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  المقدمة

السعودية   العربية  المملكة  حكومة  تبنت  ا تولي  فقد  لذا  واقتصاديًا.  واجتماعيًا  المدن عمرانيًا  بتنمية  متزايدًا  هتمامًا 
ال شأنها رفع  الرئيسالمملكة سياسات جديدة وإستراتيجيات تخطيطية شاملة من  المدن  في  العمرانية  ة وذلك  كثافة 

سي وتصغير الحد األدنى لمساحة قطعة األرض السكنية. ولدعم هذه  بتوجيه عمليات التنمية العمرانية للتوسع الرأ
السياسات فقد استحدثت الدولة مجموعة من اإلستراتيجيات في مجال اإلسكان والتي من شأنها دعم التوسع الرأسي  

  3   6شمااًل مع خط الطول    2   4    2   8دائرة العرض    التقاءالتي تقع عند    المنورةمدينة  وال  .  (1) ةفي المباني السكني
ذات التاريخ الموغل في القدم وشهدت ومازلت تشهد العديد من التغيرات في  من مدن المملكة  واحدةً   (2)  شرقاً     39

كبيرة في  زيادة  بيئتها السكنية، ويعد الربع األخير من القرن العشرين في المدينة المنورة أكثرها تأثيرًا حيث شهدت  
الع  وظلت حتى وقت قريب تحتفظ بتراثهاالعمرانية .    تهارقع حتى تعرضت   .  (3) متميزةال   مرانيةالعريق ومالمحها 

لتحديات   المملكة  مدن  من  السكنيةكغيرها  بيئتها  في  طبيعية    كبيرة  كافة  لكنتيجة  على  التقني  التطور  سرعة 
 . وامل الجغرافية المختلفةالعالعديد من تغيرات في  ت والالمستويا
،  و بقدسية  للمدينة المنورة مكانتها الخاصة في قلب كل مسلم ومسلمة ، و الجميع يتعامل معها ، بوعي  كما أن  

، التجرد من ذلك . وبالمقابل ، في المنظور العلمي ، هي كائن عضوي ، ينمو    ويصعب ، إن لم يكن مستحيالً 
ياتهم في كثير من االحيان ، وضعف جزاء من بدنه نتيجة نشاطات الساكنين وفعالأويترهل و تصيبه العلل في  

. ودراستها من هذه الزاوية ضرورة علمية يفرضها الوجدان وحب مدينة    األحيانفي التخطيط والسيطرة في بعض  
لم تهدأ يومًا ولم تقبل أن تكون مدينة ساكنة رغم كل السكون والسكينة التي تملؤها. مدينة  ف  ،  مين  ألالرسول ا 

ها ، لم تكن يومًا إال مدينة كل المسلمين ، يعيشون كل األمكنة في مكان واحد  ر ذا هو قد في حالة تغيير مستمر فه
، حيث سكنت فيها روح النبي    . وقد خصها هللا تعالى بخصائص عن سائر المدن (  4) وكل األزمنة في زمان واحد

  النفوس    إليها  ، وتجتذب  المؤمنة، وتمنحها خصوصية تستهوي القلوب    بصفات تميزها عن مثيالتها  هافرد. وت
العبادة بطمأنينة  رحابها  في  تنعم  اإليمان  كي  حالوة  أكنافها  في  وتتذوق  النبوي .  ،  هذه    أهم  الشريف   والمسجد 

 
 ، جامعتي حلوان و طيبة بالمدينة المنورة .  والعلوم اإلنسانية عمر محمد علي محمد أستاذ مساعد بكليتي اآلداب *

  العراق. -وحدة االبحاث المكانية ، جامعة ديالى مدير مضر خليل العمر ،  **

: الندوة الثانية لإلسكان الميسر    ورقة عمل"،    : مدخل لتيسير اإلسكان  الشقة السكنية كنمط إسكان للعائلة السعودية"    وعد بنت عبدهللا الشدي  (1)
 . 1، ص  هـ1429ربيع ثاني   24-22الخبر  ،: حلول إبداعية  والميسر بالمملكة العربية السعودية

الرياض    (2)  ، األولي  الطبعة   ، الملك سعود  جامعة  المكتبات،  عمادة شؤون   ،" المنورة  المدينة  أطلس   " مكي  إبراهيم  بن  هـ  1405محمد شوقي 
           . 9 -8م ، ص.ص 1985/

)3( Hourani A . H . (ed) " The Islamic City " , Papers Delivered At The Meeting Of The Near Eastern 

Groups Oxford , 1965 , P.P 12-16 . 
  40  ، ص  م2001نوفمبر  (  135)العدد  ، السنة الحادية والعشرون ،    مجلة البناء  " ،  طيبة الطيبة ، مكان لكل األمكنة  "النعيم  عبدهللا  مشاري  ( 4)
.  
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المتميزة   ونشأتهإذ  األمكنة  ُمن ِشئه  في  في وظيفته    تميز  وتميز  الزمان    تتخطو ،  حدود    .(  1) المكان وإطار  آثاره 
الزمنوألنها مفعمة   الساعة ، وعبر  والحركة فيها دائبة على مدار  البشرية  ،   بالحياة ،  ليها متواصلة  إ والتدفقات 

و ،    دوماً  في  بوبشكل  نظيرها  يقل  حيوية  معظم  سياقات  فان  لذا   ، العالم  فيها    Dynamicمدن    فرازاتها إ و الحياة 
  تتبعيه . ويتطلب هذا القيام بدراسات  المدن غيرها من للعيان بزمن قصير مقارنة مع   ان تظهر   )السلبية وااليجابية( 

 االجتماعي(.   –االقتصادي  – سكنيوكشف مستمر لحالها البيئي )ال
لى قراءة  إبحاجة    والمؤشرات التي يعتمدها المرصد الحضري في المدينة المنورة ، والدراسات التي ينجزها ،   

. قراءة من زوايا نظر    وليألا   رقام المؤشرات ونتائج التحليلأ من نوع خاص ، قراءة لما بين األسطر ، وما تعنيه  
تتناسب مع  هم وتحقق لمدينة الرسول حياة صحية مميزة  اتأداء واجبفي  ها  يمختلفة تعين صانعي القرارات و منفذ

.  رة للمدينة المنو   سكنيةمن هذا المنطلق ، لترسم مالمح البيئة ال  فكرة هذا البحث. وجاءت  مكانتها ومقامها الرفيع  
تطبيقية  فهي دراسة  .  لرسم السياسات الناجعة لما يطرأ من ظواهر ومشكالت  رضية تعتمد  أ  قراءتها   ولتكون نتائج 

 دامتها  .إعلى خدمتها و   قائمينللمدينة المنورة ، وتخدم ال المنحى
 أهداف البحث

 : إلي بحثهدف الوي
الحضري   • المرصد  عرضها  التي  السكني  الواقع  متغيرات  في  )الكامنة(  لألنماط  المكانية  األبعاد  تأشير 

 االخرى ذات العالقة( .)واإلحصاءات 
تحديد هذه العوامل الجغرافية المؤثرة في البيئة السكنية ودرجة تأثيرها و طبيعتها ، وإيجاد االرتباط ما بين   •

واالقتصادية، من حيث التباين والتشابه ما بين هذه المؤشرات ، وانعكاسه    المؤشرات السكنية واالجتماعية 
 على مستوى الخدمة ودوره في عملية التخطيط المستقبلية.

وهذه  ،  (  ديموغرافياً   –  اقتصادياً   –  ل مالمح الصورة البيئية المجسمة عن السكني وساكنيه )عمرانياً يتشك •
متحركة دائم  الصورة  بعوامل عديدة     Kaleidoscope  بشكل  فتتأثر  المتغيرات وما  ،  مع  التعامل  عند 

شرطة ال صلة بينها ، والواقع  أتشكله من محاور وإبعاد بصيغة منفردة فأنها تعرض الصورة مجزأة وكأنها  
 .غير ذلك . فكما قال توبلر أن أي شيء مرتبط بكل شيء

البعض   • بعضها  مع  متغيراته  بين  الربط  الجوهري  فمن  السكني  للواقع  )موزائيك(  مجسمة  عرض صورة 
 .( األبعاد السكنية للمدينة المنورة  System Approachلتعرض )وبمنحى نظامي 

عرض المتغيرات منفردة يمثل مرحلة أولى ومستوى تحليلي وصفي ، يليه مرحلة سبر أعماق العالقات   •
المتغير  ابين  المستوى  هذا  ويشكل  تشكلها،  التي  المكانية  األنماط  إلى  وصواًل  تعتمد  أل ات  التي  رضية 

 . إلغراض تقييم كفاءة وكفاية الخدمات المجتمعية و التخطيط للتنمية المكانية الحقاً 
 منج البحث:

حيث   من  الدراسةأما  على  أ فقد    منهجية  الباحثان  المقارن عتمد  التحليلي  عمل   استخدامهوتم  :  المنهج    في 
القومية والعالمية  على مستوى المدينة وعند المقارنة بالمؤشرات  الواقع السكني التي تعكس  المقارنات بين المؤشرات

تفكيكها وتحليلها ومن ثم إعادة   وبواسطة هذا المنهج تم فهم الظاهرة، محل الدراسة من خالل   منهج النظام : ،  
كان للمنهج االستنباطي حيز من البحث في استخدام الوسائل    خيراً أو ،  تركيبها في إطار متكامل يعرف بالنظام  
  –االقتصادي    –السكني  )مؤشرات  ال   تحليلالمنهج في   وقد استخدم هذاالمقيسة وأفرازات ذلك في التنميط السكني  

 
تحليل جغرافي " ، مجلة مركز    –اخل الطريق الدائري األول  عمر محمد علي محمد " الحراك التنموي بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة د(  1)

 .  122-121م ، ص.ص 2008البحوث الجغرافية والكارتوجرافية ، جامعة المنوفية ،  العدد التاسع عشر ، مارس 
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تجميع  ( االجتماعي إعادة  للخروج ثم  أخرى  مرة  المنورة  ونتائج بمستويات   ها  للمدينة  إلي  ،    (1) أفضل  باإلضافة 
االسلوب الكمي في وضع مؤشرات لمتغيرات الدراسة ، ومن خالل إنشاء قواعد بيانات تم التعامل معها  استخدام  

ستخرج المعدل ، إيجاد معامل التباين ، تحديد معامل االرتباط ، إجراء  أإلجراء عمليات تحليل إحصائية تمثلت بـ )
،  ونتائج التحليل االحصائي تم اعتماده كبيانات لقاعدة البيانات المكانية الخاصة بمنطقة الدراسة    .تحليل عاملي(  

سكنية تتكون من أحد  ال واعتمد على عدد من المؤشرات المرتبطة بالبيئة   (SPSS)حزمة برامج  ذلك باستخدامو 
مع البيئة السكنية كنوع المبنى ودرجة التزاحم وحجم   اً عكسي   اً وبعض هذه المؤشرات تتناسب تناسب (عشر مؤشرًا  

ثالثة مستويات هي )بيئات سكنية ذات جودة جيدة، وبيئات   إلي  المدينةالبيئة السكنية في    توقد صنف،  األسرة  
 .رديئة(  وبيئات سكنية سكنية ذات جودة متوسطة،

 

  
 م 2012/    هـ 1433( التقسيم اإلداري ألحياء وبلديات المدينة المنورة المعتمد بأمانة المدينة المنورة    1شكل )  

 
مدينة المنورة تتكون من سـبعة للـديات هـي : العـوالي و بـاء والعقيـي وال يـداء أن ال  (1وتظهر بيانات الشكل )

وبلــح حجــم والحرم والعيون وأحد ، ومجموعة من األحياء المختلفة التي تقترب من تسعون حيًا مأهواًل بالسكان ، 
 

 . 285م( " مناهج البحث الجغرافي " ،مركز معالجة الوثائق ، شبين الكوم ، ص 1994فتحي محمد مصيلحى خطاب ) (1)
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ــام  ــة المنـــــورة عـــ ــف نســـــمة ،  855.743هــــــ حـــــوالي 1422ســـــكان المدينـــ ــام ألـــ ــو هـــــــ بن1431أرتفـــــع عـــــددهم عـــ حـــ
ــنهم نســـــمة،  1100093 ــاكن  غيـــــر ســـــعوديين 384.535ســـــعوديون ،  715.558مـــ ــدد المســـ ، وبلـــــح عـــ

% مــن إجمــالي عــدد المســاكن المشــغولة فــي المملكــة 6.7تشــكل  (308.867المشــغولة فــي منطقــة المدينــة المنــورة )
العمرانــي للمدينــة المنــورة  وقــد ارتــبط نمــط التوســع ،(1)هـــ  1431( عــام 4.643.151العربية السعودية والبالح عــددها )

حــول الحــرم النبــوي الشــريف لتأكيــده وإظهــار أهميتــه. وقــد  حلقيــاً  بــدورها الــوظيفي، حيــث أخــذ التوســع العمرانــي نمطــاً 
أكبــر بلــدياتها مــن حيــث المســاحة ، أذ  للديـة  بـاءوتعــد  .( 2)ساعد علــى انتشــار األحيــاء الســكنية واألنشــطة العمرانيــة

 241631% من مساحة المدينة المنورة ، كمــا تــأتي فــي المرتبــة األولــي مــن حيــث عــدد الســكان والبــالح 23.9تشكل  
ــة العقيـــق بحـــوالي  ــا بلديـ ــدي 199740نســـمة ، يليهـ ــا فـــي بلـ ــداء  تي الحـــرم ونســـمة ، وأقلهـ ــا(3)البيـ ــاحة  . كمـ بلغـــت مسـ

، يضـــــاف إليهـــــا منـــــاطق جبليـــــة بمســـــاحة (4)( هكتــــار131936.28م)2001الحــــدود اإلداريـــــة للمدينـــــة المنـــــورة عـــــام 
عــام  تهامســاح. كمــا ارتفعــت ( 5)( هكتــارًا 145555.42( هكتارًا، ليصبح مجموع مساحة المدينــة ككــل )13619.14)

أمـــا بـــاقي المســـاحة فهـــي خـــارج ، تشـــغلها المنطقـــة العمرانيـــة بالمدينـــة المنـــورة هكتـــار،  (69529.3) م  إلـــي2012
  .  هكتار/سنة2389.6معدل الزيادة في المساحة  ح  ، وقد بلالمنطقة العمرانية  

 ليئة السكن  منهجية قراءة مؤشراتتحليل أواًل : 
لطريقة التحليل    صائباً   و اختياراً   اً دشدي   تتطلب القراءة المتأنية لمؤشرات المرصد الحضري للمدينة المنورة حرصاً  

  –فالقراءة التجميعية  .  ال تبدو واضحة عند قراءة المؤشرات منفردة  قد  مكانية    بعادإمن    ضمنياً واشتقاق ما تحويه  
 لى : إ  الباحثان  ولتحقيق ذلك فقد عمد ،  ةسا ظاهرة قيد الدر المكانية لل  بعاد ألا  لتحديد  التحليلية هي السبيل

، البيئة االجتماعية للساكنين ، و البيئة  (6) بعاد مكانية ، هي : بيئة الكثافة السكنية أتسليط الضوء على ثالث    -1
 .جمالية للبيئة السكنية في المدينة المنورة إو لرسم صورة   ألهميتهاوذلك  االقتصادية للساكنين 

 المكاني .   ة السكنية وتباينهاالبيئي رسم مالمح حصائية لإكثر من طريقة أ اعتماد  -2
،  إوبالنسبة   الدراسة  لمؤشرات  الكمي  التحليل  فقد  لمؤشرات  بالنسبة  و لى   ، السكنية  الكثافة  السياقات أبيئة  تبعت 

 اآلتية :  واإلجراءات
 ولى( .ألمؤشر في المرحلة ا 25اشتقاق مصفوفة العالقة بين المؤشرات ) -أ
 . فأكثر حصائيةإ اختيار المؤشرات التي ارتبطت ببعضها البعض بثالث عالقات -ب
 . عشر( أحد  )  اختيرت المؤشرات التي تعكس صورة للبيئة السكنية في المدينة المنورة  -ت
العاملي    أسلوباختير   -ث التي تحتويها    بعادتأشير اال  من خالله  مليت  Factor Analysisالتحليل  المكانية 

المؤشرات لقيم  الجغرافية  للتحليل  التوزيعات  البيانات       المختارة  حجم  تقليص  على  سوف  والذي   ،  
Data) Reduction)  ( كما انه يعد أداة تصنيف ،Classification    هامة في ميدان البحث الجغرافي )

قليلة   في محاور أو عوامل  المعقدة عن طريق تكثيف متغيراتها  العالقات  تطبيقه على تبسيط  ، ويعتمد 
 

 . م2010 /هـ 1431النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن وزارة االقتصاد والتخطيط ، مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات ،   (1)
(2)  ( محمد  علي  محمد  واتجاهاتها  (2011عمر  العمرانية  للتغيرات  المكاني  التحليل  المدينة    "  في  والمستقبلية  هـ( 1450-1369المنورة)الحالية 
 .  5، ص ( سلسلة بحوث جغرافية 41" ، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية ، العدد ) م( باستخدام نظم المعلومات الجغرافية1950-2028)
 .م 2012عام  ، بيانات غير منشورة ، إدارة تطوير المشروعات العمرانية ،أمانة المدينة المنورة   (3)
المنورة  2002)أحمد فريد مصطفى    (4) المكرمة والمدينة  مكة  أمانة هيئة تطوير  المنورة " ،  للمدينة  العمراني  النطاق  تثبيت  م( " مشروع وصف 

 والمشاعر المقدسة ، أمانة المدينة المنورة .
 بالمدينة المنورة " ، بيانات غير منشورة .م( " طبقات الحدود اإلدارية ، والخدمات العامة ، والمخططات السكنية 2005أمانة المدينة المنورة )(  5)
 يقصد ببيئة الكثافة السكنية ، ما يصاحب الكثافة السكنية من مالمح وسمات اخرى تشترك معها في التباين المكاني . (6)
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عن طريق تجميع المتغيرات ذات االرتباط  (   Variable)  متغيراتل حيث يقوم هذا التحليل بتلخيص عدد ا
(Correlationمستقلة مجموعة  في  كل  ببعضها  العوامل  ب  ( 6)  (  عن  الكشف  إلى  األسلوب  هذا  هدف 

 حقق اإليجاز العلمي الدقيق.  تهذا المعنى ي بالمشتركة التي تؤثر في الظاهرة المدروسة . و 
االستقرائي   -ج المنهج  على  العاملي  التحليل  فكرة  العلمية    (Deductionوتقوم  بالمالحظة  يبدأ  الذي   ،  )

وهو    والتجارب المعملية ، ويعني المنهج استقرائي استقراء األشياء ، أي  يبدأ بالجزئيات لينتهي بالكليات ،
  االنتقال من الخاص إلى العام ومن الظواهر إلى قوانينها

هذا المنهج في دراستهم   ن ، وقد اعتمد الجغرافيو (1) 
الجغرا الظواهر  العالقات  ألغلب  يحلل  خالله  من  والذي  المختلفة  بفروعها  البشرية  الجغرافية  ومنها  فية 

، فهو يساعد  ة تصنيف هامة في البحوث المكانيةوهو أدا   .  (2)   الفرضية  عالقائمة بين عناصرها بغية وض
العالقات المعقدة عن طريق تكثيف متغيراتها في محاور أو عوامل قليلة  ىعل ومن األمور    .  (3)   تبسيط 

الكامنة()  الجذور  )قيمة  تحديد  التحليل  في  )   Eigen Valuesالمعتمدة  القطع  نقطة     Cut Off(أو 
Point  الجذر وقيمة   ، لوحدة  عامل  كل  على  المتغيرات  كل  تشبع  مربعات  قيم  وهي  تتناقص  (  الكامن 

تدريجيًا ابتداًء من العامل األول ، إي أن العامل األول يتميز بأكبر جذر كامن ، والقيمة الكامنة هي التي  
( الصحيح وقد تقل  1تحدد عدد العوامل المشتقة ونسبة التباين والتداخالت بين العوامل . فقد تزيد عن )

  ه ومن ،    وعلى طبيعة البيانات والبحث  ،  بة الباحثانعنه، ويرتبط ذلك بعدد العوامل التي تعتمد على رغ
 :  أهمها تحليلية كثر من طريقةأاعتمدت 

الرئيس • العنصر  و   Principal Component Analysis  تحليل  ا  جاءقد  ،  شاملة  ألالعنصر  بتركيبة  ول 
التفاصيل   التحليل ذات عمومية كبيرة غطت  التي رسمها  الصورة  . أي أن  التحليل  المعتمدة في  للمؤشرات 

 الدقيقة التي قد تحتويها بعض مناطق المدينة .  
االدنى  • التربيعات  العامل بصيغة  الموزونة  تحليل  بتدوير      Unweighted Least Squares    غير  ، و 

Varimax    وQartimax    صيغة في  والثاني  االول  العاملين  قراءات  تطابق  نتيجة  و   .Varimax    فقد
 استبعدت هذه الصيغة من العرض .  

  Quartimaxو    Varimaxوأيضا بتدوير     Maximum Likehood  تحليل العامل بصيغة اقصى تشابه  •
أعاله   في  كما  النتيجة  جاءت  و  معكوسة  ،  بطريقة  ،  .  ولكن  السبب  عرضها    بعاداال  اعتمدتلهذا  التي 
لدقة تمثيلها    Quartimaxالتي حددها تحليل التشابه االعلى بصيغة    بعادالعنصر االول )لشموليته( ، و اال

الطريقة األخرى ،    للواقع ، الباحثان    وألنها تعوض عن  لم يكن    لإلفادةحسب ما يرى  التي  المؤشرات  من 
الجغرافي متوافقاً    باتجاه   ، فقد تم اسقاط قيمها بيانياً شكل عالقة احصائية يعتد بها  لتمع غيره    توزيع قيمها 

)أعلى من المعدل في االثنين ،    ؤشرين)س بداللة ص( للخروج بتصنيف حسب المعدل للم  ها البعض بعض
دنى منه  أعلى من المعدل في ص و أ دنى منه في ص ، أ ي س و دون المعدل في االثنين ، أعلى من المعدل ف

 ( .، وتحديد التطرفات المتوافقة من االثنين في س

 
ب للطباعة والنشر والتوزيع ، لندن ، دار السيا 1، ط" مناهج البحث الجغرافي وتطبيقاتها في الجغرافية البشرية  العثمان "باسم عبد العزيز عمر   (1)
 .209ص ،  2009،  
 رسائل جغرافية ،  العدد ،" تحليل البيئة العاملية  -البناء الحضري لمدينة الجبلي الصناعية بالمملكة العربية السعودية"  حمد جار ّللاه الجار ّللاه أ  (2)
 . 18ص،  2008 ، الجمعية الجغرافية الكويتية ، يناير  مجلة ،  (332)
، مكتبــة " : أسس وتطبيقات باألساليب الحاسوبية الحديثة الجغرافيا الكمية واإلحصائية " هـ (1420ومحمد السرياني ) الصالح ، ناصر عبد هللا   (3)

 . 432، ص  العبيكان، الرياض
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و ترتيبها    لقيم ثالث مؤشرات مستقلة عن بعضها البعض احصائياً   Z- Scoreاعتماد الدرجات المعيارية   •
تنازلياً أ)   تصاعدياً  ثم  و  تتطلب    اختيار( ومن  التي  المناطق  تحديد  منها قصد  المشتركة  المتطرفة  الحاالت 
لمدينة المنورة  في االسكنية  البيئة  تم رسم مالمح  ي بهذه الطريقة  ، و   باألمرمن لدن المعنيين  بها    خاصاً   اهتماماً 

التباين    باعتماد،   في  قيد  االشتراك  المؤشرات  لقيم  وفرته  الدراسة المكاني  ما  حسب  مختلفة  زوايا  ومن   ،
  . المنورة  للمدينة  الحضري  المرصد  مالمؤشرات  لتحديد  ذاتها  السياقات  االجتماعية  واتبعت  البيئة  مح 

 قتصادية للساكنين .  واال 
 االبعاد المكانية لمؤشرات ال يئة السكنية  ثانيًا :

المكانية في الدراسات الحضرية التطبيقية المنحى   شتى ، منها    إلغراض   Applied Approachتعتمد االبعاد 
المناطق االجتماعية   و    Deprived Areasلتحديد مناطق الحرمان  و   ،Urban Social Areas   (1)لتحديد   ،

 Areaساسها السياسات المكانية أ، ولتحديد المناطق التي ترسم على    Action Areasلرسم حدود مناطق الفعل 
Based Policies    . بعاد  أل تنموية وذلك ألن الهدف هو تأشير ا  -مناطق ترسم لها سياسات حضرية  القتراح

لتحديد ا المكانية ألغراض تخطيطية   االكثر تجانساً   بعادأللى ا إ بعاد إال للوصول  أل. وما تعدد الطرائق المعتمدة 
 تباين خارجي .     وأقصى ذاتياً 

ا الدر أل لتحديد  المؤشرات قيد  التي تتضمنها  المكانية  ،    ة سابعاد  الرئيس  العنصر  فقد اعتمدت طريقة تحليل 
ول لشموليته جميع المؤشرات ، وبهذا فانه يرسم صورة عامة للبيئة السكنية في المدينة المنورة  ألالعنصر ا  واختير

  اختيار لى منهجية  إ  للتكرار . وكما أشير سابقاً   همل تجنباً أ ما العنصر الثاني فقد  أللمؤشرات المختارة .    طبقاً ،  
( الذي يعرض درجة التشابه بين قراءات العناصر  1الطريقة االحصائية  المناسبة ، والتي يلخصها الجدول رقم ) 
في    االشتراكلى تحليل  إالعناصر والعوامل    Scoresوالعوامل التي اعتمدت في الدراسة . حيث اخضعت قراءات  

 .   Covarianceالتباين المكاني 
القول ا  العناصر و العوامل  إشارة  إلومن نافلة  للدراسة ، و تركيبة  لى طبيعة العالقة بين المؤشرات المختارة 

مصفوفة العالقة الثنائية البسيطة بين المؤشرات المختارة ، أما  (  2الجدول رقم )التي اشتقت منها . حيث يعرض  
المعتمدة في رسم مالمح  ( فيضم المؤشرات المكونة للعناصر والعوامل التي أنتجها التحليل وهي  3الجدول رقم ) 

الجدو  المنورة .  المدينة  في  السكنية  البعض ، وهما  البيئة  التحليل  الن يكمالن بعضهما  العاملي و  من مدخالت 
 .  مخرجاته في الوقت نفسه

 ية سكنال الكثافة ليئة ول : أل البعد ا
النظر    مادة  إ يمكن   ، العمراني  الطراز  بيئة السكن من زوايا مختلفة :  الداخلي  لى  التنظيم  البناء وتاريخه ، 
الخدمات الضرورية من حيث طبيعتها ونوعها وتوفرها ، عدد الغرف ونوعية استخدامها ، وغيرها من  نللم زل ، 

وتعدد وتنوع  .  وعمق التحليل و طريقته  زوايا النظر . والبيانات المتوفرة ، هي التي تؤطر الزاوية و تحدد بعدها  
السكنية البيئة  )الفكرية(  أ مرده    مؤشرات  مصادرهم  و  مناحيهم  وتباين  بدراستها  المعنيين  وتنوع  وتعدد  هميتها 
وتأثيراتها العديدة المنظورة وغير المنظورة    هميتها الخاصة ،أ لبيئة السكنية  ل.  ف(2)   الدراسية(  –ومقاصدهم )الحياتية  

نه  أ،    قطلمجتمع و الدولة . فالسكن ليس معمار فالفرد و اومن مختلف نواحي حياة    على حياة الساكنين فيها ،  
. وليس هناك دراسة مفردة قادرة   ن ومستقبالً آلبيئة معيشة يومية تؤثر وتؤطر حياة ساكنيه بااليجابيات والسلبيات ا 

 
)1(Robson B.T., 1975 , Urban Social Areas , Oxford University Press . 
)2(Bassett k. & J. Short , 1980 , Housing and Residential Structure : Alternative Approaches , 

Routledge & Kegan Paul , London .   
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لما يمكن رؤيته    تحليل جغرافي. لذا ما ستعرضه هذه الدراسة    ن تغطي موضوع بيئة السكن بشمولية وعمقأعلى  
البيئة    مالمحعرض    على تقنيات  انصب. والتركيز قد    السكنمؤشرات    اعتماداً من بيئة السكن في المدينة المنورة  

 .  بعادها المكانية أمر البيئة وتحديد أوذلك لتبادل الخبرة التحليلية مع من يعنيهم البيئة ذاتها صورة  كثر من أ
مفتاحاً   يعدوها  و  الدارسون  بها  يهتم  والتي   ، السكنية  البيئة  مؤشرات  أبرز  الظواهر    ومن  من  الكثير  لفهم 

الصحية   و  السكنية   واالجتماعيةالسلوكية  الكثافة  هي  عالقاتها    .(1) ،  وتنوعت   ، قياسها  طرق  تعددت  وقد 
ترسم    تخطيطياً   مكانية مميزة مما جعلها معياراً   أبعاداً خذت ، في كثير من االحيان ،  أبالمؤشرات االخرى ، فقد  

   ساسها  القرارات الوقائية والعالجية .أو تتخذ على المكانية في ضوءه السياسات 
 
    على الكثافة السكنية تؤثر  عوامل -1

و    للعوامل  ، من الضروري التعرض سريعاً   Housing Densityلى مؤشرات الكثافة السكنية  إل التطرق  يوقب 
المتوسط الكثافة بين    المساكن، ويالحظ سيطرة  المكانية و هي عديدة    بعادهاأالمتغيرات التي تؤثر عليها ، وتفسر  

الدائري   المساكنالطريق  تتركز  بينما   , والثالث  ,   الثاني  والثالث  الثاني  الدائري  بين  المتوسطة  فوق  الكثافة  ذو 
 :  تبعًا لمجموعة من العوامل أهمهادورها  ويتفاوت وتحتل المنطقة المركزية أعلى مناطق الكثافة السكانية ، 

المربع من   • المتر  المؤشر    :   االرض معدل سعر  ،  أ سجل هذا  المنورة  المدينة  بين مناطق  تباين  على نسبة 
الت  معامل  قيمة  بلغت  الحسابي  Coefficient of Variation  (74.309باين  حيث  الوسط  قيمة  من   )%

)16.228) البالح   سعر  أدنى  العهن  حي  سجل  وقد   . يقابله  2.8(  اآلخر  (  الطرف  معاوية  في  بني  حي 
المعدل  57.2) وبين   ،  )Mean     والوسيطMedian    ، االشهل  بني   ، الرانوناء   ، الوبرة   : أحياء  جاءت 

تمثل    فإنها، وبالتالي  لسعر االرض  ، أي إنها تقع بين الوسطين العددي والحسابي    االصيفيرين ، والعنابس
سعار  أتأثير إيجابي على    عامللهذا ال، و   (2)   والمقارنة معها  ساسهاأالحالة المعتدلة التي يمكن القياس على  

عكسي مع نسبة المساكن المملوكة   هتأثير و .  يضاً أ سعار المنازل ، والعكس صحيح أبارتفاعه ترتفع   المنازل ،
الف نصيب  ومع   ، ساكنيها  امن  من  األرد  حجم  ومع   ، المربعة  الوحدة  ألمتار  في  الساكنين  عدد  ومع  سرة 

 .في ضوءه  ( )جزئياً ، وبالتالي يمكن تفسيرها السكنية . بمعنى آخر ، له تأثيره الكبير على الكثافة السكنية  
المنزل • )  :   معدل سعر  قدره  مؤشرا  المنزل  ) 12.202سجل معدل سعر  الوسيط  يبتعد عن   ،  )11.350  )

الحليفة ، حي بني  ، هيوحدات مساحية    بأربع القبلتين ، والخالدية  : ذو  العاقول  االشهل ،  . وسجل حي 
 ( قيمة  كانت  3أدنى  وقت  في  ) أ (  الجابرة  حي  حصة  من  قيمة  الت30على  معامل  قيمة  وبلغت   .   باين ( 

سعار االراضي و في السالب مع حجم أيجابي مع  إ  ارتباطهذا المؤشر  ول  %( من قيمة المعدل .  46.689)
عال  احتمال    أي  سر الساكنة فيه ، والعكس صحيح .ألكلما زاد سعر المنزل صغر حجم احيث  سرة ،  ألا
ذات حجم  أوجود  ل ،  سر  وبالمقابل   ، المنازل  أسعار  فيها  ترتفع  التي  المناطق  في  أن  صغير  تكون  يتوقع 
 سر كبيرة الحجم .أسعار المنازل فيها منخفضة هي أسر التي تقطن المناطق التي تكون  ألا
  Owner Occupation: بلغت نسبة ملكية السكن من قبل قاطنيه    صحالهاأنسبة المساكن التي يقطنها   •

والحاجة  المنورة  %( وهي نسبة تعد واطئة ، ولكن بسبب كثافة الزيارات للمدينة  47.929في المدينة المنورة ) 
قريبة  وهي  ،    %(51.650مقبولة . وبلغت نسبة الوسط العددي )الوسيط( ) تعد    فإنها  لإليجارلى مساكن  إ

 
)1(Knox P.L. , 1975 , Social Well-Being : A Spatial Perspective , Oxford University Press. 

الوسي  (2) المعدل و  الفرق بين  زاد  الطبيعي  كلما  التوزيع  القيم عن  ابتعاد توزيع  الى    Normal Distributionط دل ذلك على  ، وتقاربهما يشير 
 انتظام توزيع القيم حول معدلها . 
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المعدل وحدات    من  )العصبةإبثالث  هي  العهن(.  حصائية  و   ، البركة  الت  و،  معامل  قيمة    باين بلغت 
%(  9.2لتسجيل حي الجمعة نسبة )   وذلك   ( 70.800المدى )   بلح   حيث%( من قيمة المعدل ،  38.814)

التجارية العشوائية معًا    والمساكنالمختلطة  المساكن  ، وهو ما يظهر أن    حي العاقولسجلها  %(  80مقابل ) 
%( على التوالي, معبرتين عن الكتلة المركزية األساسية وحلقات  23.4%( ،)25شكلت النصف اآلخر )

التاريخي المدينة  عمران  موضع  تمثل  والتي  حولها,  المباشرة  لل  النمو  تعرض  التجديد  وإن  مراحل  من  عديد 
المركزية  واإلحالل   التطوالتي تشكل  بالمنطقة  المنطقة    للمناطقورية  الحلقة  السكنية األولى وهي عبارة عن 

وال الشريف  النبوي  الحرم  تضم  األول  مساكنالتي  الدائري  بالطريق  المحدد  النطاق  داخل  به  .    (1) المحيطة 
وتعتبر هذه المنطقة المركز الحضري للمدينة والنواة األولى للنمو العمراني في المرحلة األولى فيما قبل عام  

م وتتميز بكثافة األنشطة التجارية وتجمع عدد كبير من الفنادق عالية الدرجة بها, وتنطلق منها كل  1950
هذا المؤشر في    تشترك قيم كما  .    (2) المنورة    الطرق اإلشعاعية الرئيسة التي تتصل بالطرق الدائرية للمدينة

سر و عدد الساكنين في الوحدة السكنية ، أي حيثما ترتفع نسب ألحجام اأمع توزيع  يجابياً إ توزيعها الجغرافي 
فيها ترتفع   القاطنين  المساكن من قبل  اأملكية  السكنية . و عالقتها في  ألحجام  الوحدة  سر و عدد ساكني 

 المؤجرة .   المساكن رض ونسب أل سعار اأالسالب مع توزيع  
ا • : إلمعدل  )ويظهر    يجار  أن  إذ  تمامًا  معاكسًا  )18اتجاهًا  و  جدًا  الفقيرة  األسر  األسر  34٪( من  ٪( من 

٪( من مجموع أسر هذه  21ن نسبتها ال تزيد على )إ . إما األسر المكتفية ف  الفقيرة تقيم في وحدات مؤجره
األسر التي تقيم في مساكن أهلية أو في مناطق سكن هامشية داخل المدينة أو    مجموعة من  ، وهناك الفئة  

ا الفئة  وهذه  حدودها  )على  تمثل  بالضرورة  27لتي  فقيرة  ليست  األسر  مجموع  من  ما جعل  ٪(  معدل  وهو 
( ، و  25.900( ، وبلح الوسيط العددي )ريال سنوياً   27.274) يرتفع إليفي المدينة المنورة  المساكن    يجارإ

عن المعدل حي الخالدية . وسجل حي جشم   االشهل ، الفتح و العنابس ، يفصلهفيه نجد كل من حي بني ا
قدره    باين( ، ومعامل ت34.400مدى قدره )   ( تاركاً 15.9( يقابله حي العصبة )15.6يجار ) إادنى معدل  

(26.307  . المعدل  قيمة  من  مع  %(  عكسية  عالقات  المؤشر  لتوزيع  ال لهذا    المساكن نسب  الجغرافي 
المؤجرة    مساكنخرى ، تتسم ال أمتار المربعة . بعبارة  ألالفرد من اومع نصيب  ,  ساكنيها  قبل  المملوكة من  

 .   عموماً بارتفاع الكثافة السكنية  
لهذه العوامل ،   البعد المكانيوقبل تسليط الضوء على مؤشرات الكثافة السكنية ، من الضروري التعرف على  •

المكاني ، وعرضها    بعدالمؤشرات يعرض الن تجميع  وذلك ألكثر من غيره ،  أ  تأثيرهاين يكون  أي تحديد  أ
، وهي :  ها البعض  ثالث مؤشرات مع بعض   قراءاتلى تجميع  إ، لذا فقد عمد    جغرافياً   مفردة يمثل توزيعاً 

 المؤجرة .    المساكنمعدل سعر المتر المربع من االرض ، معدل سعر المنزل ، نسبة 
، وحساب مجموعها ، ومن ثم ترتيبها    Z-Scoreلى الدرجات المعيارية  إتم تجميع قيم مؤشراتها بعد تحويلها  

متباينة    التأثيراتهذه العوامل . وقد جاءت    تأثيرالموجبة فقط لتعرض التباين المكاني في    ، واختيرت القيم  تنازلياً 
 تي : آلوحسب التسلسل ا

الموسمي لخدمة    وتظهر في  :  جداً   المرتفعالموجب    التأثير • المناطق السكنية التي تستخدم ألغراض السكن 
الدائري الثاني  ،    الحجاج والمعتمرين والزائرين المكاني المحصور داخل الطريق  والتي تنتشر في كل النطاق 

 
 19-12م( ، مرجع سابق، ص ص 2008أحمد فريد مصطفى ) (1)
(2)  ( مصطفى  فريد  "  2000أحمد  النمو  م(  ذات  للمناطق  التطويرية  المنورة   العشوائيالمخططات  والمدينة  المكرمة  مكة  تطوير  هيئة  أمانة   ،  "

 .  22-18، ص.ص والمشاعر المقدسة ، أمانة المدينة المنورة 
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التجارية   السكنية  المناطق  نطاقات  أوفي  المختلطة  السكنية  المناطق  نطاقات  في  باستثناء  سواء  العشوائية، 
في أحيا  الجنوبي الشرقي  ، و قربان ، و الطرف  معاوية  ، بني  السيح  والشريبات(  ء )  الخالدية ، ومهزوز ، 
المساحة األكبر    )   والطرف الجنوبي الغربي أحياء الدويمة والظاهرة والخاتم والعصبة(. والتي تشكل جميعها 

 . حول المنطقة المركزية  المساكنمن 
األطراف الخارجية خارج الطريق الدائري الثاني وحتى طريق الجامعات  وتظهر في    :  المرتفعلموجب  التأثير ا •

والطريق الدائري الثالث فتوجد بعض المناطق المنتشرة والمتباينة في المساحة. أكبر هذه المناطق مساحة تقع  
، و  الرايه ، المصانع ، الجمعة ، السقيا  في الطرف الشمالي الغربي للمدينة حول طريق الجامعات أحياء :  

البركة والنخيل والزهرة ، وتقترب من مساحة هذه المنطقة أيضًا منطقة أخرى في الشمال الشرقي,  ،    بو بريقأ
على السفح الجنوبي لجبل أحد, ويحدها من الجنوب طريق المطار ووادي قناة أحياء : التلعة    تمتد شريطياً 

ي أقصى الطرف الشمالي الشرقي للمدينة, شمال  ، وتوجد أيضًا مناطق منتشرة ف(1)   وبني حارثة وأحد والشهداء
طريق المطار, في المنطقة المحصورة بين األقواس الشمالية الغربية لكل من طريق الجامعات ومسار الطريق  

منطقة صغيرة شرق القوس الشرقي للطريق الدائري الثاني )حي    وتوجد أيضاً   ،   الدائري الثالث )حي وعيرة(
الطرف  ،    شظاة( علوفي  المساحة  محدودة  المناطق  بعض  توجد  للمدينة  الغربي  طريق    يالجنوبي  امتداد 

 . الهجرة )الحد الشمالي للطريق( )حي ذو الحليفة(
وتتعلق    :  نس ياً   المرتفعالموجب    التأثير • الخاتم  و   ، المبعوث   ، العصبة   ، الظاهرة   : بإحياء  وتظهر 

تتركز أساسًا في المناطق  ( هكتارًا, و 500( حتى )100بيرة من )ذات المساحات الك   بالمخططات السكنية
 : (2) التالية 
ــق الـــدائري األوســـط   • ــور بـــين الطريـ ــي النطـــاق المحصـ ــة المركزيـــة, فـ ــاحة شـــرق المنطقـ ــع ممتـــد المسـ تجمـ

ــار  ــرقية )طريـــق المطـ ــعاعية الشـ ــرق اإلشـ ــين وحـــول الطـ ــاني, بـ ــدائري الثـ ــد -والطريـــق الـ ــك عبـ ــق الملـ طريـ
ــز ــرة -العزيـ ــق الهجـ ــرقي لطريـ ــداد الشـ ــاء -االمتـ ــب( )أحيـ ــي طالـ ــن أبـ ــي بـ ــق علـ ــكان : طريـ ــريض واإلسـ العـ

 .    (3)  والخالدية  ومهزوز(

ــداد  • ــع علـــى االمتـ ــات )حـــي المبعـــوث( ، وتجمـ ــرقي لطريـــق الجامعـ ــد الغربـــي للقـــوس الشـ تجمـــع علـــى الحـ
 .  (4)  الشمالي لطريق المطار)حي المطار( في أقصى الطرف الشمالي الشرقي

ــد  • ــداد طريـــق خالـ ــدائري الثالـــث مباشـــرة, فـــي أقصـــى الطـــرف تجمـــع علـــى امتـ ــارج الطريـــق الـ ــد خـ بـــن الوليـ
 الشمالي الغربي للمدينة )حي البلقاء(.

تجمــع فــي النطــاق المحصــور بــين األقــواس الغربيــة لطريــق الجامعــات والطريــق الــدائري الثالــث, جنــوب  •
ــاء  ــام مســـلم )أحيـ ــق اإلمـ ــر بـــن الخ: طريـ ــرب طريـــق عمـ ــع غـ ــكة الحديـــد(، تجمـ ــاب،  فـــي الـــدفاع والسـ طـ

 الطرف الجنوبي الغربي )حي العزيزية(.

تجمـــع حـــول تقـــاطع طريـــق عمـــر بـــن الخطـــاب  والطريـــق الـــدائري الثالـــث, فـــي أقصـــى الطـــرف الجنـــوبي  •
 الغربي للمدينة )أحياء العزيزية وورقان والمنطقة الصناعية(.

 
 .أمانة المدينة المنورة" ،  المخططات التطويرية للمناطق ذات النمو العشوائي"   (م2000أحمد فريد مصطفى ) (1)
 . المدينة المنورة، مكتبة جرير " ،  ودليل المدينة المنورة خريطة"  (م2006)زكي الفارسيمحمد على   (2)
 .   42-33م( ، مرجع سابق ، ص ص2008أحمد فريد مصطفى ) (3)
 21-14مرجع سابق ، ص ص ، م( 2008أحمد فريد مصطفى ) (4)
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ارية خالل المراحل المختلفة  وفيها ظهرت نوعية جديدة من المساكن الملحقة باألنشطة التج  التأثير الموجب : •
  ، الدويمة   : إحياء  في  للمدينة,  والتاريخية  األساسية  العمرانية  الكتلة  عن  التأثير  هذا  ويعبر  العمراني  للنمو 
العريض ، الجابرة ، الدرع ، المغيسبة ، و بني حارثة والمتركزة في حلقات حول المنطقة المركزية, التي تضم  

ة االستعماالت المرتبطة به, كمركز للمدينة، ومن ثم فإن التوزيع المكاني لهذا  الحرم النبوي الشريف ومنظوم
بين   المحصور  النطاق  في  التحديد,  وجه  وعلى  المركزية,  المنطقة  حول  أساسية  بصفة  يتركز  االستعمال 

 الطريق الدائري األول والطريق الدائري الثاني.  

المتذلذب  التأثير • االستعماالت    :  الموجب  على  السكنية  االستعماالت  لسيطرة  نتيجة  األطراف  في  ويظهر 
, االصيفيرين ، ابو كبير ، و الشريبات:    بأحياءالزراعية لألرض وتحول االستخدام من الزراعي إلى السكني  

الصناعية جنوب كما كان للسياسات البلدية دور في تحديد مناطق االستعمال الصناعي وتركيزه في المنطقة  
المدينة و بعض نوايا أخرى حول النطاق العمراني وذلك بحسب النشاط الصناعي وارتباطه باألرض واعتماده  

 عليها كمصانع الطوب والصوف الصخري شمال شرق المدينة .
 :مؤشرات الكثافة السكنية  -2

وهي عديدة ومتنوعة ، ما سيعتمد في هذه الدراسة ، فقط ما وفره المرصد الحضري للمدينة المنورة ، وذلك   
الدراسة   هذه  واستشفاف  إال  هي  ما  ألن  الحضري    لإلبعادقراءة  المرصد  مؤشرات  تشكلها  التي  للمدينة  المكانية 

 .  المنورة 
الوحدة    سر في ألبلح معدل )الوسط الحسابي( عدد ا  :   السكنية(سر في الوحدة  ألاعدد  التزاحم )نسبة  معدل   •

أسرة . وكانت قيمة الوسيط    (1337)( أسرة ، بمعنى أن كل الف وحدة سكنية يقطن فيها  1.337السكنية ) 
حصائية )الرانوناء ، العزيزية ، العنابس  إوجاءت فيه أربع وحدات  ،    ( أسرة لكل وحدة سكنية1.300العددي ) 

( حيث  1.120لى )إ%( وهو األدنى ، رغم أن المدى وصل  16.455)  باينامل التوبلح مع ، والمبعوث( .  
وهو ما يظهر    ،( أسرة للوحدة السكنية  2.06على تزاحم )أ ( وسجلت الدار  0.94سجلت العيون أدنى تزاحم ) 

ال  ا  عالقة تزاحم  أن لمعدل  الفرد من  المربعة ،  ألعكسية مع نصيب  واحدة في    ة سر أأكثر من    فاشتراكمتار 
.  ( 1)   متار المربعةأل نصيب الفرد من ا  انخفاض  وبالمحصلة النهائية الكثافة السكنية    ارتفاع لى  إ السكن يؤدي  

ال  وهو ما يظهر أن التي تقطن  العائالت  السكنيةأحجام  أفراد    4يتفاوت حجمها من عائالت بحجم    وحدات 
أفراد وأقل والقاطنة في   5أفراد. حيث بلح عدد العائالت السعودية المكونة من   8وأقل إلى عائالت مكونة من 

السكنيةال ال   وحدات  أكثر  طوابقمتعددة  على  %80.0يشكلون  اإلقبال  ويقل  هذا  السكنيةال،  بشكل    وحدات 
وحدات أما عن الفئة العمرية لسكان هذه ال  ،  (2)أفراد العائلة نظرًا لمحدودية مساحاتها ملحوظ كلما ازداد عدد  

ما بين  45.0فقد وجد أن    السكنية  التي تتراوح  العمرية  الفئة  العائالت السعودية هم من  هذه  % من أرباب 
القاطنة، أما عن متوسط    35  -25 العائالت  تدني أحجام  يبرر  التكون مما  أنهم عائالت حديثة  سنة، أي 

ريال    8000إلى    5000فيتراوح ما بين  وحدات السكنية  الدخل الشهري للعائالت السعودية القاطنة في هذه ال
 .(3)سعودي

 
(1)

، دراسة تحليلية للمباني السكنية متعددة  ”الكثافة السكنية المناسبة ودورها في تخفيض تكلفة السكن في المدن (2005)العبسي، عبده ثابت محمد 
 . 12-9، ص.ص ، الرياض هـ1425صفر  10-7ندوة اإلسكان الثانية للمسكن الميسر، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،  ، الطوابق“

(2)
صــفر  10-7،  نــدوة اإلســكان الثانيــة للمســكن الميســر، الهيئــة العليــا لتطــوير مدينــة الريــاض ، مســكن الميســر“”دليــل ال (2005 )باهمام، وآخرون   

 . 6-3، ص.ص  هـ1425
 أكتوبر. -سبتمبرشعبان، -، مجلة التنمية العقارية، العدد الرابع، رجب"  تحليل أسعار المتر المربع في المباني السكنية ( "2003  )عباس، نبيل(3)
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، وقد بينت  اين بين مناطقها السكنية  سرة في المدينة المنورة أدنى تبأل: سجل معدل حجم ا   سرةألمعدل حجم ا •
يبلح   المصنفة ذات مستوى معيشة منخفض جدًا  أفراد،    7.4الدراسة أن متوسط حجم األسرة من فئة األسر 

منخفض   ذات مستوى  المصنفة  األسر  ذات مستوى    5.8ولفئة  األسرة  متوسط حجم  فإن  المقابل  في  أفراد. 
، حيث بلغت قيمة معامل  أفراد   4.7ستوى معيشة مرتفع جدًا  أفراد، واألسر ذات م  4.6معيشة مرتفع يبلح  

) 10.602)  باينالت البالح  المعدل  قيمة  من  شخص%6.423(  العددي    /(  الوسط  قيمة  كانت  و   . أسرة 
(6.295  ، النخيل   ، الروابي   ، العصبة   ، القبلتين   : هي  احصائية  مناطق  بخمس  المعدل  عن  مبتعدة   ،  )

يبدو أن التوزيع الجغرافي  ، و  الدار  حي  كبرها في  أسرة في السقيا ، و  أدنى معدل حجم  أوالقصواء . وكان  
صحابها  أمن قبل    أهولةالم  مساكنمع التوزيع الجغرافي لنسب ال  سر في المدينة المنورة يتوافق نسبياً أللحجم ا

ايجابياً  السكنية  الوحدات  الساكنين في  اسعار  ل  مغايرجغرافي  . وله توزيع    ، وهو مرتبط بمعدل عدد  توزيع 
 متار المربعة ، فالعالقة عكسية .أل المنازل و نصيب الفرد من ا

السكنية • الوحدة  الساكنين في  المدينة  :  معدل عدد  السكنية في  الوحدة  الساكنين في  العام لعدد  المعدل  كان 
 ( شخ6.071المنورة  سكنية  / ص(  تصاعدياً وحدة  المكانية  الوحدات  ترتيب  )بعد  العددي  الوسيط  وكان   ،  )

وحدة سكنية . ويفصل بين الوسطين )الحسابي والعددي( ثالث وحدات مكانية هي :      / ( شخص  5.968)
الوبرة   . وسجلت  وبئر عثمان   ، الدويمة   ، )أ عروة  عدد  خالد  4.307دنى  أم  جاءت  و   ، تسجيل    بأعلى( 

بين الوحدات    باين( شخص ، وبمعامل ت6.354. وبهذا بلح المدى )   شخص في الوحدة السكنية   ( 10.661)
سرة ، ومع  ألرتفع عدد ساكني الوحدة السكنية بزيادة حجم اي%( عن قيمة المعدل.  18.218المكانية قدره ) 

 رتفع سعر االرض .أارتفاع نسب المساكن المملوكة من ساكنيها . وينخفض عدد الساكنين حيثما 
متار في الوحدة السكنية في المدينة  أل:  بلح معدل ما يصيب الفرد من ا   متار المربعةألنصيب الفرد من ا •

( الوسيط  43.029المنورة  ، وهو قريب من  ( متر مربع ، وقد فصل  41.000البالح ) العددي  ( متر مربع 
شهل( . وبلح المدى الفاصل بين أدنى تسجيل  ألحصائية )مذينب ، البركة ، وحي بني ا إبينهما ثالث وحدات  

( متر  42.700متر مربع في ذو الحليفة والروابي( )   65.8متر مربع في الدويمة( وأعلى تسجيل )   23.1)
ت :  تجاه مؤشرا  وهو حساس جداً   %( من قيمة المعدل .  23.547)  باين مربع ، ولهذا كانت قيمة معامل الت

 عكسية .ا  ميجار ، فعالقته به إل، سعر االرض و نسب ا سر في الوحدة السكنيةألعدد ا 
وتم تجميع قراءات ثالث مؤشرات مع بعضها البعض لتعكس البعد المكاني للكثافة السكنية ، والمؤشرات هي   •

ة  حدسكنية ، و معدل عدد الساكنين في الو متار المربعة من الوحدة الأل: نسبة التزاحم ، نصيب الفرد من ا 
فع  ماكن التي ترتأل، تم تحديد ا  المعيارية وجمعها وترتيبها تنازلياً لى الدرجات السكنية . وبعد تحويل القراءات إ

 فيها الكثافة السكنية ، وهي : 
أن التوزيــع المكــاني لهــذا الــنمط مــن المســاكن يتســم  وفيها يظهــر : مناطي كثيفة السكن بشكل غير مألوف (1)

بالتركز النسبي في الكتلة المركزية حول الحرم النبــوي الشــريف فــي النطــاق المحصــور بــين الطريــق الــدائري 
حــول المنطقــة المركزيــة مباشــرة فــي الجهــة الجنوبيــة فقــط )حــي  هــاتوطنو  (1)األول والطريــق الــدائري األوســط 

أم  :، و أحيــاء بنــي ظفــر وحــي قربــان فــي الجنــوب الشــرقي, وأحيــاء الظــاهرة والدويمــة فــي الجنــوب الغربــي
ولقــد أزاح النمــو العشــوائي هــذا االســتعمال مــن بعــض منــاطق الحلقــة المالصــقة  ( خالــد و العــاقول والعــوالي

لمركزيـــة إلـــى نطـــاق أبعـــد قلـــياًل, ولكـــن داخـــل نطـــاق الطريـــق الـــدائري األوســـط أو الطريـــق مباشـــرة للمنطقـــة ا
و بنــي عثمــان فــي الشــمال الغربــي, وشــمال حــي بنــي عبــد ، و الرايــة ، الفــتح أحيــاء : الدائري الثاني أيضًا )

 
 .أمانة المدينة المنورة" ،  المخططات التطويرية للمناطق ذات النمو العشوائي"   (م2000أحمد فريد مصطفى ) (1)
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ي األشـــهل وحـــي بنـــي حارثـــة وحـــي الـــدرع, فـــي الشـــمال الغربـــي والشـــمال, حـــي العـــريض فـــي الشـــمال الشـــرق
. والمتركــزة فــي حلقــات حــول المنطقــة المركزيــة, التــي تضــم الحــرم (1) والشــرق، حــي المغيســلة فــي الجنــوب(

المرتبطـــة بــــه, كمركـــز للمدينــــة، ومـــن ثــــم فـــإن التوزيــــع المكـــاني لهــــذا  المســــاكنالنبـــوي الشــــريف ومنظومـــة 
االســتعمال يتركــز بصــفة أساســية حــول المنطقــة المركزيــة, وعلــى وجــه التحديــد, فــي النطــاق المحصــور بــين 

ــدائري األول  والطريــق الــدائري الثــاني ، وإن كــان هنــاك نــوع مــن التنــافس والتــداخل بين داخــل  همــاالطريــق ال
ق، ويمكــن القــول أنــه للعديــد مــن األســباب التــي حكمــت طبيعــة عمليــة التطــور العمرانــي للمدينــة هــذا النطــا

المنـــورة فقـــد تمكـــن النمـــو العشـــوائي مـــن التـــوطن فـــي أغلـــب منـــاطق الحلقـــة األولـــى حـــول المنطقـــة المركزيـــة 
نبــــوي, ، حيـــث تكـــاثف النمـــو العشــــوائي بوضـــع اليـــد أو بـــدون تــــراخيص رســـمية حـــول الحـــرم ال (2)مباشـــرة 

ــالل تلـــك المـــرحلتين ــات خارجيـــة خـ ــة والحديثـــة فـــي نطاقـ ــدادات األخـــرى القديمـ ــافة لـــبعض االمتـ ،  (3)باإلضـ
ــث اقترابهـــا أو  ــا مـــن حيـ ــاين فيمـــا بينهـ ــة, تتبـ ــة نطاقـــات رئيسـ ــنخفض فـــي ثالثـ ــاطق المســـتوي المـ ــزت منـ تركـ

ــة ــرورة فــــي المنطقــ ــز بالضــ ــات تركــ ــذه النطاقــ ــة. أول هــ ــة المركزيــ ــن المنطقــ ــا عــ ــة  ابتعادهــ ــة بالمنطقــ المحيطــ
ــرورة الفئــــات  ــوطن فيهــــا بالضــ ــبيًا, والتــــي تتــ ــوائية الفقيــــرة نســ ــل المنــــاطق العشــ ــرة, وهــــي تمثــ ــة مباشــ المركزيــ
االجتماعية محــدودة الــدخل بــالقرب مــن المنطقــة المركزيــة, حيــث تتركــز فــرص العمــل, وكــذلك بحكــم تكونهــا 

. ويشــكل الجنــاح الغربــي لهــذا  (4)م النبــوي فــي فتــرات تاريخيــة ســابقة مــن خــالل النمــو العشــوائي حــول الحــر 
النطــاق الثقـــل األكبـــر مـــن ناحيـــة الحجـــم والتوزيـــع المكـــاني )المغيســـلة, األصـــيفرين والعنـــابس, حـــول القـــوس 
ــاني للمســـتوي  ــاق الثـ ــا النطـ ــًا. أمـ ــل حجمـ ــاح الشـــرقي األقـ ــة بالجنـ ــط( بالمقارنـ ــدائري األوسـ ــق الـ ــي للطريـ الغربـ

منــاطق شــديدة القــرب مــن المنطقــة المركزيــة, مرتبطــا بهــا, وإن كــان لــيس مالصــقًا المــنخفض فقــد تــوطن فــي 
لها بشكل مباشر )أحياء الشريبات وعــروة(. أمــا النطــاق الثالــث فينطلــق توزيعــه المكــاني لألطــراف الخارجيــة 

هـــرة البركـــة, الز : المحـــور الشـــمالي الشـــرقي أحيـــاء  ىوجـــه التحديـــد علـــ  ىبعيـــدا عـــن المنطقـــة المركزيـــة, وعلـــ 
المحــور الجنــوبي الغربــي )ذوالحليفــة, أبــو كبيــر وورقــان(, وإن تحقــق ذلــك بقــدر أكبــر  ىوالنخيــل, وكــذلك علــ 

بالمقارنة بالمحور الشــمالي الغربــي. كمــا تتــوزع بعــض منــاطق  ،المحور الطولي   ىمن اإلنتشار المكاني عل
شــظاة, التلعــة, الشــهداء ووعيــرة :  المحور الشــمالي الشــرقي أحيــاء ىالنطاق الثالث أيضًا, بحجم محدود, عل

فــي أقصــي الطـــرف الشــمالي الشـــرقي للمدينــة. وتشــكل أغلـــب هــه المنـــاطق فــي النطــاق الثالـــث البعيــد عـــن 
ذات خصــائص عمرانيــة مختلفــة, بــرغم انــدماجها النســبي فــي النســيج  مركــز المدينــة تجمعــات قديمــة نســبياً 

 .  المنورة  للمدينة  عمرانيال
المركزية و خارج الطريق الدائري  وفيها يظهر    :  عالية جداً كثافة سكنية   (2) تركز المساكن حول المنطقة 

طريق   غرب  المدينة,  غرب  في  السالم  )حي  الجامعات  طريق  حول  الخارجية  الحلقات  في  الثاني 
الجامعات مباشرة : حي الزهرة في الشمال الغربي للمدينة, غرب طريق الجامعات مباشرة مناطق منتشرة  

, حول وديان قناة والعقيق, حي كتانه  والدار  افة منخفضة في شمال المدينة في أحياء العيون والبركةبكث
تمثل شريحة مناطق المستوي االجتماعي  ، (5) في أقصى الشمال, شمال القوس الشمالي لطريق الجامعات(

 
 19-16م( ، مرجع سابق، ص ص  2002أحمد فريد مصطفى ) (1)
 ، بيانات غير منشورة . (م2011أمانة هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة  والمشاعر المقدسة ) (2)
 ، بيانات غير منشورة . (م2011أمانة هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة  والمشاعر المقدسة ) (3)
أمانة  م( " تجربة إنشاء وتشغيل المرصد الحضري للمدينة المنورة الكبرى " , المرصد الحضري المحلي ,  2008وزارة الشؤون البلدية و القروية )(4)

 ( .  18منطقة المدينة المنورة , إصدار رقم ) 
 . 16-11م( ، مرجع سابق ، ص ص 2008أحمد فريد مصطفى ) (5)
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فيه بدأت  فترة زمنية  مباشرًا عن  تعبيرًا  المكاني  وتوزيعها  المتوسط  النسبية  االقتصادي  السيطرة  ا عملية 
النمو العمراني في المدينة وبدء تنمية اإلسكان الحكومي, والتي اتسمت بالتركز الشديد في النطاق    ىعل

شرق    ،القريب نسبيا من المنطقة المركزية. ويشكل حي اإلسكان في الجنوب الشرقي للمنطقة المركزية  
ذلك المنطقة المتصلة بين  , كما أنة يمثل أكبر مناطقها مساحة تقريبا. ويليه في    الطريق الدائري األوسط

الفتح والقبلتين وبئر عثمان في الشمال الغربي. كما توجد بعض المناطق المتناثرة من  :  أجزاء من أحياء  
مثل الشمالية  األحياء  التصنيف في حلقات خارجية بعيدة كأجزاء من بعض  الزهرة, أحد    :  هذا  البركة, 

المنتشرة على امتداد طريق الهجرة في الطرف الجنوبي  كما توجد أيضًا بعض المناطق المحدودة  والدار ،  
جبل   التلعة وحي  للمدينة )حي  الشرقي  الشمالي  الطرف  في  المطار  امتداد طريق  على  الغربي, وكذلك 

 نتيجة لتداخل األنشطة التجارية معه, وخاصة على محاور الطرق الرئيسة والفرعية.   وعيرة(

مناطق المستوي االجتماعي االقتصادي فوق المتوسط النسبة الغالبة  تمثل شريحة    : كثافة سكنية عالية   (3)
من وحلقاتها    واألكبر  المدينة  مناطق  أغلب  في  انتشارًا  األكثر  الشريحة  تشكل  كما   ، المساحة  حيث 

المختلفة سواء الداخلية )داخل نطاق الطريق الدائري الثاني(, أو الخارجية )بين الدائري الثاني والثالث(.  
الجناح الشرقي لهذا النطاق ، واألقل مساحة من مناطق شبة متصلة وقريبة نسبيًا من المنطقة    ويتكون 

المركزية )العريض والخالدية داخل الطريق الدائري الثاني, وشظاة والمبعوث وجشم ومذينب شرق الطريق  
لمطار. أما مناطق  الدائري الثاني, باستثناء الكتلة المتطرفة في أقصي الطرف الشمالي الشرقي في حي ا

توزيع   في  فتنتشر  األخيرة,  العقود  في  المنورة  للمدينة  الرئيسي  النمو  اتجاه  تواكب  والتي  الغربي,  الجناح 
مكاني متباعد في األطراف الغربية أحياء : عروة والوبرة والظاهرة والقصواء غرب الطريق الدائري الثاني  

د في األطراف الغربية البعيدة، والجنوبية الغربية أحياء :  مباشرة, وأحياء الجماوات والدفاع والسكة الحدي
والرانوناء ،   بريقاء والجابرة  الجنوبي من أحياء : بني عبد األشهل,  الروابي  أبو  معاوية, والطرف  وبني 

الجنوبي والنطاق  الشمالي  النطاق  باستثناء  الجمعة  و  السقيا,  و  والسيح   التركز  (1) والمصانع,  يقل  ثم   .
الثاني(, حيث نسبيًا م الدائري  الدائري األوسط  والطريق  التالية )بين الطريق  الخارجية  للحلقة  التوجه  ع 

العنابس    : أحياء  االستعمال  لهذا  أكبر مساحة  الدائريين  الطريقين  بين  المحصور  الغربي  القوس  يسجل 
العريض وحي   واألصيفرين وحي الجمعة , ثم تنتشر بعض المناطق المحدودة في الشمال الشرقي : حي

   بني حارثة , وكذلك في الجنوب أحياء : المغيسلة ومهزوز والخاتم والعصبة.

مناطق المخططات    ه فيانتشار   وظهر التوزيع المكاني لهذه المساكن  يوفيها    :  كثافة سكنية عالية نس ياً  (4)
( هكتارًا تقريبًا في داخل الطريق الدائري  100( إلى )10السكنية المبنية ذات المساحات الصغيرة من )

  محور شمالي جنوبي يمتد غرب النطاق المركزي باستثناء بعض المناطق المحدودة األخرى,   ىالثاني وعل
تشكل شريحة  ، و (2) شرقي لطريق الجامعاتخارج هذا النطاق, في الشمال الشرقي, حول القوس الشمالي ال

من حيث نسبة المساحة, كما    مناطق المستوي االجتماعي االقتصادي المرتفع بالضرورة أقل التصنيفات
إنها أقل التصنيفات من حيث االنتشار المكاني. وتتركز بالطبيعة )كضواحي مستويات الدخل المرتفع(  

الخارجية البعيدة, وبمساحات محدودة )في أحياء العزيزية والسالم غرب القوس  كجزر منعزلة في الحلقات 
الغربي لطريق الجامعات(, وإن كانت المناطق الموجودة في القوس الجنوبي تتوطن في حلقات أكثر قربًا  

 
أمانــة المدينــة " ،  مشروع المخططات التنفيذية لمناطق العمل المختارة ضمن المناطق العشــوائية بالمدينــة المنــورة"  (م2005أحمد فريد مصطفى)  (1)

 .المنورة
 . المدينة المنورة، مكتبة جرير " ،  خريطة ودليل المدينة المنورة"  (م2006)زكي الفارسيى محمد عل  (2)
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  ( من مركز المدينة )أحياء مهزور, الخاتم والروابي شمال وجنوب القوس الجنوبي للطريق الدائري الثاني
, وهو ما يعكس بالطبيعة اتجاهات النمو العمراني للمدينة المنورة في العقود األخيرة حيث تركز النمو  (1)

عروة ، النخيل ، العهن ، وعيره ،  في أحياء :  وامتداده في اتجاه الغرب, بالمقارنة باالتجاهات األخرى  
، ويشتمل المحور الشمالي الجنوبي المذكور  الغابة والشافية والدار ووعيرة والدويخلة  الزهرة ، و شظاء ، و 

وهي   الثاني,  الدائري  الطريق  داخل  المنتشرة  من  نسبيًا  أكبر  مساحات  ذات  مخططات  مناطق  على 
الموجودة من الشمال للجنوب في الطرف الشمالي الغربي أحياء : الصادقية والزهرة والنخيل والبركة غرب  

الدائ الجامعات, وبين الطريق  الوليد ،  وحول طريق  الثاني وطريق الجامعات, شمال طريق خالد بن  ري 
العقيق   ووادي  الثاني  الدائري  للطريق  الغربي  القوس  بين  المحصورة  المنطقة  في  الغربي,  الطرف  وفي 

الحد الجنوبي لطريق الهجرة, وغرب   امتدادوفي الطرف الجنوبي الغربي, على    ،)أحياء القبلتين والوبرة(
   وادي العقيق, في المنطقة المحصورة بين طريق الهجرة وطريق عمر بن الخطاب.

مق ولة: (5) مثل    كثافة سكنية  األطراف  إلى  النبوي  المسجد  منطقة  السكنية من  المناطق  قد خرجت  وفيها 
ة حول المسجد للخدمات الخاصة به  المنطق  ةالحرة الشرقية و البيداء والجرف وشمال قباء وغيرها , وبقي

المطار ، مهزور ، ذي الحليفة  أحياء : في . وتظهر  (2) و للزوار القادمين إليه من داخل المدينة وخارجها  
الجامع  السكة،   ، الرانوناء   ، القصواء   ، الجابرةة   ،    ، الشهداء   ، الجماوات  ،    اإلسكان،  عثمان  بئر 

البركةالمب  ، .عوث  التلعة  و  بيانياً   وبإسقاط  ،  التجميعين  قيم  بعض  مجموع  البعضتجاه  وبتحديد    ها   ،
بين   البسيطة  االحصائية  )أتضح  أ،    االثنينالعالقة  سالبة  فقط  أي  أ(   -0.54نها  تفسر  نها 

(29.376  ، السكنية  للكثافة  المكاني  التباين  لم يصل  أ%( من  تأثيرها  أن  )إو  من مجموع  30لى   )%
( يعرض االسقاط البياني لقراءات  2الكثافة السكنية في المدينة المنورة . الشكل رقم ) التأثير الذي يحدد  

 العوامل التجميعي مقابل قراءات الكثافة السكنية التجميعية .  
 
 
 

 . م2012 بالمدينة المنورة عام حصائية للعوامل التجميعية المؤثرة على الكثافة السكنيةإلالعالقة ا (2شكل )

 
م( " تجربة إنشاء وتشغيل المرصد الحضري للمدينة المنورة الكبرى " , المرصد الحضري المحلي , أمانة  2008وزارة الشؤون البلدية و القروية )(1)

 ( .  18منطقة المدينة المنورة , إصدار رقم ) 
خصائصــها  : بحــاث مــن نــدوة المدينــة العربيــةأ "، النمــو العمرانــي وتغيــر مالمــح تركيــب المدينــة المنــورةهـــ( " 1402مكي) قي بن إبراهيممحمد شو   (2)

 . 12-8ص.ص 0المعهد العربي إلنماء المدن، الرياض ، هـ29/4/1401-24وتراثها الحضاري اإلسالمي،
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العرض المبسط لمؤشرات الكثافة السكنية ، و تلك التي تؤثر عليها ، من الضروري تسليط الضوء على  بعد هذا  

 المكانية التي شكلتها المؤشرات قيد التحليل .   بعاداال
 للكثافة السكنية العامة  ال يئة المصاحبة -3

ا   العنصر  عد  ممثالً أليمكن  حيث    ول   ، السكنية  للكثافة  المصاحبة  العامة  البيئية  من  للخصائص  تكون 
ذات  مجموعتين من   االحصائية  المؤشرات  .العالقات  ا  المتعارضة  طبيعة موجألالمجموعة  ذات  التأثير  ولى  بة 

 وهي :   ،   والتأثر ببعضها البعض 
   .النسبة المئوية للوحدات السكنية المؤجرة  ▪
   .واحد مربع ال معدل سعر المتر ال  ▪
   .تعيش دون خط الفقر التي سر لألالنسبة المئوية   ▪
   .النسبة المئوية لالمية بين الذكور   ▪
   .النسبة المئوية لالمية بين االناث  ▪
 سر في الوحدة السكنية .  معدل عدد األ ▪

 ، وهي :  ولى ألمع مؤشرات المجموعة ا أما المجموعة الثانية فتتكون من مؤشرات ذات عالقة عكسية  
   .نقل خاصة   سيارة المتالك النسبة المئوية   •
   .صحابها أالنسبة المئوية للوحدات السكنية التي يقطنها  •
   .متار المربعة في السكن  معدل ما يصيب الفرد من األ •
  .اليومي  االنتقال ميتطلب عمله  للساكنين الذينالنسبة المئوية   •
 والنسبة المئوية للساكنين من السعوديين في الحي السكني .   •

 .  م2012بالمدينة المنورة عام  مصفوفة التشابة في التباين المكاني لقراءات العوامل التحليلية  (1جدول )
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 م . 2012بالمدينة المنورة عام  مصفوفة العالقة لين المؤشرات قيد الدراسة (2جدول )
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نسبة السكان السعوديين 
في الحي السكني 

معدل امية االناث  
معدل امية الذكور  
اسر دون خط الفقر  
 

نسبة ملكية 
سيارة 

 
نقل 

خاصة
 

وسيلة 
االنتقال للعمل 

معدل ايجار الوحدة   
السكنية

 

معدل سعر المتر المربع  
ض

من االر
 

نصيب الفرد من االمتار  
المربعة

 

نسبة المساكن المملوكة 
من ساكنيها 

 

عدد ا
أل

سر في الوحدة 
السكنية

المؤشرات  
 

 سر في الوحدة السكنيةألعدد ا 1.000          

 المساكن المملوكة من ساكنيها نسبة  003.- 1.000         
 متار المربعة ألنصيب الفرد من ا  628.- 391. 1.000        
 معدل سعر المتر المربع من االرض  056. 657.- 423.- 1.000       
 يجار الوحدة السكنية إمعدل  322. 484.- 466.- 395. 1.000      

 وسيلة االنتقال للعمل  257.- 636. 442. 696.- 536.- 1.000     
 نقل خاصة سيارة نسبة ملكية  436.- 572. 584. 635.- 603.- 688. 1.000    
 سر دون خط الفقر أ 544. 355.- 564.- 442. 633. 667.- 705.- 1.000   
 مية الذكور أمعدل  654. 018.- 469.- 132. 355. 456.- 383.- 692. 1.000  

 ناث إل مية اأمعدل  672. 082. 449.- 180. 369. 343.- 345.- 571. 786. 1.000 
 نسبة السكان السعوديين في الحي السكني  023. 666. 197. 625.- 440.- 700. 398. 359.- 148.- 115.- 1.000

   
 

 م .2012بالمدينة المنورة عام   ( تركيبة العناصر والعوامل التحليلية3جدول )
Component Varimax Quartimax  المؤشرات 

2  1  2  1  2  1  
  يجار الوحدة السكنيةإمعدل   -622.-  304.  569.-  409.  742.  069.-
 معدل سعر المتر المربع من االرض   794.-  037.-  782.-  090.  675.  485.-
  سر دون خط الفقرأ  623.-  623.  528.-  720.  874.  206.
  معدل امية الذكور  243.-  848.  106.-  844.  641.  601.
  ناثإل مية اأمعدل   168.-  832.  049.-  829.  591.  637.
  سر في الوحدة السكنيةألعدد ا  151.-  761.  011.-  815.  554.  668.
  متار المربعةألنصيب الفرد من ا   482.  464.-  380.  567.-  700.-  226.-
 نسبة السكان السعوديين في الحي السكني   747.  098.  011.-  002.-  598.-  557.
  نقل خاصة سيارة نسبة ملكية   754.  310.-  380.  452.-  835.-  105.
 نسبة المساكن المملوكة من ساكنيها   836.  223.  753.  072.  617.-  638.
  وسيلة االنتقال للعمل  844.  231.-  684.  339.-  838.-  276.

 
سابقاً  أشير  ف   وكما  هذه  إ،  ال   التشكيلةن  عامة و  من  تعطي صورة  المنوعة  البيئة  مؤشرات  دقيقة عن  غير 

من   عنها  يتولد  ما  ولكن   . يكون    بعد السكنية  ان  يمكن  فانه  كفاءة  أ مكاني  لتقييم  جيدة  الخدمات  أرضية  داء 
 تي : آل( ، يستشف ا 4. ومن الجدول رقم )وتوزيعها المكاني المجتمعية والمنافع العامة 
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على من  أ بقراءات    امتازتالتي  )الكثافة السكنية العالية( ، و يجابي العالي ،  إلولى ، ذات التسجيل األ: الفئة ا   والً أ
 المعدل العام للمدينة المنورة في :  

   .سر في الوحدة السكنية ألعدد ا  •
 .الواحد معدل سعر المتر المربع  •
   .يجار  إلمعدل ا •
   .سر دون خط الفقر نسبة األ •
 ناث والذكور .  إلوارتفاع نسب االمية بين ا  •

 خرى ، حيث انخفضت النسب دون المعدل العام للمدينة المنورة في :  ألعلى المؤشرات ا  هذا سلبياً  انعكس
 .نسبة المساكن التي يملكها قاطنوها  •
   .متار مربعة في الوحدة السكنية  أ معدل ما يصيب الفرد من  •
 نقل خاصة .    سيارةونسبة امتالك  •

وما يصاحبها من مستوى اقتصادي  وتعليمي متدنيان . ومثل هذه المناطق تتطلب    على كثافة سكنياً نها األأ
وقد اتسمت  بني معاوية و العصبة والسيح .  مستمرة . وهي ليست بالكثيرة العدد ، فقط    تنمية اجتماعية ورعاية

ضحه الجدول رقم  هذه الفئة بتجانسها الكبير في الخصائص المعبر عنه بانخفاض نسبة معامل التباين ، وكما يو 
حياء  أالتي ضمت سبع  (  )كثافة سكنية عالية نسبياً   عالقاتها الفئة الثانية  تلتها من حيث تركيبة المؤشرات و( .  5)

( .  3، الدويمة ، المغيسيلة وحي العاقول . ينظر شكل رقم ) ن ، االصيفيرين ، الجمعة ، قربان سكنية هي : ورقا 
المعدل   يبتعد عن  بالموجب وبما  قراءاتها  .    بأكثر حيث كانت  امن درجة معيارية  خر من  آلقابلتها في الطرف 

من درجة معيارية ،    بأكثرحياء سكنية ، سجلت قراءات دون المعدل  أالتوزيع الطبيعي للقيم ، فئة ضمت عشر  
م خالد ، شظاء ، السالم ، جشم ، مذينيب أ وهي : الروابي ، ذو الحليفة ، القصواء ، )ذات كثافة سكنية واطئة( ،  

تية عن  آلقيم المؤشرات ا  بانخفاض( ،  4، الجماوات و بئر عثمان . اتسمت هذه الفئة ، وكما يوضح جدول رقم ) 
 المعدل العام للمدينة المنورة :  

   .سر في الوحدة السكنية ألعدد ا  •
   .معدل سعر المتر المربع من االرض  •
   .يجار  إلمعدل ا •
   .نسبة األسر دون خط الفقر  •
 .نسبة األمية بين الذكور  •
   . ناثإلنسبة األمية بين ا •
 نسبة السعوديين من مجموع سكان الحي .   •

 تية :  آلفي المؤشرات ا  تفوق المعدل العام للمدينة المنورة  قراءات سجلتو 
   .نسبة المساكن المملوكة من قاطنيها  •
 .متار داخل الوحدة السكنية أل نصيب الفرد من ا •
 وامتالك وسيلة نقل خاصة .   •

فضل بكثير مقارنة بغيرها  أ اجتماعي    –وبمستوى اقتصادي    واطئةنها مناطق ذات كثافة سكنية  أدق ،  أبعبارة  
 من مناطق المدينة المنورة .   
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لتقييم كفاءة أداء الخدمات التعليمية    وأساس ول كخلفية  ألالمكانية للعنصر ا  بعادألا   اعتماد يقترح الباحثان  
ليه الدراسات . بعبارة  إالنظر في توزيعها المكاني والعاملين فيها في ضوء ما تتوصل    وإعادةفي المدينة المنورة ،  

مع متطلبات وواقع    ونوعياً   دق ، العمل على رأب الصدع )إن وجد( بين التوزيع المكاني للمدارس ليتناسب كمياً أ
 األحياء السكنية وخصائص ساكنيها .

 م . 2012بالمدينة المنورة عام  قراءات العنصر ة لفئ الول حسب أل للعنصر االمؤشرات المكونة   يم معدل  (4جدول )
 العنصر االول مكونات  

 الفئة \  الكثافة السكنية
المدينة 
 المنورة 

- 1 - 0  +0  +1  +2 

سر في الوحدة السكنيةألعدد ا  1.336 1.117 1.283 1.410 1.562 1.580 
المساكن المملوكة من ساكنيها  %  47.929 62.690 55.121 33.640 40.014 33.500 

امتار المربعةأل نصيب الفرد من ا  43.029 55.610 45.491 38.420 32.485 29.866 
 37.200 23.742 20.106 11.921 8.760 16.228 معدل سعر المتر المربع من االرض 

 44.433 31.285 29.740 24.952 20.960 27.274 معدل ايجار الوحدة السكنية
 73.866 86.257 87.986 95.130 96.700 91.383 وسيلة االنتقال للعمل

نقل خاصة سيارةملكية  %  1.1960 1.440 1.276 1.065 1.018 .833 
 41.400 22.357 15.046 7.939 3.690 12.515 اسر دون خط الفقر 
 10.466 9.171 5.020 3.526 2.820 4.831 معدل امية الذكور 
 20.100 17.428 11.246 11.069 8.920 11.979 معدل امية االناث 

السكان السعوديين في الحي السكني  %  76.465 81.945 85.087 68.598 66.436 54.826 
 3 7 15 23 10 58 عدد المحالت السكنية في الفئة

 
 (1)  م2012بالمدينة المنورة عام  ول حسب الفئة لقراءات العنصرأل المكونة للعنصر ا المؤشرات  معامل تباين (5)جدول

 مكونات العنصر االول 
 الفئة \  الكثافة السكنية

المدينة 
 المنورة 

-1 - 0  +0  +1  +2 

 4.430 14.748 15.699 11.798 8.451 16.481 عدد االسر في الوحدة السكنية
ساكنيها نسبة المساكن المملوكة من   38.814 12.410 20.056 51.369 67.457 44.565 

متار المربعةألنصيب الفرد من ا  23.546 16.035 16.592 13.868 14.629 7.637 
 51.984 64.823 58.845 59.085 45.513 74.307 معدل سعر المتر المربع من االرض 

يجار الوحدة السكنيةإمعدل   26.308 15.942 18.465 18.374 16.167 21.699 
للعمل االنتقال وسيلة   7.954 2.072 2.842 7.451 8.298 4.535 

نقل خاصة سيارة نسبة ملكية   17.419 13.074 9.916 8.319 9.338 12.832 
سر دون خط الفقر أ  82.299 72.913 57.775 36.635 37.861 19.204 

مية الذكور أمعدل   67.136 66.232 44.630 49.767 43.548 32.628 
ناث إلمعدل امية ا  36.559 33.925 25.676 28.968 27.169 17.111 

 42.516 26.554 28.948 11.163 11.545 21.145 نسبة السكان السعوديين في الحي السكني 
 3 7 15 23 10 58 عدد المحالت السكنية في الفئة

 
 
 
 
 
 

 م 2012بالمدينة المنورة عام المكاني للكثافة السكنية العامة  بعدخريطة ال (3شكل )

 
هو نسبة تقسيم قيمة االنحراف المعياري على قيمة المعدل مضروبا بمائة لقياس نسبة التشتت في    Coefficient of Variationمعامل التباين    (1)

 القيم عن معدلها . وكلما ارتفعت النسبة دل ذلك على التشتت واالنتشار .
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 لملكية السكن  ال يئة المصاحبة -4
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فقد تجمعت    .كثر دقة  أتشكل محاور )عوامل(  ت  عملية التدوير و تقريب المؤشرات مع بعضها البعض    بإجراء 
عن الخصائص المصاحبة لبيئة ملكية السكن    ول ، والذي يمكن عده معبراً ألضمن العامل ا  وتمحورتمؤشرات  

 نسبة ملكية السكن  كل من :   يجابياً إفقد صاحب   في المدينة المنورة .
 .وسيلة نقل خاصة  امتالك •
   . في الحي السكني  نسبة السعوديين •
 خرى.  أماكن أللعمل في   االنتقال •

 و تعارض معه كل من :  
   .معدل سعر المتر المربع من االرض  •
   .يجار  إلمعدل ا •
 سر دون خط الفقر .  أنسبة و  •

ــة أســـجلت ســـبع بينمـــا  ــاء ســـكنية قـــراءات تفـــوق المعـــدل العـــام للمدينـــة المنـــورة فـــي المؤشـــرات المصـــاحبة لملكيـ حيـ
ولــى مــن قــراءات هــذا ألا لفئــةالســكن مــن قاطنيــه ، و دون المعــدل للمؤشــرات التــي تتعــارض معــه ، وبــذلك تكونــت ا

وحدة ســكنية. فاألســر األكثــر فقــرًا هــي أقــل  امتالكوهو ما يؤكد أن هناك عالقة عكسية بين مستوى الفقر و العامل .  
٪( لألســـر الفقيـــرة. أمـــا األســـر المكتفيـــة فنســـبتها 28.0٪( مـــن األســـر الفقيـــرة جـــدًا، وبنســـبة )21.0امتالكــًا وبنســـبة )

( نقطــة عــن 23) ،( نقطــة عــن األســر الفقيــرة جــدًا 30٪(. أي بفــارق نســبي قــدره )51.0كمالكة لوحدة السكن فتبلح )
أن هنــاك فروقــًا  (X2) اختبــاريظهــر ، و  ٪( مــن األســر الفقيــرة فهــي تقــيم فــي وحــدات مــؤجرة49األســر الفقيــرة، و )

األكثــر األســر . بمعنــى أن بمتوســط الــدخلمــن حيــث عالقتــه  المســكنفي نــوع  أحياء المدينة المنورةبين   ()معنوية
ــرًا هـــ  ــاك عالقـــة طرديـــة  يفقـ ــى آخـــر أن هنـ ــي مســـكن مشـــترك وبمعنـ ــر ســـكنًا فـ ــة الـــدخل والســـكن أكثـ ــين عـــدم كفايـ بـ

التــي لــديها رب أســرة بمســتوى تعليمــي مــنخفض أو غيــر  واألســرأن األســر الفقيــرة  كمــا أظهــرت المؤشــراتالمشــترك. 
مــن العمــر هــي األكثــر عرضــة للعــيش فــي أوضــاع مكتظــة أكثــر مــن  متعلم و األسر التي لديها أطفال دون الخامسة

 وجود عالقة بين نوع السكن والمستوى االقتصادي. ()  (X2)كما أظهر اختبار    .  األسر األخرى 
. ول أللقـــيم المؤشـــرات المكونـــة للعامـــل ا( معـــامالت التبـــاين 6( والجـــدول رقـــم )4شـــكل رقـــم )وتظهـــر بيانـــات ال

حــد أحيــاء الســكنية ضــمن الفئــة الواحــدة . وبالمقابــل ، فقــد ســجل إلالتقارب الكبير في القــيم و تجــانس اومنه يستشف  
   :عن المعدل العام للمدينة المنورة  النسب فئة ترتفع فيها    تتشكل، ل  قراءات مختلفة كلياً   سكنياً  عشر حياً 

   .سعار االرض  أيجار ومعدالت إلنسب ا •
   .سر دون خط الفقر ألونسب ا •

 :  و تنخفض فيها عن المعدل العام   
 نقل خاصة  سيارة نسب امتالك  •
 و نسب السعوديين من مجموع سكان الحي السكني .   •

أيضاً  رقم    و  الجدول  يشير  )كما  الفئة  معدل  من  قريبة  المؤشرات  قيم  بين  7جاءت  الكبير  التشابه  يعني  مما   )
 ليها آنفا .  إ ساكني هذه الفئة في الخصائص المصاحبة لملكية السكن والمشار 

 
() X2 ( عنــد مســتوى 5.99( القيمــة الجدوليــة )87.825= القيمــة المحســوبة )يوجــد فــرق معنــوي .أي توجــد عالقــة بــين المتغيــرين متوســط  0.05

 الدخل ونوع السكن.
()X2   ( بمستوى درجة الحرية 13.28( القيمة في الجدول )65.29= القيمة المحسوبة )يوجد فرق معنوي.99مستوى الثقة  4 ٪   
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لها قصد رصد المستجدات و العمل    تتبعيه ليها و القيام بدراسات  إ  االنتباهخيرة تتطلب  أليرى الباحثان أن الفئة او 
السالب    Polarizationدون بروز ظاهرة استقطاب   الجانب  للعامل ، في  المكونة  المؤشرات  و تركز ألي من 

 Neighborhoodدورة حياة المحلة  و    Social Polarizationعلى وجه الخصوص . فاالستقطاب االجتماعي  
Life Cycle    عمرانياً   داً ييسيران المدينة  معالم  لتغيير  خفي    و حضارياً   واجتماعياً   بيد  يتم  بشكل زحف  لم  ما 

 والمعالجة المباشرة .  اليه  االنتباه 
  

 ملكية السكن -وفئاته  ولأل العامل ا  مكونات  (6جدول )
 ول ألمكونات العامل ا 

 الفئة   \ ملكية السكن
المدينة 
 المنورة 

-1 - 0  +0  +1 

المساكن المملوكة من ساكنيها نسبة   47.929 19.563 39.176 57.874 70.400 
 6.914 9.918 21.523 31.381 16.228 معدل سعر المتر المربع من االرض 

يجار الوحدة السكنيةإمعدل   27.274 34.363 29.361 24.829 21.685 
 95.657 95.118 88.538 82.854 91.383 وسيلة االنتقال للعمل

نقل خاصة  سيارةنسبة ملكية   1.1960 .978 1.066 1.304 1.361 
 12.014 6.459 19.261 19.727 12.515 اسر دون خط الفقر 

 84.109 84.528 77.545 50.531 76.465 نسبة السكان السعوديين في الحي السكني 
 7 27 13 11 58 عدد المحالت السكنية في الفئة

 
 ول لمكونات العامل األ معامل التباين   (7جدول )

 ول ألمكونات العامل ا 
 الفئة   \ ملكية السكن

المدينة 
 المنورة 

-1 - 0  +0  +1 

 9.745 15.679 23.055 26.689 38.814 نسبة المساكن المملوكة من ساكنيها 
 41.106 49.174 44.270 44.605 74.307 معدل سعر المتر المربع من االرض 

السكنيةيجار الوحدة إمعدل   26.308 17.940 26.513 20.817 22.549 
 2.437 3.659 8.508 9.132 7.954 وسيلة االنتقال للعمل

نقل خاصة  سيارةنسبة ملكية   17.419 11.876 10.083 11.984 16.961 
 71.995 74.632 51.707 65.076 82.299 اسر دون خط الفقر 

 12.513 10.942 15.289 29.076 21.145 نسبة السكان السعوديين في الحي السكني 
 7 27 13 11 58 عدد المحالت السكنية في الفئة
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 م2012( خريطة البعد المكاني لملكية السكن في المدينة المنورة عام 4شكل ) 
 
 
 
 
 
 
 للتزاحم السكني  ال يئة المصاحبة-5

من    يصاحبها  وما  السكني  التزاحم  حالة  تعكس  التي  المؤشرات  من  مجموعة  من  الثاني  العامل  تكون 
 خصائص الساكنين ، وهي :  
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   .سر في الوحدة السكنية ألعدد ا  •
   .سر دون خط الفقر ألنسبة ا •
   .نسبة االمية بين الذكور  •
 نسبة االمية بين االناث .   •

( رقم  الشكل  التوزيع  4يعرض  ال(  هذا  لفئات  )   بعد الجغرافي  رقم  الجدول  يكمله  معدالت 8،  ليعرض   ،  )
عنه بقيم معامالت   اً معبر   ذاتياً ( فيوضح درجة تجانس الفئات  9ما الجدول رقم )أ،    بعدالالمؤشرات حسب فئات  

وجود فرق معنوي   ()(X2)مربع   اختباريظهر    . قرينتها للمدينة المنورة  التباين عن المعدل لكل فئة ومقارنتها مع 
سجل  ي وجود عالقة بين عدد افراد المعيالت وعدد غرف المسكن فيما يعني وجود مشكلة ازدحام السكن حيث  آ

هذه  ( حيث تميزت  2.696حي ورقان ) ( و 2.701( تاله حي العصبة )3.103على قراءة موجبة )أ حي العاقول  
المعدل العام للمدينة المنورة في نسب  ارتفاع واضح يفوق  في الوحدة السكنية و   لألسرنسب    بأعلىاالحياء السكنية  

ليها واالهتمام بمشاكلها وما يطرأ عليها  إ. لذا فاالنتباه    واإلناثمية بين الذكور  أل سر دون خط الفقر و نسب األا
. يمكن عدها منطقة اجتماعية    وأخالقي من ظواهر اجتماعية واجب ديني   الوقت نفسه   Urbanو مهني في 

Social Area    تتخذ لها قرارات خاصة بها وترسم لها سياسات مكانية للمعالجة والوقاية والتحسب من المستجدات
والطوارئ . ال يعني هذا ألنها مناطق تضم الفقراء يجب أن تعامل بريبة و تشكيك وحزم أمني ، ولكن مصاحبة  

بيد الفقراء ليغيروا من    لألخذ حد الوسائل  أ. فالتعليم هو    صعباً   مراً إيجعل من عملية كسر دورة الفقر    لألميةالفقر  
يتطلعوا   و  االجتماعية  إواقعهم  السلوكيات  ويقلموا   ، والحضاري  المعيشي  بمستواهم  االرتقاء  التي  لى  )والقيم 

اقتصادي  تساندها(   مستوى  مقبولة في  تعد  قد  معين    –التي  ،  تعليمي  االخرى  المستويات  في  وبهذا  ومرفوضة 
في أسوأ االحوال أو خارجه في أحسن األحوال    ن يعدوا انفسهم ضحيتهأيتجانسوا مع المجتمع الكبير للمدينة دون  

فللفقر حضارة وقيم وسلوك ، ومن الضروري  .  (1)   عليه  ثقيالً   عبئاً   وأصبحوا، وفي كلتا الحالتين خسرهم المجتمع  
وما يرافقها من تدن    Poverty Cycleضحية دورة الفقر    وأنهم التعامل مع الفقراء بمنظور انهم جزء من المجتمع  

و الصحي   التعليمي  المستوى  وانعكاسوالمهني  في  القيم    ذلك  ،  بينهم  على  السلوك  السائدة  النهائية  وبالمحصلة 
لذا من الجوهري التفكير بصيح وسياسات تكسر دورة الفقر لمعالجة ظاهرة الفقر والفقراء في  ،    (2)   االجتماعي لهم 

 المدينة المنورة .   
من درجة معيارية ، هي : الشهداء ، بني    بأكثر حياء سكنية قراءات موجبة تفوق المعدل  أسجلت سبعة   

معاوية ، االصيفيرين ، الدويمة ، النخيل ، الدار ، و السيح ، وهذه  الفئة تحتاج الى متابعة دورية وانتباه خاص  
 . فالوقاية خير من العالج .  (3)  كي ال يتم فيها استقطاب ظاهرة الفقر وبالتالي تتوطن فيها 

، بني حارثة ، و    حياء سكنية ، هي : القصواءأ ثالث  ت هذا العامل ، جاءت  وفي الطرف اآلخر من قراءا 
العام   المعدل  دون  فيها  النسب  ألن  ، وذلك  معيارية  بأكثر من درجة  المعدل  أدنى من  قراءات  لتسجل  الروابي 

 ( .5للمدينة المنورة .  ينظر شكل رقم )

 
() X2  = 0.77الحسوبة X2   =( يوجد فرق معنوي.9٪( ودرجة حرية )99عند مستوى ثقة ) 21.7الجدولية 

)1(Pahl R. 1977 , Poverty and the urban system , in The City Experience , ed. J. Raynor and E. 

Harris , The Open University Press . 
 .  ربدأ، دار الكندي ، " لمشكالت االجتماعية جغرافية ا " (2000 )محمد احمد المومني  ،مضر خليل العمر (2)

)3(Smith W.F. 1975 , Filtering and Neighborhood Change , in Readings in Social Geography , 

ed., E. Jones , Oxford University Press . 
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 العامل الثاني : التزاحم السكني  (8جدول )

 العامل الثاني مكونات  
 الفئة \  التزاحم السكني

المدينة 
 المنورة 

-1 - 0  +0  +1  +2 

سر في الوحدة السكنيةألعدد ا  1.336 1.096 1.242 1.397 1.635 1.776 
 29.000 27.028 14.770 8.162 5.433 12.515 اسر دون خط الفقر 
 14.233 7.800 6.510 3.231 1.566 4.831 معدل امية الذكور 
 23.800 16.000 13.900 10.111 6.166 11.979 معدل امية االناث 

 3 7 10 35 3 58 عدد المحالت السكنية في الفئة

 
 معامل تباين مكونات العامل الثاني حسب الفئات  (9جدول )

 مكونات العامل الثاني 
 الفئة \  التزاحم السكني

المدينة 
 المنورة 

-1 - 0  +0  +1  +2 

الوحدة السكنيةسر في  ألعدد ا  16.481 10.248 9.832 9.721 12.108 12.864 
 38.023 46.557 61.517 63.502 85.783 82.299 اسر دون خط الفقر 
 21.429 12.297 25.380 45.703 16.063 67.136 معدل امية الذكور 
 11.560 10.831 16.607 24.799 27.344 36.559 معدل امية االناث 

السكنية في الفئةعدد المحالت   58 3 35 10 7 3 

 
 البعد الثاني : مؤشرات الحالة االجتماعية للساكنين

 تسع مؤشرات رئيسة للمدينة المنورة وهي : وفيها سوف يتم االعتماد علي 
 متوسط نسب العنوسة   ▪
 متوسط العمر عند الزواج لإلناث  ▪
 متوسط العمر عند الزواج للذكور  ▪
 امرأةنسبة األسر التي تعيلها   ▪
 معدل األمية بين الذكور  ▪
 معدل األمية بين االناث ▪
 نسبة السكان السعوديين من مجموع سكان الحي السكني ▪
 نسبة النوع بين السكان السعوديين  ▪
 نسبة النوع بين السكان غير السعوديين . ▪

النوع • نسب  مناطق    وكانت  في  منهم  الذكور  تركز  حيث   ، مكانيًا  تباينًا  األكثر  السعوديين  محددة  لغير 
. وكان معدل سن الزواج للذكور  (1) وبنسبة كبيرة جدًا ، بينما كانت نسبة النوع للسعوديين قريبة من معدلها  

واإلناث قريبًا جدًا من المعدل. التباين الواسع نسبيًا كان في التوزيع الجغرافي لنسب األسر التي تعيلها امرأة  
( الذي يعرض االحصاءات  10وسة . ينظر جدول رقم )، و نسب األمية بين الذكور ، ومتوسط نسب العن

 الوصفية لمؤشرات البيئة االجتماعية .
 
 

 
 

 نسبة الذكور لكل مائة انثى ( 1)
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 م2012( خريطة البعد المكاني للتزاحم السكني في المدينة المنورة عام 5شكل )
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لها    طبيعياً   توزيعاً   Co-varianceاالشتراك في التباين المكاني  يستوجب تحليل    للقيم دون التركز العالي 
 ( ما  جانب  بين    االنحيازفي  العالقة  مصفوفة  جاءت  لذلك  )التفلطح(،  المنتظم  شبه  التوزيع  ودون   ، المكاني( 

( . وكما أشير في مستهل  11غير مشجعة الشتقاق أبعاد مكانية منها . ينظر جدول رقم )   ةساالمؤشرات قيد الدر 
يحقق   لم   ، عالأالبحث  ثالث  منها  بهاإقات  ي  يعتد  العاملي    .(1)   حصائية  التحليل  اجراء   Factorوعند 

Analysis    وباعتماد التدوير للمحاور االحصائية فقد اشارت نتائج التحليل باستخدام لرنامجSPSS  ن  أ لى  إ
الثقة  ن العناصر التي تشتق بدون عملية تدوير تكون  أ  يضاً أ، ومما يعني  عملية التدوير فشلت لضعف العالقة  
باتجاه بعضها البعض    بيانياً   وإسقاطها واستعيض عنها بتحليل التجميع للقيم    بها ضعيفة . لذا اهملت النتائج كلياً 

 لى درجات معيارية .إو بعد تحويلها أ
 م 2012حصاء الوصفي لمؤشرات ال يئة االجتماعية في المدينة المنورة عام إل( ا10جدول )

 ال يان
 المعدل 

االنحراف 
 معامل التباين المعياري 

 61.236 6.652 10.860 متوسط العنوسة
 3.779 7301. 19.317 لإلناث متوسط العمر عند الزواج  

 3.106 806. 25.972 متوسط العمر عند  الزواج للذكور 
 60.136 3.881 6.455 امرأة سر تعيلها أنسبة 
 67.136 3.243 4.831 مية الذكور أمعدل 
 36.559 4.379 11.979 مية االناث أمعدل 

 22.123 16.916 76.465 نسبة السكان السعوديين في الحي السكني 
 22.134 22.694 102.531 نسبة النوع للسعوديين في الحي السكني

 347.131 1496.475 431.098 نسبة النوع لغير السعوديين
الصلب    الركن  بالزواج(  )مقرونة  العائلة  اتمثل   ، منها  يبنى  التي  والخلية  وجه إلللمجتمع  على  سالمي 

للذكور  إ الخصوص ، لذلك ف الزواج    استكشاف هميتهما الخاصة ، ومحاولة  أ لهما    واإلناثن مؤشري معدل سن 
و   الزواج  تأخر سن  الكامنة وراء  المكانية  العوامل  لدراسة  أمر ضروري  لهما  المكاني  العنوسة في    انتشارالبعد 

ولكن تسليط حزمة ضوء على البعد المكاني قد يكون لها دور    األسبابالمجتمع . ليس من مهام هذه الورقة تقديم  
 والوقائية المناسبة .جراءات العالجية  إلا  اتخاذفي تشخيص المشكلة ، وبالتالي  

 م2012في المدينة المنورة عام  مصفوفة العالقة لين مؤشرات الحالة االجتماعية (11جدول )

ر  
ع لغي

سبة النو
ن

ن 
سعوديي

 ال

ع  
سبة النو

ن
ن 
سعوديي

 لل

%
 

ن  
سعوديي

ال
ي  

ح
ي ال

ف
ي 
سكن

 ال

ل امية  
معد

ث 
النا

 ا

ل امية  
معد

 الذكور 

ر تعيلها  
س
سبة ا

ن
رأة 

 إم

ر  
ط العم

س
متو

عند  
ج  

زوا
ال

 للذكور 

سة 
ط العنو

س
 متو

سة 
ط العنو

س
 متو

ن  
 البيا

 متوسط العنوسة  1.000 1.000       

لإلناث متوسط العمر عند الزواج  119. 119.         

 متوسط العمر عند  الزواج للذكور  148. 148. 1.000      

اسر تعيلها إمرأة  % 391. 391. 277. 1.000       

 معدل امية الذكور  032. 032. 151. 315. 1.000    

 معدل امية االناث  060.- 060.- 185. 307. 786. 1.000   

السعوديين في الحي السكني %  190.- 190.- 271.- 362.- 148.- 115.- 1.000    

 نسبة النوع للسعوديين  016. 016. 134.- 245.- 037. 142.- 128.- 1.000 

 نسبة النوع لغير السعوديين  142.- 142.- 094. 088.- 555. 363. 022. 019.- 1.000

 
 هي التي يعتد بها وتقبل للتحليل االعمق . فأكثر 0,5-و أ،  فأكثر 0,5معامالت ارتباط بقيمة +(1)
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  ( رقم  الشكل  للذكور  السقاط  الا  ( 6يعرض  مرة  ألول  الزواج  سن  معدل  مؤشري  لقيم    ه باتجا   واإلناثبياني 
  %( 12.8، حيث كان معامل التحديد بنسبة )د المعدل للمؤشرين و خط االنحدار  ا البعض ، وفيه تم تحدي م بعضه

، وأن    ن االشتراك في التباين المكاني للمؤشرين ضعيف نسبياً أ ، مما يعني    (0.358)معامل االرتباط بقيمة  .(1)
وسع وتشمل المجتمع برمته دون  أسباب محلية . فالمشكلة ذات طابع  أليس هناك تركز مكاني يدعو للبحث عن  

مكان   معينةأ تحديد  فئة  فوجود    .و   ، هذا  فيها  أورغم  ترتفع  سكنية  للذكور  ألا   معدالتحياء  الزواج  عند  عمار 
حياء  أتقابلها  ،    (  )جشم ، المصانع ، مذينيب ، الراية ، الروابي ، القبلتين ، الجمعة ، بني ظفر ، مثالً   واإلناث
تدعو  والتي  بو كبير(  أ،  طار ، عروة ، الجابرة ، الشريبات)الرانوناء ، الم  المعدالتخرى تنخفض فيها هذه  أسكنية  

فالمعرفة التفصيلية للخصائص  وخصائصه الديموغرافية .    Communityلى الدراسة التفصيلية للمجتمع المحلي  إ
ماكن التي تتطلب تدخال من  ألتفسير الظواهر االجتماعية و تحديد ا في    الديموغرافية للمجتمع المحلي تعين كثيراً 

 المسئولين للمعالجة ورسم السياسات الوقائية .  
 م 2012في المدينة المنورة عام سقاط ال ياني لمعدالت االعمار عند الزواج ألول مرة إلا (6شكل )

 
( بمؤشرين هما نسبة النوع )السبب المحتمل( و نسبة العنوسة )النتيجة المتوقعة( ،  يرتبط الزواج )منطقياً  

احصائياً أ تتشكل    ما  طبقاً بينها  فلم  احصائية  واستناداً   عالقة   . المنورة  للمدينة  الحضري  المرصد  على    لبيانات 
شر نسب النوع للسعوديين مقابل  سقاط قيم مؤ إلعقبة مشكلة العالقة االحصائية ، فقد تم  الحدس العلمي ، و تجاوزاً 

وكما  م خالد والخاتم( فقد جاء الشكل البياني  أولوجود قيم متطرفة )قيم مؤشر متوسط العنوسة في رسم بياني .  
 ( رقم  الشكل  في  فقد  7موضح   ، العقبة  لهذه  تجاوزا   . ،  أ (  التطرف  منطقتي  استثناء  بعد  البياني  االسقاط  عيد 

 ( .  8التوزيع المكاني كما في الشكل رقم )  فأصبح 
 

 .  تربيع معامل االرتباط وضربه بمائة ليمثل نسبة مئوية لالشتراك بين المتغيرين  (1)
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 م 2012بالمدينة المنورة عام  ( االسقاط ال ياني لنسب النوع للسعوديين مقالل نسب العنوسة7شكل )

 
 م 2012في المدينة المنورة عام  ( اسقاط نسب العنوسة مقابل نسب النوع للسعوديين بعد التشذيب8شكل ) 
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   :  يتضح اآلتي(  8من الشكل ) 
حياء : شظاء ، جشم ، الشريبات ، بني االشهل ، وبني ظفر   أ% فأكثر( في  20ارتفاع نسب العنوسة )  (1)

 نثى( .أذكر لكل مائة   105  – 95ن نسبة النوع فيها طبيعية )أ رغم 
 الوبرة ، الجماوات ، و مذينب ، وانخفاض نسبة العنوسة فيها .حياء : الروابي ، أارتفاع نسبة النوع في   (2)
 ارتفاع نسبة النوع في المصانع ولكن نسبة العنوسة قريبة من المعدل .   (3)
م  أ لى دراسة معمقة لحيي  إالحاجة  مما يعني  ( ، و 7وتضاف المالحظة السابقة المشتقة من شكل رقم ) (4)

 خالد والخاتم .
ضروري    وزمنياً   )عالمية( ، إال أن تتبعها مكانياً   وأصبحت  اتسعتن ظاهرة العنوسة قد  أالرغم من  وعلي   (5)

قيم   الربط بين نسبها مع  . ومن طرائق رصدها  للحد منها وتحجيمها  التدخل  يساعد ذلك في  حيث قد 
مكانياً   ، االخرى  لألسرة    المؤشرات  المرأة  ترأس  ،  ومنها ظاهرة  الخصوص  التي  ،  وإعالتها  على وجه 

العالقة االحصائية بين مؤشري نسب العنوسة  وتنحو نحو العالمية هي االخرى .     أخذت باالتساع أيضاً 
ا التي تعيلها  ألونسب  الجغرافي  0.391)   ضعيفة حالياً   امرأة سر  التوزيع  ( ، وبذلك يكون اشتراكهما في 
( ، تمثل محاور الرسم البياني الداخلية المعدل و  9%( ، وكما موضح في الشكل رقم )15.3بنسبة )  

الجدير   ومن    . االنحدار  )ذكوراً إ  باإلشارة خط  العنوسة  حالتي  أن  إناثاً   لى  لألسرة  و  المرأة  ترأس  و   )
،  وإعالتها   الجوانب  مختلف  من   ، الساكنين  على  الكبيرة  انعكاساتها  لها  التي  االجتماعية  الظواهر  من 

وال والنفسية  و  التربوية  لها  التحسب  الضروري  ومن   . الخصوص  وجه  على  جراءات  اال  اتخاذ سلوكية 
 المناسبة للحد من سلبياتها .  

 

 
 م 2012في المدينة المنورة عام ( االسقاط البياني لنسب العنوسة مقابل نسب األسر التي تعيلها امرأة 9شكل )
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 البعد الثالث : مؤشرات الحالة االقتصادية للساكنين
 ــــ: بمن بيئة الحالة االقتصادية ، ممثلة  ست مؤشرات لتعرض جانباً  اختيرت 

 الرحلة للعمل   -
 كلفة الماء )ضرورة حياتية يوميى(  تو  -
 ونسبة البطالة   -
 سر دون خط الفقر .  ألو معدل ا  -

  العمومية ، مثل  لمؤشرات ، وبعض من نتائج التحليل( االحصاءات الوصفية لهذه ا 12الجدول رقم ) ويعرض  
حركة   ن أالتي اشترك بها المؤشر مع غيره ضمن مجموعة المؤشرات قيد التحليل . ومن الجدول يتضح ، و  (1)

حياء  أو تباين كبير بين  أ، ليس لها تركز    المنورة   رجاء المدينةأجميع  االنتقال للعمل سمة عامة تنتشر بين  
منتظمة   وشبه  منتظمة  مرورية  وتدفقات  نحل  خلية  المنورة  المدينة  يجعل  وهذا   ، السكنية  بتواصل  المدينة 

 .  وديمومة 
التدفقات العالية    وأماكنن وجدت(  إ ماكن االختناقات )أالحركة اليومية لتحديد    اتجاهاتن تدرس  أ المهم هنا  
من اساسيات    Journey to workكثر من غيرها . ودراسة الحركة اليومية للعمل  أ   وتنظيماً   انتباها التي تتطلب  

في   المرور  و  للنقل  السليم  وسيلة  أالتخطيط  استخدام  فمؤشر   . النطاق  واسعة  حركة  و  حيوية  ذات  مدينة  ي 
عالية عمومية  سجل  قد  للعمل  ا  واشتراك  لالنتقال  المؤشرات  قيم  مع  المكاني  التباين  يعني  ألفي  مما   ، خرى 

 مصاحبته لها ومفسر لتوزيعها الجغرافي .  
قد أدت الى فصل  أنها  ومراحلها(    أدوارهان من نتائج الثورة الصناعية )على مختلف  أ لى  إ شارة  إلومن الجيد ا 

، وبهذا  وتمحور اقتصادياتها ومجتمعاتها  توسع المدن ونموها  بالمحصلة النهائية  مكان العمل عن مكان السكن ، و 
هو موقع مكاني العمل  ويهتم به المخطط ،  اصبحت عملية االنتقال للعمل حالة طبيعية ال مفر منها . ما يميزها  

كثر من غيرهم  ألكلف النقل(    والسكن والمسافة الفاصلة بينهما . وبشكل عام ، ينتقل الفقراء مسافات قصيرة )تجنباً 
تطرأ تغيرات في حياة المجتمع ، وبالمحصلة النهائية  . ومع كل عمليات تطور تقني في عمليات االنتاج والنقل ،  

فدراسة الحركة  تضع بصماتها المكانية على حركة سكان المدينة وانتقالهم اليومي بين مكاني العمل والسكن .  ،  
 ة )حرارة( الحياة االقتصادية و نشاطها .  اليومية للمجتمع هي المحرار الذي يقيس درج

)الفقراء( وانتقاالً   ونظرا ألن  الفقر عالقات   أقل حركة  دون خط  أسر  نال مؤشر  فقد  المدينة  أحياء  بين 
بالسالب )عكسية( مع مؤشرات الحركة واالنتقال ، أما العاطلون عن العمل فهم االقل حركة ، وبهذا جاء مؤشر  

العمل   عن  )  بأقلالعاطلون  رقم  جدول  ينظر   . االحصائية  بين  13العالقات  العالقة  مصفوفة  يعرض  الذي   )
 المؤشرات قيد التحليل .  

 
 
 
 
 
 

 
هي قياس لدرجة اشتراك المتغير مع غيره من المتغيرات ضمن مصفوفة االرتباط ، وهي هنا محسوبة قبيل عملية    Communality  العمومية(  1)

 التدوير و بعدها ..



 32 

  
 

 م 2012بالمدينة المنورة عام  االحصاءات الوصفية لمؤشرات ال يئة االقتصادية (12جدول )
 المؤشر  المعدل  االنحراف المعياري  معامل التباين قبل التدوير العمومية 

 وسيلة االنتقال للعمل 91.383 7.2688 7.954 583.

 نقل خاصة  سيارةنسبة ملكية  1.1960 20834. 17.419 582.

 للعمل   الرحلة 18.602 3.1899 17.148 209.

 كلفة الماء ت 52.955 15.1615 28.631 472.

 سر دون خط الفقر أ 12.5155 10.30019 82.299 688.

 معدل نسبة البطالة  23.4741 8.88597 37.854 296.
 

 
 م 2012في المدينة المنورة عام  مصفوفة العالقة لين مؤشرات ال يئة االقتصادية (13جدول )

معدل نسبة 
 البطالة 

أسر دون  
 خط الفقر 

كلفة ت
 الماء 

  الرحلة
 للعمل 

 سيارةنسبة ملكية 
 نقل خاصة

وسيلة االنتقال  
 البيان  للعمل 

 وسيلة االنتقال للعمل 1.000     
 نقل خاصة  سيارةنسبة ملكية  688. 1.000    
 للعمل   الرحلة 145. 013. 1.000   
 كلفة الماء ت 209. 326. 379.- 1.000  
 سر دون خط الفقر أ 667.- 705.- 106. 548.- 1.000 

 معدل نسبة البطالة  123.- 222.- 285. 508.- 392. 1.000
 

بين المؤشرات ، فقد أثمر التحليل العاملي ، بطريقة التشابه االقصى ،  ونظرًا لوجود اشتراك في التباين المكاني   
%( من مجموع التباين في مجموعة المؤشرات قيد التحليل . وقد تشكل  42.138عاملين ، أولها يعتد به ويغطي ) 

 ( : 14العامل من المؤشرات اآلتية )ينظر الجدول رقم 
 
   0.761    مؤشر استخدام وسيلة لالنتقال للعمل   •
   0.790    نقل خاصة  سيارةمؤشر نسبة ملكية  •
   0.579      كلفة الماء تمؤشر  •
   – 0.902     مؤشر نسبة أسر دون خط الفقر  •

العامل ،  9للعمل( ، ويعرض  الشكل رقم )   االنتقال )  باسم وبهذا يمكن تعريف هذا العامل   ( البعد المكاني لهذا 
يتضح   ،  ومنه  خالد  أم   ، مذينيب   : أحياء  في  القاطنون  هم  وانتقااًل  حركة  السكنية  االحياء  سكان  أكثر  أن 

ن  والجماوات . أما أقلهم حركة وانتقااًل فهم سكن أحياء : السيح ، بني معاوية ، والعصبة . يتبعهم في ذلك سكا 
 أحياء بني ظفر ، المصانع ، االصيفيرين ، المغيسيلة ، و السقيا .  
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 م2012في المدينة المنورة عام   مكونات العامل بعد التدوير (14جدول )
2 1 aFactor Matrix 

 وسيلة االنتقال للعمل  761. 400.

 نقل خاصة سيارةنسبة ملكية  790. 212.

 للعمل  الرحلة 100.- 536.

 كلفة الماء ت 579. 590.-

 اسر دون خط الفقر  902.- 043.

 معدل نسبة البطالة  408.- 463.
Extraction Method: Maximum Likelihood. 

a. 2 factors extracted. 4 iterations required. 

 
المنورة ، سنعمد    استكماالً   المدينة  للبيئة االقتصادية في  واالنتقال كمؤشرات  بيئة الحركة  اإ لتحليل  سقاط  إللى 

عالقة  ال   ولضعففي قيمة العمومية    األقل البياني لقيم مؤشري نسب البطالة مقابل نسب الحركة للعمل )كونهما  
ومنه    البياني لقيم هذين المؤشرين .  –( التوزيع الجغرافي  10( . يعرض الشكل رقم ) 0.284  حصائية بينهماالا

، يتبعه   هعلى في نسبة البطالة بين ساكنيأل على في نسب االنتقال للعمل وهو األ يستدل على أن حي العاقول هو ا
 حياء : العزيزية ، النخيل ، ورقان ، و الزهرة . وهذه حالة تتطلب الدراسة والمعالجة المكانية .  أ

البطالة ، و  وعند ج للعمل ، نسب  الثالث )الرحلة  للمؤشرات  المعيارية  الدرجات  الماء( جاء حي ت مع  كلفة 
العاقول بأعلى القراءات ، تاله كل من : السكة ، العزيزية و وعيره ، ثم المطار،  القبلتين ، النخيل ، الشهداء ،  
الزهرة ، القصواء ، وبني ظفر . إن ارتفاع كلف الماء في أماكن تتسم بارتفاع نسب البطالة و الحركة واالنتقال  

 يء من التفصيل .  للعمل حالة تستحق الدراسة بش
 ثالثُا : قراءة مؤشرات ال يئية العاملية 

بعد قراءة ما تضمنته العالقات االحصائية بين التوزيع الجغرافي لقيم بعض المؤشرات من أبعاد  مكانية، من   
االسقاط   فعند   . إحصائيًا  مقرة  أو غير  لعالقات غير خطية،  مكاني  لبعد  نموذج  الضوء على  تسليط  الضروري 

ًا قيم القناعة الذاتية بالخدمات البلدية مقابل قيم نسب جمع النفايات )قيم س بداللة قيم ص( ، وبتعامد خطي  بياني 
معدليهما نحصل على أربع فئات . ما يهمنا هنا هي الفئة التي تتطابق فيها أدنى نسب القناعة مع ادنى نسب 

( يعرض االسقاط  12عيًا و بدنيًا( . الشكل رقم ) لجمع النفايات ، حيث تؤشر هذه الحالة بيئة غير صحية )اجتما
البياني لقيم المؤشرين المذكورين آنفًا ، ومنه يستدل على أن حيي العاقول و ورقان االكثر معاناة في تدني مستوى  
الدرع ، السقيا ، جشم ، وبني   الحليفة ،  البيئة فيهما ، يشترك معهما وبنسب متفاوتة كل من : أبو بريق ، ذو 

ية . أن ارتفاع نسبة التزاحم وما صاحبها من سمات ، المشار إليها آنفا ، و تدني مستوى البيئة فيها يؤشران  معاو 
 حالة غير صحية تستوجب وقفة من قبل المعنيين بالمدينة المنورة وصحتها االجتماعية والبدنية ، و السلوكية .   
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 م 2012عام  واالنتقال للعمل في المدينة المنورةالبعد المكاني للحركة  (10شكل )
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 م 2012عام  االنتقال للعمل في المدينة المنورةنسب البطالة مقابل  نسباالسقاط البياني ل (11شكل )

 
    
 م 2012بالمدينة المنورة عام  نسب جمع النفاياتمقابل البياني لقيم الرضا عن الخدمات البلدية  سقاطاإل (12شكل )
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 والمقترحات  االستنتاجات

 :  بما يليتمثلت  ي في المدينة المنورةالسكن لواقعا  الجغرافية عن مالحظاتالعديد من الأظهرت نتائج الدراسة  
، ويجب بالضرورة الحفاظ    اأن للمدينة المنورة هالة نور سماوية يجب أن تؤخذ بالحسبان عند التعامل معه  (1

ألنها مدينة  عليها و إدامتها بما يعزز مكانتها وقيمتها الروحية عند المسلمين )زوارًا وساكنين و متابعين( ،  
مكانية تضم مجموعة من العناصر التي تشكل مع بعضها    –منظومة اجتماعية    مفعمة بالحياة ، لذا هي

كائناً  البيئة    حياً   البعض  على  كنظام  انفتاحه  و  الداخلية  العوامل  نتيجة  ويخمل  ينشط  و  يمرض  و  ينمو 
 الخارجية .  

المنورة   (2 المدينة  تبايناً  مكانياً  في  العامل إن هناك  المتمثلة في درجات  العاملي  التحليل  نتائج  لقد أظهرت 
المجموعة األولى للعامل األول تتركز  يتعلق بدوافع العوامل األربع ، إذ تبين أن    ابين إحيائها السكنية فيم 
،    العهن ،  العصبة، البركة  ،    ذو الحليفة ، حي بني االشهل ، القبلتين ، والخالدية   بشكل كبير في أحياء :

الرايه ، المصانع ، الجمعة ، السقيا ،  ،  ،  الخالدية ، ومهزوز ، والشريباتالسيح ، بني معاوية ، قربان ،  
المساحي الواسع ، بينما جاءت مجموعة العامل الثاني والتي تضم األحياء التي  أبو بريق ، ذات االمتداد  

العريض ، اإلسكان  ،    شظاة،    وعيرة،    البركة ، النخيل ، الزهرةسجلت قيم موجبة وعالية كما في أحياء :
االصيفيرين  ،    الصناعيةالعزيزية ، ورقان ، المنطقة  ،  الدفاع ، السكة الحديد،    البلقاء،    والخالدية  ، مهزوز

الشريبات أبو كبير ،  ا،    ،  بني  البركة ،  بها  شهلألمذينب ،  التي تتركز  الفئة األولى  ، وهي بذلك تعد   )
متغيرات هذا العامل وقد نطق هذا العامل بأن مجموع الذين انقادوا وراءه كانت بسببه  دوافع شراء أو بناء  

نما جاءت درجات العامل الثالث في المرتبة الثالثة من  مسكن جديد، أو الحصول على مسكن حكومي، بي
أشا  وقد  المحددة  األهمية  العام   رحيث  اإلبعاد    لهذا  عليها  أطلق  سكنية  أوضاع  إلى  أشارت  دوافع  إلى 

الفتح ،  ،    الروابي،    الدويمة ، الظاهرة ، الخاتم ، العصبةالمكانية لمؤشرات البيئة السكنية، وتضم أحياء :  
 .عثمان الراية ، بني

العامل االقتصادي األكثر أهمية في تحديد الواقع السكني وتتفاقم المشاكل السكنية كلما قلت اإلمكانية    ُيعد (3
التي تتناقص إمكانيات    إذ قابلتها زيادات في أعداد األسر  االقتصادية لتحقيق السكن المالئم وبشكل أكبر 

 أفرادها على دفع تكاليف السكن المالئم.
الديموغرافي   (4 العامل  لها  يعد  القليل  العرض  يقابله  الذي  المساكن  على  بالطلب  تتحكم  التي  العوامل  من 

 النخفاض معدالت التشييد مما يؤدي إلى تفاقم العجز السكني.
اختالف األنماط المساحية )الصغيرة والمتوسطة والكبيرة( الحجم في المدينة المنورة يعتمد على الكثير من   (5

الدخل، سعر  متوسط افية مثل )حجم األسرة ( ، والعوامل االقتصادية مثل )المتغيرات ومنها العوامل الديموغر 
تسكن  ألا التي  األسر  )عدد  بالكثافة  لها عالقة  المدينة(، وعوامل  المسافة عن مركز  السكنية وعامل  رض 

 الوحدة السكنية(، وعوامل لها عالقة بالجوانب التخطيطية .
ص )أسرتين فأكثر( ، و ربما يعود سبب ذلك إلى التغييرات  عدد المساكن المؤجرة من القطاع الخا   انخفاض (6

االقتصادية مما حدا إلى بروز حجم واضح من االستقاللية لألسر والسيما وأنها ذات مساحات من األراضي 
 فضاء التي يمكن الحصول عليها بأسعار مناسبة وبنائها.لا
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السكني    ارتفاع (7 الواقع  المنورة وهذا يدل على أن  المدينة  باتجاه  أمعدل حجم األسرة في  ختلف بشكل كبير 
اإلحياء السكنية بالمدينة  من المعدل تتوزع على معظم    كثرواضح للفئات أ  انتشارالمعدل إذ يالحظ    رتفاعا

 .  المنورة 
بل تحث على المعالجة واتخاذ االجراءات  ،  والقدسية  تأشير حاالت االخفاق و الوهن ال تقلل من االهمية   (8

 المناسبة دون إبطاء و تأخير .
الواحد من   (9 االستعمال  وتنوع   ، تنوعها  و  استعماالت ارض  من  المدينة و عناصرها  التعامل مع مكونات 

حيث المستوى والمقياس ، وما تقدمه هذه االستعماالت من وظائف ، وما تشكله من بيئات منوعة، التعامل  
بالمحيط الذي يعيش فيه .  معها ك فما يطرأ على عنصر ما يؤثر على مجمل  نظام واحد ، ويؤثر ويتأثر 

 النظام ، وصحة النظام )المدينة( مرهونة بصحة جميع اعضائه .  
و  إ  (10 الحالة  تناسب  مكانية  سياسات  لرسم  النتائج  واعتماد   ، أخرى  على مؤشرات  والتركيز   ، القراءة  عادة 

 يجي من استحداث المرصد .  تصب في الهدف االسترات
قليم المدينة( ،  إخرى وتوسيع نطاق عمله ليشمل الريف )ألتعميم تجربة المرصد الحضري على المدن ا  (11

وإشراك الجامعيين بشكل أوسع وأعمق خدمة للبلد وللعلم ، فبتكامل وتعاون الجامعيين مع المهنيين المعنيين  
 ق التنمية و االزدهار.قتتح

قصد التعرف على طبيعتها و    ةسكنية معين  إلحياءكثر ، والنظر عن قرب  أليط الضوء  تقترح الدراسة تس (12
 .  Action Areasها ، لتكون اماكن فعل تخطيطي  من  و لبعضأ ما يجري فيها ، والتخطيط لها ، 

ا (13 للعنصر  المكانية  االبعاد  المدينة    وأساس ول كخلفية  ألاعتماد  في  التعليمية  الخدمات  أداء  كفاءة  لتقييم 
 ليه الدراسات .إ النظر في توزيعها المكاني والعاملين فيها في ضوء ما تتوصل  وإعادةالمنورة ، 

على    لى ظاهرة االستقطاب والتركز االجتماعي و العمل على تفتيتها في مراحلها االولى حفاظاً إاالنتباه   (14
 القيم االسالمية .

15)   ، معمقة  تفصيلية  بدراسات  مختلف  أ   واختيارالقيام  ومن  شامل  بمسح  للقيام  المدينة  من  محددة  ماكن 
 الجوانب والمعطيات .

 .المنورةدراسة حركة االنتقال اليومي للسكان و التخطيط لها في ضوء نتائج الدراسات الشمولية للمدينة  (16
 
   والمراجع :مصادر ال

 أواًل : المراجع العربية: 
العاملية " ، رسائل  تحليل البيئة    -البناء الحضري لمدينة الجبلي الصناعية بالمملكة العربية السعودية  "   حمد جار ّللاه الجار ّللاه أ .1

 .  2008 الجمعية الجغرافية الكويتية ، يناير ، مجلة  ( ،332جغرافية ،  العدد )
2. ( مصطفى  فريد  المكرمة  2002أحمد  مكة  تطوير  هيئة  أمانة   ،  " المنورة  للمدينة  العمراني  النطاق  تثبيت  وصف  مشروع   " م( 

 ة . والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ، أمانة المدينة المنور 
م( " مشروع األوضاع الراهنة الستعماالت األراضي والخدمات العامة واإلسكان للمدينة المنورة " ،   2008أحمد فريد مصطفى ) .3

 هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. 
ية بالمدينة المنورة " ، بيانات غير منشورة  أمانة المدينة المنورة " طبقات الحدود اإلدارية ، والخدمات العامة ، والمخططات السكن .4

 م 2005، 
أمانة المدينة المنورة ، إدارة التنمية االقليمية ، المرصد الحضري ”التقرير الشامل لنتائج مؤشرات الرصد الحضري للمدينة المنورة   .5

   .هـ  1430 –المدينة المنورة   -الكبرى " 
 م . 2012أمانة المدينة المنورة ، إدارة تطوير المشروعات العمرانية ، بيانات غير منشورة ، عام  .6
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   .هـ  1430  ،  ة المدينة المنورة، إدارة التنمية اإلقليمية ”التقرير الشامل التحديث العشري االول " ، المدينة المنورةأمان .7
م( " طبقات خريطة أساس المدينة المنورة، وطبقات  2006أمانة هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة  والمشاعر المقدسة ) .8

 لمدينة المنورة . المنطقة المركزية " ، أمانة ا
، دار السياب للطباعة والنشر   1" مناهج البحث الجغرافي وتطبيقاتها في الجغرافية البشرية " ، ط  العثمان   باسم عبد العزيز عمر  .9

 .   2009والتوزيع ، لندن ، 
تطوير مدينة الرياض  ( ”دليل المسكن الميسر“ ، ندوة اإلسكان الثانية للمسكن الميسر، الهيئة العليا ل2005بإهمام، وآخرون)   .10

 هـ . 1425صفر  7-10، 
 ( " التوجيه الجغرافي للتنمية الوطنية واإلقليمية " ، دار وائل ، عمان 2002حسن عبد القادر صالح ) .11
 ( " جغرافية االسكان " ، مطبعة جامعة صالح الدين ، أربيل1990ومضر خليل العمر)، سعدي السعدي و خالص رؤوف    .12
 ( " علم االجتماع الحضري " ، الجزء االول ، دار المسيرة ، عمان 2011السيد )السيد عبد العاطي  .13
 ( " البحث العلمي : الكمي والنوعي " ،  اليازوري ، عمان  2008عامر قنديلجي و إيمان السامرائي ) .14
شعبان  -عدد الرابع ، رجب( " تحليل أسعار المتر المربع في المباني السكنية " ، مجلة التنمية العقارية، ال2003عباس، نبيل)   .15

 أكتوبر.-، سبتمبر 
 (" قراءات في الجغرافيا االجتماعية التطبيقية " ، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة .  1987عبد هللا علي الصنيع ) .16
محمد .17 ثابت  دراسة  2005)العبسي  عبده   ، المدن  في  السكن  تكلفة  تخفيض  في  ودورها  المناسبة  السكنية  ”الكثافة  تحليلية  ( 

صفر    10-7للمباني السكنية متعددة الطوابق“ ، ندوة اإلسكان الثانية للمسكن الميسر، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،  
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تحليل جغرافي "    –عمر محمد علي محمد " الحراك التنموي بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة داخل الطريق الدائري األول   .18
   .م  2008، مارس لكارتوجرافية ، جامعة المنوفية ، العدد التاسع عشر مجلة مركز البحوث الجغرافية وا  ،
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 هـ 1429 – 1428المحلية 
البلدية والقروية ، أمانة المدينة المنورة ، ادارة التنمية االقليمية ، تجربة انشاء وتشغيل المملكة العربية السعودية ، وزارة الشؤون  .28
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