 

  تعزى الى متغير الحي  نظر األفراد

  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

 2.4121 33 المخفية

 1.9556 27 الشمالي الجبل شرق

 2.0806 36 الشمالي الجبل غرب

 2.2341 41 التايه عراق/ البلد عسكر

 2.2240 25 رفيديا

 2.3469 49 العين راس

 2.2808 39 الياسمينة غرناطة

 2.2667 18 الضاحية

 2.1231 13 الشعبية المساكن

 2.2154 13 روجيب

 2.2000 18 القدس شارع

 2.0222 27 العامود خلة
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 2.0571 7 قليل كفر

 2.1000 6 زواتا

 1.8667 3 زنو بيت

 2.2000 19 غرناطة شارع القديمة البلدة

 2.4000 4 الصناعية المنطقة

ان هناك فروق بين األوساط الحسابية لفئات متغير الحـي حيـث   ) 3(تضح من خالل الجدول 

كانت أعلى األوساط الحسابية لفئة حي المخفية واقلها لفئة بيت وزن وللتحقـق مـا اذا كانـت    

ات الحسابية قد وصلت الى مستوى الداللة اإلحصائية استخدم اختبار تحليل الفروق في المتوسط

  :يوضح ذلك) 4( التباين االحادي والجدول

نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق من حيث االتجاهات نحو أسباب التأخر ) 4(لجدول ا

  ر الحيتعزى الى متغي في الوصول الى الخدمات العامة من وجهة نظر األفراد

مستوى 

  )P(الداللة

) ف(قيمة

 المحسوبة

  

متوسط 

  المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

  مصدر التباين

.001 2.636 

  المربعات بين الفئات 6.683 16 418.

.158 361 57.202   المربعات الداخلية

  377 63.884   المجموع الكلي

 

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

أصغر من القيمـة   ةالقيم هذه 0.001 الداللةمستوى  ةإن قيم) 5(ن من الجدول رقم يتبي

 توجد فروق"  نرفض صحة الفرضية ونقول بأنه فإنناولذلك ، )0.05(لمحددة في الفرضية وهيا



 15

االتجاهات نحو أسباب التأخر فـي   من حيث ،)α=0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات

  "العامة من وجهة نظر األفراد تعزى إلي متغير الحي الوصول الى الخدمات 

  

مـن حيـث    ،)α=0.05( عند مستوى داللـة  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق") 3(

من أجل فحـص  ، " االتجاهات نحو صعوبة المواصالت من وجهة نظر األفراد ومتغير الجنس

كانت النتائج كمـا  المستقلة وللعينات ) ت(صحة الفرضية المتعلقة بمتغير الجنس استخدم اختبار 

  -:التالي )(هو مبين في الجدول رقم 

  

حيث االتجاهات  نحو صعوبة المواصالت من من  لداللة الفروق) ت(نتائج اختبار ) 5(الجدول 

  وجهة نظر األفراد ومتغير الجنس

)ت(قيمة )P(الداللة  

  )215=العدد(ذكر  )219=العدد(أنثى

  متوسطال  االنحراف  المتوسط االنحراف

0.016 4.140 -  .47211 2.0184 .43752 1.8374 

  )432(، بدرجات حرية)α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *  

أصغر مـن   ةالقيم ،  وهذه0.016الداللة السابق، أن مستوى ) 5(يتبين من الجدول رقم 

توجد "  ل بأنهنرفض صحة الفرضية ونقو فإنناولذلك ، )0.05( لمحددة في الفرضية وهيالقيمة ا

من حيث االتجاهات نحـو صـعوبة    ،)α=0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات فروق

  "المواصالت من وجهة نظر األفراد ومتغير الجنس

 وفئة االنـاث ) 1.8374( ويتبين من الجدول السابق أن هناك تباعد في الوسط الحسابي لفئة ذكر

نها تواجه صعوبة كبيرة في الوصول الى الخـدمات  حيث أن فئة اإلناث تميل الى أ) 2.0184(

  .العامة مقارنة بالذكور



 16

  

عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه) 4(

قمنـا  "بين توزيع الخدمات اليومية الذي يحتاج اليها األفراد و متغير الجـنس  ،)α=0.05( داللة

يوضح التكـرارات والنسـب   ) 6(تربيع على فئات االجابة وفيما يلي جدول  بتطبيق اختبار كاي

المئوية لفئات اإلجابة بين توزيع الخدمات اليومية الذي يحتاج اليها األفراد مـن وجهـة نظـر    

الذي يليه يوضح اختبار بيرسون كـاي تربيـع لمتغيـرات    ) 7( األفراد و متغير الجنس وجدول

  .الفرضية

بين توزيع الخدمات اليومية الذي يحتاج اليها األفراد و  تالنسبي والتكراراالتوزيع  )6( جدول

  متغير الجنس    

 

 

اليها يوميا  هل تشعر ان الخدمات التى تحتاج

 موزعة بجوار سكنك

المجموع

غير موزعه 

 بشكل جيد

موزعه 

 نسبيا

 موزعه جيدا

 

 216 32 120 64التكرارات ذكرالجنس

% 29.6% 55.6% 14.8% 100.0

% 

 218 20 102 96التكرارات انثى

% 44.0% 46.8% 9.2% 100.0

% 

 434 52 222 160التكرارات المجموع

% 36.9% 51.2% 12.0% 100.0

% 
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اليها يوميـا   يحتاجالتى  من فئة الذكور ترى أن الخدمات% 55.6يتبين من الجدول السابق أن  

منهم يرون % 14.8بأنها غير موزعة بشكل جيد ويرون % 29.6و السكنبجوار  نسبياموزعة 

من فئة اإلناث ترى بان الخدمات التي يحتجن أليهن يوميا موزعـة  % 46.8بأنها موزعة جيدا و

من فئة اإلناث يرون بأنهـا موزعـة   % 9.2يرون بأنها غير موزعة بشكل جيد و% 44نسبيا و

  جيدا   

خدمات اليومية الذي يحتاج اليها األفراد اختبار بيرسون كاي تربيع بين توزيع ال )7( جدول

  من و متغير الجنس

 10.620 قيمة بيرسون كاي تربيع

 2 درجات الحرية

 0.005 مستوى المعنوية

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

وهي  0.005.ومستوى الداللة  10.620من الجدول السابق نالحظ أن قيمة بيرسون كاي تربيع 

توجـد  "  يمة المحددة في الفرضية لذلك فأننا نرفض صحة الفرضية ونقول بأنـه  أصغر من الق

بين توزيع الخدمات اليوميـة الـذي    ،)α=0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات عالقة

  " يحتاج اليها األفراد و متغير الجنس
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عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه) 5(

قمنا بتطبيق "بين التأخر في الوصول الى الخدمات العامة و متغير الجنس  ،)α=0.05( داللة

يوضح التكرارات والنسب المئوية ) 8(اختبار كاي تربيع على فئات االجابة وفيما يلي جدول 

الذي ) 2( وجدول لفئات اإلجابة بين التأخر في الوصول الى الخدمات العامة و متغير الجنس

  .يليه يوضح اختبار بيرسون كاي تربيع لمتغيرات الفرضية

بين التأخر في الوصول الى الخدمات العامة و متغير  تالتوزيع النسبي والتكرارا )8(جدول

  الجنس

 

 

العامة هل تتاخر في  عند ذهابك الى اماكن الخدمات

 الوصول
المجموع

 غالبا نادرا ال
 نعم

 

الجنس

ذكر
 210 34 52 73 51تكراراتال

% 24.3% 34.8% 24.8% 16.2% 100.0%

انثى
 206 44 61 45  56التكرارات

% 27.2% 21.8% 29.6% 21.4% 100.0%

 المجموع
 416 78 113 118 التكراراتالتكرارات

% % 28.4% 27.2% 18.8% 100.0%

نادرا ما % 34.8ة من فئة الذكور بنسبة يتبين من الجدول السابق أن أكبر نسبة من عينة الدراس 

ال تتأخر في الوصول وغالبا ما تتـأخر  % 24.3تتأخر في الوصول الى أماكن الخدمات العامة ة
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 2من فئة الذكور تتأخر في الوصول الى أماكن الخدمات العامة بينمـا  % 16.2في الوصول و 

أخر في الوصول الى أماكن الخـدمات  النسبة األكبر من عينة الدراسة من فئة األناث غالبا ما تت

منهم يتأخرون في الوصول الـى  % 21.4و نادراً% 21.8منهم ال يتأخرون و% 27.2العامة و

  . أماكن الخدمات العامة

اختبار بيرسون كاي تربيع بين التأخر في الوصول الى الخدمات العامة و متغير  )9( جدول

  الجنس

 8.839 قيمة بيرسون كاي تربيع

لحريةدرجات ا  3 

 0.032 مستوى المعنوية

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

وهـي   0.032.ومستوى الداللـة   8.839من الجدول السابق نالحظ أن قيمة بيرسون كاي تربيع

توجـد  "  أصغر من القيمة المحددة في الفرضية لذلك فأننا نرفض صحة الفرضية ونقول بأنـه  

بين التأخر في الوصول الى الخدمات  ،)α=0.05( ند مستوى داللةع ةلة إحصائيالد ذات عالقة

  " العامة و متغير الجنس 
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عنـد   ةلة إحصـائي الد ذات ال توجد فروق"لقائلة بأنه امن أجل دراسة صحة الفرضية ) 6(

من حيث وجود صعوبة في الوصول الى أماكن الخدمات العامـة   ،)α=0.05( مستوى داللة

للعينات المسـتقلة  ) ت(استخدم اختبار ، " واصالت عامة بالقرب من المنزلومتغير وجود م

  :التالي )10(كانت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم و

لداللة الفروق من حيث وجود صعوبة في الوصول الى أماكن ) ت(نتائج اختبار ) 10(الجدول 

  لالخدمات العامة ومتغير وجود مواصالت عامة بالقرب من المنز

)ت(قيمة )P(الداللة   )93=العدد(ال  )240=العدد(نعم 

  االنحراف
  المتوسط

  االنحراف
  المتوسط

0.000 4.077 0.20932 1.4785 0.17989 1.5789 

  )58(، بدرجات حرية)α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *  

أصغر من  ةالقيم وهذه  0.000 الداللةالسابق، أن مستوى ) 10(يتبين من الجدول رقم 

توجـد  "  نقبل صحة الفرضية ونقول بأنه فإنناولذلك ، )0.05( لمحددة في الفرضية وهيالقيمة ا

من حيث وجود صعوبة في الوصـول   ،)α=0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات فروق

  ." الى أماكن الخدمات العامة ومتغير وجود مواصالت عامة بالقرب من المنزل

ل أن هناك تباعد بين األوساط الحسابية لفئة عدم  وجـود مواصـالت   ويتبين من الجدو

) 1.4785( ووجود مواصالت عامة بالقرب مـن المنـزل  ) 1.5789( عامة بالقرب من المنزل

حيث أن فئة من ال يوجد مواصالت عامة بالقرب من المنزل تميل الى الموافقة بشكل أكبر نحو 

كن الخدمات العامة من فئة التي توجد مواصـالت  أن هناك وجود صعوبة في الوصول الى أما

 .عامة بالقرب من منزلها
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عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه) 7( 

قمنا ..."   "بين امتالك سيارة والتأخير في الوصول الى اماكن الخدمات العامة ،)α=0.05( داللة

يوضح التكرارات والنسـب  ) 11(ر كاي تربيع على فئات االجابة وفيما يلي جدول بتطبيق اختبا

  .ماكن الخدمات العامةالالمئوية لفئات اإلجابة بين امتالك سيارة والتأخير في الوصول 

  العامة لخدماتل لوصوللبين امتالك سيارة والتأخير  تالتوزيع النسبي والتكرارا )11(جدول

 

 

 هل تمتلك سيارة

جموعالم   
 ال

 نعم

 

عند ذهابك الى

الخدمات اماكن

العامة هل 

تتاخر في 

 الوصول

 ال
 103 46 57التكرارات

% 55.3%44.7% 100.0% 

 نادرا
 113 40 73التكرارات

% 64.6%35.4% 100.0% 

 غالبا
 108 17 91التكرارات

% 84.3%15.7% 100.0% 

 نعم
 71 12 59التكرارات

% 83.1%16.9% 100.0% 

 المجموع
 395 115 280 التكرارات

% 70.9%29.1% 100.0% 
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  .يليه يوضح اختبار بيرسون كاي تربيع لمتغيرات الفرضية)  12( وجدول

يتبين من الجدول السابق أن أكبر نسبة من عينة الدراسة من الذين ال يتأخرون في الوصول الى 

يملكون سيارة و من نادرا مـن  % 44.7ملكون سيارة ومنهم ال ي% 55.3أماكن الخدمات العامة 

يمتلكـون  % 35.4و% 64.6يتأخر في الوصول الى اماكن الخدمات العامة من عينة الدراسـة  

% 84.3سيلرة ومن غالبا من يتأخر في الوصول الى أماكن الخدمات العامة من عينة الدراسـة  

الدراسة ممن يـتاخرون في الوصول  من عينة% 83.1ال يملكون سيارة والباقي يمتلك سيارة و

  .منهم يمتلكون سيارة% 16.9ال يملكون سيارات و

ختبار بيرسون كاي تربيع بين امتالك سيارة والتأخير في الوصول الـى امـاكن   ا) 12( جدول

  الخدمات العامة

 28.715 قيمة بيرسون كاي تربيع

 3 درجات الحرية

 0.00 مستوى المعنوية

  )α=0.05(ستوى الداللة دال إحصائيا عند م*

وهـي   0.000.ومستوى الداللة 28.715 من الجدول السابق نالحظ أن قيمة بيرسون كاي تربيع

توجـد  " أصغر من القيمة المحددة في الفرضية لذلك فأننا نرفض صحة الفرضية ونقول بأنـه  

ر فـي  بين امـتالك سـيارة والتـأخي    ،)α=0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات عالقة

   ."الوصول الى اماكن الخدمات العامة
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عنـد   ةلـة إحصـائي  الد ذات ال توجد عالقة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه   )8( 

قمنا ..."   "بين التأخر في الوصول الى أماكن الخدمات العامة والدخل ،)α=0.05( مستوى داللة

  ) 13(في يلي جدول بتطبيق اختبار كاي تربيع على فئات االجابة و

بين التأخر في الوصول أماكن الخدمات العامة  تالتوزيع النسبي والتكرارا )13( جدول

  .والدخل

 

 الدخل فئات

 150 المجموع

 فاقل

-151من

350 

-351من

550 

-551من

 فاكثر

عند ذهابك الى 

الخدمات  اماكن

العامة هل تتاخر 

 في الوصول

 ال
 46 6 12 22 6التكرارات

% 13.0%47.8%26.1% 13.0% 100.0% 

 نادرا
 61  12 32 17التكرارات

% 27.9%52.5%19.7%  100.0% 

 غالبا
 49 5 6 24 14التكرارات

% 28.6%49.0%12.2% 10.2% 100.0% 

 نعم
 32 3 8 14 7التكرارات

% 21.9%43.8%25.0% 9.4% 100.0% 

 المجموع
 14 38 92 44 44التكرارات

% 23.4%23.4%48.9% 20.2% 7.4% 
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  .يوضح اختبار بيرسون كاي تربيع لمتغيرات الفرضية) 14( جدول

يتبين من الجدول السابق أن أكبر نسبة من عينة الدراسة من الذين ال يتأخرون في الوصول الى  

-351مـن  % 26.1و 350-151منهم مستوى دخلهم ما بـين  % 47.8أماكن الخدمات العامة 

فأكثر  و من نادرا من يتأخر في الوصول الى  551دينار فأقل و من  150% 13نار ودي 500

مـنهم  % 27.9و% -151منهم دخلهم ما بين % 52.5اماكن الخدمات العامة من عينة الدراسة 

دينار ومن غالبـا ممـن يتـأخرون فـي      550-351دخلهم ما بين % 19.7دينار فأقل و 150

دينار  150% 28.6دينار و 350-151دخلهم ما بين % 49مة الوصول الى اماكن الخدمات العا

منهم غالبا ما يتأخرون وأكير نسبة من % 10.2فأكثر  551ومن  550-351من% 12.2فأقل و 

دينار  55-351من% 25و 350-151منهم دخلهم ما بين % 43.8عينة الدراسة ممن يتأخرون 

  فأكثر   -551% 9.4فأقل و  150% 21.9و

بار بيرسون كاي تربيع بين التأخر في الوصول الى أماكن الخدمات العامة اخت )14( جدول

  والدخل

 5.573 قيمة بيرسون كاي تربيع

 3 درجات الحرية

 0.134 مستوى المعنوية

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

وهـي   0.134.ومستوى الداللـة  5.573 من الجدول السابق نالحظ أن قيمة بيرسون كاي تربيع

ال  توجـد  "أصغر من القيمة المحددة في الفرضية لذلك فأننا تقبل صحة الفرضية ونقول بأنـه  

بين التأخر في الوصول الـى أمـاكن    ،)α=0.05( عند مستوى داللة ةلة إحصائيالد ذات عالقة

  ." الخدمات العامة والدخل 
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Abstract 

 
The distribution and planning of public services is considered one of the 

major objectives of city planning due to its direct relation with serving 

residents, meeting their needs, and their accessibility to these services. 

 

The Palestinian cities in general and Nablus city in particular are suffering 

from the random distribution of public services without referring to the 

planning regulations that are based on population density and range of 

these services. In addition, there is adifficulty for the inhabitants of some 

residential districts, especially the outer ones and the suburbs, in 

accessibility to basic services like education and health.  
 

The major aim of this thesis is to study and analyze the current situation of 

public services in Nablus City as a case study through the application of 

certain accessibility measures to these services. The methodology of the 

study was based mainly on the descriptive and analytical methods using the 

available data and the field survey of public services as well as the results 

of the questionnaire distributed to a random sample in the city to measure 

the accessibility and determine the difficulties in access to these services.  

 

The results of the study indicated that there is a medium degree of 

accessibility to public services for most districts in Nablus City except 



 c

some suburbs like Kufr Qallil, Zawata, and Roujeeb, which face difficulty 

in access to these services. Also, the results showed that there is a medium 

degree of difficulty in most districts and a high degree of difficulty in the 

suburbs to access to public hospitals.  
 

For other services like public libraries, banks, and post office, the results 

indicated that there is a medium degree of difficulty in access to such 

services from most of districts in the city. 
 

The results of the study have referred the difficulty in access to public 

services in Nablus City to certain factors, the most important being the long 

distance from public services, traffic congestion, and the absence of public 

transportation. 

 

The study suggested providing certain public services in specified locations 

in the city of Nablus so that to cover the shortage in distribution of these 

services through out the city; and to provide better accessibility for these 

services to the surrounding neighbourhoods.   

 

The study recommended the necessity of using the accessibility measures 

as a basic factor in the planning and distribution of public services in the 

city. In addition, it recommended the necessity of undertaking a traffic plan 

for arranging the transportation network, and the provision of public 

transportation service in Nablus City.  

 

Finally, the study recommended the importance of preparing similar studies 

in other Palestinian cities on the regional scale including the city and its 

surroundings.  

  




