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 ٥٧٨ فريح العنزي. د.إعداد أ

  غانم سلطان آمان ثـــــاسم الباح
تطور العمران في دولة الكويت وأثـره علـى          ثــــعنوان البح

  تطور شبكة الطرق وحركة النقل البري
  اإلسكندرية ةـــــــجامع

  اآلداب ةــــــــكلي
  الجغرافيا م ــــــــقس

  )م١٩٨٦(دكتوراه  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

ـ         سمن أهداف الدرا    ةة تحديد اتجاهـات التوسـع العمرانـي والتنمي
في ضوء الخطط العمرانية    . قل في الكويت مستقبال   نالحضرية، وشبكة ال  

وهـي  . ومشروعات النقل والتوزيع الجغرافي ألنماط اسـتغالل األرض       
كذلك مـن  . النسبة لمستقبل العمران في البالد بأمور لها أهميتها القصوى     

سة تحديد مدى قوة االرتباط أو العالقة بين نمـو العمـران            أهداف الدرا 
وتطور شبكة الطرق الحديثة من جهة وبين نمو العمران وتطور حجـم            

  .الحركة على هذه الطرق من جهة ثانية
ما م و – من وجهة نظر الباحث      –ومما يزيد من أهمية هذه الدراسة       

وضوع العمران  دفعه الختيار هذا الموضوع، أن األبحاث التي تناولت م        
ومن ثم كانـت    . في الكويت من قل، تناولته من زوايا محددة غير شاملة         
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مكتملة وواضحة عن   الصورة  هذه الدراسة الشاملة ضرورية لكي تكون       
 الكويت، أضف إلى ذلك أن دراسة هذا الموضوع تعـد           لةالعمران في دو  

  . قل في الكويتنلبنة جديدة يضعها الباحث في بناء دراسات ال
  هج الدراسةمن

وطبق في دراسته عـدة     . أن الباحث قد اتبع طريقة المرونة المنهجية      
ومـن هـذه    . ة في كل فصل   سكانت تفرضها طبيعة الدرا   . أساليب منهجية 

األساليب أسلوب المالحظة ثم الوصف والتعليل، وأسلوب الدراسة الميدانية         
دام كمـا اسـتخ   . القائمة على استمارات االستبيان والحـصر اإلحـصائي       

األسلوب الكمي في تحليل البيانات اإلحصائية واستخالص النتائج وتطبيـق          
 إليجاد  computerكما استخدم الحاسب اآللي     . بعض المعادالت الرياضية  

كإيجـاد العالقـة بـين العمـران        . أنواع من العالقات بين ظواهر متعددة     
يضا أسلوب  والسكان والتجارة الخارجية وحركة النقل الدولية، كما استخدم أ        

  .التمثيل البياني للوصل إلى بعض النتائج
  استنتاجات الدراسة

 ارتباط النمو العمراني لمدينـة الكويـت القديمـة بموقعهـا            :أوال  
البحريـة   في على جون الكويت، قد امتد عمرانها على طول الواجهة         االجغر

ـ       ددون التوغل إلى الداخل كما ظلت الم       سة ينة القديمة هذه لفترة طويلـة حبي
 حتى تم هدم أخر سور لها في منتصف الخمسينيات مـن القـرن              ،أسوارها
وقد اتسمت مورفولوجية تلك المدينة بالبساطة والتـشابه وبوجـود          . الحالي
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 ومراكز نـشاطها التجـاري وتجمعـات    ةلمديناسواق أمنطقة مركزية تضم   
  .السكان

طول على  السكنى   لوحظ من الدراسة أيضا أنه نتيجة للتركز         :ثانيا  
حرية المحدودة لمدينة الكويت القديمة وقيام عمرانها داخل نطـاق          بالجبهة ال 

  .سورها القديمة
 بدأت مراحل النمو العمراني الحديث في الكويت منـذ عـام            :ثالثا  

، بامتداد العمران خارج سور مدينـة الكويـت القديمـة، وظهـور             ١٩٥٣
  .الضواحي الجديدة وشبكة الطرق الدائرية واالشعاعية

 المحـالت   في لوحظ من الدراسة الميدانية  أن أنماط السكن          :رابعا  
 ومـساكن   .فهي تتفاوت بين ذوى الدخل المحدود     . العمرانية بالكويت متنوعة  

  .ذوى الدخل المتوسط
 تتألف شبكة الطرق الحديثة في الكويت مـن سـت طـرق             :خامسا

  .ادائرية، تلتف حول الكتلة العمرانية في مدينة الكويت وضواحيه
 يواجه النقل البري الداخلي في الكويت بعـض المـشكالت           :اًسادس

أهمها، مشكالت االزدحام، وحوادث المرور، ومواقـف الـسيارات وعـدم           
  .ا داخل مدينة الكويتيمالتنسيق بين خدمات النقل العام والخاص الس

  


