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د. عبدالرحمن بن عبداهلل عبدالرحمن العمري

امللخص:
والدميوجرافيــة  االجتماعيــة  اخلصائــص  علــى  التعــرف  إىل  احلاليــة  الدراســة  هتــدف 
واالقتصاديــة لســكان أحيــاء برميــان، واحلــرازات، واحملاميــد، واجلامعــة العشــوائية مبدينــة جــدة 
ورصــد مشــكالهتم الــي يعيشــوهنا، والنهــوض بواقعهــم. وقــد اســتخدم الباحــث منهــج املســح 
االجتماعــي واالســتبانة كأدة جلمــع البيــاانت امليدانيــة مــن عينــة عشــوائية بلغــت 336 رب 
أســرة، وخلصــت الدراســة إىل نتائــج مــن أمههــا وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء 
العشــوائية يف أغلــب اخلصائــص مثــل: عــدد أفــراد األســرة، احلالــة االجتماعيــة لــرب األســرة؛ 
عــدد األوالد املتزوجــن؛ األفــراد الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة؛ حــرص اجلهــات احلكوميــة 
علــى توفــر اخلدمــات العامــة؛ واحلالــة العمليــة ألفــراد األســر؛ وإقامــة بعــض األقــارب مــع األســرة؛ 
ومــدة اإلقامــة ابحلــي؛ وعــدد زوجــات رب األســرة؛ ومســتوى تعليــم الوالديــن؛ ومســتوى صحــة 
األســرة؛ وانتشــار بعــض املشــكالت االجتماعيــة واالقتصاديــة؛ والرغبــة يف اإلنتقــال مــن احلــي؛ 
ومــدى الرضــا عــن مســتوى احلــي واملســكن، والنواحــي األمنيــة، وقــوة عالقــات اجلــوار؛ واحلالــة 
الدراســية لــأوالد يف األســرة حــى 15 ســنة؛ وعــدد األوالد األميــن ومنهــم يف املرحلــة الثانويــة؛ 
وجهــة تلقــي العــالج؛ ومتوســط الدخــل الشــهري؛ والراتــب كمصــدر للدخــل؛ وتلقــي األســرة 
ملســاعدات مــن اجلمعيــات اخلريــة، وأهــل اخلــر، ونوعهــا؛ ونــوع املســكن وملكيتــة؛ وحالــة 
األاثث؛ وعمــل الزوجــة؛ وعــدد العاملــن يف األســرة؛ ومســتوى املعيشــة؛ وعــدد مــرات الســفر 
للخــارج للســياحة؛ واملشــاركة يف مشــاريع األســر املنتجــة؛ وأســباب عــدم املشــاركة؛ وتناســب 
اســتهالك األســرة مــع دخلهــا؛ وقيامهــا بوضــع ميزانيــة شــهرية ملصروفاهتــا تتناســب مــع إيراداهتــا؛ 
وملكيــة وحالــة بعــض األجهــزة الكهرابئيــة ووســائل االتصــال واملواصــالت. كمــا أوضحــت 
نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن األحيــاء ذاهتــا يف بعــض اخلصائــص 
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مثــل: عــدد األوالد يف األســرة؛ وعــدد غــرف ومطابــخ ودورات امليــاة ابملســكن؛ ووجــود نســاء 
الضمــان االجتماعــي،  مــن عقــارات، ومســاعدات  الدخــل  مطلقــات يف األســرة؛ ومصــادر 
واألقــارب، واألعمــال احلــرة؛ وادخــار رب أســرة مــن دخلــه الشــهري؛ وتقييــم العائــد املــادي 
مــن املشــاركة يف مشــاريع األســر املنتجــة؛ ومشــكالت األســرة املتمثلــة يف »الديــون، والعجــز 
عــن الوفــاء مبتطلبــات األســرة، وعــدم وجــود وســيلة موصــالت«. وخلــص الباحــث إىل بعــض 

التوصيــات الــي قــد تســهم يف تنميــة األحيــاء العشــوائية مبدينــة جــدة.
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Abstract

The present study aims to identify the social, demographic 
and economic characteristics of the residents of following 
urban squatters: Breman, Al-Harazat, Al-Muhammid and 
Al-Jameah in Jeddah City; and to monitor their problems 
and improve their situation. The researcher used the social 
survey method, and the questionnaire, to collect field data 
from a random sample of 336 heads of households. The study 
concluded that there are statistically significant differences 
between random neighborhoods in most characteristics such 
as number of family members, marital status of the head of 
household, number of married children ; the number of wives 
of the head of the household; the level of parental education; 
the level of family health; the desire to move from the 
neighborhood; the prevalence of some social and economic 
problems; to what extend are they satisfied about their 
residence and district, the case of security, and the strength of 
their neighborhood relation; the level of education for their 
children until the age of 15 years old; the number of illiterate 
children, and those in the secondary level; the destination of 
treatment; the average monthly income; and the salary as 
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a source of income; the number of family workers; the 
standard of living; the number of trips abroad for tourism; 
participating in productive household projects; the reasons 
for non-participation; the commensurate consumption of 
households with their income; the development of a monthly 
budget for their expenditures commensurate with their 
income; the ownership and status of certain electrical appliances 
and means of communication and transportation. The number 
of rooms, kitchens and toilets in the household; the presence 
of divorced women in the family; the sources of income from 
real estate, social security assistance, relatives assistance, 
and self-employment; the saving of a householder from his 
monthly income; the assessment of the material return from 
participating in productive family projects; family problems 
of “debts, inability to meet the requirements of the family, 
and lack of a means of conductors”. The researcher concluded 
with some recommendations that may contribute to the 
development of urban squatters in Jeddah.
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أواًل: موضوع الدراسة:
إن التنميــة عمــل اجتماعــي موجــه خلدمــة اجملتمــع واألفــراد اعتمــاداً علــى مقومــات خمتلفــة 
ســواء مــن الناحيــة االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية، ويعتــر القصــور يف أحــد تلــك 
املقومــات أو يف بعضهــا مؤشــراً مــن مؤشــرات التخلــف والــي يطلــق عليهــا معوقــات التنميــة.

وقــد بــدأ اهتمــام الباحثــن يف جمــال التنميــة ينصــب علــى دراســة العنصــر البشــري ابعتبــاره 
أهــم عنصــر يف املعادلــة التنمويــة، وإن العنصــر احلاســم يف تنميــة أي جمتمــع هــو تطويــر البشــر، 
مبعــى تعظيــم املعــارف والقــدرات البشــرية وإطــالق الطاقــات الكامنــة يف النــاس حبيــث يتمكنــوا 
مــن تغيــر أوضاعهــم و أســلوب حياهتــم. والتنميــة يف هــذا اجملــال هتــدف إىل جانــب تغيــر 
اجتاهــات أفــراد اجملتمــع، ووضــع األفــراد يف املســار الصحيــح والفعــال لتنميــة جمتمعاهتــم احملليــة 
مــع إمدادهــم ابخلدمــات الفنيــة واإلمــكاانت املاديــة، حبيــث يقبــل األفــراد عــن طواعيــة ومبحــض 
إرادهتــم يف املشــاركة األهليــة املنظمــة، وســواًء كان هــؤالء األفــراد ميثلــون ســكان قــرى أو مــدن 
فــإن شــعورهم ابملســؤولية حنــو اجلماعــة الــي ينتمــون هلــا جيعلهــم أعضــاء فاعلــن يف مشــاركتهم 
ســعياً للنهــوض ابجملتمــع وحتقيــق حيــاة أفضــل ألبنائــه، و بــدون املســامهة احملليــة مــن الســكان ال 
ميكــن أبي حــال مــن األحــوال أن يكتــب النجــاح ألي جهــود خارجيــة أتيت مــن املنظمــات أو 

اجلمعيــات الرمسيــة أو غــر الرمسيــة هبــدف تغيــر أوضــاع الســكان يف تلــك املناطــق.

وتعــاين املــدن الكــرى العربيــة ومنهــا مدينــة جــدة، الــي تضاعــف عــدد ســكاهنا بنســبة 
91.3% نتيجــة للنمــو الطبيعــي للســكان ومعدالتــه العاليــة، بســبب اهلجــرة الداخليــة الوافــدة 
مــن الريــف إليهــا، أو اهلجــرة اخلارجيــة القادمــة وذلــك بــن عامــي 1993 و 2013م ليصــل 
مــن 2 مليــون إىل مــا يقــارب 4 مليــون نســمة، األمــر الــذي زاد مــن ظاهــرة الســكن العشــوائي 
الــي تشــكل خلــاًل يف النســيج العمــراين واحلضــري للمدينــة، حــى أصبحــت املناطــق العشــوائية 
تشــكل مــا يقــارب 16% مــن مســاحتها املبنيــة ويقطــن هبــا مــا يقــارب ثلــث ســكان املدينــة 
)تقريــر املرصــد احلضــري جبــدة، 2015(، ومــع أن هــذه املــدن ليســت حباجــة إىل هــذه األعــداد 
اهلائلــة مــن املهاجريــن والوافديــن إليهــا ممــا جنــم عنــه تضخــم ســكاين كبــر واتســاع يف مســاحة 
األرض ذات البنــاء العشــوائي حــول تلــك املــدن، وابلتــايل نشــأت يف املــدن الكــرى العربيــة 
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ومنهــا املــدن الســعودية، وألن هــذه البــؤر الســكانية العشــوائية تعــد ظاهــرة مرضيــة حضريــة تنشــأ 
نتيجــة لغيــاب الرقابــة البلديــة، مــع وفــرة يف األراضــي الفضــاء غــر املخططــة داخــل املناطــق 
احلضريــة، ويف أطــراف املدينــة، إضافــة إىل أهنــا تتزايــد يف ظــل حاجــة اإلنســان غــر القــادر مــادايً 
إىل ســكن لظروفــه االقتصاديــة الصعبــة، وتصبــح هــذه األراضــي وخاصــة املوجــودة بــن الكتــل 

الســكنية هــي املــالذ األوفــر حظــاً لالســتخدام.

إذ  هــي قضيــة عامليــة،  بــل  ليســت جمــرد حتــد ســعودي،  العشــوائيات  أوضــاع  ومعاجلــة 
كشــف تقريــر دويل صــادر عــن األمــم املتحــدة يف عــام 2008، أن تقديــرات برانمــج األمــم 
تقريبــاً  العشــوائيات  عــدد ســكان  ارتفــاع إمجــايل  البشــرية، تشــر إىل  للمســتوطنات  املتحــدة 
بنفــس معــدل منــو ســكان احلضــر خــالل الســنوات اخلمــس عشــرة املاضيــة. وأوضــح التقريــر أن 
وضــع العشــوائيات ميثــل حتــدايً خاصــاً يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى وجنــوب وغــرب 
آســيا، مؤكــداً أنــه حــى وإن ُأحــرِز اهلــدف الرامــي إىل حتقيــق حتســن كبــر حبلــول عــام 2020 
ملعيشــة مــا ال يقــل عــن 100 مليــون نســمة مــن ســكان العشــوائيات، فــإن هــذا الرقــم ال ميثــل 
إالّ 10% مــن العــدد املقــّدر لســكان العشــوائيات يف العــامل، الذيــن يتوقــع أن يتضاعــف، وفقــاً 
ملعــدالت التوســع احلاليــة، ثــالث مــرات ليصــل إىل 3 باليــن نســمة حبلــول عــام 2050. تقريــر 
األمــم املتحــدة عــن واقــع العشــوائيات اخلطــر علــى املســتوى الــدويل، مل حيــدد بلــداً متضــرراً أكثــر 
مــن غــره، لكنــه أملــح إىل نطاقــات جغرافيــة مــن بينهــا بلــدان غــرب آســيا، الــذي تضــم اململكــة 
العربيــة الســعودية، حيــث ال تقــل فداحــة األضــرار واآلاثر الســلبية النامجــة عــن متــدد ســرطان 
العشــوائيات يف جســد املدينــة الســعودية احلديثــة عــن النمــاذج الدوليــة املماثلــة )جريــدة الشــرق 

األوســط، 2009: العــدد 11288(.

وفلســفة تقــدمي املســاعدات العينيــة واملاليــة لأســر الفقــرة مل تعــد جمديــة يف هــذا الزمــن، 
نتيجــة لتنامــي أعــداد احملتاجــن ســواًء مــن املواطنــن أو مــن الفئــات الــي تقصــد اململكــة العربيــة 
الســعودية مــن اجلنســيات املختلفــة، هبــدف يف ظاهــره ديــي ويف ابطنــه أغــراض أخــرى تتمثــل 
يف اإلقامــة يف هــذا البلــد والبحــث عــن عمــل يتــم التكســب منــه، ويف أحــوال عــدة يتعــذر 
وجــود مثــل تلــك الفــرص فتلجــأ تلــك الفئــات إىل التكســب بطــرق غــر مشــروعة للحصــول 
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علــى املــال، وميثــل ذلــك خطــراً أمنيــاً كبــراً متناميــاً علــى البــالد، وهــذا ينســحب أيضــاً علــى 
بعــض الوافديــن هلــذه البــالد بطــرق نظاميــة حيــث يصدمــون بعــدم وجــود فــرص عمــل لــدى 
األفــراد الذيــن اســتقدموهم، وابلتــايل يؤولــون إىل نفــس املصــر الــذي أشــار إليــه الباحــث أعــاله. 
وغالبــاً مــا تقطــن تلــك الفئــات يف املناطــق اهلامشــية للمــدن، أو يف بــؤر ســكانية داخــل املــدن 
يطلــق عليهــا األحيــاء العشــوائية، وتعــددت مســميات تلــك التجمعــات الســكانية ابختــالف 
اجملتمعــات، حيــث يطلــق علــى هــذه الظاهــرة الســكن العشــوائي يف بعــض البلــدان، أو أحيــاء 
العشــش، أوأحيــاء الكرتــون، أوأحيــاء الصفيــح أو الصنــادق، أو األحيــاء الفقــرة، أو مناطــق 
املخالفــات اجلماعيــة الســكنية يف بعــض البلــدان العربيــة األخــر، ويعتــر الرابــط املشــرك بــن 
مجيــع تلــك املســميات أهنــا مناطــق أو أحيــاء غــر خمططــة أقيمــت أغلــب مســاكنها بــدون 
ترخيــص ويف أراضــي متلكهــا الدولــة أو ميلكهــا آخــرون، وعــادة مــا تقــام هــذه املســاكن خــارج 
نطــاق اخلدمــات احلكوميــة، وال تتوفــر فيهــا اخلدمــات، وال املرافــق احلكوميــة لعــدم اعــراف 
الدولــة هبــا ضمــن خمططــات املــدن، فضــاًل عــن وجــود العديــد مــن اخلصائــص االجتماعيــة 
والدميوجرافيــة واالقتصاديــة والثقافيــة الــي يشــرك فيهــا ســكان تلــك املناطــق العشــوائية، وملــا متثلــه 
زايدة أعــداد هــذه املناطــق العشــوائية مــن حتــدايً جلهــود التنميــة، وحــى ال يظــل ســكاهنا، ســواًء 
مــن املواطنــن أو ممــن يقيمــون بطريقــة نظاميــة علــى أرض هــذه البــالد قــوة معطلــة يف اجملتمــع، 
إذا مل تبــذل اجلهــود لإلهتمــام هبــم والعمــل علــى مســاعدهتم علــى التكيــف مــع مقتضيــات احليــاة 
االجتماعيــة، ومــع مــا لديهــم مــن مواهــب وإمكانيــات وقــدرات ميكــن مــن خــالل االســتفادة 
منهــا أن تتحــول هــذه الفئــات إىل فئــات منتجــة، ويصبحــوا أقــدر علــى إعالــة أنفســهم والتغلــب 
علــى الظــروف االجتماعيــة والدميوجرافيــة واالقتصاديــة الــي يعيشــوهنا أو يعانــون منهــا، فضــاًل 
عــن الســعي للتعــرف علــى اجلهــود الــي ميكــن أن يبذلوهــا مــع اجلهــات املعنيــة للنهــوض مبســتوى 

األحيــاء الــي يقطنــون هبــا.

وممــا الشــك فيــه أن مثــل ذلــك االهتمــام بتلــك الفئــات يرتبــط ابلتنميــة، وإن مــا ميكــن اقراحــه 
مســتقبالً مــن برامــج للنهــوض بواقــع هــذه األســر، حبيــث تكــون أســر منتجــة مــن خــالل ختصيــص 
ودعم بعض املشاريع املمكنة، ميثل جزءاً من التنمية الوطنية، ولن يتم ذلك إالّ من خالل التعرف 

علــى اخلصائــص االجتماعيــة والدميوجرافيــة واالقتصاديــة للســكان بتلــك األحيــاء العشــوائية.
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اثنًيا: أمهية الدراسة:
األمهيــة النظريــة: تلقــي الدراســة احلاليــة الضــوء علــى واحــدة مــن القضــااي املهمــة الــي تــؤرق 
املخططــن يف جمــال التنميــة، فضــاًل عــن مســامهتها يف إثــراء املكتبــة هبــذا النــوع مــن الدراســات 

يف حقــل علــم االجتمــاع بشــكل عــام وعلــم اجتمــاع التنميــة بشــكل خــاص. 

األمهيــة التطبيقيــة: تتجســد األمهيــة التطبيقيــة هلــذه الدراســة يف أنــه انطالقــاً مــن اإلهتمــام 
الــدؤوب الــذي توليــه إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة كغرهــا مــن إمــارات املناطــق األخــرى داخــل 
اجملتمــع الســعودي، للنهــوض مبســتوى اخلدمــات والتغلــب علــى مجيــع املشــكالت الــي تعــاين 
تؤثــر علــى  مــن ســلبيات  قــد يرتــب عليهــا  العشــوائية يف مدينــة جــدة، ومــا  منهــا األحيــاء 
اجملتمــع، وأتيت أمهيــة الدراســة امليدانيــة املتمثلــة يف األهــداف الــي تســعى إىل حتقيقهــا اســتناداً 
إىل أن معرفــة اخلصائــص االجتماعيــة والدميوجرافيــة واالقتصاديــة لأســر الــي تقيــم يف األحيــاء 
العشــوائية، يتــم علــى ضوئهــا إنتــاج العديــد مــن املؤشــرات احلضريــة املهمــة الــي تتيــح ملتخــذ 
القــرار معرفــة األوضــاع الراهنــة للســكان يف تلــك األحيــاء ومنهــا: معــدل البطالــة، واألميــة، نســبة 
األســر الفقــرة، والبطالــة، ورضــا املواطنــن والوافديــن املقيمــن يف تلــك األحيــاء الســكنية عــن 
اخلدمــات احلكوميــة وغرهــا مــن املؤشــرات اهلامــة األخــرى الــي تســاهم يف مســاعدة اجلهــات 

الرمسيــة واجلمعيــات األهليــة للنهــوض مبســتوى تلــك األحيــاء الســكنية وســكاهنا.

اثلثاً: أهداف الدراسة:
تســعى هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى اخلصائــص االجتماعيــة والدميوجرافيــة واالقتصاديــة 
لســكان أحيــاء برميــان، احلــرازات، احملاميــد، واجلامعــة العشــوائية مبدينــة جــدة، لرصــد مشــكالهتم 
الــي يعيشــوهنا، والعمــل علــى طرحهــا أمــام املســؤولن ملســاعدهتم علــى التغلــب عليهــا، والنهــوض 
بواقعهــم االجتماعــي والدميوجــرايف واالقتصــادي، وينبثــق عــن هــذا اهلــدف الرئيــس األهــداف 

الفرعيــة التاليــة:
1- التعرف على اخلصائص الدميوجرافية لسكان أحياء برميان، احلرازات، احملاميد، واجلامعة.
2- التعرف على اخلصائص االجتماعية لسكان أحياء برميان، احلرازات، احملاميد، واجلامعة.
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3- التعرف على اخلصائص االقتصادية لسكان أحياء برميان، احلرازات، احملاميد، واجلامعة.
4- التعــرف علــى الفــروق يف اخلصائــص الدميوجرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة بــن ســكان 

أحيــاء برميــان، احلــرازات، احملاميــد، واجلامعــة العشــوائية.

رابعاً: تسأوالت الدراسة:
انطالقاً من أهداف الدراسة الراهنة الي عرضها الباحث مت حتديد تسأوالهتا كما يلي:

- ما اخلصائص الدميوجرافية لسكان أحياء برميان، احلرازات، احملاميد، واجلامعة العشوائية؟
- ما اخلصائص االجتماعية لسكان أحياء برميان، احلرازات، احملاميد، واجلامعة العشوائية؟
- ما اخلصائص االقتصادية لسكان أحياء برميان، احلرازات، احملاميد، واجلامعة العشوائية؟

األحيــاء  بــن  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الدميوجرافيــة  اخلصائــص  يف  الفــروق  طبيعــة  مــا   -
العشــوائية؟ 

خامساً: مفاهيم الدراسة:
يعتــر حتديــد املفاهيــم واملصطلحــات العلميــة خطــوة مهمــة مــن خطــوات البحــث العلمــي، 
وعلــى الباحــث عندمــا يعــد الدراســة أن حيــدد املفاهيــم واملصطلحــات بوضــوح لكــي يفهــم 
القــارئ املعــاين واألفــكار لتلــك املفاهيــم )احلســن & احلســيي، 1982(، لــذا ســيقوم الباحــث 

ابســتعراض املفاهيــم ذات العالقــة مبوضــوع الدراســة فيمــا يلــي:

١- اخلصائص الدميوجرافية:
تتمثــل اخلصائــص الدميوجرافيــة يف الدراســة احلاليــة يف : اجلنســية، والنــوع، ومــكان امليــالد 
لــرب األســرة، واحلالــة االجتماعيــة، وعــدد أفــراد األســرة الذكــور واإلانث، ومراحلهــم العمريــة، 

ومــدة اإلقامــة ابحلــي، ومــن العائــل لأســرة، والتوزيــع العمــري ألفــراد األســرة.
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٢- اخلصائص االجتماعية:
تتمثــل اخلصائــص االجتماعيــة يف الدراســة احلاليــة يف مســتوى تعليــم أفــراد األســرة مــن أب 
وأم وأوالد يف األحيــاء العشــوائية الــي ســحبت منهــا العينــة، وكذلــك مســتوى صحــة األفــراد، 
والرغبــة يف االنتقــال مــن احلــي إذا ســنحت الفرصــة، واملشــكالت االجتماعيــة الــي يعــاين منهــا 
الســكان مثــل )املشــاجرات، وعقــوق الوالديــن، والســرقات، واملخــدرات، وانتشــار العمالــة غــر 
النظاميــة، والبطالــة(، ومــدى الرضــا عــن مســتوى احلــي واملســكن الــذي تعيــش فيــه األســرة، 
ومــدى الرضــا عــن النواحــي األمنيــة يف احلــي، ومــدى قــوة عالقــات اجلــوار، وعــدد األقــارب 

املقيمــن مــع األســرة، وعــدد املطلقــات يف األســرة.

٣- اخلصائص االقتصادية:
تتمثــل اخلصائــص االجتماعيــة يف الدراســة احلاليــة يف متوســط الدخــل الشــهري لأســرة، 
ومصــادر الدخــل، ونــوع املســاعدات الــي تتلقاهــا األســرة، وعمــل الزوجــة، ومــدى كفايــة الدخــل 
مقارنــة ابالســتهالك، وهــل تدخــر األســرة، وملكيــة املســكن، وكــون األســرة تتلقــى معــوانت 
اقتصادية أو ال تتلقى، واملشكالت االقتصادية الي تعاين منها األسرة، ومدى امتالك األسرة 
لوســائل مواصــالت وأجهــزة كهرابئيــة وحالتهــا، وحالــة أاثث املنــزل، ومســتوى معيشــة األســرة، 
وعــدد العاملــن يف أفــراد األســرة الذيــن يتقاضــون دخــاًل شــهرايً، واملشــاركة يف أنشــطة األســر 
املنتجــة، وعــدد مــرات الســفر للســياحة خــارج الســعودية، واالدخــار مــن الدخــل الشــهري، 

ونســبة البطالــة يف األســر، وحتديــد ميزانيــة شــهرية ملصروفــات األســرة.

:Urban Squatters ٤- األحياء العشوائية
العشــوائية بشــكل  تعريــف األحيــاء  خيتلــف   )Hari Srinivas - 2015( لـــ  وفقــاً 
كبــر مــن بلــد إىل آخــر، ويعتمــد علــى جمموعــة مــن حمــددات التحديــد. وبشــكل عــام، وميكــن 
تعريــف املناطــق العشــوائية أبهنــا مناطــق ســكنية يف منطقــة حضريــة يســكنها فقــراء جــداً، وبنيــت 
دون تصاريــح قانونيــة أو إذن مــن الســلطات املعنيــة ابلبنــاء، ونتيجــة لوضعهــا غــر القانــوين أو 
شــبه القانــوين، تكــون البنيــة التحتيــة واخلدمــات عــادة غــر كافيــة. وتوجــد يف األســاس ثــالث 
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خصائــص تعريفيــة تســاعد علــى فهــم املناطــق العشــوائية: الفيزيقيــة، واالجتماعيــة والقانونيــة مــع 
وجــود أســباب مرابطــة فيمــا بينهــا، وابلتــايل احلــي العشــوائي فيزيقيــاً تكــون اخلدمــات العامــة 
والبنيــة التحتيــة فيــه دون املســتوى املالئــم أو احلــد األدىن منــه، مثــل إمــدادات امليــاه والصــرف 
الصحــي والكهــرابء والطــرق واملدارس واملراكــز الصحية وأماكــن التســوق وما إىل ذلك، بينما 
تنتمي األسر الي تعيش يف األحيــاء العشوائية إىل فئــة ذوي الدخل املنخفض، ويعمــل رب 
األســرة فيهــا أبجر لــدى احلكومــة أو يف القطاع اخلــاص. ويف املتوســط، حيصــل معظمهــم علــى 
احلــد األدىن مــن األجــور أو ابلقــرب منــه، ولكــن ميكــن أن تكــون مســتوايت دخــل األســرة 
مرتفعــة أيضــا بســبب الدخــل اإلضــايف مــن الوظائــف بــدوام جزئــي. ويعتــر ســكان األحيــاء 
العشوائية يف الغالب مهاجرون، إما من الريف إىل املدن أو من أحياء أخرى يف املدينة. ومن 
الناحيــة القانونيــة، الســمة الرئيســة يف األحيــاء العشــوائية هــي عــدم امتــالك قطعــة األرض الــي 
بــى عليهــا الســكان منازهلــم، وميكــن أن تكــون هــذه أرض فضــاء أو خدمــات تعــود ملكيتهــا 

للحكوميــة أو أرض مملوكــة آلخريــن ومت االســتيالء عليهــا مــن قبلهــم.
)https://www.gdrc.org/uem/squatters/define-squatter.html(

وقــدم املعهــد العــريب إلمنــاء املــدن تعريفــاً لأحيــاء العشــوائية علــى أهنــا مناطــق أقيمــت 
مســاكنها بــدون ترخيــص ويف أراض متلكهــا الدولــة أو ميلكهــا آخــرون، وغالبــاُ مــا تقــام هــذه 
املســاكن خــارج نطــاق اخلدمــات احلكوميــة وال تتوفــر فيهــا اخلدمــات واملرافــق احلكوميــة لعــدم 
اعــراف الدولــة هبــا )النعيــم، 2004(. وهــذا مــا أكدتــه كالً مــن صفــاء الفــويل وماجــدة حافــظ يف 
تعريفهم للمناطق العشوائية على أهنا »متثل جتمعات سكانية نشأت يف غياب التخطيط العام، 
وتعد خروجاً على القانون، وأحياانً ابلتعدي على أمالك الدولة« )اجلوهري، 2009: 339(.

وتعــرف األحيــاء اهلامشــية أو العشــوائية أبهنــا عبــارة عــن مســاكن مؤقتــه مقامــه بــدون 
ترخيــص رمســي، وعلــى أرض ال ميلكهــا القاطنــون هبــا، وتقــع هــذه األراضــي عــادة يف األطــراف 
وليــس قــرب أو وســط املدينــة، فهــي مناطــق جديــدة أنشــأها ســاكنوها حلمايــة انفســهم ابحلــد 
األدىن مــن املــوارد، وتكــون حمرومــة مــن اخلدمــات الكافيــة ومكتظــة ابلســكان )بــري، 2002(.
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نشــأت يف  ســكنية  أبهنــا جتمعــات  إجرائيــاً  العشــوائية  األحيــاء  مناطــق  تعريــف  وميكــن 
أماكــن غــر معــدة أصــاًل للبنــاء، مث توســعت وانتشــرت وأصبحــت أمــراً واقعــاً، وحقيقــة قائمــة قــد 
يصعــب معاجلتهــا، دون اختــاذ قــرارات قــد تكــون مؤملــة لســكاهنا، وتعــد خمالفــة لأنظمــة، ومتثــل 
تعــدايً علــى أمــالك الدولــة واآلخريــن، ويغيــب عنهــا التخطيــط احلضــري، وهبــا كثافــة ســكانية 
عاليــة، وظــروف صحيــة ســيئة، وشــوارعها ضيقــة، ومبانيهــا مرديــة، وبنيتهــا التحتيــة مفقــودة، 
وأوضــاع ســكاهنا االقتصاديــة ســيئة، كثــرة اإلزدحــام وتنتشــر هبــا جيــوب الفقــر وتكثــر يف أغلبهــا 

نســبة اجلرميــة.

سادساً: اإلطار النظري للدراسة:
يتبــى الباحــث اجتاهــاً نظــرايً تكامليــاً يقــوم بتفســر العالقــة بــن الفقــر واألحيــاء العشــوائية 
املاديــة  البدايــة علــى االجتاهــات  النظريــة، حيــث ركــز ىف  التوجهــات  مــن  يف ضــوء جمموعــة 
التارخييــة مــن منطلــق أن الفقــر ظاهــرة اجتماعيــة تشــر ملعــاين االســتغالل والتســلط والقهــر 
االجتماعــى الــذي يصيــب اجملتمــع بكثــر مــن الوهــن، ممــا يــؤدى إىل تنامــي أعــداد الفقــراء وظهور 
األحيــاء العشــوائية الــي جيــدون فيهــا املــكان املناســب لظروفهــم املاديــة، وابلتــايل فــإن ذلــك اخللــل 
املــادي داخــل اجملتمــع حيتــاج إىل اإلصــالح، كذلــك فــإن البنائيــة الوظيفيــة حتــاول تقليــص حجــم 
التفــاوت يف الدخــول إىل حــدود منطقيــة وســن التشــريعات امللزمــة، مــع توفــر اآلليــات الكفيلــة 
حبمايــة األفــراد وتضييــق امــكاانت اســتغالهلم وعــدم ظهــور األحيــاء العشــوائية وحتســن أحــوال 
الســكان، ومــن هنــا أتتــى البنائيــة الوظيفيــة لتحــدث االنســجام بــن أجــزاء النســق وحتقــق التــوازن 
املطلــوب بــن طبقــات اجملتمــع والتخلــص مــن الفقــر الــذي يهــدد الكثــر مــن األفــراد يف كثــر 
مــن األعمــال، وتوفــر املنــاخ احليــايت املناســب هلــم. كمــا ميكــن أن تســهم األفــكار املاركســية 
يف خضــوع األفــراد خباصــة يف الــدول الناميــة لضــروب متعــددة مــن االســتغالل واالغــراب 
الناجــم عــن النظــام الرأمســاىل الــذي ينصهــر فيــه اســتغالل العمالــة وتفــاوت الدخــول والثــروات 
)Bephage, 1997(. وقــد اعتــر أصحــاب النظريــة املاركســية أن املســكن العشــوائي وإن 
كان ال يدخل خالل عملية إنشائه يف إطار الدائرة الرأمسالية، إالّ أنه يدخل يف إطار االنتاج 
الســلعي الصغــر الــذي يتكامــل مــع النظــام الرأمســايل القائــم ويدعمــه )احلســيي، 2000(، 
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ولذلــك فالباحــث يــرى أن هــذه النظــم الــي أوجــدت كثــر مــن التفــاوت واالســتغالل لأفــراد 
ويكمــن احلــل يف العــودة إىل النظــام اإلســالمي الــذي يدعــو إىل التكافــل االجتماعــي ويعــزز 
معاجلــة الفقــر واحلرمــان بطــرق متعــددة مــن أمههــا نظــام الــزكاة الــذي يضمــن عدالــة توزيــع الثــروة 

بــن أفــراد اجملتمــع، ومينــع إســتغالل األفــراد، ويــردم فجــوة التفــاوت بينهــم. 

وميكن طرح بعض األفكار املختلفة الي تفسر ظاهرة الفقر يف األحياء العشوائية من خالل 
نظريي ثقافة الفقر، ودائرة احلرمان، وذلك على النحو التايل: 

١- ثقـافة الفقـر:
يــرى عــامل االجتمــاع واألنثروبولوجيــا »أوســكار لويــس« أن ثقافــة الفقــر تعــر عــن اســتمرار 
الفقــر يف األحيــاء العشــوائية أواحملرومــة، كمــا تعــزز مــن انتشــاره واســتدامته يف تلــك األحيــاء، 
وإدامــة  احلكوميــة  املؤسســات  علــى  واالعتمــاد  االتكاليــة،  ثقافــة  معــه  الــذي خلقــت  األمــر 
الفقــر، ممــا يرتــب عليــه ظهــور العديــد مــن الســلبيات واملعوقــات الــي تــؤدي إىل ارتفــاع معــدل 
املشــكالت االجتماعيــة الــي مــن أمههــا اخنفــاض الرعايــة الصحيــة، ومشــكالت الفقــر التعليمــي 
)Gregory, 2004(. كمــا يــرى أن تلــك الثقافــة تلعــب دوراً مؤثــراً يف تلــك األحيــاء؛ 
مــن خــالل أتصيــل العديــد مــن املواقــف والســلوكيات الثقافيــة، حيــث تعــزى ثقافــة الفقــر داخــل 
تلــك األحيــاء إىل العديــد مــن الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة للفقــراء أنفســهم، ممــا يرتــب 
عليــه التــدين يف املســتوى التعليمــي، وعــدم كفايــة اخلدمــات االجتماعيــة، وانعــدام فــرص العمــل 

.)International Encyclopedia of the social sciences, 2008(

وحيدد »أوسكار لويس« أمناط هذه النظرية يف جمموعة من األفكار هي:
مــن  متنوعــة  درجــة  عــن  معريــن  أنفســهم  الفقــراء  جيــد  مــن خالهلــا  االجتماعيــة  العالقــة   -
الســلوكيات كــرد فعــل جتــاه مشــاكلهم االجتماعيــة مثــل: اخلالفــات الزوجيــة، واإلدمــان، 

األطفــال. وتشــغيل 
- وجود مجاعات مؤقتة غر رمسية، وشيوع السلطة داخل األسرة، وانتشار ظاهرة العنف.
- تتسم أحياء الفقراء ابالزدحام، وعدم وجود أموال مدخرة، واالفتقار إىل االهتمام ابملستقبل.
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- اعتقــاد الفقــراء أن حالتهــم وأوضاعهــم االجتماعيــة ال ميكــن هلــا أن تتحســن وتتطــور، وأهنــم 
يعيشــون يف ظــروف طبقيــة ظاملــة ال يتحقــق هلــا العــدل.

- اخنفــاض املســتوى التعليمــي واملهــي واالقتصــادي: كاخنفــاض األجــور، والبطالــة، وارتفــاع 
.)Muthengi, 1992( الســكن التزاحــم يف  معــدل 

٢- دائرة احلرمان:
مــن منظــور متعــدد  الفقــر  البشــرية حتديــد مفهــوم  للتنميــة  أســتوعبت األفــكار احلديثــة 
اجلوانــب يدمــج يف رؤيــة الفقــر وقياســه بــن فقــر الدخــل كمفهــوم اقتصــادي وبــن فقــر القــدرة 
كمفهــوم اجتماعــي. وبذلــك الدمــج تبلــور مفهــوم احلرمــان كمفهــوم اجتماعــي خالــص يركــز 
علــى عمليــة توســيع اختيــارات النــاس للمشــاركة يف منجــزات التنميــة حبيــث يشــمل عناصــر 
أخرى مثل: املساواة االجتماعية، واالندماج يف اجملتمع، والتنوع الثقايف، والكرامة والسماحة، 
والبيئــة اآلمنــة، وغرهــا مــن احلقــوق. وقــدم علــم االجتمــاع مفهــوم احلرمــان البشــري علــى أنــه 
املشــاركة يف منجــزات التنميــة واالنتفــاع هبــا مبــا ييســر لأفــراد االندمــاج يف احليــاة االجتماعيــة 
بكافة جماالهتا واالحســاس ابملســاواة االجتماعية وتكافؤ الفرص يف احلصول على نوعية حيلة 
كرميــة. وهلــذا فــإن مفهــوم احلرمــان يعتــر حالــة متعــددة اجلوانــب هلــا أبعــاد ماديــة، مثــل: تــدين 
الدخــل، والتعطــل عــن العمــل، ونقــص التعليــم، واعتــالل الصحــة، وأخــرى اجتماعيــة مثــل: 
الالمســاواة، والتفــاوت االجتماعــي، وثقافيــة مثــل: االســتبعاد، وعــدم القــدرة علــى االندمــاج 
داخــل نســيج اجملتمــع احمليــط. وابلتــايل فــإن نظريــة دائــرة احلرمــان تذهــب إىل توريــث احلرمــان 
االجتماعــي لأســر عــر األجيــال، ومــن هنــا تســتمر يف املســكن غــر املالئــم، واخنفــاض مســتوى 
التعليــم، والصحــة، والبطالــة، واالعتمــاد علــى املعــوانت واملســاعدات )مارشــال، 2000(. وقــد 
أكــد »ســركيت جوزيــف« هــذه النظريــة الــي كشــفت أبن األفــراد الذيــن يولــدون يف أســر فقــرة 
يظلــون داخــل هــذه الدائــرة، ولقــد ارتبطــت هــذه النظريــة بثقافــة الفقــر، وهكــذا جنــد أن األســر 
مــن الطبقــة الفقــرة قــد تقــوم بتشــجيع أطفاهلــا للحصــول علــى فــرص عمــل بصــورة مبكــرة بقــدر 
اإلمــكان، وذلــك بــداًل مــن مواصلــة التعليــم واحلصــول علــى شــهادات ختصصيــة عليــا مثــل أقراهنم 
مــن أبنــاء الطبقــات األخــرى. وهــذا مــا أشــار إليــه »أوبينهــامي« كذلــك عندمــا أرجــع أســباب 
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الفقــر إىل أن الركيبــة االجتماعيــة وأهنــا العامــل الرئيــس فيــه، وهــي كذلــك الســبب يف زايدة هــذه 
األوضــاع لعــدم حتقيقــه األمــان االجتماعــي وجــذب األفــراد بعيــداً عــن الفقــر )ســليمان وآخــرون، 
2002(. وعلــى اعتبــار أن دراســة اخلصائــص لســكان االحيــاء العشــوائية تؤثــر يف عمليــات 
التنشــئة، واإلعــداد الربــوي، وثقافــة املــكان، مســتوى الطمــوح واحلــراك، وغرهــا مــن املهــارات 
واحملفــزات املرتبطــة بتطويــر الــذات وبنــاء القــدرات، األمــر الــذي حيتــاج مــن اجملتمــع إىل تبــي 
برامــج تربويــة واجتماعيــة وثقافيــة تدعمهــا الدولــة ومؤسســاهتا املختلفــة واجلمعيــات التطوعيــة، 
لكــي تعمــل علــى حماولــة اخلــالص مــن هــذا الفكــر والســلوك العائــد إىل التأثــر حبالــة احلرمــان والي 
تعمــق حالــة الفقــر الــي تعمــل علــى انتشــار مزيــد مــن األحيــاء العشــوائية يف املناطــق احلضريــة.

سابعاً: الدراسات السابقة:
أوضحــت دراســة عزيــزه النعيــم )1986( الــي أجرهتــا علــى حــي الفيصليــة مبدينــة الــرايض 
واملعنونــة: العالقــات االجتماعيــة يف حــي الفيصليــة: دراســة اثنوجرافيــة ألحــد أحيــاء مدينــة 
الــرايض، أن ذلــك احلــي يعــُد مــن األحيــاء الفقــرة، وغــر املخططــة، وترتفــع بــن ســكانه نســبة 
األميــة، وميتهــن ســكانه املهــن اهلامشــية، ويتحصلــون علــى مداخيــل متدنيــة ال تفــي ابحتياجاهتــم 
االساســية، ويعــد عامــل القرابــة عامــاًل اساســياً يف اســتمرار العالقــات والتضامــن األســري بــن 

أفــراد حــي الفيصليــة.

وبينــت الدراســة الــي أجراهــا املعهــد العــريب إلمنــاء املــدن )1997( أن حنــو 60% مــن 
النطــاق  خــارج  توجــد  املــدن، و%30  أطــراف  علــى  توجــد  العــريب  اجملتمــع  العشــوائيات يف 
العمــراين، وتوجــد 8% فقــط وســط العاصمــة، كمــا كشــفت تلــك الدراســة عــن أن 70% مــن 
تلــك العشــوائيات قــد شــيدت بطريقــة فرديــة و22% شــيدت بطريقــة مجاعيــة. وال تزيــد نســبة 
املبــاين املســتأجرة يف األحيــاء العشــوائية عــن 70%. كمــا أوضحــت تلــك الدراســة أن معظــم 
العشــوائيات يف الــدول العربيــة تفتقــر خلدمــات الصــرف الصحــي، وميــاه الشــرب النقيــة، ونقــص 

املــواد الغذائيــة، وتنتشــر فيهــا البطالــة واجلرميــة واملخــدرات، واالعتــداء علــى املمتلــكات.
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وكشــفت الدراســة الــي اجراهــا مارتيــي يف 1997م يف مدينــة حلــب بســوراي، أن معظــم 
سكان العشوائيات انزحون من الريف وميثلون 47% من سكان العشوائيات. وهذا ابالضافة 
إىل أن 34% قــد نزحــوا مــن املــدن اجملــاورة أو مــن وســط املدينــة إىل أطرافهــا، وتشــكل هــذه 
العشــوائيات حــزام فقــر حــول مدينــة حلــب، وتنتشــر وســطها اجلرائــم. كمــا تتصــف األحيــاء 
العشــوائية مبدينــة حلــب ابرتفــاع حجــم األســرة الــذي يبلــغ حنــو 7.2 فــرداً )النعيــم، 2004(.

وهدفــت دراســة تركــي الشــالقي )2006( بعنــوان: اخلصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والدميوغرافيــة لســكان األحيــاء الفقــرة: دراســة مطبقــة علــى أحيــاء الغناميــة والفــوج »هيــت« 
والشــعيب »املغتصبــة« يف مدينــة الــرايض، إىل التعــرف علــى اخلصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والدميوغرافيــة لســكان األحيــاء الفقــرة. حيــث توصلــت إىل النتائــج التاليــة: أن ارتفــاع نســبة 
أرابب األســر الذكــور يف عينــة الدراســة مقارنــة بنســبة اإلانث؛ ومتوســط العمــر بلــغ 44.8 
ســنة؛ وأغلب املبحوثن متزوجن؛ وتنتشــر نســبة األمية بن أرابب األســر؛ وأن احلالة الصحية 
للســكان جيــدة؛ كمــا كشــفت النتائــج أبن غالبيــة األســر تتكــون مــن 5 – 10 أفــراد، والــي 
تتكــون مــن 10 أفــراد فأكثــر بلغــت 30.8%؛ وأن الغالبيــة لديهــم زوجــة واحــدة مقابــل %18.3 
معــددي الزوجــات؛ وأغلــب األســر ال يعيــش معهــا أقــارب؛ بينمــا ال تشــكل نســبة األســر الــي 
لديهــا مســنن أو أرامــل أو مطلقــات أو مســاجن أو معاقــن أو أيتــام أو مرضــى نســب كبــرة 
يف عينــة الدراســة. ووفقــاً للحالــة االقتصاديــة ألســر جمتمــع الدراســة فقــد بينــت النتائــج مــدى 
كفايــة دخــل األســرة الســتهالكها يف األحيــاء الفقــرة ابلــرايض، حيــث عمدت أغلــب األســر 
إىل إلغــاء بعــض املصروفــات الضروريــة، وضغــط بعــض املصروفــات، بينمــا اجتــه بعــض األســر 
إىل االقــراض، فيمــا قامــت بعــض األســر بطلــب العــون مــن احملســنن؛ ومل يكــن لــدى أغلــب 
املبحوثــن دخــل مــن مصــادر أخــرى مقارنــة مبــن لديهــم دخــل شــهري مــن مصــادر أخــرى أتيت 
أغلبهــا أتيت مــن إجيــار البيــوت، أو عائــد مــن ســيارة، أو إجيــار حمــل؛ وكانــت النســبة األغلــب 
ممــن لديهــم مصــادر أخــرى للدخــل حيصلــون علــى دخــل يــراوح بــن 500 - 1000 رايل، 
يليهــم الذيــن حيصلــون علــى أكثــر مــن 2000 رايل؛ وشــكل الذيــن يقــل دخلهــم عــن 1500 
رايل نســبة بســيطة، فيما تــراوح دخــول أغلــب املبحوثــن بــن 1500 إىل 2500 رايل، فيمــا 
بلغــت النســبة األقــل فيمــا يتعلــق ابلدخــل ملــن تزيــد دخوهلــم عــن 6000 رايل؛ وبلــغ متوســط 
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الدخــل الشــهري لأســرة 3477.6 رايل؛ وأغلــب املبحوثــن مــن أرابب األســر يعملــون بصفــة 
دائمــة مقابــل الذيــن يعملــون بصفــة مؤقتــة، والذيــن ال يعملــون؛ وفيمــا يتعلــق ابملهنــة الرئيســة 
للمبحوثــن فــإن األغلبيــة يعملــون يف القطــاع العســكري، يليهــم املتقاعديــن، مث العاملــن يف 
مل  الغالبيــة  أن  النتائــج  التجارية؛ وبينــت  األعمــال  يعملــون يف  الذيــن  العــام، وأخــراً  القطــاع 
يتوقفــوا أبــدا عــن العمــل، وتعــددت أســباب التوقــف عــن العمــل عنــد البعــض حيــث كان أغلبهــا 
عــدم وجــود عمــل مناســب، يليهــا املــرض أو اإلصابــة أثنــاء العمــل، مث كــر الســن واإلحالــة 
للتقاعــد، والفصــل مــن اخلدمة، وللظــروف العائلية، وأخــراً للبعــد عــن مــكان العمــل؛ أمــا نــوع 
الســكن فــكان الغالبيــة يعيشــون يف بيــوت شــعبية بفنــاء، ويليهــم ســكان البيــوت الشــعبية بــدون 
فنــاء، مث ســكان الصنادق، وأخــراً ســكان الشــقق أو دور يف فيــال؛ وكانــت غالبيــة مســاكن 
املبحوثــون مكونــة مــن ثــالث إىل أربــع غــرف، يليهــا الــي تتكــون مــن مخــس إىل ســت غــرف؛ أمــا 
املســاعدات الــي حيصــل عليهــا املبحوثــن فتــأيت أغلــب املســاعدات مــن اجلمعيــات اخلرية وهــي 
يف الغالــب أغذيــة ومالبــس وأجهــزة، بينمــا اقتصــرت املســاعدات احلكوميــة علــى اجلانــب املــايل؛ 
وأفــاد املبحوثــن أبن أهــم مشــاكل ســكان األحيــاء الفقــرة ابلــرايض مــن وجهــة نظرهــم تتمثــل يف 
انقطــاع امليــاه أو عــدم توفرهــا، يليهــا رداءة املســكن، مث التلــوث البيئــي )مــن نفــاايت وتســرب 

ميــاه األمطــار(، وأخــراً ضعــف الكهــرابء وانقطاعهــا.

وجــاءت دراســة مجيلــة العلــوي )2007( بعنــوان: واقــع األحيــاء املتخلفــة جملتمــع مدينــة 
ســطيف: حــي طنجــة منوذجــا، حيــث أجريــت هــذه الدراســة الوصفيــة يف حــي حييــاوي- طنجــة 
مبدينــة ســطيف ابجلزائــر، وهدفــت إىل إبــراز صــورة كميــة و كيفيــة عــن أحــوال أحــد األحيــاء 
الــي تنتمــى إىل احلضــر إدارايً، ســواًء مــن انحيــة مســتوى الســكان االقتصــادي واالجتماعــي؛ 
ومعرفــة الفــروق املوجــودة بــن أحيــاء مدينــة ســطيف؛ وإبــراز أهــم مشــاكل وخصائــص األحيــاء 
القدمية املتخلفة مع كشــف آراء الســكان يف طريقة حلها؛ والتعرف على األصول االجتماعية 
واجلغرافيــة للســكان جمتمــع البحــث، هبــدف حتليــل العوامــل املســاعدة علــى منــو األحيــاء املتخلفــة 
يف اجملتمعات احلضرية. وقد انطلقت الدراسة من الفرضية العامة أبن األحياء املتخلفة تشكل 
واقعــاً اجتماعيــاً صعبــاً؛ وانبثــق عنهــا عــدة فرضيــات تتمثــل يف: 1- يــؤدي تدهــور األوضــاع 
العمرانيــة للســكن إىل تشــكل حــي متخلــف؛ 2- يعيــش ســكان األحيــاء املتخلفــة اوضاعــاً 
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اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة حيــث تفتقــر ألهــم املرافــق؛ 3- يطمــح ســكان األحيــاء املتخلفــة 
لتحســن اوضاعهــم مــن خــالل مشــاركتهم يف االنتخــاابت السياســية. وقــد طبقــت االســتبانة 
علــى عينــة مــن ســكان طنجــة، ابســتخدام طريقــة الكــرة الثلجيــة، عــر االتصــال أبول عائلــة 
عشــوائياً وتطبيق االســتبانة عليها، وبدورها كانت املوجه لباقي األســر إىل أن حصلت الباحثة 
علــى 100 حالــة، كمــا مت اســتخدام املالحظــة واملقابلــة يف مجــع البيــاانت، وخلصــت إىل نتائــج 
مــن أمههــا: أن عامــل اهلجــرة الريفيــة إىل املــدن مــن أهــم عوامــل نشــأة األحيــاء املتخلفــة يف املــدن 
وارتفــاع الكثافــة الســكانية ابملدينــة، وابلتــايل بــروز أحيــاء عشــوائية غــر خمططــة ومتخلفــة؛ كمــا 
تبــن أن معظــم ســكان احلــي العشــوائي شــباب مقارنــة ابلفئــات األخــرى، وتضــم أغلــب العينــة 
اإلانث لســهولة تواصــل الباحثــة معهــن بعكــس الذكــور نتيجــة للطابــع احملافــظ الــذي يتميــز 
بــه أغلبيــة ســكان احلــي؛ كمــا أن فئــات العينــة معظمهــم »عــزاب« رغــم أن الســن القانــوين 
يؤهلهــم لتأســيس أســرة، إالّ أن املشــاكل الــي تعــاين منهــا هــذه الفئــة تقــف دون حتقيــق ذلــك؛ 
كمــا أن املســتوى التعليمــي الــذي وصــل إليــه ســكان هــذا احلــي يف الغالــب مســتوى جامعــي، 
إالّ أن معظــم املتخرجــن ال يزالــوا عاطلــن عــن العمــل بســبب احلالــة االقتصاديــة للبــالد؛ كمــا 
أن هنــاك ازدحامــاً لأبنيــة والغــرف بســبب توجــه هــذه العائــالت لإلجنــاب، وابلتــايل مل تعــد 
تتناســب مرافــق املســاكن مــع عــدد أفــراد األســر؛ كمــا أن قــدم تواجــد األســر هبــذا احلــي يعكــس 
متســك الكثريــن بــه. أمــا اخلصائــص العمرانيــة للحــي فتتمثــل يف: معظــم الســكان هــم مالكــن 
ملســاكنهم، ويضــم املبــى عائلــة علــى األكثــر، أمــا إذا كان املبــى أكثــر مــن طابــق فهــو يضــم 
عائــالت ممتــدة. وخمتلــف البنــاايت مــن طابــق أو طابقــن، حيــث أعــاد الســكان بنــاء مســاكنهم 
متاشــياً مــع متطلباهتــم، كمــا متيــزت البنــاايت التقليديــة ابحتوائهــا علــى غرفــة إىل غرفتــن وتعــاين 
مــن عــدة مشــاكل كالتشــققات ونقــص التهويــة؛ كمــا أن العائــالت تعــاين مــن ضيــق املســكن، 
وهــذا الضيــق يفقــده عــدة وظائــف مثــل كونــه مــكاانً للراحــة، والربيــة؛ كمــا أن احتــواء معظــم 
املســاكن علــى جتهيــزات داخليــة يعكــس ســيطرة مظاهــر احليــاة احلضريــة كإمتــالك االثالجــة 
والتلفــزة، والغســالة؛ كمــا أن املســكن اليــوم ليــس للســكن فقــط بــل أصبــح يشــغل نشــاطات 
أخــرى، وذلــك بفتــح حمــالت جتاريــة كاحلالقــة وغرهــا؛ أمــا ابلنســبة للمشــاكل الــي يعانيهــا هــذا 
احلــي، فلقــد بــدأت يف االخنفــاض وهــذا يرجــع لالهتمــام الــذي بــدأت توليــه البلديــة، حيــث 
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قامــت بتســوية مشــاكل النقــل وامليــاه والنظافــة إىل حــد مــا، إالّ أن هنــاك غيــاب لأماكــن 
املخصصــة لرمــي النفــاايت وانتشــار األنشــطة غــر الرمسيــة يف هــذا احلــي ممــا يســاهم يف التلــوث. 
كمــا أن اخلصائــص االجتماعيــة والثقافيــة للحــي تتمثــل يف: أن بعــض املشــاكل حالــت دون أن 
تبقــى العائــالت علــى صلــة وطيــدة، وابلتــايل بــدأت بعضهــا تفضــل العزلــة واالنطــواء بــداًل مــن 
إقامــة عالقــات جواريــة، وإن كانــت تفضــل إجــراء عالقــات خــارج إطــار اجلــرة مثــل عالقــات 
الصداقــة والزمالــة يف العمــل نتيجــة للحيــاة احلضريــة، ولكــن هــذه العائــالت التــزال تتواصــل 
فيمــا بينهــا خاصــة يف األفــراح واألحــزان واملــرض؛ كمــا أن أفــراد احلــي يتناقشــون يف أمــور احليــاة 
االجتماعيــة وخاصــة شــؤوهنم اليوميــة يف احلــي، وهــذا مــا يــرز نوعــاً مــن التضامــن والــذي يعــر 
عنــه “دوركامي” ابلتضامــن العضــوي أي يف إطــار املنفعــة العامــة؛ كمــا تبــن النتائــج أن هنــاك 
تغــر واضــح حنــو املــرأة حيــث أصبحــت حتتــل مكانــة اجتماعيــة متميــزة وتتقاســم املســؤولية مــع 
الرجــل؛ كمــا أن أبنــاء اليــوم أصبحــوا يفرضــون آراءهــم حيــث أصبحــت لديهــم احلريــة يف اختيــار 
شــريكة حياهتــم، بعــد أن كان األب هــو صاحــب القــرار؛ كمــا تبــن انعــدام للمرافــق الثقافيــة 
ونــدرة ملختلــف التجهيــزات االجتماعيــة واإلداريــة، وهــذا جعــل ســكان احلــي يقصــدون املرافــق 

املوجــودة مبركــز املدينــة، وأصبــح احلــي مركــز طــرد للســكان وليــس جــاذب هلــم.

ابهلجــرة  وإرتباطــه  احلضــري  الفقــر  املعنونــة:   )2009( النعيــم  عزيــزه  دراســة  وهدفــت 
الداخليــة: دراســة اجتماعيــة لبعــض األحيــاء الشــعبية الداخليــة يف مدينــة الــرايض، إىل عــدة 
أهــداف منهــا التعــرف علــى دوافــع متركــز بعــض املهاجريــن يف األحيــاء الشــعبية الداخليــة يف 
مدينــة الــرايض؛ والتعــرف علــى اخلصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة لســكان األحيــاء 
الشعبية يف مدينة الرايض، ومدى مسامهتها يف انتشار الفقر احلضري يف تلك األحياء، وتعد 
هــذه الدراســة وصفيــة حتليليــة اســتخدمت املســح االجتماعــي وأدوات حبثيــة متثلــت يف املقابلــة 
املقننــة واملالحظــة البســيطة، وطبقــت علــى 400 مفــردة مــن أرابب األســر أبحيــاء العــود، 
والصاحليــة، ومنفوحــة القدميــة، وخلصــت الدراســة إىل نتائــج مــن أمههــا: غالبيــة أرابب األســر 
مــن الذكــور؛ تنتشــر األميــة بــن أكثــر مــن نصــف العينــة وترتفــع نســبتها بــن رابت البيــوت؛ كــر 
حجــم األســر؛ تنتشــر بعــض األمــراض بــن الســكان؛ نســبة تعــدد الزوجــات بســيطة ويغلــب 
علــى العينــة الــزواج بواحــدة فقــط؛ ال يوجــد بتلــك األحيــاء ســفلتة أو إانرة فضــاًل عــن ضيــق 
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شــوارعها، وبيوهتــا يف الغالــب شــعبية وضيقــة ومتصدعــة وليــس هبــا هتويــة فضــاًل عــن انتشــار 
لــدى بعــض األســر األجهــزة  العامــة؛ يتوفــر  البيئيــة وانعــدام اخلدمــات  الكثــر مــن املشــاكل 
املنزليــة الضروريــة؛ تنتشــر بعــض املشــكالت االجتماعيــة مثــل الســرقات، وتعاطــي املخــدرات 
بــن  الفقــر، والبطالــة  انتشــار  واملســكرات، وخطــف األوالد، والتحــرش ابلنســاء واألطفــال؛ 
الســكان؛ يعمــل الســكان يف األعمــال البســيطة؛ متوســط الدخــل منخفــض؛ ملكيــة الســكن 
للغــر؛ يتلقــى الســكان املســاعدات مــن الضمــان االجتماعــي واجلمعيــات اخلريــة؛ تكثــر نســبة 

الديــون بــن الســكان.

املعنونــة: حتليــل   )Bamidele M. Ogunleye- 2013( دراســة  أجريــت  وقــد 
اخلصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة وحالــة الســكن يف أكــوري بواليــة أونــدو يف نيجــراي، والــي 
هدفــت إىل تســليط الضــوء علــى ذوي الدخــل املنخفــض مــن ســكان مدينــة أكــوري، عاصمــة 
واليــة أونــدو بنيجــراي؛ والتعــرف علــى اخلصائــص االجتماعيــة - االقتصاديــة للمبحوثــن واحلالــة 
املاديــة للمبــاين الــي يســكنوهنا، حيــث مت مجــع البيــاانت امليدانيــة بواســطة اســتبانة وزعــت علــى 
عينــة تكونــت مــن 700 مــن أرابب األســر مــن ســكان 14 حيــاً مــن األحيــاء ذات الدخــل 
البيــاانت ابســتخدام  العشــوائية، ومت حتليــل  العينــة  املنخفــض مــن مدينــة أكــوري ابســتخدام 
مــن أمههــا أن معظــم  نتائــج  الدراســة إىل  توزيــع بســيطة ونســب مئويــة، وخلصــت  جــداول 
الســكان املقيمــن بتلــك املنطقــة يعملــون يف القطــاع االقتصــادي غــر الرمســي )أي يعملــون 
حلســاهبم اخلــاص(؛ ومســتوى دخلهــم منخفــض للغايــة؛ وأن حجــم األســرة مرتفــع جــداُ؛ كمــا 
كشــف املســح الــذي أجــري علــى املســاكن أن معظــم املســاكن شــيدت قبــل عــام 1960؛ 
وهــي مــن نــوع دور واحــد فقــط؛ وتفتقــر إىل البــى التحتيــة األساســية، وعــدد كبــر مــن الســكان 
)53.3%( غــر راض عنهــا وفقــاً للمعايــر احلديثــة؛ يف حــن أشــار الباحــث إىل أنــه يــدرك 
حقيقــة أن نتائــج دراســة مــن هــذا النــوع قــد تكــون منوذجيــة أكثــر مــن كوهنــا توضــح حقيقــة 
احلالــة العامــة يف تلــك املدينــة وغرهــا مــن املــدن األخــرى، وأن هنــاك أســباب لالعتقــاد أبن 
القضــااي الــي توصلــت هلــا تلــك الدراســة أصبحــت أكثــر وطنيــة مــن احملليــة، ولذلــك مت توجيــه 

توصيــات الدراســة لتعكــس هــذه املالحظــة.
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اثمناً: اإلجراءات املنهجية للدراسة:
١- نوع ومنهج الدراسة:

تصّنف الدراســة احلالية ضمن الدراســات الوصفية التحليلية الي تســتهدف التعرف على 
وصــف الظاهــرة الــي يقــوم الباحــث بدراســتها مــن حيــث طبيعتهــا وماهيتهــا ووصفهــا احلــايل 
والعالقــات بينهــا )Wimmer & Dominick, 1991(، كمــا يطلــق علــى الدراســات 
الوصفيــة أبهنــا دراســة للظواهــر أو وصفهــا وتوضيــح خصائصهــا كيفيــاً، أو كميــاً، حبيــث يوضــح 
مقدارهــا أو حجمهــا أو درجــه ارتباطهــا مــع الظواهــر األخــرى، لغــرض معاجلتهــا ووضــع احللــول 
هلــا. وتعــد الدراســات الوصفيــة يف البحــث العلمــي مــن الدراســات الشــائعة االســتعمال يف 
البحــوث االنســانية واالجتماعيــة، ومــن هنــا تــرز أمهيتهــا )أمحــد& حســن، 2013(. وألن 
أيــة دراســة علميــة ال ميكــن وصفهــا كذلــك إالّ إذا اعتمــدت علــى منهــج واضــح، وابلتــايل فــإن 
الدراســة احلاليــة تبنّــت منهــج املســح االجتماعــي ابعتبــاره أحــد املناهــج املناســبة واملســتخدمة 
بكثــرة يف الدراســات الوصفيــة، ويتنــاول دراســة الظواهــر االجتماعيــة الــي ميكــن مجــع معلومــات 
وبيــاانت رقميــة أوكميــة عنهــا، ويهــدف كذلــك إىل دراســة مشــكلة اجتماعيــة راهنــة أو مجــع 
بيــاانت معينــة عــن ســكان منطقــة جغرافيــة معينــة بقصــد تشــخيصها واختــاذ إجــراءات معينــة 
بشــأهنا )عطــوي، 2009(، هلــذا وظّــف الباحــث هــذا املنهــج للحصــول علــى البيــاانت امليدانيــة 
املتعلقــة مبوضــوع دراســتة، الســيما وأن اســتخدام هــذا املنهــج ميكنّــه مــن اختيــار العينــة املناســبة 

الــي مــن املؤمــل أن تكــون األقــرب واألكثــر متثيــاًل جملتمــع البحــث.

٢- أداة مجع بياانت الدراسة:
مت مجــع املــادة امليدانيــة املتعلقــة مبوضــوع هــذه الدراســة عــن طريــق تصميــم الباحــث إلســتبانة 
مقننــة كأداة رئيســة جلمــع البيــاانت مــن املبحوثــن، وذلــك لكــون عينــة الدراســة كبــرة احلجــم، 
وغالبــاً مــا يتــم اســتخدام هــذه األداة يف حالــة العينــات الكبــرة احلجــم، ابإلضافــة إىل املميــزات 
األخــرى الــي تتعلــق بتوفــر الوقــت وســهولة حتليــل معطياهتــا بشــكل منظــم )نــوري، 2014(. 
حيــث احتــوت اإلســتبانة علــى عــدد 49 مــن األســئلة الــي تتعلــق خبصائــص املبحوثــن املــراد 
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التعــرف عليهــا. وقــد مــر مشــروع مجــع البيــاانت بعــدة مراحــل متثلــت يف التــايل:
مرحلة تصميم أداة مجع البياانت وحتديد عينة الدراسة.أ. 
مرحلــة تدريــب مســاعدي الباحــث مــن بعــض طــالب مرحلــة املاجســتر بقســم االجتمــاع ب. 

واخلدمــة االجتماعيــة خــالل العــام الدراســي 1438- 1439هـــ علــى كيفيــة املســاعدة يف 
مجــع البيــاانت امليدانيــة؛ ابإلضافــة إىل قيــام الباحــث إبختبــار أداة البحــث.

األســتعانة ببعــض املرشــدين املتطوعــن مــن ســكان أحيــاء الدراســة للمســاعدة يف تيســر ت. 
التواصــل مــع الســكان.

مرحلــة هتيئــة جمتمــع الدراســة عــن طريــق توزيــع بعــض التعليمــات الــي تســاعد مســاعدّي ث. 
الباحــث يف احلصــول علــى أكــر قــدر ممكــن مــن املبحوثــن الذيــن ميثلــون عينــة الدراســة.

مرحلة حتكيم األداة من قبل 3 من األساتذة املتخصصن يف علم االجتماع جبامعة امللك ج. 
عبدالعزيز، وإجراء الباحث للتعديالت املقرحة من قبلهم على أداة مجع البياانت.

مرحلة تطبيق أداة املسح »اإلستبانة« يف صورهتا النهائية ميدانياً على عينة الدراسة.ح. 
مرحلة إدخال البياانت إىل الرانمج اإلحصائي SPSS وحتليلها، واستخراج النتائج.خ. 

٣- جمتمع وعينة الدراسة:
تصميــم  يف  اخلطــوات  أهــم  أحــد  البيــاانت  منــه  ســتجمع  الــذي  اجملتمــع  حتديــد  ميثــل 
الظاهــرة يف هــذا اجملتمــع  الباحــث أن يوضــح خصائــص  لــذا جيــب علــى  العلمــي،  البحــث 
)بوحفــص،2011(. ولصعوبــة دراســة كافــة مفــردات اجملتمــع مــن قبــل الباحــث فإنــه يلجــأ 
للعينــة، وتعــّرف العينــة أبهنــا عبــارة عــن عــدد حمــدود مــن املفــردات الــي ســوف يتعامــل معهــا 
الباحــث منهجيــاً، ويســجل مــن خــالل هــذا التعامــل اخلصائــص والســمات الــي يوصــف مــن 
خالهلــا جمتمــع البحــث عــن طريــق البيــاانت األوليــة املطلوبــة، ويشــرط يف عينــة البحــث أن 
تكــون ممثلــة متثيــاًل اتمــاً جملتمــع البحــث املســتهدف )اجلوهــري، 2009(. ويتــم اختيــار العينــة 
بطريقتــن إمــا عشــوائية أو منظمــة، فالباحــث يلجــأ إىل الطريقــة العشــوائية الجتنــاب التحيــز، 

خاصــة إذا كان جمتمــع البحــث كبــراً )بــن مرســلي، 2007(.
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وقــد قــام الباحــث ابختيــار عــدد مــن األحيــاء العشــوائية بطريقــة العينــة العشــوائية البســيطة 
مــن عــدد األحيــاء املصنفــة مــن قبــل أمانــة جــدة علــى أهنــا أحيــاًء عشــوائيًة والــي بلغــت مــا 
يقــارب 60 حيــاً، حيــث وقــع اإلختيــار علــى أحيــاء برميــان، احملاميــد، احلــرازات، واجلامعــة. 
وابلتــايل قــام الباحــث بــزايرة تلــك األحيــاء يف املرحلــة االســتطالعية لتحديــد إمكانيــًة عمــل 
دراســة مســحية ألرابب األســر مــن الســكان هبــا، وحبــث كيفيــة ســحب العينــة، وابلتــايل فقــد 
حــرص الباحــث علــى أن تكــون العينــة املختــارة مــن تلــك األحيــاء ممثلــة إىل حــد مــا لســكاهنا 
مــن املواطنــن واملقيمــن مــن خمتلــف اجلنســيات، هلــذا إســتخدم العينــة املســاحية عــن طريــق 
اختيــار أجــزاء متفرقــة مــن كل حــي لضمــان متثيــل هــذه العينــة لــكل الســكان ابحلــي، مث طبقــت 
اســتبانة الدراســة علــى عينــة عشــوائية مــن أرابب األســر، حيــث بلغــت عينــة الدراســة الكليــة 
حــوايل 400 مبحــواثً بواقــع 100 رب أســرة لــكل حــي مــن األحيــاء الســكنية العشــوائية جمــال 
الدراســة، وبعــد مراجعــة االســتباانت مت اســتبعاد البعــض منهــا لعــدم صالحيتهــا للتحليــل، وكان 
إمجــايل االســتباانت النهائــي الصاحلــة للتحليــل االحصائــي 336 اســتبانة مــن اجملمــوع الكلــي 

الــذي مت مجعــه مــن أفــراد العينــة البالــغ 400 اســتبانة.

٤- حدود الدراسة:
املــادة  الــي مجعــت منهــا  املــكاين يف الدراســة احلاليــة يف املناطــق اجلغرافيــة  متثــل اجملــال 
امليدانيــة للدراســة، وتتكــون مــن أحيــاء برميــان، احلــرازات، احملاميــد، واجلامعــة، املصنفــة ضمــن 
األحيــاء العشــوائية مبدينــة جــدة، وتقــع مدينــة جــدة ضمــن التصنيــف اإلداري للمملكــة العربيــة 
الســعودية يف نطــاق منطقــة مكــة املكرمــة. أمــا اجملــال البشــري فشــمل مجيــع مفــردات الســكان 
مــن  البيــاانت  حيــث مت مجــع  إليهــا،  املشــار  األحيــاء  الســعودين يف  وغــر  الســعودين  مــن 
لثقافــة  فئــة اإلانث وفقــاً  مــع  التواصــل  نتيجــة لصعوبــة  تلــك األحيــاء  الذكــور يف  املبحوثــن 
اجملتمــع، حــى وإن كانــت ربــة األســرة أنثــى فقــد مت اســتيفاء بيــاانت االســتبانة مــن قبــل أحــد 
أقارهبــا وذلــك نتيجــة لتعــذر اشــراك عناصــر نســائية يف فريــق مجــع البيــاانت. أمــا جمــال الدراســة 
الزمــي فقــد اســتغرق مجــع بياانهتــا ســتة أشــهر تقريبــاً خــالل العــام 1439هـــ/ 2018م، بــدءاً 

مــن اإلعــداد مــروراً جبمــع البيــاانت وحتليلهــا وكتابــة النتائــج.
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اتسًعا: حتليل وتفسري بياانت الدراسة امليدانية:
١- اخلصائص الدميوجرافية ألحياء احملاميد- احلرازات- برميان- واجلامعة العشوائية:

جــدول )1(: يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــا للجنســية، والنــوع لــرب 
األســرة يف عينــة الدراســة )ن= 336(

 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

اجلنسية
سعودي

47738841249ك

97.617*0.000
%95.994.882.239.874.1

غر سعودي
24196287ك
%4.15.217.860.225.9

نوع رب 
األسرة

ذكر
4771107102327ك

12.799*0.005
%95.992.2100.099.097.3

انثي
26019ك
%4.17.80.01.02.7

)* دالة احصائياً(

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )1( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
 97.617 قيمــة كا2=  حيــث كانــت  اجلنســية  ملتغــر  وفقــاً  واجلامعــة(  برميــان-  احلــرازات- 
والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح ذلــك مــن خــالل ارتفــاع نســبة 
الغــر ســعودين يف حــي اجلامعــة حيــث بلغــت 60.2%، بينمــا بلغــت 4.1% يف احملاميــد، و 
5.2% يف احلــرازات، و 17.8% يف برميــان. ويوجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء 
كذلــك وفقــاً ملتغــر نــوع رب األســرة حيــث كانــت قيمــة كا2= 12.799 والداللــة= 0.005 
أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، حيــث اتضــح أن الذكــور أرابب األســر ميثلــون الغالبيــة بــن 
ســكان األحيــاء العشــوائية، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع أغلــب الدراســات الســابقة مثــل دراســة 

)الشــالقي، 2006(، ودراســة )النعيــم، 2009(.
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جــدول )2( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــا لعــدد أفــراد األســرة الذكــور 
مبــا فيهــم األب، واإلانث مبــا فيهــن األم يف عينــة الدراســة )ن= 336(

املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

عدد أفراد 
األسرة 
الذكور 
مبا فيهم 

األب

3 فأقل
11575345166ك

50.873*0.000

%22.474.049.543.749.4

من 4 إىل 6 أفراد
22164049127ك
%44.920.837.447.637.8

من 7 إىل 10 أفراد
13414940ك
%26.55.213.18.711.9

11 فأكثر
30003ك
%6.10.00.00.0.9

عدد أفراد 
األسرة 

اإلانث مبا 
فيهن األم

3 فأقل
22597663220ك

42.932*0.000

%44.976.671.061.265.5

من 4 إىل 6 أفراد
1416233891ك
%28.620.821.536.927.1

من 7 إىل 10 أفراد
1325222ك
%26.52.64.71.96.5

11 فأكثر
00303ك
%0.00.02.80.0.9

 يتضــح مــن اجلــدول رقــم )2( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر عــدد أفــراد األســرة الذكــور مبــا فيهــم األب حيــث 
كانت قيمة كا2= 50.873 والداللة= 0.000 أقل من مستوى معنوية 0.01، حيث كانت 
النســبة األكــر يف حــي احملاميــد مــن 4 إىل 6 أفــراد )44.9%(، والنســبة األكــر يف احلــرازات 
3 أفــراد فأقــل وبلغــت 74%، والنســبة األكــر يف برميــان 3 أفــراد فأقــل وبلغــت 49.5%، بينمــا 
النســبة األكــر يف حــي اجلامعــة مــن 4 إىل 6 أفــراد وشــكلت 47.6%. كمــا يوجــد فــروق ذات 
داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر عــدد أفــراد األســرة اإلانث مبــا فيهــم األم، حيــث كانــت 
قيمــة كا2= 42.932 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح ذلــك مــن 
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خــالل ارتفــاع نســبة 3 أفــراد فأقــل يف كل مــن احلــرازات وبرميــان، حيــث بلغــت النســبة %76.6 
و 71% علــى التــوايل، ويليهــم اجلامعــة الــي بلغــت نســبة 61.2%، وتنخفــض يف حــي احملاميــد 

عــن ابقــي األحيــاء حيــث بلغــت %44.9.
جــدول )3( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لـــ )مــكان امليــالد- واحلالــة 

االجتماعيــة( يف عينــة الدراســة )ن= 336(

املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللةكا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

مكان امليالد

مدينة
45565569225ك

54.781*0.000

%91.872.751.467.067.0

قرية
31834964ك
%6.123.431.88.719.0

ابدية
00369ك
%0.00.02.85.82.7

خارج 
السعودية

13151938ك
%2.03.914.018.411.3

احلالة 
االجتماعية

أعزب
39405194ك

186.454*0.000

%79.65.20.049.528.0

متزوج
96810750234ك
%18.488.3100.048.569.6

أرمل
12014ك
%2.02.60.01.01.2

مطلق
03014ك
%0.03.90.01.01.2

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )3( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر مــكان امليــالد حيــث كانــت قيمــة كا2= 54.781 
والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح ذلــك مــن خــالل ارتفــاع نســبة 
مواليــد املدينــة يف احملاميــد بنســبة 91.8%، ويليهــا احلــرازات بنســبة 72.7%، بينمــا مواليــد القريــة 
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ترتفــع يف حــي برميــان بنســبة 31.8% ويليهــا احلــرازات، بينمــا مواليــد خــارج الســعوديه وجــدوا 
بنســبة أكــر يف حــي اجلامعــة بنســبة 18.4%. كذلــك توجــد فــروق بــن األحيــاء يف احلالــة 
أقــل مــن مســتوى  االجتماعيــة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 186.454 والداللــة= 0.000 
معنويــة 0.01، فقــد ارتفعــت نســبة العــزاب يف حــي احملاميــد وبلغــت 79.6%، وارتفعــت نســبة 

املتزوجــن يف حــي برميــان بنســبة %100. 
جــدول )4( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لعــدد األوالد )املتزوجــن( 

مــن األبنــاء؛ ولعــدد األوالد )املتزوجــات( مــن البنــات يف عينــة الدراســة )ن= 336(

املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

عدد األبناء 
املتزوجن

ال يوجد
33537767230ك

28.636*0.004

%67.368.872.065.068.5

واحد
91122951ك
%18.414.320.68.715.2

اثنن
3601221ك
%6.17.80.011.76.3

ثالثة
2651225ك
%4.17.84.711.77.4

أربعة فأكثر
21339ك
%4.11.32.82.92.7

عدد البنات 
املتزوجات

ال يوجد
28628367240ك

26.0720.098

%57.180.577.665.071.4

واحدة
12881442ك
%24.510.47.513.612.5

اثنتان
4151020ك
%8.21.34.79.76.0

ثالث
343717ك
%6.15.22.86.85.1

أربع فأكثر
228517ك
%4.12.67.54.95.1
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )4( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
قيمــة  املتزوجــن، حيــث كانــت  األبنــاء  عــدد  ملتغــر  وفقــًا  واجلامعــة(  برميــان-  احلــرازات- 
كا2= 28.636 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح ذلــك مــن 
خــالل ارتفــاع نســبة عــدد األبنــاء الغــر متزوجــن يف األحيــاء وخاصــة يف حــي برميــان الــي بلغــت 
72%، ويليهــا حــي احلــرازات بنســبة 68.8%، مث حــي احملاميــد 67.3%، وأخــراً حــي اجلامعــة 
بنســبة 65%. كمــا يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر 
عــدد البنــات املتزوجــات، حيــث كانــت قيمــة كا2= 26.072 والداللــة= 0.098 أكــر مــن 
مســتوى معنويــة 0.05، حيــث توجــد نســبة 57.1% يف حــي احملاميــد غــر متزوجــات، ويف 
حــي احلــرازات نســبتهم 80.5%، ويف حــي برميــان نســبتهم 77.6%، ويف حــي اجلامعــة بلغــت 

نســبتهم %65.
جــدول )5( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً ملــدة اإلقامــة ابحلــي؛ عــدد 

زوجــات رب األســرة؛ وجــود مســنن لــدى األســرة يف عينــة الدراســة )ن= 336(

 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

مدة 
اإلقامة 
ابحلي

أقل من 5 سنوات
728121764ك

64.329*0.000

%14.336.411.216.519.0
من 5 إىل 10 

سنوات
1132152583ك
%22.441.614.024.324.7

من 10 إىل 15 سنة
910371773ك
%18.413.034.616.521.7

من 15 سنة فأكثر
2274344116ك
%44.99.140.242.734.5

عدد 
زوجات 
رب 
األسرة

واحدة
33709699298ك

32.294*0.000

%67.390.989.796.188.7

اثنتان
1465429ك
%28.67.84.73.98.6

ثالث
21609ك
%4.11.35.60.02.7
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 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

عدد 
املسنن 
لدى 
األسرة

ال يوجد
38649288282ك

15.780*0.015

%77.683.186.085.483.9

واحد
311121036ك
%6.114.311.29.710.7

اثنان
823518ك
%16.32.62.84.95.4

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )5( وجــود فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلرازات- برميان- واجلامعة( وفقاً ملتغر مدة اإلقامة ابحلي، حيث كانت قيمة كا2= 64.329 
احملاميــد  مــن  يوجــد %44.9  معنويــة 0.01، حيــث  مــن مســتوى  أقــل  والداللــة= 0.000 
اقامتهــم أكثــر مــن 15 ســنة، وتتقــارب النســب يف حــي برميــان فنجدهــا 40.2%، ويف حــي 
اجلامعــة بنســبة 42.7%، بينمــا تنخفــض يف احلــرازات فنجدهــا 9.1%، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
دراســة )العلــوي، 2007(. كمــا اتضــح وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً 
ملتغــر عــدد الزوجــات لــرب األســرة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 32.294 والداللــة= 0.000 
أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، وتتزايــد نســبة تعــدد الزوجــات يف حــي احملاميــد والــي بلغــت 
فــإن الغالبيــة  28.6% لديهــم زوجتــان، بينمــا تنخفــض النســب يف ابقــي األحيــاء، وعمومــاً 
العظمــى يف مجيــع األحيــاء لديهــم زوجــة واحــدة فقــط. ولوحــظ أيضــاً وجــود فــروق ذات داللــة 
بــن األحيــاء وفقــًا ملتغــر وجــود مســنن يف منــزل األســرة، حيــث كانــت قيمــة  احصائيــة 
كا2= 15.780 والداللــة= 0.015 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.05، ويتضــح ذلــك مــن 
تواجــد نســبة مــن املســنن يف حــي احملاميــد شــكلت أكــر الفئــات مقارنــة مــع ابقــي األحيــاء 
حيــث بلغــت 16.3%، يليــه حــي احلــرازات بنســبة 14.3%، مث حــي برميــان بنســبة %11.2، 

وأخــراً حــي اجلامعــة بنســبة %9.7.
٢- اخلصائص االجتماعية ألحياء احملاميد- احلرازات- برميان- واجلامعة العشوائية: 
جــدول )6( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لتعليــم رب االســرة& 

وتعليــم األم يف عينــة الدراســة )ن= 336(
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 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

تعليم رب 
االسرة

أمي
867930ك

70.919*0.000

%16.37.86.58.78.9

يقرأ ويكتب
21122237ك
%4.11.311.221.411.0

املرحلة االبتدائية
845522ك
%16.35.24.74.96.5

املرحلة املتوسطة
101424553ك
%20.418.222.44.915.8

املرحلة الثانوية
18294433124ك
%36.737.741.132.036.9

املرحلة اجلامعية
220152057ك
%4.126.014.019.417.0

مرحلة الدراسات العليا
130913ك
%2.03.90.08.73.9

تعليم األم

أمية
153291461ك

98.036*0.000

%30.63.927.113.618.2

تقرأ وتكتب
136141548ك
%26.57.813.114.614.3

املرحلة االبتدائية
11712333ك
%22.49.111.22.99.8

املرحلة املتوسطة
41161435ك
%8.214.35.613.610.4

املرحلة الثانوية
311232663ك
%6.114.321.525.218.8

املرحلة اجلامعية
338232387ك
%6.149.421.522.325.9

مرحلة الدراسات العليا
01089ك
%0.01.30.07.82.7
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )6( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد-
احلرازات- برميان- واجلامعة( وفقاً ملتغر تعليم رب األسرة، حيث كانت قيمة كا2= 70.919 
والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، و كانــت النســبة األكــر يف احملاميــد 
للحاصلــن علــى الثانويــة بنســبة 36.7%، ويليهــم املرحلــة املتوســطة بنســبة 20.4%، بينمــا 
يف حــي احلــرازات أعلــى نســبة مــن األابء مؤهلــه اثنــوي بنســبة 37.7%، مث اجلامعيــن بنســبة 
26%، أمــا حــي برميــان فشــكلت املرحلــة الثانويــة النســبة األعلــى 41.1%، ويليهــا املتوســطة 
بنســبة 22.4%، ويف حــي اجلامعــة أيضــا املرحلــة الثانويــة كانــت األعلــى بنســبة 32%، ويليهــا 
مــن يقــرأ ويكتــب بنســبة 21.4%. وتوجــد فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر 
تعليــم األم حيــث كانــت قيمــة كا2= 98.036 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 
0.01، حيــث أن األمهــات يف حــي احملاميــد معظمهــن أميــات بنســبة 30.6%، ويليهــن مــن 
يقــرأن ويكتــن بنســبة 26.5%، وكذلــك يف حــي برميــان كانــت نســبة األميــات 27.1%، بينمــا 
يف حــي احلــرازات كانــت النســبة األغلــب يف املرحلــة اجلامعيــة )49.4%(، وكذلــك يف حــي 

اجلامعــة مابــن الثانويــة بنســبة 25.2%، واجلامعيــة بنســبة %22.3.

جــدول )7( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً ملســتوى صحــة أفــراد 
األســرة؛ ولعــدد أفــراد األســرة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة؛ وأيــن يتلقــون عالجهــم؛ وهــل يف 

األســر نســاء مطلقــات؟ يف عينــة الدراســة )ن= 336(

 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

ما مستوى صحة 
أفراد األسرة بشكل 

عام؟

جيدة
41469374254ك

32.103*0.000

%83.759.786.971.875.6

متوسطة
724142469ك
%14.331.213.123.320.5

مقبولة
050510ك
%0.06.50.04.93.0

سيئة
12003ك
%2.02.60.00.09.
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 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

كم عدد أفراد األسرة 
الذين يعانون من 

أمراض مزمنة؟

2 أو 1
35238174213ك

54.344*0.000

%71.429.975.771.863.4

4 أو 3
325313ك
%6.12.64.72.93.9

ال يوجد
11522126110ك
%22.467.519.625.232.7

أين يتلقى من يعانون 
من أمراض مزمنة يف 

األسرة العالج

مستشفى أو 
مركز حكومي

32177857184ك

16.860*0.010

%84.268.090.774.081.4
مستشفى أو 
مركز خاص

4581734ك
%10.520.09.322.115.0

عالج شعيب
23038ك
%5.312.00.03.93.5

هل يف األسر نساء 
مطلقات؟

ال
437010299314ك

4.8990.179
%87.890.995.396.193.5

نعم
675422ك
%12.29.14.73.96.5

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )7( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر مســتوى صحــة أفــراد األســرة بشــكل عــام، حيــث 
كانــت قيمــة كا2= 32.103 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح 
ذلــك مــن خــالل وجــود نســبة 86.9% مــن حــي برميــان حالتهــم جيــدة، ونســبة 83.7% يف 
حــي احملاميــد، ونســبة 71.8% يف حــي اجلامعــة، بينمــا تنخفــض يف حــي احلــرازات فتصــل 
إىل نســبة 59.7%. كمــا اتضــح وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر 
عــدد أفــراد األســرة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 54.344 
والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح ذلــك مــن خــالل وجــود نســبة 
71.7% يف حي احملاميد لديهم من واحد إىل إثنن يعانون من أمراض مزمنه، ونسبة %75.7 
مــن حــي برميــان، ونســبة 71.8% مــن حــي اجلامعــة ونســبة 71.4% مــن حــي احملاميــد. وتوجــد 
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فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر أيــن يتلقــون العــالج، يف حــال وجــود أفــراد 
يعانــون مــن أمــراض مزمنــة يف األســرة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 16.860 والداللــة= 0.000 
أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح ذلــك مــن خــالل وجــود نســبة 84.2% مــن حــي 
احملاميــد يتلقــون عالجهــم يف املستشــفيات أو املراكــز الصحيــة احلكوميــة، ونســبة 90.7% مــن 
حي برميان، ونســبة 74% من حي اجلامعة، ونســبة 68% من حي احلرازات، وقد تكون هذه 
النســب الكــرى داللــة علــى عــدم قــدرة الســكان علــى تلقــي العــالج يف القطــاع الصحــي اخلــاص 
بســبب تكلفتــه العاليــة. كمــا يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً 
ملتغــر وجــود نســاء مطلقــات يف األســرة حيــث كانــت قيمــة كا2= 4.899 والداللــة= 0.117 
أكــر مــن مســتوى معنويــة 0.05، ويتضــح ذلــك مــن خــالل وجــود نســبة 21.2% مــن حــي 
احملاميــد لديهــم نســاء مطلقــات، ونســبة 9.1% مــن حــي احلــرازات، ونســبة 9.1% مــن حــي 

برميــان، ونســبة 4.7% مــن حــي اجلامعــة. 
جــدول )8( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لأقــارب املقيمــن مــع 

األســرة يف املنــزل يف عينــة الدراســة )ن= 336(
من األقارب املقيمن مع األسرة 

يف املنزل؟
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

الوالدان أو أحدمها فقط
312171749ك

153.454*0.000

%6.115.615.916.514.6

الوالدان واألخوان
3530038ك
%71.43.90.00.011.3

ال يوجد
11629086249ك
%22.480.584.183.574.1

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )8( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر األقــارب املقيمــن مــع األســرة يف املنــزل، حيــث كانــت 
قيمة كا2= 153.454 والداللة= 0.000 أقل من مســتوى معنوية 0.01، ويتضح من خالل 
بيــاانت اجلــدول أن النســبة األكــر للمقيمــن مــن األقــارب مــع األســرة يف احملاميــد كانــت الوالديــن 
أو أحدمها واألخوان بنسبة 77.5%، بينما يف احلرازات وبرميان واجلامعة كانت النسبة األكر يف 
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ال يوجــد، حيــث بلغــت النســبة 80.5%، و84.1%، و 83.55 علــى التــوايل، يف حــن كانــت 
نســب مــن يقيــم معهــم الوالديــن أو أحدمهــا فقــط متقاربــة يف األحيــاء الثالثــة. 

جــدول )9( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً ملــدى الرضــا عــن مســتوى 
احلــي الــذي يعيشــون فيــه؛ وملــدى الرضــا عــن املســكن؛ وملــدى الرضــا عــن النواحــي األمنيــة؛ 

وملــدى قــوة عالقــات اجلــوار مــع ســكان احلــي يف عينــة الدراســة )ن= 336(

املتغرات 
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

ما مدى الرضا 
عن مستوى 
احلي الذي 
تعيشون فيه؟

28216048157كراض جدًا

36.058*0.000

%57.127.356.146.646.7
راض إىل 
حد ما

8454142136ك
%16.358.438.340.840.5

131161343كغر راض
%26.514.35.612.612.8

ما مدى الرضا 
عن املسكن

37375758189كراض جدًا

14.020*0.029

%77.148.153.356.356.4
راض إىل 
حد ما

8364441129ك
%16.746.841.139.838.5

346417كغر راض
%6.35.25.63.95.1

ما مدى الرضا 
عن النواحي 

األمنية يف احلي؟

26437360202كراض جدًا

32.575*0.000

%54.255.868.258.360.3
راض إىل 
حد ما

1319343399ك
%27.124.731.832.029.6

91501034كغر راض
%18.819.50.09.710.1

ما مدى قوة 
عالقات اجلوار 

مع سكان 
احلي؟

25177837157كراض جدًا

70.133*0.000

%52.122.172.936.347.0
راض إىل 
حد ما

16282447115ك
%33.336.422.446.134.4

73251862كغر راض
%14.641.64.717.618.6
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )9( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر مــدى الرضــا عــن مســتوى احلــي الــذي يعيــش فيــه 
أفــراد العينــة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 14.020 والداللــة= 0.029 أقــل مــن مســتوى معنويــة 
0.05، ويتضــح أن ارتفــاع نســبة الرضــا عــن احلــي ترتبــط مبــدة اإلقامــة الطويلــة فيــه، حيــث 
تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )العلــوي، 2007(. كمــا لوحــظ وجــود فــروق ذات داللــة 
احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر مــدى الرضــا عــن املســكن، حيــث كانــت كا2= 32.575 
والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح أن ســكان حــي احملاميــد كانــت 
نســبة الرضــا مرتفعهــا عندهــم حيــث بلغــت 77.1%، بينمــا كانــت متوســطه يف ابقــي األحيــاء 
حيــث بلغــت 48.1% يف حــي احلــرزات، و 53.3% يف حــي برميــان، و 56.3% يف حــي 
اجلامعــة. ويوجــد فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء كذلــك وفقــاً ملتغــر مــدى الرضــا عــن 
النواحــي األمنيــة يف احلــي، حيــث كانــت قيمــة كا2= 32.575 والداللــة= 0.000 أقــل مــن 
مســتوى معنويــة 0.01، حيــث يتزايــد عــدم الرضــا يف حــي احملاميــد بنســبة 18.8%، وحــي 
احلــرازات بنســبة 19.5%، وتزايــدت درجــة الرضــا يف حــي برميــان واجلامعــة. كمــا لوحــظ وجــود 
فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر مــدى قــوة عالقــات اجلــوار مــع ســكان 
احلــي، حيــث كانــت قيمــة كا2= 70.133 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، 
ويتضــح أن عــدم الرضــا ارتفــع يف حــي احلــرازات حيــث بلغــت النســبة 41.6%، ويليــه حــي 

اجلامعــة بنســبة 17.6%، مث حــي احملاميــد بنســبة 14.6%، وحــي برميــان بنســبة %4.7. 

جــدول )10( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً للمشــكالت االجتماعيــة 
الــي يعــاين منهــا احلــي يف عينــة الدراســة )ن= 336(

املشكالت االجتماعية الي 
يعاين منها احلي 

اسم احلي
اجملموع

اختبار كا2
الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

املشاجرات
18376655176ك

9.217*0.027
%36.748.161.753.452.4

املخدرات
913273584ك

8.318*0.040
%18.416.925.234.025.0



الخصائص االجتماعية والديموجرافية واالقتصادية لسكان العشوائيات بالمناطق الحضرية

٨٠                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

املشكالت االجتماعية الي 
يعاين منها احلي 

اسم احلي
اجملموع

اختبار كا2
الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

انتشار العمالة غر 
النظامية

9443827118ك
25.942*0.000

%18.457.135.526.235.1

السرقات
11434639139ك

14.971*0.002
%22.455.843.037.941.4

عقوق الوالدين
4501120ك

16.929*0.001
%8.26.50.010.76.0

البطالة
10224740119ك

10.710*0.013
%20.428.643.938.835.4

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )10( الــذي يبــن أهــم املشــكالت االجتماعيــة الــي يعــاين منهــا 
ســكان األحيــاء العشــوائية األربعــة، وجــود فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلرازات- برميان- واجلامعة( وفقاً ملتغر مشكلة املشاجرات، حيث كانت قيمة كا2= 9.217 
والداللــة= 0.027 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.05، حيــث كانــت النســبة مرتفعــه يف حــي 
برميــان وبلغــت 61.7%، ويليهــا حــي اجلامعــة بنســبة 53.4%، مث حــي احلــرازات بنســبة %48.1، 
وأخــراً حــي احملاميــد بنســبة 36.7%. كمــا لوحــظ وجــود فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء 
وفقــاً ملتغــر مشــكلة املخــدرات، حيــث كانــت قيمــة كا2= 8.318 والداللــة= 0.000 أقــل مــن 
مســتوى معنويــة 0.01، حيــث كانــت موجــودة بنســبة أكــر يف حــي اجلامعــة وشــكلت %34، 
ويليهــا حــي برميــان بنســبة 25.2%، مث حــي احملاميــد بنســبة 18.4%، وأخــراً احلــرازات بنســبة 
16.9%. كمــا توجــد فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر مشــكلة انتشــار العمالــة 
غــر النظاميــة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 25.942 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 
0.01، حيــث كانــت النســبة األكــر يف حــي احلــرازات بنســبة 57.1%، ويليــه حــي برميــان 
بنســبة 35.5%، ويليــه حــي اجلامعــة بنســبة 26.2%، وأخــراً حــي احملاميــد بنســبة %18.4. 
وتوجــد فروقــاً ذات داللــة احصائيــة كذلــك بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر مشــكلة الســرقات، حيــث 
أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، حيــث  كانــت قيمــة كا2= 14.971 والداللــة= 0.002 
كانــت النســبة األكــر يف حــي احلــرازات بنســبة 55.8%، ويليــه حــي برميــان بنســبة %43، 
ويليــه حــي اجلامعــة بنســبة 37.9%، وأخــراً حــي احملاميــد بنســبة 22.4%. وتوجــد فروقــاً ذات 
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داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر مشــكلة عقــوق الوالديــن، حيــث كانــت قيمــة كا2= 
16.929 والداللــة= 0.001 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح أن النســب كانــت 
منخفضــة يف كل األحيــاء، ولكنهــا كانــت مرتفعــه يف حــي اجلامعــة عــن ابقــي األحيــاء األخــرى 
يف عينــة الدراســة حيــث بلغــت النســبة 10.7%، ويليهــا حــي احملاميــد بنســبة 8.2%، مث حــي 
احلــرازات بنســبة 6.5%، وانعدمــت يف حــي برميــان. وتوجــد فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن 
األحيــاء وفقــاً ملتغــر مشــكلة البطالــة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 10.710 والداللــة= 0.013 
أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، حيــث كانــت النســبة مرتفعــة يف حــي برميــان وبلغــت %43.9، 
يليــه حــي اجلامعــة بنســبة 38.8%، مث حــي احلــرازات بنســبة 28.6%، وأخــراً حــي احملاميــد 
بنســبة 20.4%. وأتيت هــذه املشــكالت نتيجــة لنقــص الوعــي االجتماعــي لــدى أفــراد جمتمــع 
األحيــاء العشــوائية، عــدا البطالــة الــي ترتبــط بظــروف إقتصاديــة واجتماعيــة أخــرى يتعلــق بعضهــا 
بنقــص املهــارات، وانتشــار ثقافــة العيــب يف ممارســة بعــض األعمــال املهنيــة بــن الســكان، فضــاًل 

عــن عــدم توفــر فــرص وظيفيــة.
جــدول )11( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً للحالــة التعليميــة ألوالد 

أفــراد عينــة الدراســة )ن= 336(

عدد األوالد يف املراحل التعليمية 
متوسط الرتب

اختبار كروسكال اسم احلي
الداللةكا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

0.030*07.000 7.00013.0006.000عدد األمين منهم

06.6430.1580.924 7.6677.167عدد من يقرأ ويكتب

23.33321.42316.50024.9381.9620.580عددهم يف مرحلة التمهيدي والروضة

98.45578.317105.09398.0205.8500.119عددهم يف املرحلة االبتدائية

90.89169.86594.35084.8185.7610.124عددهم يف املرحلة املتوسطة

0.004*76.23863.03489.67762.44813.263عددهم يف املرحلة الثانوية

32.53140.06049.25037.8044.5010.212عددهم يف املرحلة اجلامعية

7.5007.5005.8750.5500.760 0عددهم يف مرحلة الدراسات العليا
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )11( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً لعــدد األوالد األميــن، حيــث كانــت قيمــة كا2= 7.000 
والداللــة= 0.030 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.05، وكانــوا كانــوا أكثــر يف حــي احلــرازات، 
وعــدد األوالد يف املرحلــة الثانويــة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 13.263 والداللــة= 0.004 أقــل 
من مســتوى معنوية 0.01، وكانوا كانوا أكثر يف حي برميان، بينما ال يوجد فروقاً ذات داللة 

احصائيــة يف ابقــي املراحــل الدراســية بــن األحيــاء األربعــة.

جــدول )12( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لعــدد األبنــاء والبنــات يف 
عينة الدراســة )ن= 336(

 عدد األوالد ابلعمر
متوسط الرتب

اختبار كروسكال اسم احلي
الداللةكا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

44.95042.08948.17244.2082.9480.400عدد األبناء أقل من 5 سنوات

0.009*31.00039.37531.00031.00011.631عدد البنات أقل من 5 سنوات

79.81679.81683.08773.2564.7640.190عدد األبناء من 5 - 10 سنوات

0.032*56.32046.80063.35147.0218.801عدد البنات من 5 - 10 سنوات

0.021*93.98567.41378.08373.9629.727عدد األبناء من 10 - 15 سنة

65.13657.60056.97653.0883.5840.310عدد البنات من 10 - 15 سنة

69.08055.58369.36776.0984.8840.180عدد األبناء من 15 - 20 سن

42.29237.23537.95033.3961.9080.592عدد البنات من 20 - 25 سنة

11.5000.7310.694 14.31311.5000عدد األبناء من 35 سنة فأكر

0.027*04.892 018.000 10.474عدد البنات من 35 سنة فأكر

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )12( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً لعــدد البنــات أقــل مــن 5 ســنوات، حيــث كانــت قيمــة 
كا2= 11.631 والداللــة= 0.009 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، حيــث تتزايــد األعــداد 
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يف احلــرازات عــن ابقــي األحيــاء، وأيضــاً عــدد البنــات مــن 5 - 10 ســنوات، حيــث كانــت 
قيمــة كا2= 8.801 والداللــة= 0.032 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.05، وكانــوا أكثــر يف حــي 
برميــان، وعــدد األبنــاء مــن 10 - 15 ســنة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 9.727 والداللــة= 
0.021 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.05، وكانــوا أكثــر يف حــي احملاميــد، وعــدد البنــات األكثــر 
مــن 35 ســنة كانــوا أكثــر يف برميــان، بينمــا ال يوجــد فروقــاً ذات داللــة احصائيــة يف ابقــي 

املســتوايت ســواًء لعــدد األبنــاء أو البنــات.
٣- اخلصائص االقتصادية ألحياء احملاميد- احلرازات- برميان- واجلامعة العشوائية: 
جــدول )13( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لعائــل لأســرة؛ وملتوســط 

دخــل ألســرة الشــهري ابلــرايل الســعودي يف عينــة الدراســة )ن= 336(

 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

من العائل 
لأسرة؟

األب
457110799322ك

13.278*0.039

%91.892.2100.096.195.8

األم
22015ك
%4.12.60.01.01.5

األخ 
األكر

24039ك
%4.15.20.02.92.7

ما متوسط 
دخل ألسرة 

الشهري ابلرايل 
السعودي؟

عايل
81001432ك

28.333*0.000

%16.313.00.013.69.5

متوسط
34588474250ك
%69.475.378.571.874.4

ضعيف
79231554ك
%14.311.721.514.616.1

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )13( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر عائــل لأســرة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 13.278 
والداللــة= 0.039 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.05، وكانــت نســبة األب كعائــل مرتفعــة يف 
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حــي برميــان وبلغــت 100%، ويليهــا حــي اجلامعــة وبلغــت 96.1%، مث حــي احلــرازات بنســبة 
92.2%، وأخــراً حــي احملاميــد بنســبة 91.8%، بينمــا كانــت نســب األخ األكــر واألم كعائــل 
لأســرة ضئيلــة جــداً يف عينــة الدراســة. كمــا وجــدت فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء 
وفقــاً ملتغــر متوســط دخــل ألســرة الشــهري، حيــث كانــت قيمــة كا2= 28.333 والداللــة= 
0.000 أقل من مســتوى معنوية 0.01، حيث كانت نســبة الدخل الضعيف مرتفعة يف حي 
برميــان وبلغــت 21.5%، ويليهــا حــي اجلامعــة بنســبة 14.6%، وحــي احملاميــد بنســبة %14.3، 
وأخــراً حــي احلــرازات بنســبة 11.7%، وعلــى وجــه العمــوم تشــر النتائــج إىل أن غالبيــة أســر 

أفــراد عينــة الدراســة مــن متوســطي الدخــل. 
جــدول )١٤( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً ملصــادر دخــل 

الدراســة )ن= ٣٣6( األســرة يف عينــة 

مصادر دخل األسرة 
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

0.007*3973908028212.128كراتب الوظيفة %79.694.884.177.783.9

34148294.2160.239كعقارات %6.15.213.17.88.6
مساعدات الضمان 

االجتماعي
5584222.4560.483ك %10.26.57.53.96.5

مساعدات من اجلمعيات 
اخلرية

0.001*1162264515.804ك %22.47.820.65.813.4

110024.0460.257كمساعدات من األقارب %2.01.30.00.06.

0.015*1005610.427كمساعدات من أهل اخلر %2.00.00.04.91.8

310157.4960.058كأعمال حرة %6.11.30.01.01.5

0.000*433192918.601كأخرى %8.23.92.818.48.6
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )14( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً لراتــب الوظيفــة كمصــدر للدخــل الشــهري لأســرة حيــث 
كانــت قيمــة كا2= 12.128 والداللــة= 0.007 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، حيــث كان 
راتــب الوظيفــة مرتفــع يف حــي احلــرازات بنســبة 94.8%، ويليهــا حــي برميــان بنســبة %84.1، 
مث حــي احملاميــد بنســبة 79.6%، واخــراً حــي اجلامعــة بنســبة 77.7%. كمــا توجــد فروقــاً ذات 
داللــة احصائيــة بــن األحيــاء يف مســاعدات مــن اجلمعيــات اخلريــة كمصــدراً للدخــل، حيــث 
كانت قيمة كا2= 15.804 والداللة= 0.001 وهي أقل من مستوى معنوية 0.01، حيث 
جــاء حــي احملاميــد أواًل بنســبة 22.4%، يليــه حــي برميــان بنســبة 20.6%، مث حــي احلــرازات 
بنســبة 7.8%، وأخــراً حــي اجلامعــة بنســبة 5.8%. بينمــا ال توجــد فروقــاً ذات داللــة احصائيــة 
يف كال مــن العقــارات ومســاعدات الضمــان االجتماعــي ومســاعدات األقــارب واألعمــال احلــرة 
كمصــادر للدخــل الشــهري لأســر يف األحيــاء األربعــة، حيــث كانــت مجيــع قيــم الداللــة أكــر 

مــن مســتوى معنويــة 0.05. 
جــدول )15( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لنــوع املســاعدات الــي 

تتلقاهــا األســرة يف عينــة الدراســة )ن= 336(

 ما نوع املساعدات الي تتلقاها 
األسرة؟

اسم احلي
اجملموع

اختبار كا2
الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

33687788266كال يوجد

30.657*0.000

%67.388.372.085.479.2

137251459كمساعدات مالية
%26.59.123.413.617.6

00516كمساعدات عينية
%0.00.04.71.01.8

32005كمساعدات مالية وعينية
%6.12.60.00.01.5

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )15( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر نــوع املســاعدات الــي تتلقاهــا األســرة، حيــث كانــت 
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قيمة كا2= 30.657 والداللة= 0.000 أقل من مستوى معنوية 0.01، حيث أظهرت نسبة 
كبــرة مــن ســكان تلــك األحيــاء العشــوائية عــدم تلقــي أي مســاعدات، وقــد كانــت املســاعدات 
املاليــة األكثــر يف حــي احملاميــد بنســبة 26.5%، ويليهــا حــي برميــان بنســبة 23.4%، مث حــي 
اجلامعــة بنســبة 13.6%، وأخــراً حــي احلــرازات بنســبة 9.1%، وقــد اخنفضــت املســاعدات 

العينيــة واملاليــة معــاً والعينيــة فقــط أو انعدمــت يف مجيــع األحيــاء. 
جــدول )16( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لنــوع املســكن؛ وملكيــة 

ســكن األســرة؛ وحالــة أاثث املنــزل يف عينــة الدراســة )ن= 336(

 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

نوع املسكن

1727312196كبيت مسلح

61.639*0.000

%34.75.1 329.020.428.6

2415401392كبيت شعيب
%49.019.537.412.627.4

6353666143كشقة
%12.245.533.664.142.6

20035كأخرى
%4.10.00.02.91.5

ملكية سكن 
األسرة

40404029149كملك

52.256*0.000

%81.651.937.428.244.3

8376773185كمستأجر
%16.348.162.670.955.1

10012كوقف
%2.00.00.01.06.

حالة أاثث 
املنزل

33203246131كجيدة

31.781*0.000

%67.326.029.944.739.0

13436339158كمتوسطة
%26.555.858.937.947.0

314121847كمقبولة
%6.118.211.217.514.0
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )16( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر نــوع املســكن، حيــث كانــت قيمــة كا2= 61.639 
والداللة= 0.000 أقل من مســتوى معنوية 0.01، حيث كانت نســبه انتشــار البيت الشــعيب 
يف احملاميــد مرتفعــة لتشــكل 49%، ويليهــا املنــزل املســلح بنســبة 34.7، بينمــا يف حــي احلــرازات 
ارتفعــت نســبة الشــقق الســكنية لتبلــغ 45.5%، ويف حــي برميــان جــاء البيــت الشــعيب بنســبة 
37.4%، متقــاراب مــن الشــقة بنســبة 33.6%، بينمــا يف حــي اجلامعــة ارتفعــت نســبة الشــقق 
فبلغــت 64.1%. ولوحــظ أيضــاً وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر 
ملكية ســكن األســرة حيث كانت قيمة كا2= 52.256 والداللة= 0.000 أقل من مســتوى 
معنويــة 0.01، حيــث ترتفــع يف حــي احملاميــد واحلــرازات نســبة متلــك املســكن فقــد بلغــت 
81.6% و 51.9% علــى التــوايل، يف مقابــل إرتفــاع عــدد املســتأجرين يف حــي اجلامعــة وحــي 
برميــان حيــث بلغــت النســبة 70.9%، و 62.6% علــى التــوايل. كمــا وجــدت فروقــاً ذات داللــة 
احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر حالــة أاثث املنــزل، حيــث كانــت قيمــة كا2= 31.781 
والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح أنــه يف حــي احملاميــد حالــة االاثث 
جيدة وبلغت النســبة 67.3%، يليها حي اجلامعة بنســبة 44.7%، وكانت احلالة متوســطه يف 

كل مــن حــي برميــان وحــي احلــرازات. 
جــدول )17( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لعمــل الزوجــة يف عينــة 

الدراســة )ن= 336(

عمل الزوجة
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

476010797311كربة منزل

128.504*0.000

%95.977.9100.094.292.6

05038كموظفة
%0.06.50.02.92.4

22037كمدرسة
%4.12.60.02.92.1

0100010كقطاع خاص
%0.013.00.00.03.0
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )17( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر عمــل الزوجــة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 128.504 
أن غالبيــة  البيــاانت  أظهــرت  مــن مســتوى معنويــة 0.01، حيــث  أقــل  والداللــة= 0.000 
الزوجــات رابت منــزل يف مجيــع األحيــاء، ففــي حــي برميــان بلغــت نســبتهم 100%، ويف حــي 
احلــرازات بنســبة 77.9%، ويف احملاميــد بنســبة 95.9%، و حــي اجلامعــة بنســبة 94.2%، بينمــا 

بلغــت نســب مــن يعملــن بوظائــف يف بعــض األحيــاء خــارج املنــزل ضئيلــة جــداً. 

جــدول )18( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لـــعدد العاملــن يف األســرة 
ممــن يتقاضــون دخــل شــهري؛ وملســتوى معيشــة األســرة؛ ولعــدد مــرات الســفر خلــارج اململكــة 

للســياحة يف عينــة الدراســة )ن= 336(

 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

عدد العاملن 
يف األسرة ممن 
يتقاضون دخل 

شهري

10001كال يوجد

56.653*0.000

%2.00.00.00.03.

19439362217كواحد
%38.855.886.960.264.6

92082461كاثنان
%18.426.07.523.318.2

893626كثالثة
%16.311.72.85.87.7

12531131كأربعة فأكثر
%24.56.52.810.79.2

مستوى معيشة 
األسرة

35234751156كجيدة

29.549*0.000

%71.429.943.949.546.4

14536048175كمتوسطة
%28.668.856.146.652.1

01045كمتدهور
%0.01.30.03.91.5
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 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

عدد مرات السفر 
خلارج اململكة 

للسياحة

46638961259كمل اسافر

39.576*0.000

%93.981.883.259.277.1

26121333كمرة واحدة
%4.17.811.212.69.8

0231318كمرتن
%0.02.62.812.65.4

ثالث 
فأكثر

1631626ك
%2.07.82.815.57.7

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )18( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
يتقاضــون دخــاًل  العاملــن يف األســرة ممــن  ملتغــر عــدد  احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً 
شــهراًي، حيــث كانــت قيمــة كا2= 56.653 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 
0.01، وتبــن أن غالبيــة األســر ال يعمــل فيهــا ســوى فــرد واحــد وقــد يكــون يف األغلــب رب 
األســرة، جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن لديهــم إثنــن يعملــون، مث كانــت نســبة مــن لديهــم أربعــة 
عاملــن فأكثــر مرتفعــه يف حــي احملاميــد بنســبة بلغــت 24.5%، ويليهــا حــي اجلامعــة بنســبة 
10.7%، مث حــي احلــرازات بنســبة 6.5%، وأخــراً حــي برميــان بنســبة 2.8%. ووجــدت فروقــاً 
ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر مســتوى معيشــة األســرة، حيــث كانــت قيمــة 
كا2= 29.549 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، وكان مســتوى املعيشــة 
بنســبة %49.5،  بلغــت 71.4%، وكذلــك يف حــي اجلامعــة  بنســبة  جيــد يف حــي احملاميــد 
بينمــا يف حــي احلــرازات كانــت النســبة األغلــب متوســطة بلغــت 68.8%، وكذلــك يف حــي 
برميــان بنســبة بلغــت 56.1%، أمــا يف حــي اجلامعــة فكانــت كذلــك مــا بــن املتوســطة واجليــدة 
وبلغــت 46.6% و 49.5% علــى التــوايل، وقــد تعــي جيــدة يف نظــر املبحوثــن حــد الكفــاف 
ملــا ملســه الباحــث مــن تعفــف الكثــر مــن الســكان مــن خــالل عــدم التصريــح حباجاهتــم املاديــة 
واملعنويــة، ويتأكــد ذلــك مــن خــالل مــا تضمنتــه اجلدولــن التاليــن مــن بيــاانت. ووجــد أيضــاً أن 
هنــاك فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر عــدد مــرات الســفر خلــارج اململكــة 



الخصائص االجتماعية والديموجرافية واالقتصادية لسكان العشوائيات بالمناطق الحضرية

9٠                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

للســياحة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 39.576 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 
0.01، حيــث أن األكثــر ســفراً كان يف حــي اجلامعــة بنســبة بلغــت 12.6% ملــرة واحــدة وملرتــن 
بنفــس النســبة، و 15.5% ألكثــر مــن ثــالث مــرات، ورمبــا يعــود ذلــك لتواجــد نســبة مــن 

الوافديــن الذيــن حيرصــون علــى الســفر لبلداهنــم لقضــاء فــرات إجازاهتــم بــن أقارهبــم. 
جــدول )19( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً للمشــكالت االقتصاديــة 

الــي تعــاين منهــا األســرة يف عينــة الدراســة )ن= 336(
 املشكالت االقتصادية الي 

تعاين منها األسرة
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

233935401376.9320.074كالديون %46.950.632.738.840.8
العجز عن الوفاء 
مبتطلبات األسرة

49124295.3190.150ك %8.211.711.23.98.6

0.000*6278256625.669كقيمة اإلجيار %12.235.17.524.319.6
احتياجات األوالد 

للمدارس
0.000*120933328.925ك %2.026.08.42.99.8

0.001*48041615.744كصيانة املنزل %8.210.40.03.94.8
عدم وجود وسيلة 

مواصالت
2895243.0500.384ك %4.110.48.44.97.1

0.011*01012113311.239كقيمة اخلدمات العامة %0.013.011.210.79.8

100013.8680.276كأخرى %2.00.00.00.03.

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )19( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- اجلامعــة( وفقــاً ملتغــر قيمــة اإلجيــار حيــث كانــت قيمــة كا2= 25.669 
والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، حيــث كانــت النســبة مرتفعــه يف حــي 
احلــرازات وحــي اجلامعــة بنســبة بلغــت 35.1% و 24.3% علــى التــوايل. وكذلــك وجــود فروقــاً 



د. عبدالرحمن بن عبدهللا عبدالرحمن العمري

المجلد الحادي عشر- العدد األول- صفر ١44٠ه/ نوفمبر ٢٠١٨م     9١

بــن األحيــاء يف احتياجــات األوالد للمــدارس، حيــث كانــت قيمــة كا2= 28.925 والداللــة 
0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، فقــد كانــت مرتفعــة يف احلــرازات وبلغــت %26، 
ويليهــا برميــان بنســبة 8.4%. كمــا وجــدت فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء يف تكلفــة 
صيانــة املنــزل، حيــث كانــت قيمــة كا2= 15.744 والداللــة 0.001 أقــل مــن مســتوى معنويــة 
0.01، حيــث ارتفعــت النســبة إىل 10.4% يف حــي احلــرازات، مث حــي احملاميــد بنســبة %8.2. 
العامــة حيــث  وتوجــد فروقــاً ذات داللــة احصائيــة أيضــاً يف الشــكوى مــن قيمــة اخلدمــات 
كانــت قيمــة كا2= 11.239 والداللــة 0.011 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.05، وقــد بلغــت 
النســبة 13% يف احلــرازات، و 11.2% يف برميــان، و 10.7% يف حــي اجلامعــة. بينمــا ال توجــد 
فــروق ذات داللــة احصائيــة فيمــا يتعلــق ابملشــكالت الــي تعــاين منهــا األســر يف األحيــاء مثــل 
مشــكالت »الديــون الــي كانــت مرتفعــة يف كل األحيــاء، والعجــز عــن الوفــاء مبتطلبــات األســرة، 
وعــدم وجــود وســيلة موصــالت، وأخــرى مل حتــدد«، ومل يكــن هنــاك تفــاوت كبــر بــن مجيــع 

األحيــاء يف تلــك املشــكالت.
جــدول )20( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً إلدخــار رب األســرة مــن 
دخلــه الشــهري؛ ولوجــود أفــراداً قادريــن علــى العمــل وال يعملــون؛ واألســباب يف عــدم حصوهلــم 

علــى عمــل )ن= 336(

 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

هل تدخر كرب 
أسرة من دخلك 

الشهري؟

101381243كنعم

11.0020.088

%22.716.97.512.213.2

11334436124كأحيااًن
%25.042.941.136.738.0

23315550159كال
%52.340.351.451.048.8

يوجد أفراد 
قادرين على 
العمل وال 
يعملون؟

15384831132كنعم

 9.487*0.023 %32.650.044.930.139.8

31385972200كال
%67.450.055.169.960.2
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 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

يف حال االجابة 
بـ )ال( ما 

أسباب عدم 
حصوهلم على 

عمل؟

عدم رغبتهم 
يف العمل

32049ك

25.319*0.003

%15.04.50.05.85.2
عدم حصوهلم 

على عمل
919251770ك
%45.043.264.124.640.7

انشغاهلم 
ابلدراسة

823144691ك
%40.052.335.966.752.9

00022كأخرى
%0.00.00.02.91.2

بــن أحيــاء  فــروق ذات داللــة احصائيــة  يتضــح مــن اجلــدول رقــم )20( عــدم وجــود 
)احملاميــد- احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر إدخــار رب أســرة مــن دخلــه الشــهري، 
حيــث كانــت قيمــة كا2= 11.002 والداللــة= 0.088 أكــر مــن مســتوى معنويــة 0.05. 
ووجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر وجــود أفــراد قادريــن علــى العمــل 
وال يعملــون يف األســرة حيــث كانــت قيمــة كا2= 9.487 والداللــة= 0.023 أقــل مــن مســتوى 
معنوية 0.05، حيث ترتفع النسبة إىل 50% يف احلرازات، ويليها حي برميان بنسبة %44.9، 
مث حي احملاميد بنســبة 32.6%، وأخراً حي اجلامعة بنســبة 30.1%. كما وجدت فروقاً ذات 
داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر أســباب عــدم حصوهلــم علــى عمــل، حيــث كانــت 
قيمــة كا2= 25.319 والداللــة= 0.003 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، وقــد كانــت النســبة 
األكثــر يف حــي احملاميــد مــن حيــث عــدم حصوهلــم علــى عمــل بنســبة 45% و 40% إلنشــغاهلم 
ابلدراســة، بينمــا يف حــي احلــرازات كانــت النســبة األغلــب انشــغاهلم ابلدراســة بنســبة %52.3، 
وعــدم حصوهلــم علــى عمــل بنســبة 43.2%، بينمــا يف حــي برميــان كانــت النســبة األغلــب هــي 
عــدم حصوهلــم علــى عمــل بنســبة 64.1% ويف حــي اجلامعــة كانــت النســبة األغلــب انشــغاهلم 

ابلدراســة بنســبة %66.7.
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ملشــاركة أســر عينــة  العشــوائية األربعــة وفقــاً  بــن األحيــاء  الفــروق  يبــن  جــدول )21( 
العائــد )ن= 336( وتقييــم  املشــاركة؛  عــدم  املنتجــة؛ وســبب  األســر  الدراســة يف مشــاريع 

املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

هل تشاركون يف 
مشاريع األسر 

املنتجة؟

079016كدائمًا

38.801*0.000

%0.09.18.40.04.8

21236358165كأحياان
%42.929.958.956.349.1

28473545155كاندرًا
%57.161.032.743.746.1

ما سبب عدم 
املشاركة يف 

مشاريع األسر 
املنتجة؟

ال يوجد لدينا ما 
نشارك به

1390343ك

162.332*0.000

%3.683.00.06.727.7
ليس لدينا الرغبة 

يف هذا العمل
25761250ك
%89.314.917.126.732.3

21292961كال أعلم عنها
%7.12.182.964.439.4

00011كأخرى
%0.00.00.02.26.

تقييم العائد 
املادي من 
املشاركة يف 

مشاريع األسر 
املنتجة

1014261565كعائد جيد

10.1690.118

%47.646.736.125.935.9

8144341106كعائد مقبول
%38.146.759.770.758.6

323210كعائد غر جمز
%14.36.74.23.45.5

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )21( وجــود فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر مشــاركة أســرة املبحــوث يف مشــاريع األســر املنتجــة، 
حيــث كانــت قيمــة كا2= 38.801 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.0، ففــي 
حــي احملاميــد النســبة العليــا تشــارك اندراً بنســبة 57.1%، وكان الســبب الرئيــس يف ذلــك أنــه 
ليــس لديهــم الرغبــة يف هــذا العمــل بنســبة 89.3%، بينمــا الســبب األغلــب ملــن يشــاركون أحيــاانً 
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واندراً هــو احلصــول علــى عائــد جيــد بنســبة 47.6%، وكذلــك حــي احلــرازات كانــت النســبة 
األغلــب ال تشــارك وبلغــت النســبة 61%، وعنــد الســؤال عــن الســبب وراء ذلــك إفــادوا أبنــه ال 
يوجد لديهم مايشاركون به وبلغت النسبة 83%، بينما السبب وراء من يشاركون كان احلصول 
علــى عائــد جيــد ومقبــول، وجنــد يف حــي برميــان النســبة العليــا ممــن يشــاركون أحيــاانً حيــث بلغــت 
نســبتهم 58.9%، وكان الســبب األكثــر وراء املشــاركة هــو أهنــم ال يعلمــون عنهــا وبلغــت النســبة 
82.9%، بينمــا حــي اجلامعــة جنــد أن نســبة 56.3% يشــاركون أحيــاانً و43.7% يشــاركون اندراً، 
وكان الســبب األعلــى وراء املشــاركة اندراً أبن الغاليبــة ال يعلمــون عنهــا وبلغــت النســبة %64.4 

وكان الســبب وراء املشــاركة هــو احلصــول علــى عائــد مقبــول وبلغــت النســبة %70.7.
جدول )22( يبن الفروق بن األحياء العشــوائية األربعة وفقاً لتناســب اســتهالك األســرة 
مــع دخلهــا الشــهري؛ ومــدى الرغبــة يف اإلنتقــال مــن احلــي؛ وحتديــد ميزانيــة شــهرية ملصروفــات 

األســرة؛ وحــرص اجلهــات احلكوميــة علــى توفــر اخلدمــات العامــة لســكان احلــي )ن= 336(

 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

هل استهالك 
األسرة يتناسب 

مع دخلها 
الشهري؟

28165044138كنعم

32.433*0.000

%57.120.846.742.741.1

15425152160كأحيااًن
%30.654.547.750.547.6

6196738كال
%12.324.75.66.811.3

لو حصلت لك 
فرصة لإلنتقال 

فوراً من هذا احلي 
فهل تفعل؟

1030272794كنعم

35.641*0.000

%20.439.025.226.228.0
سيكون املوضوع 

حمل تفكر
18382949134ك
%36.749.427.147.639.9

2195127108كلن أترك احلي
%42.911.747.726.232.1

هل تقوم األسرة 
بوضع ميزانية 

شهرية ملصروفاهتا 
تتناسب مع 

إيراداهتا؟

819292480كنعم

13.251*0.039

%16.724.727.123.323.9

14374849148كإىل حد ما
%29.148.144.947.644.2

26213030107كال مطلقًا
%54.227.228.029.131.9
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 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

هل تقوم األسرة 
بوضع ميزانية 

شهرية ملصروفاهتا 
تتناسب مع 

إيراداهتا؟

819292480كنعم

13.251*0.039

%16.724.727.123.323.9

14374849148كإىل حد ما
%29.148.144.947.644.2

26213030107كال مطلقًا
%54.227.228.029.131.9

مدى حرص 
اجلهات احلكومية 

على توفر 
اخلدمات العامة 

لسكان احلي

6414639132كحترص

45.151*0.000

%12.253.243.037.939.3
حترص إىل 

حد ما
17244651138ك
%34.731.243.049.541.1

2612151366كال حترص
%53.115.614.012.619.6

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )22( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً ملتغــر تناســب اســتهالك األســرة مــع دخلهــا الشــهري، 
معنويــة 0.01،  مــن مســتوى  أقــل  والداللــة= 0.000   32.433 قيمــة كا2=  حيــث كانــت 
ويتضــح ذلــك مــن خــالل أتكيــد ذلــك مــن قبــل أفــراد العينــة يف مجيــع األحيــاء، حيــث كانــت 
إجاابهتــم بــن )نعــم وأحيــاانً( وبنســب متقاربــة. كمــا وجــدت فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن 
األحيــاء وفقــاً ملتغــر للرغبــة يف اإلنتقــال مــن احلــي إن حصلــت فرصــة، حيــث كانــت قيمــة كا2= 
35.641 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01 ويتضــح ذلــك مــن خــالل رغبــة 
أغلــب الســكان يف االنتقــال، حيــث كانــت إجاابهتــم بــن )نعــم وســيكون املوضــوع حمــل تفكــر( 
بلــغ أعالهــا يف حــي احلــرازات مث يف حــي اجلامعــة بنســب 88.4% و 73.8% علــى التــوايل. 
ووجــدت فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً ملتغــر قيــام األســرة بوضــع ميزانيــة شــهرية 
ملصروفاهتــا تتناســب مــع إيراداهتــا، حيــث كانــت قيمــة كا2= 13.251 والداللــة= 0.039 أقــل 
مــن مســتوى معنويــة 0.05، ويتضــح ذلــك مــن خــالل تقــارب النســب يف مجيــع األحيــاء يف 
إجاابهتــم بـــ )نعــم وإىل حــد مــا(، مــا عــدا يف حــي احملاميــد الــذي بلغــت إجابــة األغلبيــة منهــم 
بـــ )ال مطلقــاً( بنســبة 54.2%. ووجــد أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء وفقــاً 
ملتغــر مــدى حــرص اجلهــات احلكوميــة علــى توفــر اخلدمــات العامــة لســكان احلــي، حيــث 
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كانــت قيمــة كا2= 5.151 والداللــة= 0.000 أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01، ويتضــح ذلــك 
مــن خــالل تقــارب النســب يف مجيــع األحيــاء يف إجاابهتــم بـــ )حتــرص وحتــرص إىل حــد مــا(، 
مــا عــدا يف حــي احملاميــد حيــث أبــدى الغالبيــة بنســبة 53.1% عــدم حــرص اجلهــات احلكوميــة 

علــى توفــر اخلدمــات العامــة للحــي. 
جــدول )23( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لأجهــزة الكهرابئيــة 

ووســائل النقــل الــي متلكهــا األســرة وحالتهــا )ن= 336(
 األجهزة الي متلكها األسرة ووسائل النقل 

وحالتها
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

تلفزيون/ حالتها
43518682262كجديدة

6.9070.075 %93.576.180.480.481.4

316212060كقدمية
%6.523.919.619.618.6

رسيفر/ حالتها
40588681265كجديدة

2.8430.416 %88.977.380.479.480.5

517212164كقدمية
%11.122.719.620.619.5

باليستيشن/ حالتها
32304049151كجديدة

2.7920.425 %82.183.393.087.586.8

763723كقدمية
%17.916.77.012.513.2

فرن للطبخ/ حالتها
36367667215كجديدة

17.937*0.000 %75.046.871.074.466.8

12413123107كقدمية
%25.053.229.025.633.2

مكنسة كهرابئية/ حالتها
37387853206كجديدة

15.965*0.001 %78.751.477.272.669.8

1036232089كقدمية
%21.348.622.827.430.2

مكيفات شباك/ حالتها
34465357190كجديدة

12.220*0.007 %79.163.049.558.259.2

9275441131كقدمية
%20.937.050.541.840.8
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 األجهزة الي متلكها األسرة ووسائل النقل 
وحالتها

اسم احلي
اجملموع

اختبار كا2
الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

مكيفات اسبليت/ حالتها
21332326103كجديدة

0.7200.868 %87.584.688.581.385.1

363618كقدمية
%12.515.411.518.814.9

كمبيوتر أو الب توب/ 
حالتها

26374357163كجديدة

3.9970.262 %89.772.582.782.681.1

31491238كقدمية
%10.327.517.317.418.9

هاتف جوال/ حالتها
41696966245كجديدة

26.234*0.000 %87.293.266.369.576.6

65352975كقدمية
%12.86.833.730.523.4

هاتف اثبت/ حالتها
4332131كجديدة

5.5330.137 %80.042.9100.080.875.6

140510كقدمية
%20.057.10.019.224.4

سيارة خاصة/ حالتها
39505554198كجديدة

9.548*0.023 %81.366.756.165.165.1

9254329106كقدمية
%18.833.343.934.934.9

سيارة أجرة/ حالتها
10023كجديدة

4.3870.223 %33.30.00.033.317.6

235414كقدمية
%66.7100.0100.066.782.4

سيارة نقل/ حالتها
503412كجديدة

4.0620.255 %71.40.050.057.154.5

223310كقدمية
%28.6100.050.042.945.5

دراجة انرية أو هوائية/ 
   23712كجديدةحالتها

%100.0100.0100.0100.0 
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )23( وجــود فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
النقــل  الكهرابئيــة ووســائل  إمتــالك األجهــزة  مــن  لــكل  احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً 
اجلوالــة،  الشــباك، واهلواتــف  الكهرابئيــة، ومكيفــات  املطبــخ، واملكنســة  فــرن  مثــل:  وحالتهــا 
والســيارة اخلاصــة، حيــث كانــت مجيــع قيــم الداللــة أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01 و 0.05، 
بينمــا ال توجــد فروقــاً ذات داللــة احصائيــة يف ابقــي املتغــرات. حيــث تبــن أيضــاً أن غالبيــة 

األســر يف األحيــاء األربعــة ال متتلــك العديــد مــن األجهــزة الكهرابئيــة ووســائل النقــل.

جــدول )24( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً حلالــة الدراســة والعمــل 
لأفــراد يف عينــة الدراســة )ن= 336(

 املتغرات
اسم احلي

اجملموع
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

حالة الدراسة أقل 
من 5 سنوات

3136527كطالب

11.165*0.011
%13.631.723.183.328.4

192820168كال يدرس
%86.468.376.916.771.6

حالة الدراسة من 
5 - 10 سنوات

27287954188كطالب

18.893*0.000
%87.187.5100.0100.095.9

44008كال يدرس
%12.912.50.00.04.1

حالة الدراسة من 
10 - 15 سنة

29375363182كطالب

17.762*0.000
%87.9100.082.898.491.9

4011116كال يدرس
%12.10.017.21.68.1

حالة الدراسة 
والعمل من 15 - 

20 سنة

24334269168كطالب

35.666*0.000

%72.7100.087.5100.091.8

50005كيعمل
%15.20.00.00.02.7

406010كال يعمل
%12.10.012.50.05.5
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اجملموعاسم احلي املتغرات
اختبار كا2

الداللة كا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد

حالة الدراسة 
والعمل من 20 - 

25 سنة

525192574كطالب

27.962*0.000

%23.883.355.965.860.2

1436831كيعمل
%66.710.017.621.125.2

229518كال يعمل
%9.56.726.513.214.6

حالة الدراسة 
والعمل من 25 - 

30 سنة

153514كطالب

5.7640.450

%5.322.713.625.016.9

1412111148كيعمل
%73.754.550.055.057.8

458421كال يعمل
%21.122.736.420.025.3

حالة الدراسة 
والعمل من 30 - 

35 سنة

11002كطالب

26.509*0.000

%11.116.70.00.06.3

550414كيعمل
%55.683.30.066.743.8

3011216كال يعمل
%33.30.0100.033.350.0

حالة الدراسة 
والعمل من 35 سنة 

فأكر

01001كطالب

16.286*0.012

%0.0100.00.00.03.6

1400216كيعمل
%63.60.00.0100.057.1

803011كال يعمل
%36.40.0100.00.039.3

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )24( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
الدراســة والعمــل ألفــراد األســرة يف عينــة  ملتغــر حالــة  احلــرازات- برميــان- واجلامعــة(، وفقــاً 
الدراســة ملــن هــم يف ســن العمــل، ومــن حيــث كوهنــم طلبــة أو يعملــون أو ال يعملــون وفقــاً 
للمرحلــة العمريــة، الطلبــة وغــر الدرارســن ملــن هــم أقــل مــن 5 ســنوات حــى 15ســنة، وحالــة 
الدراســة أو العمــل ملــن هــم مــن 15 حــى أكــر مــن 35 ســنة، حيث كانــت علــى التــوايل قيمــة 
 ،16.286  ،26.509  ،27.962  ،35.666  ،17.762  ،18.893  ،11.165 كا2= 
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والداللة تراوح بن= 0.000، و 0.012، وابلتايل كانت مجيع قيم الداللة أقل من مســتوى 
معنويــة 0.01، بينمــا ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء األربعــة يف املرحلــة 
العمريــة ألفــراد األســر املبحوثــة مــن 25 – 30 ســنة، حيــث كانــت قيمــة الداللــة أكــر مــن 

مســتوى معنويــة 0.05.

جــدول )25( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لعــدد األوالد؛ ولعــدد 
مرافــق املنــزل لعينــة الدراســة )ن= 336(

املتغرات 
اختبار كروسكالمتوسط الرتب اسم احلي

الداللةكا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد
197.143160.162172.318157.1416.4900.090عدد األوالد

172.316159.052186.271155.2866.5440.088عدد غرف املنزل

162.571167.701174.748165.4272.8320.418عدد مطابخ املنزل

172.714175.227168.556161.4081.1430.767عدد دورات املياه ابملنزل

يتضح من اجلدول رقم )25( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بن أحياء )احملاميد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً لعــدد األوالد يف األســرة؛ وعــدد مرافــق املنــزل »الغــرف- 
املطابــخ- دورات امليــاه« والداللــة أكــر مــن 0.05، ويتضــح ذلــك مــن تقــارب متوســط الرتــب. 
جــدول )26( يبــن الفــروق بــن األحيــاء العشــوائية األربعــة وفقــاً لعــدد األجهــزة الكهرابئيــة 

ووســائل النقل وحالتها لدى عينة الدراســة )ن= 336(

 عدد األجهزة ووسائل النقل
اختبار كروسكالمتوسط الرتب اسم احلي

الداللةكا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد
0.002*205.293151.478152.075158.22114.642تلفزيون

0.009*204.433153.800158.701162.44611.551رسيفر

90.89786.94488.19884.9550.6170.893باليستيشن

157.948162.156160.402164.1390.3510.950فرن للطبخ
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 عدد األجهزة ووسائل النقل
اختبار كروسكالمتوسط الرتب اسم احلي

الداللةكا2اجلامعةبرمياناحلرازاتاحملاميد
0.003*161.340133.135143.589160.58214.288مكنسة كهرابئية

0.000*217.593166.226160.262133.08225.776مكيفات شباك

0.047*72.29251.19267.94258.8447.932مكيفات اسبليت

0.002*98.87979.216112.106109.62314.337كمبيوتر أو الب توب

0.000*219.80998.993174.490163.75355.745هاتف جوال

19.50022.42919.50021.0771.1100.775هاتف اثبت 

0.000*208.719128.407143.878151.94032.506سيارة خاصة 

11.3338.5008.5008.5004.6670.198سيارة أجرة

12.57111.00011.00011.0002.1430.543سيارة نقل 

6.5000.0001.000 6.5006.500دراجة انرية أو هوائية 

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )26( وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( وفقــاً لعــدد األجهــزة الكهرابئيــة ووســائل النقــل وحالتهــا مثــل 
واهلواتــف  تــوب،  والــالب  واملكيفــات،  الكهرابئيــة،  واملكانــس  والرســيفرات،  )التلفزيــوانت، 
اجلوالــة، والســيارة اخلاصــة(، حيــث كانــت قيمــة الداللــة مجيعهــا أقــل مــن مســتوى معنويــة 0.01 
و 0.05، حيــث التلفزيــوانت كانــت أكثــر يف احملاميــد، وكذلــك الرســيفرات، أمــا املكانــس 
املكيفــات  وكذلــك  وبرميــان،  احلــرازات  عــن  واجلامعــة  احملاميــد  أكثــر يف  فكانــت  الكهرابئيــة 
الشــباك أكثــر يف احملاميــد وأيضــا اهلواتــف اجلوالــة والســيارات اخلاصــة، بينمــا ال توجــد فروقــاً 
يف كاًل مــن أجهــزة )الباليستيشــن- فــرن الطبــخ- اهلاتــف الثابــت- ســيارة األجــرة- ســيارات 

النقــل- و الدراجــات الناريــة أو اهلوائيــة( بــن مجيــع األحيــاء األربعــة.
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عاشرًا: نتائج الدراسة:
احلــرازات،  برميــان،  أحيــاء  لســكان  الدميوجرافيــة  اخلصائــص  مــا  األول:  التســاؤل 

العشــوائية؟ واجلامعــة  احملاميــد، 

1- توصلــت الدراســة إىل ارتفــاع نســبة غــر الســعودين يف حــي اجلامعــة مقارنــة ابألحيــاء 
األخــرى، وكذلــك ارتفــاع نســبة اإلانث إىل حــد مــا يف احلــرازات عــن ابقــي األحيــاء.

2- لوحــظ زايدة عــدد أفــراد األســرة يف األحيــاء العشــوائية، ممــا يشــر إىل أن حجــم األســر 
يف املناطــق العشــوائية كبــر نســبًيا مقارنــة ابألحيــاء األخــرى، وقــد يرجــع ذلــك إىل الرغبــة يف 
تشــغيل األبنــاء أو عــدم الوعــي بضــرورة تنظيــم األســرة، وهــو مــا يتناســب مــع املوجهــات النظريــة 
لنظريــة الفقــر عنــد أوســكار لويــس، ويتفــق ذلــك مــع مــا توصلــت اليــه نتائــج دراســة )الشــالقي، 

2006(، ودراســة )العلــوي، 2007(.
3- ترتفــع نســبة مواليــد املدينــة يف احملاميــد، ويليهــا احلــرازات، بينمــا مواليــد القريــة ترتفــع يف حــي 
برميــان، ويليهــا احلــرازات، بينمــا مواليــد خــارج الســعوديه وجــدوا بنســبة أكــر يف حــي اجلامعــة، 
كمــا لوحــظ ارتفــاع نســبة العــزاب يف حــي احملاميــد، وارتفعــت نســبة املتزوجــن يف حــي برميــان ممــا 
قــد يكــون نتيجــة للهجــرة الريفيــة – احلضريــة للعمــل يف املدينــة، وكذلــك إىل اهلجــرة اخلارجيــة 
والــي يكــون معظمهــا مــن العــزاب. وخيتلــف ذلــك عــن النتائــج الــي توصلــت إليهــا دراســة 

)مارتيــي، 1997(.
4- أشــارت الدراســة إىل ارتفــاع نســبة تعــدد الزوجــات يف حــي احملاميــد، بينمــا تنخفــض النســب 
يف ابقــي األحيــاء، وعمومــاً فــإن الغالبيــة العظمــى يف مجيــع األحيــاء لديهــم زوجــة واحــدة فقــط، 
ويتفق ذلك مع ما توصلت اليه نتائج دراســة )الشــالقي، 2006(، ودراســة )النعيم، 2009(.

احلــرازات،  برميــان،  أحيــاء  لســكان  االجتماعيــة  اخلصائــص  مــا  الثــاين:  التســاؤل 
العشــوائية؟ واجلامعــة  احملاميــد، 

5- لوحــظ اخنفــاض املســتوى التعليمــي يف األحيــاء العشــوائية بصفــة عامــة، خاصــة ابلنســبة 
لــإلانث، فقــد أشــارت النتائــج إىل أن النســبة األكــر يف احملاميــد للحاصلــن علــى الثانويــة، 
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ويليهــم املرحلــة املتوســطة، بينمــا يف حــي احلــرازات أعلــى نســبة مــن األابء مؤهلهــم اثنــوي مث 
اجلامعيــن، أمــا حــي برميــان فشــكلت املرحلــة الثانويــة النســبة األعلــى ويليهــا املتوســطة، ويف حــي 
اجلامعــة أيضــا املرحلــة الثانويــة كانــت األعلــى، ويليهــا مــن يقــرأ ويكتــب، كمــا أشــارت النتائــج 
إىل أن األمهــات يف حــي احملاميــد معظمهــن أميــات ويليهــن مــن يقــرأن ويكتــن، وكذلــك يف 
حــي برميــان كانــت نســبة األميــات 27.1%. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
)النعيــم،1986& 2009(، كمــا أن هــذه النتيجــة تتماشــى مــع مــا ذهــب إليــه أنصــار نظريــى 

الفقــر ودائــرة احلرمــان.
مــع األســرة يف احملاميــد كانــوا  املقيمــن  النســبة األكــر لأقــارب  النتائــج أن  6- أوضحــت 
الغالبــة  النســبة  الوالديــن أو أحدمهــا واألخــوان، بينمــا يف احلــرازات وبرميــان واجلامعــة كانــت 
يف )ال يوجــد(، يف حــن كانــت نســب مــن يقيــم معهــم الوالديــن أو أحدمهــا فقــط متقاربــة يف 

الثالثــة. األحيــاء 
7- أشــارت النتائــج إىل ارتفــاع نســبة عــدم الرضــا عــن مســتوى احلــي الــذي يعيشــون فيــه، 
ويتضــح أن نســبة غــر الراضــن كانــت أكــر يف حــي احملاميــد، ويليــه احلــرازات، مث حــي اجلامعــة، 
وأخــراً حــي برميــان، وأييت عــدم االنتقــال إىل أحيــاء أكثــر تنظيمــاً كنتيجــة للفقــر وعــدم توفــر 

االمكانيــات.
8- أوضحــت النتائــج ارتفــاع نســبة املشــكالت االجتماعيــة يف األحيــاء العشــوائية األربعــة، 
خاصــة املشــاجرات املســتمرة، وانتشــار العمالــة غــر النظاميــة، واملخــدرات، والســرقات وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة )النعيــم، 2009(، كمــا أن تلــك املشــكالت تنتشــر يف األحيــاء 
العشــوائية كمــا أكــدت علــى ذلــك كاًل مــن نظريــى الفقــر ألوســكار لويــس، ودائــرة احلرمــان 
الــي قــد تدفــع ابلفــرد إىل حماولــة التمــرد علــى واقعــه أو اهلــروب منــه، وأحيــاانً حماولــة احلصــول 
علــى بعــض املتطلبــات الــي عجــز عــن توفرهــا ابلطــرق الصحيحــة، فضــاًل علــى أن العمالــة غــر 

النظاميــة جتــد يف تلــك األحيــاء امللجــأ األمــن لعــدم توفــر الرقابــة األمنيــة الالزمــة فيهــا.
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احلــرازات،  برميــان،  أحيــاء  لســكان  االقتصاديــة  مــا اخلصائــص  الثالــث:  التســاؤل 
العشــوائية؟ واجلامعــة  احملاميــد، 

9- بينــت النتائــج ارتفــاع نســبة األب كعائــل يف حــي برميــان، يليــه حــي اجلامعــة، مث حــي 
احلــرازات، وأخــراً حــي احملاميــد، بينمــا كانــت نســب األخ األكــر واألم كعائــل لأســرة ضئيلــة 
جــداً يف عينــة الدراســة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )النعيــم، 2009(. كمــا تشــر النتائــج 

إىل أن غالبيــة أســر أفــراد عينــة الدراســة مــن متوســطي الدخــل.
10- جــاء راتــب الوظيفــة أواًل كمصــدر لدخــل للمبحوثــن، يليــه املســاعدات مــن اجلمعيــات 
اخلريــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )الشــالقي، 2006(، وكان راتــب الوظيفــة مرتفــع يف 
حــي احلــرازات، ويليــه حــي برميــان، مث حــي احملاميــد، واخــراً حــي اجلامعــة، وقــد يكــون االعتمــاد 
علــى راتــب الوظيفــة فقــط عامــاًل أساســياً يف تعزيــز حالــة الفقــر واحلرمــان الــي يعــاين منهــا ســكان 

األحيــاء العشــوائية، ويؤكــد ذلــك حاجتهــم الدائمــة إىل املســاعدات ملواجهــة متطلبــات احليــاة.
11- أشــارت الغالبيــة العظمــى مــن العينــة إىل عــدم تلقيهــا أيــة مســاعدات، وجــاء نســبة مــن 
يتلقــون املســاعدات املاليــة بنســبة منخفضــة، وقــد كانــت املســاعدات املاليــة األكثــر يف حــي 
احملاميــد، ويليــه حــي برميــان، مث حــي اجلامعــة، وأخــراً حــي احلــرازات، وقــد اخنفضــت املســاعدات 

العينيــة واملاليــة معــاً والعينيــة فقــط أو انعدمــت يف مجيــع األحيــاء. 
12- تســكن النســبة األكــر مــن العينــة يف شــقق ســكنية، تليهــا نســبة مــن يقطنــون يف بيــت 
مســلح وبيــت شــعيب، وكانــت كانــت نســبه انتشــار البيــت الشــعيب يف احملاميــد مرتفعــة، ويليهــا 
املنــزل املســلح، بينمــا يف حــي احلــرازات ارتفعــت نســبة الشــقق الســكنية، ويف حــي برميــان جــاء 
البيــت الشــعيب مبتقــاراب مــن ســاكي الشــقق، بينمــا يف حــي اجلامعــة ارتفعــت نســبة ســاكي 

الشــقق، وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة )الشــالقي، 2006(.
13- أظهــرت البيــاانت أن غالبيــة الزوجــات رابت منــزل يف مجيــع األحيــاء، بينمــا بلغــت نســب 
مــن يعملــن بوظائــف يف بعــض األحيــاء خــارج املنــزل ضئيلــة جــداً، وهــذه النتيجــة توضــح عــدم 
مشــاركة املــرأة يف تلــك األحيــاء يف الدعــم املــادي لــرب األســرة لعــدم توفــر دخــل شــهري لديهــن. 
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14- أوضحــت النتائــج أن غالبيــة األســر ال يعمــل فيهــا ســوى فــرد واحــد وقــد يكــون يف 
األغلــب رب األســرة، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن لديهــم إثنــن يعملــون، مث كانــت نســبة مــن 
لديهــم أربعــة عاملــن فأكثــر مرتفعــة يف حــي احملاميــد، ويليهــا حــي اجلامعــة، مث حــي احلــرازات، 
وأخــراً حــي برميــان. وأشــارت البيــاانت إىل أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــن يــرون أن مســتوى 
معيشــتهم بــن اجليــدة واملتوســطة، وقــد تعــي جيــدة يف نظــر املبحوثــن حــد الكفــاف ملــا ملســه 
الباحــث مــن تعفــف الكثــر مــن الســكان مــن خــالل عــدم التصريــح حباجاهتــم املاديــة واملعنويــة، 

وهــذا مــا أتكــد مــن خــالل بعــض البيــاانت الــي توصــل إليهــا الباحــث.
15- جــاء يف مقدمــة املشــكالت االقتصاديــة الــي يعــاين منهــا املبحوثــن الديــون، مث قيمــة 
اإلجيــار، مث قيمــة اخلدمــات العامــة، واحتياجــات األوالد للمــدارس، وكلهــا مشــكالت مرتبــة 
علــى الفقــر كمــا أشــارت لذلــك نظريــة الفقــر، كمــا تتفــق هــذه النتيجــة إىل حــد مــا مــع دراســة 

)النعيــم، 2009(.

واالجتماعيــة  الدميوجرافيــة  اخلصائــص  يف  الفــروق  طبيعــة  مــا  الرابــع:  التســاؤل 
العشــوائية؟ واجلامعــة(  برميــان-  احلــرازات-  احملاميــد-  أحيــاء  بــن  واالقتصاديــة 

16- أوضحــت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( العشــوائية وفقــاً ملتغــرات جنســية املبحــوث؛ نــوع جنــس رب 
األســرة؛ عــدد أفــراد األســرة الذكــور واإلانث؛ مــكان ميــالد رب األســرة؛ وحالتــة االجتماعيــة؛ 
عــدد األبنــاء والبنــات املتزوجــن؛ عــدد أفــراد األســرة الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة؛ مــن 
العائــل لأســرة )األب، األم، األخ األكــر(؛ مــدى حــرص اجلهــات احلكوميــة علــى توفــر 
اخلدمــات العامــة لســكان احلــي. كمــا بينــت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة 
بــن األحيــاء األربعــة وفقــا ملتغــر احلالــة العمليــة ألفــراد األســر يف عينــة الدراســة مــن حيــث كوهنــم 
طلبة أو ال يدرســون أو يعملون أو ال يعملون، وفقاً للمرحلة العمرية من 15 حى 25 ســنة، 

ومــن 30 حــى 35 ســنة فأكــر. 
17- كمــا أوضحــت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فروقــاً ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء 
العشــوائية األربعــة وفقــاً ملتغــرات عــدد األوالد يف األســرة؛ وعــدد الغــرف، واملطابــخ، وعــدد 
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دورات امليــاة ابملســكن؛ ويف املرحلــة العمريــة ألفــراد ألســر املبحــوث مــن 25 – 30 ســنة فيمــا 
يتعلــق ابحلالــة العمليــة.

)احملاميــد-  أحيــاء  بــن  احصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  الدراســة  نتائــج  18- كشــفت 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( العشــوائية وفقــا ملتغــرات إقامــة بعــض املســنن مــن األقــارب مــع 
األســرة؛ وإقامــة بعــض األقــارب مــع األســرة يف املنــزل؛ ومــدة اإلقامــة ابحلــي؛ وعــدد زوجــات رب 
األســرة، ومســتوى تعليمــه؛ ومســتوى تعليــم األم؛ ومســتوى صحــة أفــراد األســرة بشــكل عــام؛ 
وانتشــار املشــكالت االجتماعيــة التاليــة: املشــاجرات بــن الســكان، واملخــدرات، والعمالــة غــر 
النظامية؛ والســرقات؛ وعقوق الوالدين؛ ومشــكلة البطالة بن الســكان؛ ومدى رغبة املبحوث 
يف اإلنتقــال مــن احلــي العشــوائي إذا هتيــأت لــه الفرصــة؛ ومــدى الرضــا عــن كاًل مــن: مســتوى 
احلــي الــذي يعيــش فيــه املبحــوث، املســكن، النواحــي األمنيــة يف احلــي، وقــوة عالقــات اجلــوار 
بــن ســكان احلــي؛ واحلالــة الدراســية لــأوالد يف األســرة مــن عمــر أقــل مــن 5 ســنوات حــى 15 

ســنة؛ وعــدد األوالد األميــن، ومنهــم يف املرحلــة الثانويــة يف األســرة.
19- أوضحــت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
احلــرازات- برميــان- واجلامعــة( العشــوائية وفقــا ملتغــر وجــود نســاء مطلقــات يف األســرة؛ وال 
توجــد فــروق بــن األحيــاء يف املراحــل الدراســية التاليــة لــأوالد يف أســر املبحوثــن: التمهيــدي 

والروضــة واالبتدائيــة واملتوســطة واجلامعيــة والدراســات العليــا.
20- بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بن أحياء )احملاميد- احلرازات- 
برميــان- واجلامعــة( العشــوائية وفقــا ملتغــرات جهــة تلقــي العــالج ألفــراد األســرة الذيــن يعانــون 
مــن أمــراض مزمنــة؛ ومتوســط دخــل األســرة الشــهري؛ وراتــب الوظيفــة كمصــدر لدخــل األســرة؛ 
وتلقــي األســرة ملســاعدات مــن اجلمعيــات اخلريــة؛ ومســاعدات أهــل اخلــر؛ ومصــادر أخــرى 
للدخــل الشــهري مل حتــدد؛ ونــوع املســاعدات الــي تتلقاهــا األســرة، وهــل هــي ماليــة أو عينيــة أو 
كليهمــا؛ ونــوع املســكن وهــل هــو فيــال أو شــقة أو بيــت شــعيب؛ وملكيــة ســكن األســرة؛ وحالــة 
أاثث املنزل؛ وعمل الزوجة يف األســرة؛ وعدد العاملن يف األســرة ممن يتقاضون دخاًل شــهرايً؛ 
ومســتوى معيشــة األســرة؛ وعــدد مــرات الســفر إىل خــارج اململكــة للســياحة؛ ومعــاانة أســر 
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املبحوثــن مــن مشــكالت تتعلــق بقيمــة اإلجيــار؛ وبتكلفــة صيانــة املنــزل؛ وبتوفــر احتياجــات 
املــدارس لــأوالد؛ وقيمــة اخلدمــات العامــة مــن كهــرابء وميــاه وصــرف صحــي وهواتــف وغــاز 
ومواصــالت وعــالج ..اخل؛ وتواجــد أفــراد قادريــن علــى العمــل يف األســرة وال يعملــون؛ وأســباب 
عدم حصوهلم على عمل والي تركز أغلبها يف عدم وجود فرص عمل أو اإلنشغال ابلدراسة؛ 
ومــدى مشــاركة أســرة املبحــوث يف مشــاريع األســر املنتجــة؛ وكذلــك أســباب عــدم املشــاركة يف 
مشــاريع األســر املنتجــة؛ ومــدى تناســب اســتهالك األســرة مــع دخلهــا الشــهري؛ وقيــام األســرة 
بوضــع ميزانيــة شــهرية ملصروفاهتــا تتناســب مــع إيراداهتــا؛ ووجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن 
األحيــاء أيضــاً وفقــا لعــدد بعــض األجهــزة ووســائل املواصــالت مثــل »التليفزيــوانت والرســيفرات 
واملكانــس الكهرابئيــة واملكيفــات والكمبيوتــر والــالب تــوب واهلاتــف اجلــوال والســيارات اخلاصــة 
لــدى عينــة الدراســة، حيــث كانــت التليفزيــوانت والرســيفرات أكثــر يف احملاميــد، أمــا املكانــس 
الكهرابئيــة فكانــت أكثــر يف احملاميــد واجلامعــة عنهــا يف احلــوازات وبرميــان، وكذلــك املكيفــات 
الشباك واهلواتف اجلواله والسيارات اخلاصه كانت أكثر يف احملاميد عنها يف األحياء األخرى؛ 
كمــا كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن األحيــاء العشــوائية 
حمــل الدراســة وفقــاً حلالــة بعــض األجهــزة الــي متلكهــا األســرة، وكذلــك وســائل املواصــالت مــن 
حيــث كوهنــا جديــدة أو قدميــة مثــل »فــرن املطبــخ، وحالــة املكنســة الكهرابئيــة، وحالــة مكيفــات 

الشــباك، وحالــة اهلواتــف اجلوالــة، وحالــة الســيارات اخلاصــة«.
21- أوضحــت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن أحيــاء )احملاميــد- 
عقــارات،  مــن  الدخــل  مصــادر  ملتغــرات  وفقــا  العشــوائية  واجلامعــة(  برميــان-  احلــرازات- 
ومســاعدات الضمــان االجتماعــي، ومســاعدات مــن األقــارب، واألعمــال احلــرة؛ وادخــار رب 
أســرة مــن دخلــه الشــهري؛ وتقييــم العائــد املــادي مــن املشــاركة يف مشــاريع األســر املنتجــة؛ 
الثابــت،  اهلاتــف  الطبــخ،  فــرن  مثل«الباليستيشــن،  النقــل  ووســائل  األجهــزة  بعــض  وحيــازة 
ســيارات األجــرة، ســيارات النقــل، والدراجــات الناريــة، أو اهلوائيــة«؛ وحالــة بعــض األجهــزة 
ووســائل املواصــالت الــي متلكهــا األســرة مــن حيــث كوهنــا جديــدة أو قدميــة مثــل »التلفزيــوانت، 
الرســيفرات، الباليستيشــن، مكيفــات اإلســبلت، الكمبيوتــر والــأب تــوب، اهلواتــف الثابتــة، 
ســيارات األجــرة والنقــل، الدراجــات الناريــة واهلوائيــة«؛ كمــا كشــفت نتائــج الدراســة أيضــاً عــن 
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عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة فيمــا يتعلــق ابملشــكالت الــي تعــاين منهــا األســر يف 
األحيــاء العشــوائية األربعــة مثــل مشــكالت »الديــون، العجــز عــن الوفــاء مبتطلبــات األســرة، 

عــدم وجــود وســيلة موصــالت، وأخــرى مل حتــدد«.

حادي عشر: توصيات الدراسة:
ويف ضــوء النتائــج الــي خلصــت إليهــا الدراســة، مت تقــدمي بعــض التوصيــات واملقرحــات 
الــي متثــل تصــوراً مقرحــاً ميكــن االســتفادة منــه مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة يف العمــل علــى 
تنميــة األحيــاء العشــوائية مبدينــة جــدة، وعلــى وجــه اخلصــوص اجملــال اجلغــرايف للدراســة احلاليــة، 

والتغلــب علــى مشــكالت الســكان املختلفــة هبــا، فيمــا يلــي:
1- تشــكيل جلــان مــن جهــات رمسيــة ابحملافظــة تشــرف عليهــا إمــارة املنطقــة للقيــام إبجــراء 
مســوح شــاملة لســكان األحيــاء العشــوائية للتعــرف علــى أوضــاع الســكان املختلفــة ورفــع تقاريــر 

تفصيليــة بذلــك، متهيــداً لبــدء العمــل علــى ختطيــط وتطويــر تلــك األحيــاء.
2- تتــوىل أمانــة احملافظــة هــدم األســوار الــي حتيــط ابمللكيــات الغــر مشــغولة ابلســكان لكوهنــا 
حتتــل مســاحات كبــرة مــن تلــك األحيــاء العشــوائية مــع حبــث امكانيــة تعويــض أصحاهبــا عــن 
تكلفــة أنقــاض تلــك املبــاين بعــد تقديرهــا مــن خمتصــن، وتفريــغ تلــك األحيــاء مــن ســكاهنا 
املقيمــن بطــرق غــر نظاميــة ابلتعــاون مــع اجلهــات األمنيــة املختصــة، ومــن مث العمــل علــى 
ختفيــض الكثافــة الســكانية مــن املواطنــن الســعودين مــن غــر املــالك واملقيمــن نظاميــاً مــن غــر 
الســعودين عــر حتفيزهــم لالنتقــال إىل أحيــاء قريبــة تقــع ضمــن التخطيــط العمــراين احلضــري، 
أمــا املــالك الذيــن ال يوجــد لديهــم ســكن بديــل فيتــم إبقائهــم يف ســكنهم مــع العمــل علــى إعــادة 
ختطيــط وتطويــر أجــزاء مــن األحيــاء العشــوائية بشــكل حديــث، ومــن مث منحهــم قروضــاً عقاريــة 
دون فوائــد حتــت إشــراف وزارة اإلســكان إلعــادة بنــاء مســاكنهم وفــق متطلباهتــم مــع مراعــاة 
أنظمــة البلديــة وحتــت رقابتهــا وذلــك بعــد حتســن شــبكات البنيــة األساســية مــن طــرق وشــبكات 
ميــاه وكهــرابء وصــرف صحــي، مــع االهتمــام ابلعنصــر البشــري مــن حيــث االرتقــاء بســلوكيات 
وعــادات انســان األحيــاء العشــوائية مــن أجــل رفــع مســتوى معيشــته اجتماعيــاً واقتصــادايً وذلــك 
حى يتم التغلب على عشــوائية املكان وعشــوائية اإلنســان يف آن واحد، مع إيقاف اإلســتمرار 
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يف التأجــر للغــر يف تلــك األحيــاء، واحلــد مــن توســع تلــك األحيــاء عمرانيــاً عــر تفعيــل دور 
الرقابــة الصارمــة مــن قبــل اجلهــات املختصــة حــى يتــم اجنــاز هــذا املشــروع احلضــاري. 

3- ضــرورة النهــوض مبســتوى اخلدمــات االجتماعيــة مثــل إقامــة املــدارس املالئمــة مــع االهتمــام 
ابلركيــز علــى حماربــة األميــة بــن رابت البيــوت يف أحيــاء الدراســة، وإنشــاء املراكــز الصحيــة 
الــي تقــدم خدمــات صحيــة مميــزة لأهــايل، وإنشــاء احلدائــق العامــة وإقامــة مراكــز اجتماعيــة 
للشــباب هبــا يف تلــك األحيــاء ملمارســة األنشــطة املختلفــة واســتغالل وقــت الفــراغ فيمــا يعــود 
عليهــم وجمتمعهــم ابلنفــع، وإلقامــة الــدورات الــي ختــدم األهــايل للمشــاركة يف احملافظــة علــى بيئــة 
إجتماعيــة صحيــة ابلتعــاون مــع اجمللــس البلــدي لتكــون حتــت إشــرافه، وتعزيــز النواحــي األمنيــة 
يف تلــك األحيــاء للحــد مــن انتشــار الســلوكيات االجراميــة واملخــدرات وتواجــد املقيمــن غــر 
النظاميــن، وتشــجيع الشــباب علــى التطــوع للمشــاركة يف تنميــة تلــك األحيــاء ابلتنســيق مــع 

اجمللــس البلــدي واحملافظــة، مــع تعزيــز إحــرام حقــوق الوالديــن مــن خــالل التعليــم واإلعــالم.
االنتــاج  علــى  األهــايل  تشــجيع  مثــل  االقتصاديــة  اخلدمــات  مبســتوى  النهــوض  ضــرورة   -4
والتســويق عــر برامــج األســر املنتجــة، واملشــاريع الصغــرة املدعومــة، ملــا لوحــظ مــن عــزوف 
عــن تلــك الرامــج بــن األهــايل، وكذلــك توعيــة الســكان ابلتبعــات الســئية للديــون للحــد مــن 

بينهــم. تعاضمهــا 
5- ضــرورة النهــوض مبســتوى اخلدمــات البيئيــة مثــل إعــادة ختطيــط تلــك األحيــاء، وســفلتت 
ورصــف شــوارعها وتشــجرها، وإنشــاء احلدائــق العامــة داخلهــا، وتوفــر أعــداد مناســبة مــن 
مــن خطــورة  واحلــد  للتقليــل  الصحــي  الصــرف  بقنــوات  واالهتمــام  حــي،  احلــاوايت يف كل 
املشــكلة، وتفعيــل دور البلــدايت يف احملافظــة علــى النظافــة، واغــالق بعــض املصانــع املخالفــة 

والــي تعمــل علــى التلــوث البيئــي والصحــي ببعــض تلــك األحيــاء.
6- إشــراك القطــاع اخلــاص يف عمليــة إعــادة أتهيــل وتطويــر املناطــق العشــوائية يف املدينــة ضمــن 

برامــج املســؤولية االجتماعيــة، إىل جانــب اجلهــود الــي يقــوم هبــا القطــاع احلكومــي.
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