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امللخص:
تُعتـــر العشـــوائيات واحـــدة مـــن أهـــم املشـــكالت الـــي تعـــاين منهـــا املناطـــق احلضريـــة 
وخباصـــة مدينـــة مكـــة املكرمـــة ذات اخلصوصيـــة الدينيـــة املتميـــزة، وحتـــاول هـــذه الدراســـة إلقـــاء 
الضـــوء علـــى منطقـــة درب املشـــاعر كواحـــدة مـــن أهـــم املناطـــق العشـــوائية ابملدينـــة لوقوعهـــا 
جنســـيات  وتنـــوع  إليهـــا  املؤديـــة  الطـــرق  ولوعـــورة  مباشـــرة،  اجلمـــرات  رمـــي  منطقـــة  جبـــوار 

ســـاكنيها. ولســـر أغـــوار تلـــك املنطقـــة متثلـــت أهـــداف الدراســـة يف:
التعرف على اخلصائص الدميوغرافية لألسر املعيشية مبنطقة درب املشاعر.  .1

الوقوف على اخلصائص االقتصادية، واالجتماعية لسكان املنطقة.  .2
معرفة اخلصائص العمرانية للمنطقة.  .3

حتديد مستوايت رضا السكان عن اخلدمات املوجودة ابملنطقة.  .4
معرفة اجتاهات السكان حنو تطوير املنطقة.  .5

حتديد خصائص األنشطة التجارية، والعاملني هبا ابملنطقة.  .6

ولتحقيق تلك األهداف قامت الدراسة مبسح اجتماعي شامل للمنطقة بعد تقسيمها 
إىل )8( قطاعات، مثلت وحدة املعاينة األسرة من قاطين املنطقة ،ومت تطبيق إستبيان على 
حول  استبيان  تطبيق  إىل  ابإلضافة  أسرة،  ربَّ   )143( عددهم  وبلغ  األسر  أرابب  مجيع 

األنشطة االقتصادية هبا والي متثلت يف )8( حمالت جتارية.

علــم  العشــوائيات،  قاطــين  العشــوائيات،  املعيشــية،  األوضــاع  املفتاحيــة:  الكلمــات 
احلضــري. االجتمــاع 



ة المكرَّمة  األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشوائّيات بمدينة مكَّ

٤                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

Living Conditions of the Families of Slum 
Dwellers in Makkah

A Field study on the area of Darb Al-Mashaer
Dr. Ahmed Mohamed Helaly

Abstract:

Slums are considered one of the most important prob-
lems in urban areas, especially the city of Makkah, which 
is characterized by religious specificity. The study attempts 
to shed light on the area of Darb Al-Mashaer as one of the 
most important slums in the city. To explore the region, the 
objectives of the study were:

1. Identification of the demographic characteristics of 
households in Darb Al- Mashaer.

2. To identify the economic and social characteristics of 
the inhabitants of the region.

3. Knowledge of the urban characteristics of the area.

4. Determination of levels of population satisfaction with 
existing services in the region.

5. Knowledge of population trends towards the develop-
ment of the region.

6. Determine the characteristics of the commercial activi-
ties, and workers in the region.
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In order to achieve these objectives, the study con-
ducted a comprehensive social survey of the region after 
dividing it into 8 sectors. The sampling unit represented 
the families resident of the region. A questionnaire was 
applied to all heads of households. They numbered 143 
households, (8) Shops.

Keywords: Living conditions, Slums, Slum dwellers,  
Urban sociology.
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مقدمة:
حيتاج صانع القرار إىل تقارير ودراسات علمية تساعده يف عملية اختاذ القرار والتخطيط 
التنموي والتطوير احلضاري ألي جمتمع أو منطقة يتم تطويرها تكون قائمة ابلفعل أو جديدة 
يتــم إنشــاؤها، وملــا كانــت منطقــة درب املشــاعر واحــدة مــن املناطــق العشــوائية الــي حتتــل موقًعــا 
فريــًدا يف مدينــة مكــة املكرمــة نظــرًا لقرهبــا مــن منطقــة رمــي اجلمــرات، جــاءت هــذه الدراســة 
لتلقــي الضــوء عليهــا وعلــى األوضــاع املعيشــية لألســر مــن قاطــين تلــك املنطقــة، وتـَُعــدُّ املســوح 
االجتماعيــة إحــدى الوســائل العلميــة الــي يســتخدمها الباحثــون للحصــول علــى املعلومــات 
عــن ســكان منطقــة معينــة ســواًء كانــت تلــك املعلومــات تتعلــق ابخلصائــص الدميوغرافيــة، أو 
االجتماعيــة أو االقتصاديــة لقاطــين تلــك املناطــق؛ وكذلــك اســتطالع آرائهــم حنــو تطويــر املنطقــة 
ومــدي مشــاركتهم يف هــذا التطويــر؛ لــذا جــاء هــذا املســح االجتماعــي الشــامل لــكل األســر 
املعيشــية املوجــودة ابملنطقــة للتعــرف علــى أهــم تلــك اخلصائــص، واجتاهاهتــم حنــو تطويــر املنطقــة، 
ومــدى مشــاركتهم يف هــذا التطويــر لتحقيــق أكــر قــدر مــن االســتفادة مــن هــذه املنطقــة وذلــك 

املوقــع املتميــز اجملــاور ملنطقــة رمــي اجلمــرات.

مشكلة الدراسة وأمهيتها:
جـــاءت هـــذه الدراســـة ملنطقـــة درب املشـــاعر للوقـــوف علـــى الوضـــع الراهـــن للخصائـــص 
ــز يف قلـــب  ــٍع متميـ ــز مبوقـ ــة، والـــي تتميـ ــة للســـكان مـــن قاطـــين املنطقـ ــة، واالقتصاديـ االجتماعيـ
منطقـــة املشـــاعر املقدســـة مبـــى، وجبـــوار حـــي العزيزيـــة مبكـــة املكرمـــة؛ حيـــث متثـــل العشـــوائيات 
مشـــكلة يف كافـــة املـــدن احلضريـــة، إال أن مدينـــة مكـــة تتمتـــع خبصوصيـــة دينيـــة جتعـــل مـــن 
مشـــكلة العشـــوائيات حمـــل أنظـــار املســـئولني ومتخـــذي القـــرار، وخباصـــة منطقـــة درب املشـــاعر 
املالصقـــة ملنطقـــة رمـــي اجلمـــرات والـــي يتوافـــد عليهـــا ســـنوايً مـــا يقـــرب مـــن )2( مليـــون حـــاج 
،وهـــى الوجهـــة األويل الـــي يراهـــا احلجـــاج بعـــد رميهـــم للجمـــرات وتوجههـــم إىل املســـجد احلـــرام 
أو نزوهلـــم إىل مكـــة املكرمـــة ؛فهـــي منطقـــة مـــرور للحجـــاج، وتتميـــز هـــذه املنطقـــة العشـــوائية 
بوعـــورة تضاريســـها ،فهـــي منطقـــة جبليـــة وعـــرة، وتســـعى الدولـــة إىل تغيـــر معاملهـــا وتطويرهـــا 
وحتويلهـــا إىل مـــكان الئـــق يتميـــز ابلتحضـــر وذلـــك مـــن خـــالل عـــدد مـــن املشـــاريع واملقرحـــات، 
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وتتجســـد أمهيـــة هـــذه الدراســـة يف أهنـــا حتـــاول إلقـــاء الضـــوء علـــى الوضـــع الراهـــن لتلـــك املنطقـــة 
،وحتديـــد خصائـــص ســـكاهنا والوقـــوف علـــى آرائهـــم حنـــو التطويـــر ومـــدى اســـتعدادهم للمشـــاركة 
فيـــه، والنشـــاط االقتصـــادي الســـائد فيهـــا وجنســـيات قاطنيهـــا ســـواًء أكانـــوا مـــالًكا أم مســـتأجرين 

وغرهـــا مـــن املعلومـــات عـــن األســـر املعيشـــية الـــي تعيـــش يف تلـــك املنطقـــة.

أهداف الدراسة:
متثلت أهداف الدراسة فيما يلي:

1. التعرف على اخلصائص الدميوغرافية لألسر املعيشية مبنطقة درب املشاعر.
الوقوف على اخلصائص االقتصادية، واالجتماعية لسكان املنطقة.  .2

معرفة اخلصائص العمرانية للمنطقة.  .3
حتديد مستوايت رضا السكان عن اخلدمات املوجودة ابملنطقة.  .4

معرفة اجتاهات السكان حنو تطوير منطقة درب املشاعر.  .5
حتديد خصائص األنشطة التجارية، والعاملني هبا ابملنطقة.  .6

تساؤالت الدراسة:
واجلنسية،  والعمر،  اجلنس،  مثل:  املعيشية  لألسر  الدميوغرافية  اخلصائص  أهم  ما   )1

واملستوي التعليمي، واحلالة االجتماعية وغرها؟
ما اخلصائص االقتصادية واالجتماعية لسكان منطقة البحث؟  )2

ما أبرز السمات العمرانية ملنطقة البحث؟  )3
ما مستوى رضا السكان عن اخلدمات املوجودة ابملنطقة؟  )4
ما اجتاهات سكان منطقة البحث حول تطوير املنطقة؟  )5

ما أهم خصائص األنشطة التجارية والعاملني هبا مبنطقة البحث؟  )6
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مفاهيم الدراسة:
العمرانية  للمداخل  التعريفات وفًقا  العشوائية وحناول تصنيف  املناطق  تعددت مفاهيم 

واالقتصادية واالجتماعية:

العشوائيات وفًقا للمدخل العمراين:
 جتمـــع عمـــراين بـــال خطـــة )غـــر خمطـــط( يعـــاين مـــن نقـــص أساســـي يف اخلدمـــات واملرافـــق 

الرئيســـة )عـــادل، 2008، ص239(.

العشوائيات وفًقا للمدخل االقتصادية واالجتماعي:
معيشـــة  هبـــا  القاطنـــون  ويقبـــل  الفقـــر،  جليـــوب  املـــرادف  هـــي  العشـــوائية  املناطـــق 
اجتماعيـــة متدنيـــة، ويتجهـــون للعيـــش فيهـــا بســـبب ضعـــف إمكاانهتـــم االقتصاديـــة )عـــادل، 
2008، ص239(. وىف هـــذا الســـياق وضعـــت األمـــم املتحـــدة عـــن طريـــق برانمـــج املوئـــل 

خصائـــص مخـــس لألحيـــاء الفقـــرة تتمثـــل يف:
عدم الوصول املالئم للمياه اآلمنة  .1

عدم الوصول املالئم للصرف الصحي والبنية التحتية  .2
تدين اجلودة اهليكلية للسكن  .3

االزدحام  .4
https://ar.unhabitat.org/housing- )املوئل،  آمن  غر  سكين  وضع   .5

.)/slum-upgrading

تعريف جملس الشوري املصري:
عـــرف جملـــس الشـــوري املصـــري املناطـــق العشـــوائية أبهنـــا: عبـــارة عـــن جتمعـــات ســـكانية 
نشـــأت يف غيـــاب التخطيـــط العـــام، وخروًجـــا عـــن القانـــون وتعـــداًي علـــى أمـــالك الدولـــة. ومـــن 



د. أحمد محمد أحمد هاللي

المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤١ه/ مارس ٢٠١٩م     ٩

الطبيعـــي أن تكـــون ابلتـــايل مناطـــق حمرومـــة مـــن كافـــة أنـــواع املرافـــق واخلدمـــات األساســـية مـــن 
ميـــاه وكهـــرابء ونقطـــة شـــرطة أو وحـــدة صحيـــة أو مدرســـة او مواصـــالت ،وال تســـتطيع أن متـــر 

ــيارات املطافـــئ )جملـــس الشـــوري، 1996(. ــا عـــرابت اإلســـعاف أو سـ هبـ

التعريف االجرائي للدراسة:
منطقة درب املشاعر تقع ضمن احلدود اإلدارية للعاصمة املقدسة، وهي جتمع عمراين 
بال خطة )غر خمطط( نشأ فوق منطقة جبلية وعرة نتيجة لعمليات إزالة املناطق العشوائية 

األخرى مبدينة مكة املكرمة، وتعاين من نقص يف اخلدمات واملرافق الرئيسة.

اإلطار النظري للدراسة:
أواًل: املوجهات النظرية للدراسة:

:Human Ecology Trend :اجتاه اإليكولوجيا البشريّة  )1
بـــرز أقطـــاب دراســـة االجتـــاه اإليكولوجـــي البشـــري مـــن بـــني زعمـــاء مدرســـة شـــيكاغو 
 Chnore  وشـــنور Duncan  التقليديـــة، أو مـــن بـــني احملدثـــني يف هـــذا االجتـــاه أمثـــال )دنـــكا
وجبـــز Gibbs ومـــا رتـــن Martin  ومكنـــزي  Mokonzi هـــاويل(، حيـــث تبلـــورت عوامـــل 
النمـــّو احلضـــري يف املركـــب اإليكولوجـــي بعناصـــره األربعـــة وهـــي: )البيئـــة، والســـكان، والتنظيـــم 
ــذه املكـــوانت أو املتغـــرات وهـــي يف  ــور هـ ــن تصـ االجتماعـــي، واملســـتوى التكنولوجـــي( ،وميكـ
عالقـــات تبادليّـــة، حبيـــث يـــؤدي التغـــر يف إحداهـــا إىل التعديـــل يف االخـــرايت. وتـَُعـــدُّ هـــذه 
املكـــوانت إطـــارًا مقبـــواًل لتفســـر ظاهـــرة النمـــّو احلضـــري مـــن خاللـــه. ويف ظـــل هـــذه املكـــوانت 
األربعـــة تظهـــر جمموعـــة مـــن املشـــكالت الـــي تتصـــل ابلنمـــّو احلضـــري ومـــن أمههـــا: ظهـــور مناطـــق 
متخلفـــة يف أجـــزاء مـــن النمـــط احلضـــري، فضـــاًل عـــن معيشـــة األفـــراد والنازحـــني مـــن املناطـــق 
الريفيـّــة إىل مواقـــع ابلنمـــط احلضـــري (Morris, 1968,pp.101-102). وتعـــر هـــذه النظريـــة 
علـــى حالـــة منطقـــة الدراســـة حيـــث إهنـــا ظهـــرت كمنطقـــة عشـــوائية وســـط املناطـــق احلضريـــة 
املخططـــة نتيجـــة إلزالـــة عـــدد مـــن املناطـــق األخـــرى ابملدينـــة فقـــام النازحـــني ابلســـكن يف تلـــك 
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املنطقـــة وهـــم غالبيتهـــم مـــن جنســـيات أجنبيـــة غـــر اجلنســـية الســـعودية.

:Central Place Theory  2( نظرية املكان املركزي
ــتالر  ــامل اجلغـــرايف األملـــاين )فالـــر كريسـ ــنة 1933 علـــى يـــد العـ ــة سـ صيغـــت هـــذه النظريّـ
Walter Christaller)  بوصفهـــا نظريـــة اســـتنتاجية عاّمـــة، صّممـــت أساًســـا لتحديـــد 
حجـــم املـــدن وعددهـــا وتوزيعهـــا، وقـــد أتثـــر كريســـتالر مبفاهيـــم نظـــرايت املواقـــع التقليديـــة 
النمـــّو احلضـــري والتحّضـــر أمههـــا:  أبـــرزت عـــّدة عوامـــل ميكـــن أن تســـهم يف عمليّـــة  الـــي 
وجـــود الســـلع املركزيـــة داخـــل نطـــاق هـــذا املـــكان، ونشـــاط ســـكانه، وتوافـــر طـــرق املواصـــالت 

.(Berryj,1970,pp.162-163) النقـــل  ووســـائل 

ــاط ســـكان  ــة ونشـ ــلع املركزيـ ــود السـ ــة وجـ ــة دراسـ ــة إىل أمهيـ ــة الدراسـ وجهـــت تلـــك النظريـ
املناطـــق العشـــوائية وتوافـــر طـــرق املواصـــالت ووســـائل النقـــل، حيـــث اتضـــح مـــن خـــالل الدراســـة 
ــة  ــوارع املهمـ ــة وتطـــل علـــى عـــدد مـــن الشـ ــة املكرمـ ــة مكـ ــة يف قلـــب مدينـ ــة الدراسـ وقـــوع منطقـ
واحليويـــة وطـــرق املواصـــالت الرئيســـة ممـــا جيعـــل كافـــة وســـائل النقـــل متـــر أمامهـــا، ممـــا يفســـر متســـك 
الســـكان ابلتواجـــد يف املنطقـــة ابإلضافـــة إىل وقوعهـــا يف قلـــب املدينـــة وذلـــك يســـهل انتقاهلـــم 
عـــر رحـــالت يوميـــة إىل العمـــل والعـــودة منـــه وكذلـــك إىل املؤسســـات التعليميـــة والعـــودة يف وقـــت 

قياســـي كمـــا ســـيتضح الحًقـــا. 

:Growth Poles Theory نظرية أقطاب النمّو  )3
يـَُعدُّ فرانسوا بروكس Fransoi Perroux أّول من وضع دعائم هذه النظريّة يف سنة 
نسبّية  ميزة  يقوم على وجود  النمّو احلضري  أن  النظريّة يف  ويتلخص جوهر هذه   ،1955
يف املكان سواًء أكانت ميزة جغرافّية، أم اجتماعّية، أم اقتصادية، أم كّل ذلك جمتمًعا، مثّ 
استغالل هذه امليزة، وكذلك قيام عالقات تبادلّية بني منطقة القطب، واجلزء احمليط هبا. ويف 
حالة وجود منطقة أو أكثر من املناطق يف الدولة، تتمتع مبيزات معينة، اقتصاديّة واجتماعّية، 
وجغرافّية جتعلها حمورًا للتنمية ابلّنسبة للمناطق األخرى، وتؤثر فيها حبيث جتعلها تتجه إليها 
دائًما. ويذهب )فرانسوا بروكس( إىل أن تنمية ذلك القطب تؤثر على تنمية املناطق الي 
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تقع يف نطاق نفوذه، وميكن هلذا القطب أن يتسّبب بطريقة مباشرة أو غر مباشرة يف حتديد 
)أبوعياش،  لوظائفها  أتديتها  طريقة  ويف  واالجتماعّية  االقتصادية،  األنشطة  بني  العالقات 

1979، ص 34(. وتوجه هذه النظرية الدراسة يف نقطتني مها:

1. وجـــود ميـــزة كبـــرة ملدينـــة مكـــة املكرمـــة قبلـــة املســـلمني يف العلـــم أمجـــع وكوهنـــا تســـتقبل 
املاليـــني مـــن املســـلمني ســـنوايًّ ألداء فريضـــة حلـــج أو أداء مناســـك العمـــرة ممـــا يدعـــم النمـــو 

احلضـــري هبـــا وفًقـــا هلـــذه النظريـــة.
2. وقوع منطقة الدراسة يف قلب مدينة مكة املكرمة وتنميتها تؤثر على تنمية املناطق 

الي تقع يف حميطها وكذلك تنمية األنشطة االقتصادية واالجتماعية وغرها.

اثنًيا: الدراسات السابقة:
دراسة عبدالرؤوف أمحد الضبع: األحياء العشوائية وخصائص سكاهنا: دراسة ميدانية 

علي منطقة املعصرة حبلوان 1997:  

حاولت هذه الدراسة التعرف على مستوايت السكان االقتصادية واالجتماعية وطبيعة 
السكن، وكذلك التعرف على األصول االجتماعية واجلغرافية لسكان جمتمع البحث، ومن 
بني ما انتهت إليه الدراسة أن النمط الشائع للمسكن هو عبارة عن حجرة واحده، الغالبية 
العينة  يقرب من نصف  ما  أبنائهم،  مع  ينامون يف حجرات مشركة  الوالدين  العظمي من 
موقد  هو  املبحوثني  معظم  لدى  الطاقة  مصدر  املعيشة،  غرف  طعامهم يف  بطهي  يقومون 
الكروسني، كما توصلت الدراسة إىل أن غالبية السكان مهاجرين من مناطق ريفية. وتشرك 
املساكن ومستوايت  من  الشائعة  األمناط  على  الضوء  إلقائها  دراستنا يف  مع  الدراسة  هذه 

السكان االقتصادية واالجتماعية )الضبع، 1997، ص 168-125(.
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دراســـة حممـــد الشـــريف: املناطـــق العشـــوائية مبكـــة املكرمـــة: اخلصائـــص واملشـــكالت 
واحللول، 1424ه/ 2003م: 

تناولـــت الدراســـة بيئـــة العمـــران مبكـــة املكرمـــة ،وأهـــم مـــا يعنينـــا يف هـــذه الدراســـة هـــو مـــا 
توصلـــت إليـــه مـــن أن النمـــو العشـــوائي يف مكـــة املكرمـــة انتـــج عـــن ســـببني مهـــا: هجـــرة القبائـــل 
اجلماعيـــة، واهلجـــرة العماليـــة مـــن خـــارج اململكـــة، وبينـــت أن املناطـــق العشـــوائية مبكـــة حتتـــل 

مواقـــع إســـراتيجية )الشـــريف، 2003، ص ص 78-22(.

دراســـة فضـــل حممـــد األيـــويب: العشـــوائيات وأثرهـــا علـــى النمـــو احلضـــري ملدينـــة بريـــده 
العليـــا والغماســـية منوذًجـــا 2009م:

ـــة  ـــة واالجتماعي ـــة واالقتصادي ـــة احلضري ــل البني ــداف هـــذه الدراســـة حتليـ ــن بـــني أهـ جـــاء مـ
جملتمـــع الدراســـة )حـــي العليـــا والغماســـية(، وتقـــدمي صـــورة واقعيـــة وحقيقيـــة عـــن أحـــوال هذيـــن 
احليـــني. وتوصلـــت الدراســـة إىل أن احليـــني عشـــوائيان مبعـــين الكلمـــة ويظهـــر ذلـــك جليًّـــا يف 
التدهـــور الشـــامل لـــكل القطاعـــات، وجـــاء مـــن أســـباب تكويـــن هذيـــن احليـــني العشـــوائيني النمـــو 
احلضـــري الســـريع، والتوســـع العمـــراين واســـتدعاء تيـــار اهلجـــرة لتلبيـــة مشـــاريع التنميـــة، ووصفـــت 
الدراســـة مظاهـــر احليـــاة يف احليـــني ابلفوضـــى مـــن حيـــث املســـاكن وشـــبكات الطـــرق الداخليـــة 
واســـتخدام األراضـــي، وأبـــرز مظاهـــر ذلـــك يف ضيـــق الطـــرق وعـــدم ســـفلتتها، ابإلضافـــة إىل 
غرقهـــا يف الوحـــل، والنفـــاايت الصلبـــة، وتفشـــي البطالـــة. وســـوف نســـتفيد مـــن هـــذه الدراســـة يف 
حتليـــل البنيـــة احلضريـــة واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة وتقييمهـــا ألحـــوال كافـــة القطاعـــات املكونـــة 

للمنطقتـــني حمـــل الدراســـة )األيـــويب، 2009، ص ص89-3(.

دراسة نبيل طه إمساعيل: املناطق العشوائية وطرق معاجلتها يف ضوء املعايري التخطيطية 
للمناطق السكنية يف مدينة بغداد )بلدية الرشيد( 1431ه / 2010م.

هدفـــت هـــذه الدراســـة التحليليـــة الوصفيـــة إىل معاجلـــة املناطـــق العشـــوائية عـــن طريـــق 
وضـــع األســـاليب واآلليـــات الـــي تعـــاجل وحتـــد مـــن ظهـــور املناطـــق العشـــوائية ابملـــدن، واختـــذت 
مـــن إســـتمارة اإلســـتبيان أداة جلمـــع بياانهتـــا، وتوصلـــت الدراســـة إىل أن الســـبب يف تفضيـــل 
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الســـكان هـــو وجـــود مســـاحات كبـــرة، ووجـــود أانس طيبـــني والتعـــاون بـــني أفـــراد اجملتمـــع، 
والقـــرب مـــن أماكـــن العمـــل ورخـــص اإلجيـــارات، ووجـــود أقـــارب ومعـــارف ابملنطقـــة، وعـــن 
اخلدمـــات وتوافرهـــا مبنطقـــة الدراســـة تبـــني وجـــود الكهـــرابء وميـــاه الشـــرب وهتويـــة وتشـــميس، 
مـــع عـــدم وجـــود نظـــام ختلـــص النفـــاايت بصـــورة رمسيـــة يف املنطقـــة. وتســـتفيد دراســـاتنا الراهنـــة 
ــن  ــن أماكـ ــد عـ ــوائية ابلقـــرب والبعـ ــق العشـ ــة املناطـ ــة يف التعـــرف علـــى عالقـ ــذه الدراسـ مـــن هـ

ــر اخلدمـــات )إمساعيـــل، 2010(. ــا ومـــدي توافـ عمـــل قاطنيهـ

دراسة ذكري عبداملنعم إبراهيم: العشوائيات من وجهة نظر سكان املناطق احلضرية 
اجملاورة هلا: دراسة أنثروبولوجية يف حي سومر مبدينة بغداد 2012م:

يهـــدف البحـــث إىل دراســـة املناطـــق العشـــوائية مـــن وجهـــة نظـــر الســـكان احلضريـــني، 
ودرجـــة أتثرهـــا علـــى تلـــك املناطـــق مـــن حيـــث أتثـــر األبعـــاد االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والسياســـية 
املتفاعلـــة، ويســـعى البحـــث إىل الوقـــوف علـــى األبعـــاد االقتصاديـــة الـــي ابتـــت تؤثـــر علـــى التنظيـــم 
االجتماعـــي يف املناطـــق احلضريـــة مـــن حيـــث انتشـــار مظاهـــر الفقـــر التجـــاوز علـــى أراضـــي الدولـــة 
واتســـاع نطـــاق البنـــاء العشـــوائي وأتثـــره علـــى مورفولوجيـــة املناطـــق املخططـــة حضـــراي. وتوصلـــت 
بســـبب  العشـــوائيات،  ســـكان  مـــع  للتعامـــل  احلضريـــني  تقبـــل  عـــدم  هنـــاك  أن  إىل  الدراســـة 
املشـــكالت الـــي يثرهـــا هـــؤالء الســـكان الســـيما مـــا يتصـــل منهـــا ابملشـــاجرات واســـتخدام 
العنـــف جتـــاه بعـــض ســـكان املناطـــق احلضريـــة. كمـــا ابتـــت العشـــوائيات مصـــدرًا خطـــرًا النتشـــار 
بعـــض الظواهـــر الســـلبية كالتســـول واالحنرافـــات الســـلوكية وأتثـــره علـــى ســـكان املناطـــق احلضريـــة 
املتامخـــة هلـــا. وأضحـــت املناطـــق العشـــوائية مصـــدرًا خطـــرًا لتلـــوث املناطـــق احلضريـــة بســـبب كثـــرة 
القمامـــة. وحنـــاول مـــن خـــالل نتائـــج هـــذه الدراســـة مقارنـــة اجتاهـــات الســـكان حنـــو املناطـــق 

العشـــوائية )إبراهيـــم، 2012، ص ص 567-541(.
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الفقـــرية  األســـر  تواجـــه  الـــي  املشـــكالت  البســـاطي:  حســـن  الســـيد  دراســـة 
العامـــة للخدمـــة  العشـــوائي، برانمـــج مقـــرح للممارســـة  األوىل ابلرعايـــة يف اجملتمـــع 

2013م: معهـــا  للتعامـــل  االجتماعيـــة 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املشكالت الي تواجه األسر الفقرة األوىل ابلرعاية يف 
الدراسة  العامة، وتوصلت  للممارسة  املهين  للتدخل  إىل مقرح  والتوصل  العشوائي،  اجملتمع 
العشوائية، تالها  املنطقة  املرتبة األويل ابلنسبة ملشكالت  احتلت  البيئية  املشكالت  أن  إىل 
املشكالت االقتصادية، مث املشكالت األمنية، مث الصحية، مث املشكالت املتعلقة ابإلسكان 
التعليمية. كما توصلت الدراسة إىل وجود عوامل ترجع لطبيعة  واملرافق، وأخرًا املشكالت 
االجتماعية،  واحلالة  لألسرة،  النساء  إعالة  منها:  املشكالت  شدة  تؤثر يف  املعيشية  األسر 
ونوعية العمل، واحلالة الصحية ألفرادها، ومستوى الدخل وعدد أفراد األسرة. وسوف تستفيد 
دراستنا الراهنة من التعرف على املشكالت الي وردت فيها ومقارنتها ابملشكالت الي عاىن 

منها سكان منطقة الدراسة )البساطي، 2013،  ص 2161 - 2235(.

دراسة حسني أنور مجعه: أمناط املسكن العشوائي يف مصر: حتليل سوسيوأيكولوجي 
لبعض املناطق مبدينة السويس 2013م.

يهــدف هــذا البحــث إىل وصــف وحتليــل أمنــاط العمــران احلضــري العشــوائي يف املــدن 
املصريــة مــن خــالل القــراءة العلميــة لنتائــج البحــوث امليدانيــة، مــع تعيــني أمنــاط وخصائــص 
هــذا العمــران، وحتديــد انعكاســات البنيــة العمرانيــة، ومســات الســكان علــى ثقافــة وســلوك أفــراد 
اجملتمــع علــى أســاس أن هــذه الثقافــة وهــذا الســلوك يقفــان عائًقــا أمــام التخطيــط والتنفيــذ ألي 
أنشــطة تنمويــة هلــذه املناطــق. وتوصلــت الدراســة إىل وجــود ازدواج بــني جيــل اآلابء واألبنــاء 
إىل حــد مــا؛ فــاألوالد مــن جيــل الصغــار مشــغولون اإلنرنــت واحملــاداثت واأللعــاب، مبــا يشــكل 
فجــوة رقميــة بينهــم وبــني أابئهــم، كمــا أن هنــاك ذيوًعــا لثقافــة الفضائيــات، وتتســم املناطــق 
العشــوائية بعــدم التجانــس الثقــايف حبيــث يصعــب الوقــوف علــى ملمــح ثقــايف واحــد. ومــن 
املالحــظ أنــه علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة الــي تعيشــها معظــم هــذه املناطــق إال أن التعليــم 
يشــكل قيمة أساســية النســبة لألبناء، إذ حترص األســر على أن حيصل أبناؤها على تعليم جيد 
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أو شــهادات، لذلــك يــدرك املتأمــل لواقــع هــذه املناطــق أن نســبة التســرب مــن التعليــم قليلــة. 
وتنتشــر يف هــذه املناطــق ثقافــة العمــل احلــر واحلــريف بشــكل عــام. وســوف تســتفيد دراســتنا 
الراهنــة مــن هــذه الدراســة يف التعــرف علــى خصائــص قاطــين املناطــق العشــوائية ومــدى التشــابه 

يف بعــض الصفــات واألحــوال املعيشــية )مجعــه، 2013،  ص 218-170(.

الواقع  بني  املكرمة  مبكة  العشوائية  املناطق  الزهراين:  صاحل  بن  خالد  دراسة 
واملأمول: حنو بيئة آمنه ومستدامه 1436ه:

متثـــل هـــدف الدراســـة يف التعـــرف علـــى اخلصائـــص االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والعمرانيـــة 
والبيئيـــة للمناطـــق العشـــوائية مبكـــة املكرمـــة، حيـــث اعتمـــدت الدراســـة علـــى املنهـــج التارخيـــي 
والوصفـــي التحليلـــي، وتوصلـــت إىل وجـــود عالقـــات طيبـــه بـــني ســـكان األحيـــاء العشـــوائية، 
وأكـــدت  علـــى وجـــود اختـــالف واضـــح وجوهـــري نظـــرًا ألن ســـكان هـــذه املناطـــق مـــن غـــر 
، كذلـــك حتتـــل املناطـــق العشـــوائية موقًعـــا إســـراتيجيًّا  الســـعوديني يشـــكلون هاجًســـا أمنيًّـــا قـــوايًّ
ــن  ــتفيد مـ ــة. وســـوف نسـ ــروعات العمرانيـ ــن الكثـــر مـــن املشـ ــة الـــي حتتضـ ــة املركزيـ ــول املنطقـ حـ
هـــذه الدراســـة يف مقارنـــة اخلصائـــص املشـــركة بـــني قاطـــين العشـــوائيات خباصـــة أهنـــا طبقـــت علـــى 
املناطـــق العشـــوائية اجملـــاورة للمنطقـــة املركزيـــة، بينمـــا جـــاءت دراســـتنا علـــى منطقـــة أخـــرى ممـــا 
يعطـــي فرصـــة للمقارنـــة بـــني نتائـــج الدراســـتني مـــن حيـــث الســـمات واخلصائـــص االجتماعيـــة 

واالقتصاديـــة والبيئيـــة وغرهـــا )الزهـــراين، 1436ه(.

اخلدمات  وواقع  أسباهبا  العشوائية:  األحياء  الصويعي:  شنفري  عادل حممد  دراسة 
والبنية التحتية هبا: أحياء احلطية - سيدي يونس "دراسة حالة":

متثلت أهداف هذه الدراسة يف معرفة أسباب ظاهرة العشوائيات مع الركيز على مدى 
توفر خدمات البنية التحتية األساسية وواقعها، وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج ،أمهها :أن 
األساسية  البنية  مرافق  مستوى  يف  تدٍن كبر  من  تعاين  الدراسة(  )جمال  العشوائية  األحياء 
،ابإلضافة إىل مؤشرات الفقر األخرى مثل ضعف الدخل الشهري مقارنة أبعداد أفراد األسر. 
وتشرك أهداف تلك الدراسة مع أهداف دراستنا يف حماولتها التعرف على أسباب انتشار 
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ظاهرة العشوائيات ومدي توافر اخلدمات )الصويعي، 2016، ص 29-1(.

اإلجراءات املنهجية:
منهج الدراسة:

املشاعر  درب  ملنطقة  الراهن  الوضع  وتقرر  تصف  وصفية  دراسة  الدراسة  هذه  تعتر 
،واعتمدت الدراسة على طريقة املسح االجتماعي الشامل.

جمتمع الدراسة: 
متثـــل أســـلوب تطبيـــق اإلســـتبيان مـــن خـــالل املســـح الشـــامل لكافـــة األســـر املعيشـــية الـــي 
ــا هـــو موضـــح  ــة إىل )8( قطاعـــات حبثيـــة كمـ ــيم املنطقـ ــة البحـــث، حيـــث مت تقسـ توجـــد مبنطقـ

ابلشـــكل التـــايل.

شكل )1(: تقسيم منطقة الدراسة إىل )8( قطاعات حبثية

البياانت: وحدة مجع 
ــاانت  ــع بيـ ــق البحـــث مـــن مجـ ــن فريـ ــاانت حيـــث متكـ ــع البيـ ــده مجـ ــرة هـــي وحـ تعتـــر األسـ
)151( إســـتبيااًن، هـــي كل مـــا مشلتـــه منطقـــة الدراســـة، موزعـــًة كالتـــايل: )143( علـــى رب 
األســـرة، ومت تطبيـــق إســـتمارة علـــى أصحـــاب احملـــالت التجاريـــة وعددهـــم )8( حمـــالت، حيـــث 
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ــاكًنا.  ــة )485( سـ بلـــغ إمجـــايل ســـكان املنطقـ

نوعية البياانت:
بياانت اثنوية: من خالل فحص الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة مبوضوع دراستنا.

بيـــاانت ميدانيـــة: ســـوف يتـــم احلصـــول عليهـــا مـــن خـــالل الدراســـة امليدانيـــة لألســـر 
البحـــث. مبنطقـــة  املعيشـــية 

أدوات مجع البياانت:
مت االســـتعانة إبســـتمارة إســـتبيان كأداة جلمـــع البيـــاانت، وقـــام فريـــق البحـــث بتصميـــم 
إســـتبيان خـــاص أبرابب األســـر القاطنـــني مبنطقـــة البحـــث وضـــم بـــني طياتـــه )107( أســـئلة، 
بيـــاانت  جلمـــع  ســـؤااًل خمصصـــة   )18( وتضمـــن  االقتصـــادي  ابلنشـــاط  خـــاص  وإســـتبيان 

األنشـــطة التجاريـــة مبنطقـــة البحـــث.

مت صياغـــة األهـــداف التفصيليـــة لـــكل اســـتبانة )رب األســـرة – احملـــالت التجاريـــة(، مث 
وضـــع حمـــاور لألســـئلة لتحقيـــق اهلـــدف األساســـي اخلـــاص ابإلســـتبانة، حبيـــث يشـــمل كل حمـــور 

جمموعـــة مـــن األســـئلة الـــي يربطهـــا رابـــط حمـــدد.

البياانت الشخصية للمبحوثني.  

األبعاد االقتصادية وتشمل: امللكية واحليازة – ميزانية األسرة – املهنة األساسية   
ألفراد جمتمع البحث – النشاط االقتصادي السائد أوجه االنفاق وغرها.

األبعاد االجتماعية والدميوغرافية وتشمل: توزيع السكان وفقاً للنوع – اهلجرة إىل   
ومن منطقة البحث – احلاجات األساسية للمنطقة وغرها.   

املساكن: نوعية املساكن – االجيارات وقيمتها – مساحة املسكن – عدد الغرف   
ومساحتها – نوع دورات املياه – طبيعة الصرف الصحي – مصدر االضاءة – حيازة 
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السلع املعمرة وغرها

اختبار صدق أداة مجع البياانت:
مت إخضاع أدايت مجع البياانت لقياس الصدق عن طريق جمموعة من احملكمني لقياس 
مدى اتساقه مع ما وضع من أهداف يراد حتقيقها، وجاءت تقارير احملكمني لتؤكد صدقهما 
تعديلهما يف  البحث، ومت  استفاد منها فريق  الي  املقرحات والتعديالت  إىل جانب بعض 

ضوء هذه املقرحات*.

تدريب الباحثني:
مت اختيار ابحثني مدربني من طالب الدراسات العليا جبامعة أم القري، والذين هلم خرة 
سابقة يف استيفاء إستمارات البحث عن طريق األجهزة اللوحية )اتبلت(، و جييدون لغات 
متنوعة وخمتلفة تناسب لغات سكان املنطقة، ومت عمل عدد من الزايرات امليدانية لتوزيع مهام 
العمل عليهم وفًقا للقطاعات الي مت تقسيم منطقة البحث عليها، ومت عقد عدد من ورش 
العمل مع الفريق للتدريب على استيفاء األسئلة من املبحوثني ،وكذلك تدوين مالحظاهتم 
لعقد  العمل  ورش  من  واحدة  االستبيان، وخصصت  استيفاء  وبعد  قبل  اجلانبية  وحواراهتم 

حماكاة واقعية لعملية مجع البياانت بني جامعي البياانت قبل النزول للميدان.

التجربة االستطالعية لإلستبانة، ومراجعتها وصياغتها النهائية.
مت عقد اختبار قبلي (Pre - Test) لإلستباانت لتحقيق ما يلي:  •

تسليـــم كل ابحــث منطقه عملــه على الطبيعة   -
التأكد من أن األسئلة واضحة ويستوعبها للمبحوثني.  -
تقدير متوسط املدة الي يستغرقها استيفاء كل استبانة.  -

* ضمــت هيئــة احملكمــني: األســتاذ الدكتــور "عبــدهللا حممــد عبدالرمحــن" أســتاذ علــم االجتمــاع ، الدكتــور حممــد محــزة أمــني أســتاذ 
مســاعد بقســم االجتمــاع، الدكتــور حممــود حممــد عبدالرمحــن مــدرس ابملعهــد العــايل للخدمــة االجتماعيــة ابإلســكندرية.
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مت التعرف على املشكالت احملتملة والوقوف على فعالية آليات العمل امليداين.  •

مت تنفيذ التعديالت املطلوبة بناًء على نتائج التجربة االستطالعية.  •

آليات العمل امليداين:
عليه،و  العمل  جمموعات  وختصيص  عمل  مناطق   )8( إيل  املكاين  النطاق  تقسيم  مت 
تقسيم النطاق الزمين وختصيص جمموعات العمل عليه خالل ساعات متفرقة من اليوم حىت 

يضمن فريق البحث وجود املبحوثني املستهدفني.

هتيئة جمتمع الدراسة:
مت توجيـــه فريـــق البحـــث ابالتصـــال ابألطـــراف الفاعلـــة يف هتيئـــة أفـــراد جمتمـــع الدراســـة 
مســـتقبلية  أي صعـــوابت  وإزالـــة  البيـــاانت،  مـــع جامعـــي  ليتعاونـــوا  املـــكان  علـــى  والقائمـــني 

جتاههـــم، وذلـــك عشـــية القيـــام إبجـــراء الدراســـة امليدانيـــة.

املبحث الثاين: مناقشة نتائج الدراسة:
1- اخلصائص الدميوغرافية لألسر املعيشية:

أواًل: اخلصائص الدميوغرافية ألرابب األسر:

غالبية أرابب األسر يعيلها ذكور، بنسبة99%من جمموع أسر املنطقة، يف حني مثلت   )1
املرأة املعيلة 1% فقط.

2( جـــاءت فئـــة الســـن مـــا بـــني )40 – 50 عاًمـــا( أكـــر فئـــًة عمريـــة مـــن ســـكان املنطقـــة، 
حيـــث مثلتهـــا نســـبة 78%، تلتهـــا فئـــة الســـن مـــن 20 ســـنًة إىل 40 ســـنًة، بنســـبة %18، 
ونســـبة 2% للفئـــة أقـــل مـــن 20 ســـنًة، و2% للفئـــة األكثـــر مـــن 60 ســـنًة. ويتضـــح أن 
غالبيـــة أرابب األســـر يقعـــون يف الفئـــة العمريـــة مـــا بـــني 20 ســـنًة إىل 60 ســـنًة، ومثلتهـــا 

نســـبة 96% مـــن جممـــوع ســـكان املنطقـــة.
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إن أكثر من نصف سكان منطقة الدراسة يُعدون من اجلنسية الباكستانية، حيث   )3
نسبة  تلتها  األعلى،  الفئة  ومثلت  املنطقة،  سكان  جمموع  من   %52 نسبتهم  بلغت 
السعوديني، والي احتلت املرتبة الثانية، بنسبة 33%، وجاء املصريون يف املرتبة الثالثة، 
السكان  من  و%2  لإلندونيسيني،   %2 نسبة  جاءت  الرابعة  املرتبة  وىف   ،%3 بنسبة 
 ،%1 واملغربية   ،%1 اهلندية  اجلنسيات  من  األخرى  الفئات  جاءت  وأخرًا  اليمنيني، 
والسودانية 1%، والنيجرية 1%، واألفغانية1 %، وجنسيات أخري بنسبة 3%، وتتفق 
املناطق  معظم سكان  أن  من  الزهراين  خالد  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه 
إليه دراسة حسني مجعة من عدم  السعوديني، وكذلك ما توصلت  العشوائية من غر 

التجانس الثقايف مما يصعب معه الوقوف على ملمح ثقايف واحد.

العربية %42،  اللغة  املنطقة: جاءت نسبة  الي جييدها سكان  اللغات  من حيث   )4
واألردو بنسبة 42%،  والبلوشي بنسبة 8%، وعدد من اللغات األخرى بنسبة %8.

املواطن دعم  برانمج  يف  للتسجيل  وفًقا  البحث  جمتمع  توزيع   :)2( شكل 

نســـبة 74% مـــن أرابب األســـر قامـــوا ابلتســـجيل يف برانمـــج دعـــم املواطـــن، بينمـــا   )5
26% مل يســـجلوا يف الرانمـــج، )وقـــد مت ســـؤال الســـعوديني فقـــط، وعددهـــم 47 ربَّ 
أســـرٍة، حيـــث هـــم فقـــط الذيـــن حيـــق هلـــم التســـجيل يف برانمـــج دعـــم املواطـــن(، ونســـتنتج 
مـــن ذلـــك ضعـــف الدخـــل الشـــهري لغالبيـــة األســـر الســـعودية مـــن قاطـــين منطقـــة البحـــث، 

ــة الصويعـــي. ويتفـــق ذلـــك مـــع نتائـــج دراسـ
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احتلـــت فئـــة أرابب األســـر املتعلمـــني تعليًمـــا متوســـطًا نســـبة كبـــرة، حيـــث جـــاءت   )6
نســـبتها 40% ، تلتهـــا نســـبة 27% للمتعلمـــني تعليـــم الثانـــوي، و13% للمتعلمـــني تعليمـــاً 
جامعيـــاً، و 12% ملـــن يقـــرأ ويكتـــب، واألميـــني مثلـــت نســـبتهم 3.3%، واملتعلمـــني تعليًمـــا 
ابتدائيًّـــا 2.7%، واحلاصلـــني علـــى درجـــة املاجســـتر بنســـبة 2%. ونســـتنتج مـــن ذلـــك أن 
غالبيـــة أرابب األســـر متعلمـــون تعليًمـــا متوســـطًا بصفـــٍة عامـــة، حيـــث بلغـــت نســـبتهم 

جمتمعـــني 67%، واألميـــني بلغـــت نســـبتهم %3.3.

منهـــم   %91 أن  الدراســـة  األســـرة: كشـــفت  لـــرب  االجتماعيـــة  للحالـــة  ابلنســـبة   )7
متزوجـــني، بينمـــا مـــن مل يتزوجـــوا، ويعولـــون أســـر )أخ أكـــر( مثـــاًل جـــاءت نســـبتهم %6، 

أمـــا األرامـــل فجـــاءت نســـبتهم 2%، وفئـــة املطلـــق جـــاءت بنســـبة %1.

شكل )3(: توزيع جمتمع البحث حسب حالة العمل لرب االسرة

وعـــن حالـــة العمـــل، اتضـــح ان أرابب األســـر الذيـــن يعملـــون نســـبتهم 96%، بينمـــا   )8
نســـبة 4% منهـــم ال ميارســـون أي عمـــٍل.

وعن خصائص عمل أرابب األسر الذين يعملون، وعددهم 137 ربَّ أسرٍة:  )9
ــبة 16% منهـــم يعملـــون  يعمـــل 84% مـــن أرابب األســـر يف القطـــاع اخلـــاص، ونسـ أ. 

القطـــاع احلكومـــي. يف 
وخبصـــوص االســـتقرار يف العمـــل؛ فقـــد اتضـــح مـــن الدراســـة أن نســـبة 69% يعملـــون  ب. 
بصفـــٍة دائمـــة، ونســـبة10% أصحـــاب عمـــل، أمـــا فئـــة مـــن يعملـــون عمـــاًل مؤقتًـــا جـــاءت 
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نســـبتهم 17%، والعاملـــون بـــدون عقـــد 3%، والعمالـــة املومسيـــة 1%. نســـتنتج مـــن ذلـــك 
أن نســـبة 79% مـــن أرابب األســـر مســـتقرون يف عملهـــم.

شكل )4(: توزيع جمتمع البحث حسب مكان العمل لرب االسرة

ـــا مـــن عوامـــل االســـتقرار  ج. ّمثَّـــل بُعـــد مـــكان العمـــل، أو قربـــه مـــن الســـكن عامـــاًل مهمًّ
الســـكين، حيـــث تبـــني أن نســـبة 93% مـــن أرابب األســـر يعملـــون يف مكـــة املكرمـــة، 
بينمـــا مـــن يعمـــل خـــارج مكـــة املكرمـــة، فكانـــت نســـبتهم 7%، ونســـتنتج مـــن ذلـــك 
أن مـــن أهـــم أســـباب الســـكن ابملنطقـــة هـــو القـــرب مـــن أماكـــن العمـــل ،ويتفـــق ذلـــك 

مـــع نتائـــج دراســـة نبيـــل إمساعيـــل.

ــر  ــبة 51% مـــن أرابب األسـ ــة أكـــدت نسـ ــة الدراسـ ــر فـــرص عمـــل مبنطقـ 10( وعـــن توافـ
أنـــه ال توجـــد فـــرص عمـــل، وأفـــادت نســـبة 49% أنـــه توجـــد ابملنطقـــة فـــرص للعمـــل. وعـــن 
ـــه ال توجـــد فـــرص عمـــل ابملنطقـــة  طريـــق املالحظـــة املباشـــرة لفريـــق البحـــث اتضـــح أن
لصعوبـــة تضاريســـها اجلغرافيـــة، غـــري أن نســـبة َمـــن أجابـــوا بوجـــود فـــرص عمـــل قصـــدوا 

القـــرب املـــكاين ألماكـــن العمـــل.

11( ابلنســـبة لســـفر أرابب األســـر خـــارج اململكـــة، فقـــد اتضـــح أن 49% منهـــم ســـافروا 
للخـــارج، بينمـــا 51% مل يســـافر خـــارج اململكـــة.
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12( وعـــن أســـباب الســـفر إىل اخلـــارج، فكانـــت أهـــم األســـباب يف قضـــاء اإلجـــازة ابملوطـــن 
األصلـــي، وجـــاءت بنســـبة 88% مـــن أرابب األســـر، ومـــن املمكـــن أن يفســـر ذلـــك 
بوجـــود نســـبة ال أبس هبـــا مـــن الســـكان مـــن املقيمـــني، وجـــاءت أســـفارهم إىل بلداهنـــم 
األصليـــة لقضـــاء اإلجـــازة، وجـــاءت نســـبة الســـفر للعـــالج 8 %، والعمـــل بواقـــع %3، 

ــبة %1. ــم بنسـ والتعليـ

شـــكل )6(: توزيـــع جمتمـــع البحـــث حســـب نـــوع اهلويـــة

ــا  ــة الـــي حيملهـ ــه نوعيـــات اهلويـ ــة مـــن املقيمـــني، وذلـــك ترمجـ ــة ســـكان املنطقـ 13( غالبيـ
الســـكان، فنســـبة 63% منهـــم حيمـــل بطاقـــة إقامـــة، تليهـــا حاملـــو اهلـــوايت بنســـبة %29، 
وأصحـــاب البطاقـــات البيضـــاء بنســـبة 4%، تليهـــا فئـــة الســـكان بـــدون هـــوايت ونســـبتهم 
1%، والذيـــن مل حيـــددوا 3%، ونشـــر هنـــا إىل أن فئـــة مـــن مل حيـــدد هـــم الذيـــن بـــدون هويـــة، 
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أو انتهـــت هويتـــه، ومل يســـتطع جتديدهـــا، ولكنـــه خـــاف أن يصـــرح بذلـــك لفريـــق البحـــث.

اثنًيا: اخلصائص الدميوغرافية ألفراد األسرة:

عن عالقة املقيمني برب األسرة: فقد تبني من الدراسة أن 64% من األسر يعيش معهم   )1
والزوجات،  األزواج   %25.7 ونسبة  الدراسة،  مبنطقة  السكن  نفس حمل  والبنات يف  األبناء 
غر أن بعض األسر يعيش معها األب أو األم بنسبة 3%، واألخ أو األخت بنسبة %2.8، 
ابإلضافة إيل وجود العم أو العمة بنسبة 0.4%، ونسبة0.2% لألسر الي يعيش معها اجلد 
واجلدة، و0.2% لألسر الي يعيش معها زوج االبن أو االبنة، وأخرًا من يعيشون مًعا، وال 
تربطهم روابط أسريه جاءت نسبتهم 3.7%، حيث يربطهم عالقة السكن فقط، مما جيعلنا 

نستنتج أن منط األسرة النواة هو النمط السائد، وبنسبة %89.7.

مثلت نسبة اإلانث من أفراد األسر 58%، ونسبة الذكور 42% من سكان املنطقة.  )2

وعـــن مســـتوى تعليـــم أفـــراد األســـر: احتلـــت فئـــة الســـكان املتعلمـــني تعليًمـــا متوســـطًا %28،   )3
تلتهـــا نســـبة املتعلمـــني تعليًمـــا ابتدائيًّـــا 21%، مث املتعلمـــني تعليـــم اثنـــوي بنســـبة 20%، ونســـبة 
ــبة  ــبتهم 8% ، و2% نسـ ــاءت نسـ ــا مـــن هـــم دون ســـن التعليـــم جـ ــرأ ويكتـــب، أمـ 18% ملـــن يقـ
الســـكان األميـــني، و2% مـــن الســـكان جامعيـــني، وأخـــرًا َمـــن هـــم ىف مرحلـــة رايض األطفـــال 
بنســـبة 1%، وميكـــن القـــول إن هـــذه النتيجـــة تتفـــق ونتائـــج دراســـة حســـني مجعـــة مـــن أن التعليـــم 

يشـــكل قيمـــة أساســـية ألبنـــاء األســـر إذ حتـــرص األســـر علـــى تعليـــم أبنائهـــم.

4( وعـــن حالـــة العمـــل: فقـــد كشـــفت الدراســـة أن 35% مـــن ســـكان املنطقـــة مـــن فئـــة الدارســـني 
مبراحـــل التعليـــم املختلفـــة، وال يعملـــون )متفرغـــون للدراســـة(، تليهـــا نســـبة 22% ال يعملـــون، أمـــا 
رابت املنـــزل فمثلتهـــا نســـبة 16%، والعاملـــون مـــن أفـــراد األســـر نســـبتهم 13%، و َمـــن هـــم دون 
ســـن العمـــل 12%، ونســـبة أبنـــاء األســـر الذيـــن يدرســـون ويعملـــون يف نفـــس الوقـــت، فكانـــت 

نســـبتهم 1%، ونســـبة املتقاعديـــن %1. 
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وعـــن احلالـــة االجتماعيـــة: جـــاءت نســـبة الُعـــزاب مـــن ســـكان منطقـــة الدراســـة 51%، تليهـــا   )5
نســـبة املتزوجـــني بنســـبة 31%، وَمـــن هـــم دون ســـن الـــزواج بنســـبة 15%، واألرامـــل %3.

أمـــا عـــن أســـباب الســـفر للخـــارج: فقـــد أوضحـــت الدراســـة أن نســـبة 94% ســـافروا لقضـــاء   )6
ــازة يف املوطـــن األصلـــي، و4.5 % للعمـــل، و1% للعـــالج، و0.5% للتعليـــم. اإلجـ

2- اخلصائص االقتصادية، واالجتماعية لسكان املنطقة: 

فيمـــا يتعلـــق مبســـتوى الدخـــل الشـــهري: تكشـــف الدراســـة أن 27% مـــن ســـكان منطقـــة   )1
الدراســـة يقعـــون يف فئـــة أصحـــاب الدخـــول مـــن) 2001 – 3000 رايٍل( ، تليهـــا فئـــة مـــن 
)4001-5000 رايٍل( بنســـبة 15% مـــن الســـكان، وفئـــة مـــن) 3001 – 4000 رايٍل( 
بنســـبة 14% مـــن ســـكان منطقـــة البحـــث، مث فئـــة مـــن ) 1001 – 2000 رايٍل( بنســـبة 
14% أيضـــاً، وفئـــة الســـكان مـــن أصحـــاب الدخـــول مـــن ) 6001-7000 رايٍل( نســـبتهم 
6%، وفئـــة مـــن )  10001 – 15000 رايٍل( 6% أيًضـــا، وفئـــة دخـــول الســـكان ) 5001 
-6000رايٍل( بنســـبة 5%، وفئـــة مـــن ) 9001-1000 رايٍل( بنســـبة 4% مـــن الســـكان، 
والفئـــة األقـــل مـــن ) 1000 رايٍل(، جـــاءت نســـبتها 3% مـــن ســـكان منطقـــة البحـــث، وفئـــة مـــن 
) 8001- 9000 رايٍل( نســـبتها 3%، و فئـــة مـــن ) 7001-8000 رايٍل( بنســـبة %2، 
وفئـــة األكثـــر مـــن ) 30000رايٍل( بنســـبة 1%. وميكـــن القـــول: إنَّ 70% مـــن ســـكان منطقـــة 
البحـــث، دخلهـــم الشـــهري أقـــل مـــن ) 5000 رايٍل(، ويدلنـــا ذلـــك علـــى أن غالبيـــة ســـكان 

ــة مـــن أصحـــاب الدخـــول املتوســـطة. املنطقـ

شكل )7(: توزيع االسر حسب مصادر الدخل
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شـــكل عمـــل رب األســـرة املصـــدر األساســـي للدخـــل، بنســـبة 47% مـــن ســـكان   )2
شـــقة كمصـــدر  إجيـــار  علـــى  اعتمـــدوا  ملـــن   %11 نســـبة  وجـــاءت  الدراســـة،  منطقـــة 
للدخـــل، ونســـبة 1% لعمـــل األبنـــاء، و1% للتأجـــر أثنـــاء فـــرة احلـــج، بينمـــا احتلـــت 
نســـبة 40% للمصـــادر األخـــرى للدخـــل، والـــي متثلـــت يف: )عمـــل الزوجـــة، واحلصـــول 

علـــى مســـاعداٍت حكوميـــة وخاصـــة(.

أما عن مصادر الدخل اإلضافية: احتل العمل احلر مكان الصدارة، كمصدٍر من   )3
مصادر الدخل اإلضافية بنسبة 47%، بينما جاء أتجر شقة بصفٍة مستمرة يف املواسم 
وغرها، بنسبة 11%، تليها التأجر أثناء احلج بنسبة 1%، وعمل أحد أفراد األسرة بنسبة 
1%، ومصادر أخري للدخل اإلضايف 40%- وقد سبق اإلشارة إليها-.  ويالحظ هنا 
أن أتجري السكن كمصدٍر إضايف للدخل، ميثل 12% يف املواسم، وبصورٍة دائمة، 
مما يربر آراء البعض برفض تطوير املنطقة، أو على األقل تطلعهم للعودة اثنيًة بعد 

التطوير حىت يستمر مصدر الدخل اإلضايف هلم دون تغيري.

وعـــن ملكيـــة األســـرة لســـيارات صغـــرة: فـــإن نســـبة 41% مـــن أســـر ســـكان منطقـــة   )4
البحـــث ميتلكـــون ســـيارًة واحـــدة، ونســـبة 5% متتلـــك ســـيارتني، و1% مـــن األســـر متتلـــك 
ثـــالث ســـياراٍت صغـــرة، أمـــا األســـر الـــي ال متتلـــك ســـيارة فجـــاءت نســـبتها أكثـــر مـــن 

نصـــف ســـكان املنطقـــة، بنســـبة %53.

ابلنسبة مللكية األسر للسيارة الكبرة: تبني عدم امتالك الغالبية العظمي من األسر   )5
ميتلك سيارًة  األسر  نسبة 17% من  بينما  بنسبة 81 %،  السيارات  النوع من  لذلك 
 .%1 سياراٍت  أربع  ميتلك  من  ونسبة   ،%1 سيارتني  ميتلك  من  ونسبة  منها،  واحدة 
ونستنتج من ذلك أن الغالبية العظمي من السكان ليست لديهم القدرة املادية على 
امتالك سيارٍة كبرية الرتفاع مثنها، مما يؤكد املشاهدات امليدانية الي تؤكد تدين احلالة 

االقتصادية للغالبية العظمى من سكان منطقة البحث.
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شكل )8(: توزيع األسر حسب عدد األجهزة التليفزيونية اململوكة لكل أسرة

6( تكشـــف الدراســـة أن 39% مـــن ســـكان منطقـــة الدراســـة ميتلكـــون جهـــاز تليفزيـــون 
واحـــد، ومـــن ميتلكـــون جهازيـــن 3%، بينمـــا جـــاءت النســـبة األكـــر مـــن الســـكان 58% ال 
ميتلكـــون جهـــاز تليفزيـــون. وابملالحظـــة املباشـــرة، واحلـــوارات اجلانبيـــة مـــع املبحوثـــني؛ تبـــني 
ــم قامـــوا  ــر، ومـــن مث فإهنـ ــة الســـكان يســـتعدون ملغـــادرة املنطقـــة اســـتعداًدا للتطويـ أن غالبيـ

بنقـــل أمتعتهـــم، ومنهـــا: التليفزيـــون مـــن منازهلـــم.

شكل )9(: توزيع األسر حسب أعداد مستقبل القنوات الفضائية اململوكة لكل أسرة

 ،(Receiver) 7( ال ميتلـــك غالبيـــة األســـر القاطنـــة ابملنطقـــة مســـتقبل للقنـــوات فضائيـــة
ميتلكـــون  ملـــن  ونســـبة %1  واحـــًدا %24،  ميتلكـــون جهـــازًا  مـــن  بينمـــا  بنســـبة %74، 
جهازيـــن، ومـــن ميتلكـــون ثالثـــة أجهـــزة نســـبتهم 1%، وختتلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا 
جـــاءت بـــه دراســـة حســـني مجعـــة مـــن ذيـــوع ثقافـــة الفضائيـــات يف منطقـــة دراســـته، حيـــث 

تعـــر هـــذه النتيجـــة عـــن عكـــس ذلـــك.
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شكل )10(: توزيع األسر حسب أعداد أجهزة الكمبيوتر املكتيب اململوكة لكل أسرة

8( وعـــن امتـــالك األســـر ألجهـــزة كمبيوتـــر مكتـــيب: تبـــني أن 91% منهـــم ال متتلـــك 
جهـــاز كمبيوتـــر مكتـــيب، ومـــن ميتلكـــون جهـــاًزا واحـــًدا جـــاءت نســـبتهم 6%، و3% فقـــط 

مـــن األســـر ميتلكـــون جهازيـــن.

شـــكل )11(: توزيـــع األســـر حســـب أعـــداد أجهـــزة الكمبيوتـــر  احملمولـــة اململوكـــة لـــكل أســـرة

تـــوب(،  )الب  حممـــول  جهـــاز كمبيوتـــر  ميتلكـــون  ال  مـــن  نســـبة  إىل  وابلنظـــر   )9
واحـــداً  ميتلكـــون جهـــازاً  مـــن  بينمـــا  بنســـبة %50،  املنطقـــة  قاطـــين  نصـــف  فنجدهـــا 
39%، وجهازيـــن 11%. ونســـتنتج مـــن خـــالل التحليـــل الســـابق: تراجـــع أمهيـــة اقتنـــاء 
ممـــا  احملمـــول،  الكمبيوتـــر  انتشـــار  التوســـع يف  بعـــد  جهـــاز كمبيوتـــر مكتـــيب، خاصـــًة 
ــا نســـبة %9  ــول، بينمـ ــر حممـ ــاز كمبيوتـ ــون جهـ ــر أن نصـــف قاطـــين املنطقـــة ميتلكـ يفسـ

متتلـــك كمبيوتـــر مكتـــيب. منهـــم 
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شكل )12(: توزيع األسر حسب أعداد أجهزة اتبلت اململوكة لكل أسرة

10( غالبيـــة أســـر املنطقـــة ال متتلـــك أجهـــزة لوحيـــة )اتبلـــت(، بنســـبة 63%، بينمـــا نســـبة 
األســـر الـــي متتلـــك أجهـــزة لوحيـــة 37%، حيـــث لوحـــظ أن معظـــم مـــن ميتلكـــون تلـــك 

األجهـــزة يســـتخدموهنا تليفـــواًن حممـــواًل.

11( جـــاءت الغالبيـــة العظمـــي مـــن األســـر متتلـــك أجهـــزة تليفـــون جـــوال، حيـــث بلغـــت 
نســـبة مـــن ميتلكـــه 97%، ومـــن ال ميتلكـــون جهـــاز تليفـــون حممـــول؛ مثلـــت نســـبتهم %3.

12( وابلنســـبة ملـــن ميتلكـــون أجهـــزة تليفـــون حممـــول: فقـــد تبـــني مـــن الدراســـة أن %25 
منهـــم ميتلكـــون جهازيـــن، و25% ميتلكـــون ثالثـــة أجهـــزٍة، و25% لديهـــم مخســـة أجهـــزٍة، 
أمـــا األســـر الـــي متتلـــك أربعـــة أجهـــزٍة؛ فكانـــت نســـبتهم 17%، وجهـــاًزا واحـــدا %8. 
وتفســـري ارتفـــاع تلـــك النســـبة المتـــالك أكثـــر مـــن جهـــاز؛ مـــرده أن األســـر تتكـــون 
مـــن أب وأم وأبنـــاء، وهـــذه األجهـــزة متتلكهـــا األســـرة ككل، فمـــن الطبيعـــي أن 
تكـــون نســـبة امتـــالك األســـرة ألكثـــر مـــن تليفـــون، موزعـــًة علـــى أفرادهـــا، وليســـت 

مـــع شـــخٍص واحـــد مـــن أفـــراد األســـرة.

13( 97% مـــن أســـر املنطقـــة ال متتلـــك منصـــة لأللعـــاب اإللكرونيـــة، بينمـــا 3% مـــن 
األســـر متتلـــك تلـــك املنصـــة. 

14( ال متتلـــك نســـبة 72% مـــن األســـر أجهـــزة إنرنـــت الســـلكية، بينمـــا مـــن ميتلـــك جهـــازًا 
واحـــًدا مـــن األســـر جـــاءت نســـبتهم 22%، و6% مـــن األســـر ميتلكـــون جهازيـــن.
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15( قامت نسبة 55% من مالك مساكن منطقة الدراسة ببناء مساكنهم من أمواهلم 
اخلاصة، ونسبة 42% ورثوا مساكنهم كما هي على حالتها، و2% حصلوا على قروٍض 

من بنوك، بينما 1% من األسر قاموا إبنشاء منازهلم ابالقراض من أفراد.

السعودية  األسر  من   %74 االجتماعي  ابلضمان  املشمولة  األسر  نسبة  مثلت   )16
القاطنة مبنطقة الدراسة، بينما جاءت نسبة األسر غر املشمولة ابلضمان %26.

شكل )13(: توزيع األسر حسباملنفق على املاء لكل أسرة

17( كشـــفت بيـــاانت الدراســـة أن أغلبيـــة كبـــرة مـــن أســـر منطقـــة الدراســـة، بنســـبة %40 
جـــاء معـــدل إنفاقهـــا الشـــهري مـــن ) 100 – 200 رايٍل( علـــى ميـــاه الشـــرب، تليهـــا 
األســـر الـــي تنفـــق مـــن ) 200 –300 رايٍل( بنســـبة 22%، مث الذيـــن ينفقـــون أقـــل مـــن 
) 100 رايٍل( بنســـبة 13%، ونســـبة 3% للفئـــة الـــي تنفـــق أكثـــر مـــن 300 رايل، وأخـــرًا 
نســـبة 22% مـــن الســـكان مل تبـــني وهـــم َمـــن لديهـــم مســـاكن ابملنطقـــة، ولكـــن ال يقيمـــون 

فيهـــا، أو يقومـــون بزايرهتـــا مـــن حـــنٍي آلخـــر.

18( أما عن معدل اإلنفاق الشهري على املأكل: فجاءت نسبة 26.5% من سكان 
ينفقون ما بني ) 500 رايٍل– 1000 رايٍل(، ونسبة 25% ملن جاء معدل  املنطقة 
إنفاقهم الشهري )2000 رايٍل( فأكثر، ونسبة 22.5% من األسر معدل إنفاقها ما بني 
)1000 - 1500 رايٍل(، مث نسبة 7% ملا بني )1500 – 2000 رايٍل(، واألقل من 
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)500 رايٍل( أيًضا، جاءت نسبتهم 7%، ومن مل يبني نسبتهم 12% وهى تلك الفئة 
سالفة الذكر ممن ال يقطنون ابملنطقة.

شكل )14(: توزيع األسر حسب املنفق على الكهرابء لكل أسرة

19( أما معدل اإلنفاق الشهري على الكهرابء: فقد متثلت نسبة من ينفقون أقل من) 500 
رايٍل( 78% من األسر، تليها نسبة ما ينفقون ما بني) 500 – 1000 رايٍل(، بنسبة %8، 
، ومن ال ينطبق عليهم ذلك 12%، وهى أيًضا نفس  مث 2% لألكثر من) 1000 رايٍل( شهرايًّ

الفئة الي ال تقيم مبنطقة الدراسة إقامة كاملة.

20( يتضح من استعراض بياانت الدراسة االقتصادية امليدانية أن 31% من األسر، معدل 
إنفاقهم الشهري علي اجلوال ما بني)100 – 200 رايٍل(، و8 % ينفقون ما بني )200-
 ، 300 رايٍل(، و5% ينفقون أقل من )100 رايٍل(، و4% ينفقون أكثر من)300 رايٍل( شهرايًّ
بينما من ال ينطبق جاءت نسبتهم 52%، وهم ما بني الفئة الي ال حتمل تليفواًن جوااًل، وتلك 
الي مل تستطع إعطاء أرقام عن حجم إنفاقها الشهري. وابملالحظة املباشرة لفريق البحث 
يتبني أن حجم اإلنفاق املذكور على أفراد األسرة الذين حيملون جوااًل، وفيها األب واألم 

واألبناء، وليس فرًدا واحًدا من األسرة.

21( ومـــن حيـــث معـــدل اإلنفـــاق الشـــهري علـــى الصحـــة: فـــإن نســـبة 15% مـــن األســـر تنفـــق 
، ومـــن ينفقـــون أكثـــر مـــن)300 رايٍل(  علـــى الصحـــة مـــا بـــني )200 – 300 رايٍل( شـــهرايًّ
نســـبتهم 14%، ومـــن)100 – 200 رايٍل( نســـبتهم 4%،  بينمـــا مـــن ال ينفـــق علـــى الصحـــة 
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جـــاءت نســـبتهم %67.

شكل )15(: توزيع اآلسر حسب املنفق على النقل لكل أسرة

22( ينفـــق 20 % مـــن األســـر علـــى النقـــل شـــهرايًّ مـــا بـــني )100 – 200 رايٍل(، ومـــا 
بـــني )200 – 300 رايٍل( نســـبة 11%، أمـــا فئـــة اإلنفـــاق علـــى النقـــل ألكثـــر مـــن )300 
رايٍل(؛ فكانـــت نســـبتهم 5%، ونســـبة 2% للفئـــة األقـــل مـــن)100 رايٍل(، بينمـــا مـــن ال 
ينفـــق علـــى النقـــل مثلـــت نســـبتهم 62%، وميكـــن القـــول: إن تلـــك النســـبة ممـــن ميتلكـــون 

ســـياراٍت خاصـــة، أو الذيـــن ال يقطنـــون مبنطقـــة البحـــث، ولكـــن لديهـــم ســـكن هبـــا.

23( غالبيـــة األســـر القاطنـــة مبنطقـــة الدراســـة، والذيـــن ال تؤجـــر مســـاكنهم أثنـــاء شـــهر 
رمضـــان الكـــرمي، جـــاءت نســـبتهم 91% أســـرة، بينمـــا نســـبة 9% مـــن األســـر تؤجـــر يف 

شـــهر رمضـــان للمعتمريـــن.

24( ابلنســـبة لتأجـــر املســـاكن خـــالل موســـم احلـــج: فـــإن 90% مـــن األســـر ال تؤجـــر يف 
موســـم احلـــج، بينمـــا 10% منهـــم يؤجـــر خـــالل احلـــج، ونســـتنتج مـــن ذلـــك أن نســـبة %10 
ــرة، ويعـــين ذلـــك أن ســـكنهم  ــاكنهم خـــالل مومســـي احلـــج والعمـ ــوم بتأجـــر مسـ ــا تقـ تقريبًـ

ابملنطقـــة ليـــس هـــو الســـكن األساســـي، وإمنـــا هـــو اســـتثماٌر جتـــاري ابلنســـبة هلـــم.
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شكل )16(: توزيع األسر حسب عالقتهم ابجلران

25( اهتمـــت الدراســـة بتحليـــل العالقـــات االجتماعيـــة بـــني األســـر القاطنـــة ابملنطقـــة، 
حيـــث تبـــني أن نســـبة53 % مـــن األســـر يتـــزاورون مًعـــا بصـــورٍة متكـــررة، وأن %36 
العالقـــات  أن  األســـر  مـــن   %10 أفـــاد  بينمـــا  ابملســـجد،  الصـــالة  جتمعهـــم  منهـــم 
ابجلـــران مقطوعـــة، و1% يتـــزاورون يف املواســـم واألعيـــاد، ونســـتنتج مـــن ذلـــك أن 
الســـبب يف قـــوة العالقـــات االجتماعيـــة مبنطقـــة الدراســـة أن غالبيـــة الســـكان مـــن 
ــادات، والتقاليـــد،  ــرب يف العـ ــا جيعلهـــم أقـ ــتانية، ممـ جنســـيٍة واحـــدة، هـــي الباكسـ

واألعـــراف، ويعرفـــون بعضهـــم البعـــض.

26( أفـــادت نســـبة 37% مـــن األســـر أن مـــدة إقامتهـــم مبنطقـــة الدراســـة تـــراوح مـــا بـــني 
10 – 15 ســـنًة، بينما نســـبة 34% أكدت أن مدة إقامتهم أقل من 5 ســـنواٍت، و11 
% مـــدة إقامتهـــم مـــا بـــني 5 – 10 ســـنواٍت، و10 % تراوحـــت مـــدة إقامتهـــم مـــا بـــني 
ــنًة،  ــنًة، و3% ألكثـــر مـــن 30 سـ ــا بـــني 20 – 25 سـ ــبة 3% ملـ ــنًة، ونسـ 15 – 20 سـ

وأخـــرًا مـــا بـــني 25 – 30 ســـنًة بنســـبة %2.
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شكل )17(: توزيع األسر حسب مدة اإلقامة مبكة املكرمة

27( وعن مدة إقامة السكان ابملنطقة مبكة املكرمة: أكدت نسبة 35% أن مدة إقامتهم 
ما بني 10 – 15 سنًة، تليها نسبة 24% ألقل من 5 سنواٍت، مث 18% لفئة من هم 
أكثر من 30 سنًة، و 12% ملا بني 15 – 20 سنًة، و6% ملا بني 5 – 10 سنواٍت، 

و 4% للفئة ما بني 20 – 25 سنًة، و1% للفئة من 25 – 30 سنًة. 

28( توضح بياانت الدراسة أن غالبية األسر كانت تقطن مبكة املكرمة بنسبة %86، 
الي كانت  تليها نسبة 12% كانوا يسكنون يف مدينة أخرى سعودية، و 2% لألسر 
تسكن جبدة. يتضح من التحليل السابق تدخل عوامل اجتماعية أدت إىل السكن 
السكان،  غالبية  بني  املشركة  والصداقة، واجلنسية  القرابة،  مثل:  املنطقة  يف هذه 
ويتطابق ذلك مع ما جاءت به دراسة نبيل طه إمساعيل والي جاء يف نتائجها أن 
من أسباب تفضيل السكن يف املنطقة وجود أقارب ومعارف ابملنطقة، وكذلك ما 
توصلت إليه دراسة الزهراين من وجود عالقات طيبة بني سكان احلي حمل دراسته.

وميكـــن القـــول إن حالـــة منطقـــة الدراســـة بصفـــة عامـــة ميكـــن أن تفســـر يف ضـــوء 
اجتـــاه االيكولوجيـــا البشـــرية Human Ecology Trend حيـــث توجـــد عالقـــة 
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تبادليـــة بـــني عناصـــر املركـــب االيكولوجـــي بعناصـــره األربعـــة : البيئـــة والســـكان 
والتنظيـــم االجتماعـــي واملســـتوي التكنولوجـــي، حبيـــث يـــؤدي التغـــري يف إحداهـــا إىل 

ــر األخـــرى. التعديـــل يف العناصـ

3- اخلصائص العمرانية ملنطقة الدراسة: 

شكل )18(: توزيع جمتمع البحث حسب فئة املبى

1( بلغت نسبة العمارات السكنية 42% من نوعية املباين مبنطقة الدراسة، تلتها األحواش 
بنسبة 22%، واملنزل الشعيب بنسبة 17%، ومثلت نسبة الصندقة 9%، واملباين ذات 

احلوائط احلاملة )بدون أعمدة خرسانية( بنسبة 9% ، وأخرًا 1% مساجد.

شكل )19(: توزيع جمتمع البحث وفقاً لنوع احليازة
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مـــن املبحوثـــني،  البحـــث إجيـــار بنســـبة %48  أنـــواع احليـــازات يف منطقـــة  2( غالبيـــة 
بينمـــا نســـبة 25% متملكـــني، وواضعـــي اليـــد جـــاءت نســـبتهم 24%، وأوضـــاع أخـــرى 

مل يفصـــح عنهـــا املبحوثـــون بنســـبة %3.

شكل )20(: عدد أدوار السكن

مبنطقة  انتشارًا  األكثر  الواحد  الدور  ذات  املباين  أن  الدراسة  بياانت  من  يتضح   )3
البحث، حيث جاءت نسبة 43% من السكان يسكنون تلك املباين، ونسبة 20% من 
السكان يسكنون ثالثة أدواٍر، و19% بنسبة أربعة، بينما فئة السكان الذين يسكنون 

دورين نسبتهم 14%، مث ستة أدوار فأكثر بنسبة 3%، ومخسة أدور بنسبة %1.

شكل )21(: حالة املبين
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املبـــاين  منـــط  جـــاء  وتنوعهـــا:  الدراســـة  مبنطقـــة  املبـــاين  حـــاالت  وصـــف  وعـــن   )4
نســـبتها  فجـــاءت  املتوســـطة  الفئـــة  أمـــا  املبـــاين،  مـــن   %49 بنســـبة  احلالـــة  الســـيئة 

.%9 احلالـــة  ممتـــازة  واملبـــاين   ،%42

مثلـــت املبـــاين ذات احلوائـــط احلاملـــة )بـــدون أعمـــدٍة خرســـانية(، نســـبة %51   )5
مـــن مبـــاين منطقـــة البحـــث، و 49% مبـــاين هيكليـــة ابســـتخدام االعمـــدة اخلرســـانية 

املســـلحة مـــع البنـــاء ابلطـــوب.

أمـــا عـــن عـــدد الغـــرف الســـكنية داخـــل املســـكن، فلقـــد جـــاءت بيـــاانت الدراســـة   )6
لتوضـــح أن الســـكن الـــذى يتكـــون مـــن عـــدد ثـــالث غـــرف نســـبته 41% مـــن مســـاكن 
املنطقـــة، تليهـــا نســـبة 32% للســـكن الـــذي حيتـــوي علـــى غرفتـــني، مث أربـــع غـــرف بنســـبة 
13%، ومخـــس غـــرف 3%، وســـت غـــرف 3%، وتســـع فأكثـــر 3%، كمـــا جـــاءت غرفـــة 

واحـــدة بنســـبة 2%، ومثـــاين غـــرف 1%، ومل يبـــني 2% مـــن املبحوثـــني.

وابإلشـــارة إىل  عـــدد غـــرف النـــوم ابملســـكن تبـــني مـــن املســـح امليـــداين أن نســـبة   )7
املســـاكن  مـــن  ونســـبة%17  نـــوم،  علـــى غرفتـــني  املنطقـــة حتتـــوي  مـــن مســـاكن   %68
حتتـــوى علـــى غرفـــة نـــوم واحـــدة، ونســـبة 6%مـــن املســـاكن حتتـــوى علـــى ثـــالث غـــرف نـــوم  
ــبة 1% مخـــس غـــرف  ــدة، ونسـ ــوم واحـ ــة نـ ــاكن حتتـــوى علـــى غرفـ ــبة 2 % مـــن املسـ ونسـ
نـــوم، و1% ســـتة غـــرف نـــوم ، و1% تســـعة غـــرف نـــوم، و1% ثالثـــة وعشـــرين غرفـــة نـــوم 
)ســـكن حجـــاج(، و1% مائـــة وعشـــر غرفـــة نـــوم )ســـكن احلجـــاج(، بينمـــا مثلـــت نســـبة 
ــراين  ــد مـــن املســـح العمـ ــا غـــرف نـــوم , وقـــد وجـ ــة ال يوجـــد هبـ ــاكن املنطقـ 2% مـــن مسـ
أن مســـاكن احلجـــاج هـــي الـــي حتتـــوي علـــى األعـــداد الكبـــرة مـــن غـــرف النـــوم، بينمـــا 
الســـكن الـــذي ال حيتـــوي علـــى غـــرف نـــوم هـــي شـــقق ســـكنية، ولكـــن ســـاكنيها يقومـــون 
ابســـتخدامها ألعمـــال جتاريـــة، مثـــل: جتهيـــز الطعـــام وبيعـــه ألهـــل املنطقـــة، وكمخـــازن 

ــة. ــع يف األدوار األرضيـ ــا تقـ ــة أهنـ ــة، خاصـ للمحـــالت التجاريـ
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اتضـــح مـــن البحـــث امليـــداين اختـــالف أعـــداد احلمامـــات ابلوحـــدات الســـكنية، حيـــث   )8
وجـــد أن نســـبة املســـاكن الـــي هبـــا محامـــان 50% مـــن جممـــوع مســـاكن املنطقـــة، تليهـــا 
املســـاكن ذات احلمـــام الواحـــد بنســـبة 35% مـــن جممـــوع مســـاكن املنطقـــة، أمـــا املســـاكن 
الـــي حتتـــوي علـــى ثالثـــة محامـــاٍت جـــاءت نســـبته 7% مـــن جممـــوع مســـاكن املنطقـــة، أمـــا 
املســـاكن الـــي حتتـــوى علـــى أربعـــة محامـــات جـــاءت نســـبها 3%، وســـتة محامـــات بنســـبة 
2%، وملائـــة محـــام وعشر)ســـكن احلجـــاج( بنســـبة 1%، وقـــد مت حصـــر بعـــض الوحـــدات 
الســـكنية الـــي ال تتضمـــن محامـــات، وتقـــدر نســـيتها ب 2 %، وهـــي الـــي يســـتخدمها 
أصحاهبـــا للقيـــام أبعمـــال جتاريـــة، مثـــل: جتهيـــز الطعـــام وبيعـــه ألهـــل املنطقـــة، وكمخـــازن 

ــا تقـــع يف األدوار األرضيـــة. للمحـــالت التجاريـــة، خاصـــة أهنـ

تتمتـــع غالبيـــة املســـاكن مبطبـــخ مســـتقل، حيـــث بلغـــت نســـبة هـــذه املســـاكن %87،   )9
ســـكًنا  تســـتخدم  الـــي  وهـــى  فنســـبتها %11،  عامـــة  هبـــا مطابـــخ  الـــي  املســـاكن  أمـــا 
املســـاكن  وهـــذه   ،%2 مطابـــخ  هبـــا  يوجـــد  ال  الـــي  واألخـــرى  واملعتمريـــن،  للحجـــاج 
يســـتخدمها أصحاهبـــا يف أعمـــال جتاريـــة، مثـــل: جتهيـــز الطعـــام وبيعـــه ألهـــل املنطقـــة، 
وكمخـــازن للمحـــالت التجاريـــة، خاصـــة أهنـــا تقـــع يف األدوار األرضيـــة ويتعـــارض ذلـــك 
مـــع نتيجـــة دراســـة الضبـــع الـــي توصلـــت إىل قيـــام نصـــف العينـــة بطهـــي الطعـــام يف غـــرف 

املعيشـــة لعـــدم وجـــود مطبـــخ مســـتقل.

شكل )22(: مصدر الكهرابء ابلسكن
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10( كشفت الدراسة أن مصدر الطاقة هو الكهرابء من الشبكة العامة بنسبة %100.

شكل )23(: مصدر املياه ابلسكن

11( وعـــن مصـــدر امليـــاه مبنطقـــة البحـــث: تبـــني أن 85 % مـــن املســـاكن تعتمـــد علـــى 
شـــبكة التغذيـــة ابمليـــاه العامـــة، و4% علـــى ســـيارات )الوايـــت(، و11% تعتمـــد علـــى 

مصـــادر أخـــرى، مثـــل: اآلابر.

شكل )24(: نوعية الصرف الصحي ابلسكن

ــة للصـــرف  ــبكة العامـ ــرًا علـــى الشـ ــاًدا كبـ ــة البحـــث اعتمـ ــاكن يف منطقـ ــد املسـ 12( تعتمـ
الصحـــي، بنســـبة 87% مـــن املســـاكن، وعلـــى البيـــارات بنســـبة %13.
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شكل )25(: الوقود املستخدم يف الطهي ابلسكن

13( يعتـــر الغـــاز هـــو الوقـــود األساســـي املســـتخدم يف الطهـــي لـــدى غالبيـــة ســـكان منطقـــة 
البحـــث، بنســـبة 96%، تالهـــا احلطـــب كمصـــدر للطاقـــة أو الوقـــود بنســـبة 1%، والكهـــرابء 
بنســـبة 1%، ومصـــادر أخـــرى 2%، وهـــي املســـاكن الـــي يتـــم فيهـــا جتهيـــز وبيـــع الطعـــام، 
وتســـتخدم الغـــاز يف الوقـــود، ولكنهـــم رفضـــوا اإلفصـــاح عـــن ذلـــك لفريـــق البحـــث 
لشـــعورهم أن مـــا يقومـــون بـــه خمالـــٌف للقانـــون، وخيتلـــف ذلـــك مـــع نتيجـــة دراســـة 
الضبـــع الـــي اكـــدت علـــى أن مصـــدر الطاقـــة لـــدى املبحوثـــني هـــو موقـــد الكريوســـني.

شكل )26(: وجود اهلاتف األرضي

14( مـــن الواضـــح أن اهلاتـــف األرضـــي مل يعـــد لـــه وجـــود، وخباصـــٍة يف ظـــل انتشـــار اهلواتـــف 
اجلوالـــة والذكيـــة، حيـــث أكـــدت نســـبة 88% مـــن ســـكان املنطقـــة عـــدم وجـــود هاتـــف 

أرضـــي لديهـــم، بينمـــا 12% مـــن الســـكان أكـــدوا وجـــود ذلـــك النـــوع مـــن اهلواتـــف.
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شكل )27(: وجود إنرنت من خالل اهلاتف األرضي

15( متثـــل اهلـــدف الرئيـــس مـــن وجـــود اهلاتـــف األرضـــي لنســـبة 77% مـــن ســـكان املنطقـــة 
يف اســـتخدامه يف اإلنرنـــت، بينمـــا أكـــدت نســـبة 23% أهنـــا ال تعتمـــد علـــى اإلنرنـــت مـــن 

خـــالل اســـتخدامها للهاتـــف األرضـــي.

شكل )28(: توفر حاوايت قمامة قريبة

16( كشفت الدراسة أنه مل تتوافر حاوايت مجع قمامه قريبة من السكن بصورٍة كبرة، 
حيث أفادت نسبة 69% من السكان عدم وجود هذه احلاوايت، بينما أشارت نسبة 
31% إىل وجودها قريبة من السكن، ونستنتج من ذلك أن وعورة الطرق ابملنطقة 
بيئية  يشكل مشكلة  مما  احلاوايت  تلك  ندرة وجود  أسباب  أهم  أحد  تكون  قد 
الي توصلت إىل عدم  نبيل طه إمساعيل  نتيجة دراسة  ابملنطقة، ويتفق ذلك مع 
وجود نظام للتخلص من النفاايت ابملنطقة، ودراسة السيد البساطي الي توصلت 
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ودراسة  البيئية،  املشكالت  هي  الدراسة  مبنطقة  املشكالت  وأول  أهم  أن  إىل 
وكذلك  الدراسة،  مبنطقة  البيئة  املشكالت  تزايد  إىل  انتهت  الي  خضر  سامية 
دراسة ذكري إبراهيم الي أوضحت أن املناطق العشوائية مصدر لتلوث املناطق 
الي عربت  األيويب  القمامة وتراكمها، ونتائج دراسة فضل  احلضرية بسبب كثرة 

عن نفس املشكلة بغرق املنطقة يف النفاايت الصلبة.

17( تعتـــر الســـيارات اخلاصـــة هـــي أكثـــر وســـائل النقـــل للعمـــل والدراســـة، وجـــاءت يف 
املرتبـــة األوىل بنســـبة 66% مـــن ســـكان منطقـــة الدراســـة، بينمـــا احتلـــت ســـيارات األجـــرة 
املرتبـــة الثانيـــة يف وســـائل النقـــل بنســـبة 28%، وحـــازت الدراجـــات اهلوائيـــة علـــى نســـبة 

4%، واحلافـــالت الصغـــرة بنســـبة %2.

18( تقـــوم نســـبة 85% مـــن ســـكان منطقـــة البحـــث برحـــالت عمـــل )الذهـــاب 
والعـــودة(، بينمـــا نســـبة 15% منهـــم ال يقومـــون برحـــالت عمـــل.

19( وعـــن زمـــن رحلـــة الذهـــاب إىل العمـــل: أفـــادت بيـــاانت الدراســـة أن نســـبة %25 
مـــن ســـكان املنطقـــة والذيـــن يقومـــون برحلـــة الذهـــاب للعمـــل تســـتغرق 20 دقيقـــًة يف هـــذه 
ــن يســـتغرق 15 دقيقـــًة، و20% ملـــن يســـتغرق 25دقيقـــًة،  الرحلـــة، بينمـــا نســـبة 20% ملـ
و20% ملـــن يســـتغرق 30 دقيقـــًة، أمـــا مـــن يســـتغرق 10 دقائـــق جـــاءت نســـبتهم %12، 

ونســـبة 1.5% ملـــن يســـتغرق 45 دقيقـــًة، و1.5% ملـــن يســـتغرق90 دقيقـــًة.

20(  أمـــا عـــن رحلـــة العـــودة مـــن العمـــل: مثلـــت نســـبة 30% مـــن ســـكان املنطقـــة الذيـــن 
يقومـــون برحلـــة العـــودة مـــن عملهـــم يف زمـــن 20 دقيقـــًة، وجـــاءت نســـبة 20% لفئـــة َمـــن 
يعـــودون يف 25 دقيقـــًة، بينمـــا نســـبة 17% لفئـــة مـــن يعـــودون يف 30 دقيقـــًة، ونســـبة %13 
لفئـــة مـــن يعـــودون يف 10 دقائـــق، و13% أيضـــاً ملـــن يعـــودون يف 15 دقيقـــًة، ونســـبة %3 
ملـــن يعـــودون يف 45 دقيقـــًة، وبنفـــس النســـبة 3% ملـــن يعـــودون يف 90 دقيقـــًة، أمـــام َمـــن 

تســـتغرق رحلـــة عودهتـــم 40 دقيقـــًة؛ فجـــاءت نســـبتهم %1.
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21( وعـــن رحلـــي الذهـــاب إىل املدرســـة والعـــودة منهـــا: اتضـــح مـــن خـــالل بيـــاانت 
الدراســـة أن نســـبة 52.5% هـــم َمـــن يقومـــون هبـــذه الرحـــالت، ونســـبة %47.5 

ليـــس لديهـــم أحـــد يقـــوم بتلـــك الرحلـــة. 

ــا يتعلـــق برحلـــة الذهـــاب للدراســـة: جـــاءت نســـبة 42% مـــن الســـكان  22( وفيمـ
يذهبـــون إىل حمـــل دراســـتهم يف زمـــن أقـــل مـــن 10 دقائـــق، ومـــن يذهبـــون ىف 15 
ــًة، ونســـبة %11  ــًة، جـــاءت نســـبتهم 29%، ونســـبة 13% يذهبـــون ىف30 دقيقـ دقيقـ
ملـــن يذهبـــون يف 20 دقيقـــًة، بينمـــا أفـــاد 4% أبهنـــم يســـتغرقون 45 دقيقـــًة يف تلـــك 

الرحلـــة، و1% يســـتغرق 25 دقيقـــًة.   

23( أما عن زمن رحلة العودة من الدراسة: أوضحت النتائج أن نسبة 42% من 
السكان يستغرقون يف هذه الرحلة أقل من 10 دقائق، ونسبة 23% ملن يعودون ىف 15 
دقيقًة، و15% ملن يستغرقون 20 دقيقًة، أما من يستغرقون 30 دقيقًة؛ فجاءت نسبتهم 
12%، ونسبة 4% ملن يستغرقون 40 دقيقًة ىف تلك الرحلة، ونسبة 2% ملن يستغرقون 
25%، وبنفس النسبة 2% ملن يستغرقون 45 دقيقًة. ومن خالل التحليل السابق؛ يتضح 
أن الزمن املستغرق يف رحلي الذهاب والعودة للعمل والدراسة متوسٌط نسبياً، ومرد ذلك 
أن منطقة الدراسة تقع يف قلب مدينة مكة املكرمة، حيث منطقة العزيزية، وشارعها العام 
املأهول بوسائل النقل، والتقاطعات األساسية الي تربط املدينة أبطرافها بشكٍل كبر، 
ابإلضافة إىل قرب أماكن العمل والدراسة من املنطقة، وهذا ما يفسر الزمن املستغرق يف 

كل رحلٍة لسكان منطقة الدراسة.  

 Central Place Theory  وميكـــن تفســـر ذلـــك يف ضـــوء نظريـــة املـــكان املركـــزي
حيـــث اتضـــح وقـــوع منطقـــة الدراســـة يف قلـــب مدينـــة مكـــة املكرمـــة ،وتطـــل علـــى عـــدد 
مـــن الشـــوارع املهمـــة واحليويـــة وطـــرق املواصـــالت الرئيســـة ممـــا جيعـــل كافـــة وســـائل النقـــل 
متـــر أمامهـــا، ممـــا يفســـر متســـك الســـكان ابلتواجـــد يف املنطقـــة ابإلضافـــة إىل وقوعهـــا 
يف قلـــب املدينـــة وذلـــك يســـهل انتقاهلـــم عـــر رحـــالت يوميـــة اىل العمـــل والعـــودة منـــه، 
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ــودة يف وقـــت قياســـي. ــة والعـ ــات التعليميـ وكذلـــك إىل املؤسسـ

شكل )29(: األمراض املنتشرة ابملنطقة

24( اهتمـــت الدراســـة ابلكشـــف عـــن أهـــم األمـــراض املنتشـــرة ابملنطقـــة، حيـــث أكـــدت 
نســـبة 30% مـــن ســـكان املنطقـــة أن أكثـــر األمـــراض انتشـــارًا يف املنطقـــة ســـوء التغذيـــة، وأكـــدت 
نســـبة 7% أن مـــرض الســـكري مـــن األمـــراض املنتشـــرة، ومحـــى الضنـــك مثلتهـــا نســـبة %5، 
ــراض أخـــري %55  ــود أمـ ــبة تفـــوق النصـــف أكـــدت وجـ ــاع يف ضغـــط الـــدم 3%، ونسـ واالرتفـ

عاديـــة، يتعـــرض هلـــا الســـكان علـــى غـــرار نـــزالت الـــرد، وغرهـــا.

4- مستوايت رضا السكان عن اخلدمات املوجودة ابملنطقة:

شكل )30(: مستوايت الرضا عن سهولة الوصول اىل اخلدمات املختلفة املهمة ابملنطقة

1( أكدت نسبة 65% من املبحوثني من سكان املنطقة بعدم الرضا املطلق عن سهولة 
الوصول إىل اخلدمات املختلفة املهمة ابملنطقة، وأفادت نسبة 19% من سكان منطقة 
البحث بسهولة الوصول للخدمات، ومن مل يبني مثلتها نسبة 16% وهم ممن ال يقيمون 
إقامة دائمة مبنطقة البحث، ومل يوضحوا آراءهم. ونستنتج من ذلك أن وصول سكان 

منطقة الدراسة إىل اخلدمات يـَُعدُّ أمًرا ابلغ الصعوبة لغالبية السكان.
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شكل )31(: مستوايت الرضا عن ختطيط املنطقة

2( مــن خــالل املالحظــة املباشــرة؛ تبــني غيــاب التخطيــط العمــراين متاًمــا عــن املنطقــة، 
وهــذا مــا جعــل غالبيــة ســكان املنطقــة بنســبة 56% غــر راضــني عــن التخطيــط، بينمــا 

جــاءت نســبة 30% راضــني عــن ذلــك، أمــا مــن ال يعلــم فكانــت نســبتهم %14.

شكل )32(: مستوايت الرضا عن توفر تسمية للطرق والشوارع

3( إن أكثــر مــن نصــف املبحوثــني، أكــدوا عــدم رضائهــم املطلــق بنســبة 55% عــن عــدم 
توفــر تســمية للطــرق والشــوارع، بينمــا أكــدت نســبة 23% رضاءهــا املطلــق عــن تســمية 

الشــوارع والطــرق، ومــن مل يــن كانــت نســبتهم %22.

شكل )33(: مستوايت الرضا عن عمران املنطقة

4( افـــاد 59% مـــن جممـــوع ســـكان منطقـــة الدراســـة، عـــدم رضائهـــم عـــن جـــودة عمـــران 
املنطقـــة. أمـــا الراضـــون منهـــم عـــن عمـــران املنطقةفتقـــدر نســـبتهم حبـــوايل 23% مـــن جممـــوع 
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ســـكان املنطقـــة، ومـــن مل يبـــني كانـــت نســـبتهم %22.

شكل )34(: مستوايت الرضا عن طرق وأرصفة وأماكن وخدمات املشاة ابملنطقة

5( جـــاءت نســـبة الســـكان غـــر الراضـــني عـــن مســـتوى رصـــف الطـــرق وخدمـــات املشـــاة 
مبنطقـــة البحـــث 56% مـــن إمجـــايل ســـكان منطقـــة البحـــث، أمـــا مســـتوى الرضـــا فجـــاء 

بنســـبة 28%، ومـــن مل يبـــني %16.

نالحظ مما سبق، أنَّ غالبية سكان منطقة الدراسة غري راضني عن توافر اخلدمات، 
وسهولة الوصول إليها، وانعدام التخطيط العمراين، شأهنا شأن أي منطقٍة عشوائية، 
ومستوى  والعمران،  للشوارع،  تسميه  عدم وجود  على  الرضا  عدم  إىل  ابإلضافة 
رصف الطرق، وأماكن وخدمات املشاة، أما  من حيث النسبة الراضية فهي الي 

تقطن يف أطراف منطقة الدراسة ابلقرب من شارع العزيزية العام.

شكل )35(: مستوايت الرضا عن معدل مستوى التزاحم ابلغر ف ابلسكن

يُعـــد مســـتوي التزاحـــم ابلغـــرف مـــن أهـــم املؤشـــرات الـــي حـــازت علـــى رضـــا %43   )6
مـــن ســـكان املنطقـــة، أمـــا غـــر الراضـــني فمثلـــت نســـبتهم 31%، ومـــن مل يـــن %26. 
ونســـتنتج مـــن ذلـــك أن مســـاحات الســـكن الواســـعة، جعلـــت مـــن معـــدل التزاحـــم 

حمـــل رضـــا الســـكان ابملنطقـــة.
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شكل )36(: مستوايت الرضا عن معدل اإلجيار ابملنطقة

7( نســـبة 40 % مـــن الســـكان أشـــاروا بعـــدم رضاهـــم عـــن معـــدالت اإلجيـــار ابملنطقـــة، أمـــا 
الراضـــون فكانـــت نســـبتهم 31%، وبلغـــت نســـبة مـــن مل يـــن %29.

شكل )37(: مستوايت الرضا عن توصيل املياة للمساكن ابملنطقة

اتضـــح مـــن خـــالل الدراســـة أن نســـبة 55 % مـــن ســـكان املنطقـــة غـــر راضـــني   )8
عـــن توصيـــالت امليـــاه للمســـاكن ابملنطقـــة، أمـــا الراضـــون فكانـــت نســـبتهم 28%، ومل 

يـــن نســـبتهم %17.

شكل )38(: مستوايت الرضا عن توصيل الكهرابء للمساكن ابملنطقة

ا،  جـــاء مســـتوي الرضـــا عـــن توصيـــل الكهـــرابء للمســـاكن ابملنطقـــة منخفًضـــا جـــدًّ  )9
تلـــك  عـــن  رضاهـــا  عـــن  البحـــث  منطقـــة  ســـكان  مـــن   %35 نســـبة  أكـــدت  حيـــث 

املطلـــق. عـــدم رضاهـــا  نســـبة %65  أكـــدت  بينمـــا  التوصيـــالت، 
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شكل )39(: مستوايت الرضا عن توصيل الصرف الصحي للمساكن ابملنطقة

10( أما ابلنسبة لتوصيل الصرف الصحي للمساكن: يتبني أن نسبة 59% من سكان 
املنطقة غر راضني، أمام نسبة الراضني فجاءت نسبتهم 28%، ومن مل ين%13.

شكل )40(: مستوايت الرضا عن أسعار املياه

11( متثـــل أســـعار شـــراء ميـــاه الشـــرب مشـــكلًة لســـكان املنطقـــة، فقـــد أفـــادت نســـبة %54 
بعـــدم رضاهـــم املطلـــق، بينمـــا الراضـــون فقـــط عـــن تلـــك األســـعار جـــاءت نســـبتهم 20 %، 

ومـــن مل يـــن بلغـــت نســـبتهم %26.

شكل )41(: مستوايت الرضا عن إانرة الطرق ابملنطقة

12( عـــرت نســـبة 59% مـــن املبحوثـــني عـــن عـــدم رضاهـــا املطلـــق عـــن إانرة الطـــرق 
ابملنطقـــة، وهـــذا مـــا أكدتـــه املالحظـــة املباشـــرة لفريـــق البحـــث، بينمـــا أكـــدت نســـبة %29 
مـــن ســـكان املنطقـــة القريبـــني مـــن الطريـــق العـــام برضائهـــم عـــن إانرة الطـــرق، ومل يبـــني %12. 
ومـــن خـــالل مناقشـــة املبحوثـــني أفـــادوا أن الســـبب الرئيـــس لعـــدم رضاهـــم عـــن توصيـــالت 
اخلدمـــات واملرافـــق، وارتفـــاع أســـعار بعضهـــا هـــو: الطـــرق الوعـــرة، واالرتفاعـــات الشـــاهقة 
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ملنطقـــة البحـــث، ممـــا أدى إىل ضعـــف وصعوبـــة التوصيـــالت اخلاصـــة ابملرافـــق العامـــة.

شكل )42(: مستوايت الرضا عن خدمات النقل اجلماعي

النقل  خدمات  وجود  عدم  البحث  ملنطقة  املباشرة  املالحظة  من خالل  اتضح   )13
اجلماعي، مما يفسر عدم رضا ثلثي السكان تقريًبا بنسبة 65% عن تلك اخلدمة، بينما 
الذين أفادوا رضاهم عنها نسبتهم 11%، وهم يف الغالب سكان مناطق األطراف يف 

املنطقة جبوار شارع العزيزية العام، والذى تسر فيه خطوط املواصالت العامة.

شكل )43(: مستوايت الرضا عن اخلصوصية السمعية ابملسكن

14( ابإلشارة إىل اخلصوصية السمعية مبساكن املنطقة: أفادت نسبة 29% من سكان 
منطقة الدراسة أهنا راضية عن تلك اخلصوصية، بينما غر الراضني جاءت نسبتهم %23 

من السكان، ومن مل ين بلغت نسبتهم %48.

شكل )44(: مستوايت الرضا عن اخلصوصية البصرية ابملسكن

15( أما عن اخلصوصية البصرية: فقد جاءت نسبة 35% من املبحوثني راضني عن هذه 
اخلصوصية، وعدم الرضا مثلته نسبة 21 %، ونسبة 44% مل تن. 
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شكل )45(: الرضا عن مستوى اإلضاءة ابملسكن

16( بلـــغ مســـتوي رضـــا ســـكان منطقـــة البحـــث عـــن اإلضـــاءة الطبيعيـــة ابملســـكن 
47%، أمـــا غـــر الراضـــني فجـــاءت نســـبتهم 17% مـــن الســـكان، ومل يبـــني %36.
ومـــن خـــالل احلـــوارات اجلانبيـــة لفريـــق البحـــث مـــع املبحوثـــني اتضـــح: أنَّ الرضـــا عـــن 
مســـتوى اخلصوصيـــة البصريـــة، والســـمعية ابملنطقـــة، ومســـتوى اإلضـــاءة ابملســـكن، 
الـــي تشـــغلها املســـاكن، وارتفاعهـــا الكبـــر  ســـببه الرئيـــس هـــو املســـاحات الواســـعة 

ــام. ــتوي الطريـــق العـ عـــن مسـ

شكل )46(: الرضا عن مستوى التهوية ابملسكن

17( تباينـــت مســـتوايت رضـــا املبحوثـــني عـــن مســـتوى التهويـــة الطبيعيـــة ابملســـكن، حيـــث 
جـــاءت نســـبة الرضـــا 40% مـــن جمتمـــع البحـــث، وجـــاءت نســـبة عـــدم الرضـــا 30 %، 
ومـــن مل يـــن بلغـــت نســـبتهم 30%. حيـــث نســـتنتج أن التهويـــة الطبيعيـــة ليســـت جيـــدًة 

ابملســـاكن بصفـــٍة عامـــة.
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5- اجتاهات السكان حنو تطوير منطقة الدراسة:

شكل )47(: أسباب السكن ىف املنطقة

عن أســـباب الســـكن ىف منطقة البحث، اتضح من الدراســـة أن أول هذه األســـباب   )1
هـــو وجـــود أقـــارب ابحلـــي، وجـــاءت نســـبة الســـكان الذيـــن أفـــادوا بذلـــك 25%، بينمـــا 
عـــدم وجـــود مـــكاٍن آخـــر للســـكن، جـــاءت نســـبتهم 22%، ووجـــود أصدقـــاء مبنطقـــة 
البحـــث 18%، واخنفـــاض اإلجيـــار 15%، وجـــاء موقـــع احلـــي املتميـــز بنســـبة 8%، واهلـــدوء 
بنســـبة 7%، وأخـــرًا اخنفـــاض ســـعر األرض 5%. ومـــن خـــالل مناقشـــة فريـــق البحـــث 
للســـكان؛ تبـــني أن العامـــل االجتماعـــي لـــه النصيـــب األكـــرب مـــن العوامـــل الـــي أدت 
إىل الســـكن يف منطقـــة الدراســـة، حيـــث مثـــل وجـــود أقـــارب وأصدقـــاء الشـــرحية 
األكـــرب، ابإلضافـــة إىل عـــدم وجـــود مـــكان آخـــر للســـكن، واخنفـــاض اإلجيـــار، مث متيـــز 
املوقـــع واهلـــدوء، وأخـــريًا اخنفـــاض ســـعر األرض، ويتفـــق ذلـــك مـــع نتائـــج دراســـة نبيـــل 
طـــه إمساعيـــل والـــي توصلـــت إىل أن ســـبب تفضيـــل املبحوثـــني للســـكن يف املنطقـــة 

هـــو وجـــود أقـــارب ومعـــارف ابإلضافـــة إىل اخنفـــاض اإلجيـــارات.

وافقـــت نســـبة 68% مـــن املبحوثـــني علـــى الســـكن يف مناطـــق أخـــرى غـــر منطقـــة   )2
الدراســـة، بينمـــا رفـــض ذلـــك نســـبة %32.

أفـــادت الدراســـة أن نســـبة 57% مـــن ســـكان املنطقـــة يعلمـــون بقـــرار تطويـــر منطقـــة   )3
البحـــث، وفًقـــا لالئحـــة تطويـــر العشـــوائيات املعتمـــدة مـــن املقـــام الســـامي، بينمـــا أفـــادت 

ــم بذلـــك. ــدم علمهـ ــبة 43% عـ نسـ
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التطويـــر  شـــركة  يف  املشـــاركة  علـــى  موافقتهـــم  املـــالك  مـــن   %51 نســـبة  أكـــدت   )4
كمســـامهني، بينمـــا أكـــدت نســـبة 49% عـــدم موافقتهـــم علـــى املشـــاركة، وأعربـــوا لفريـــق 
البحـــث عـــن رغبتهـــم يف احلصـــول علـــى أمـــواٍل كتعويـــض، وخباصـــٍة أن الكثـــري منهـــم 

لديـــه ســـكن آخـــر يعيـــش فيـــه.

مل يوافق الشباب يف سن أقل من 30 سنًة على املشاركة يف شركة التطوير كمسامهني،   )5
بنسبة 100%، أما فئة السن من )30-40 سنًة(؛ فإن نسبة 57% منهم وافقوا على 
املشاركة، بينما نسبة 43% مل يوافقوا، أما فئة من )40 – 50 سنًة(؛ فكانت نسبة 
44% منهم وافقوا على املشاركة، أما 56% منهم مل يوافقوا، أما فئة العمر األكر من 50 

سنًة، فإن 60 % منهم وافقوا على املشاركة، بينما 40% مل يوافقوا.

وافـــق 40% مـــن املبحوثـــني علـــى تـــرك املنطقـــة حـــال وجـــود بديـــل بنفـــس مســـاحة   )6
التطويـــر،  مـــن  االنتهـــاء  حلـــني  نســـبة 25% ابخلـــروج  أفـــادت  بينمـــا  احلـــايل،  الســـكن 
والعـــودة مـــرًة أخـــري، بينمـــا أكـــدت نســـبة 6% أبخـــذ مقابـــل مـــادي، ونســـبة %29 
البحـــث عـــن بدائـــل أخـــري، وإن كان مـــا يـــدور يف كواليـــس الدراســـة بـــني الباحثـــني 
ــى  ــول علـ ــة، واحلصـ ــل لـــرك املنطقـ ــتعداٍد كامـ ــى اسـ ــم علـ ــري إىل أهنـ ــكان، يشـ والسـ

مقابـــٍل مـــادي، ولكـــن بدرجـــاٍت متفاوتـــة وفًقـــا للمقابـــل املـــادي.

على  القدرة  لديهم  ليس  املبحوثني  من   %57 نسبة  أن  الدراسة  بياانت  أكدت   )7
على  القدرة  لديهم  أبن  نسبة %43  أكدت  بينما  أخرى،  منطقة  استئجار سكن يف 
االستئجار يف سكن يف منطقة أخرى، بينما النظرة املتفحصة هلذه النتيجة، والشواهد 
أخرى، كانوا  مناطق  من  املنطقة  إىل  نزحوا  السكان  أن  نالحظ  جتعلنا  امليدانية، 
يستأجرون فيها، ومن مث فمن املمكن أيًضا نزوحهم إىل منطقة أخرى لالستئجار 
فيها، وخباصٍة أن قيمة اإلجيارات يف مكة املكرمة بصفٍة عامة، وبعد االنتهاء من مجع 

البياانت امليدانية، مت ختفيضها بنسب تراوح ما بني %20 – 40 %.

اهتمـــت الدراســـة ابلكشـــف عـــن مســـتوي اإلجيـــار ابملنطقـــة الـــي مـــن املمكـــن االنتقـــال   )8
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إليهـــا، ولقـــد أفـــادت نســـبة 40% مـــن ســـكان منطقـــة البحـــث أن فئـــات اإلجيـــار مـــا بـــني 
)901 – 1100 رايٍل( ، وفئـــة مـــا بـــني )1101 – 1300 رايٍل( بنســـبة %18، 
وأكثـــر مـــن) 1500رايٍل( بنســـبة 17%، ومـــن) 1301 – 1500 رايٍل( بنســـبة %13 
، ومـــن)500 – 700 رايٍل( بنســـبة 9%، ومـــن )700 – 900 رايٍل( بنســـبة %3، 
غـــري أن هـــذه األرقـــام مت ختفيضهـــا بعـــد انتهـــاء موســـم احلـــج لعـــام 1438هــــ يف مدينـــة 

ـــا. ـــا ملـــكان الســـكن، كمـــا ذكـــران آنًف مكـــة املكرمـــة، وفًق

أفـــادت نســـبة 55% مـــن ســـكان املنطقـــة أن مشـــروع التطويـــر خيـــدم مكـــة املكرمـــة،   )9
بينمـــا أفـــادت نســـبة 45% أبنـــه ال خيـــدم مكـــة املكرمـــة، وابســـتخدام املالحظـــة املباشـــرة، 
والتفاعـــل اللفظـــي بـــني الباحثـــني، وســـكان املنطقـــة تبـــني أن الذيـــن أجابـــوا بعـــدم 
خدمـــة املشـــروع ملكـــة املكرمـــة هلـــم مصلحـــة شـــخصية يف ذلـــك، حيـــث كان واضًحـــا 
خـــالل املقابـــالت الشـــخصية معهـــم، أبهنـــم يســـتخدمون ذلـــك كوســـيلة ضغـــٍط لتلبيـــة 
رغباهتـــم يف احلصـــول علـــى تعويـــٍض مـــادي مبالـــغ فيـــه، ويدعـــم ذلـــك االســـتنتاج 

إجاابهتـــم علـــى الكيفيـــة الـــي خيـــدم هبـــا املشـــروع مكـــة املكرمـــة.

10( وعــن آراء الســكان يف الكيفيــة الــي خيــدم هبــا مشــروع التطويــر مكــة املكرمــة، فقــد 
احتــل تطويــر املنطقــة نســبة 18% مــن صــور خدمــة املشــروع ملكــة املكرمــة، تالهــا تنظيــم 
املســاكن بنســبة 14%، و12% تــري أن املشــروع يطــور مكــة املكرمــة، ويطــور املنطقــة 
بنسبة 12%، وتنظيم السر بنسبة 10%، ونسبة 9% للتخلص من العشوائيات، و %9 

لتطويــر املــكان، كذلــك نســبة 8% لتوفــر مواقــف، و8% لتنظيــم احلــي.

نسبة  جاءت  التطوير،  مشروع  من  للسكان  املتوقعة  املكاسب  نوعية  عن  أما   )11
27% من السكان ترى أن املكسب يف تطوير املنطقة، تالها توفر فرص عمل بنسبة 
مادي  تعويض  على  واحلصول   ،%13 بنسبة  خدمات  وتوفر  املبحوثني،  من   %22
بنسبة 11%، مث تعديل البنية التحتية للمنطقة بنسبة 8%، وجاءت نسبة 7% لالنتقال 
ملوقع أكثر راحة، ونسبة 6% لكل من خدمة احلجاج، و 6% لرقية وتطوير األحياء 
التطوير  أن مشروع  يرون  السكان  أن مجيع  اتضح  السكان  ومبناقشة  وتنظيمها. 



ة المكرَّمة  األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشوائّيات بمدينة مكَّ

5٤                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

خيدم مدينة مكة املكرمة بصفٍة عامة، وخيدمهم بصفٍة شخصية، ومن مث فإن مجيع 
السكان يتفقون على ذلك بنسبة %100.

شكل )48(: اخلدمات الي يرغب يف توافرها املبحوثون حال العودة

12( يـــرى ســـكان منطقـــة البحـــث أنـــه جيـــب توافـــر اخلدمـــات التاليـــة بعـــد التطويـــر: 
املـــدارس بنســـبة 16%، واملستشـــفيات بنســـبة 15%، مث إانرة الطـــرق وســـفلتتها %13، 
وتوفـــر ميـــاه الشـــرب 11%، والصـــرف الصحـــي 10%، و9% خلدمـــات النقـــل اجلماعـــي، 
و9% لتوفـــر وســـائل األمـــن، و9% للمطاعـــم، وأخـــراً احملـــالت التجاريـــة بنســـبة %8، 
ويســـر ىف نفـــس اجتـــاه هـــذه النتيجـــة مـــا جـــاء مـــن تـــدٍن ىف مســـتوايت رضـــا الســـكان علـــى 

ــاً. ــات حاليـ ــذه اخلدمـ كل هـ

13( وعـــن احلـــي الـــذي يرغـــب ســـكان املنطقـــة يف االنتقـــال إليـــه عنـــد بـــدء املشـــروع، 
أفـــادت نســـبة 23% مـــن املبحوثـــني برغبتهـــم يف االنتقـــال إىل حـــي العزيزيـــة، و17% حـــي 
الششـــة، و6% حـــي النـــور، ونســـبة 1% لبطحـــاء قريـــش، و 1% العـــوايل، و1% الشـــوقية، 
بينمـــا نســـبة 51% أجابـــوا "أبي حـــي" دون حتديـــد، ونالحـــظ أن غالبيـــة الســـكان مل 
ــًبا أن يفهـــم مـــن إجاابهتـــم أن لديهـــم ســـكًنا يف تلـــك  جييبـــوا ابســـم حـــي معـــني؛ حتسـ

املنطقـــة، لذلـــك جـــاء حتفظهـــم يف اإلجابـــة.

14( يرغـــب 74% مـــن الســـكان يف االنتقـــال إىل ســـكن إجيـــار، بينمـــا 21% منهـــم 
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يرغبـــون إىل االنتقـــال كمـــالك، بينمـــا أفـــادت نســـبة 5% أهنـــم حـــال انتقاهلـــم فـــإن أصحـــاب 
األعمـــال الـــي يعملـــون هبـــا ســـوف يوفـــرون هلـــم ســـكًنا بديـــاًل.

15( وابســـتطالع آراء ســـكان املنطقـــة حـــول األنشـــطة الرئيســـة الـــي جيـــب توافرهـــا 
ابملنطقـــة بعـــد التطويـــر، ودرجـــة أمهيتهـــا مـــن وجهـــة نظرهـــم، فجـــاءت كالتـــايل:  

أ. أفادت نسبة 45% من سكان املنطقة عدم أمهية وجود فنادق مخس جنوم ابملنطقة بعد 
التطوير، و8% غر مهم على اإلطالق، بينما أكدت على أمهية وجود الفنادق اخلمسة 

جنوم نسبة 22%، و15% أبن ذلك مهم، ونسبة 10% أبن األمر عادي.

أكـــدت نســـبة 27% مـــن ســـكان منطقـــة البحـــث أمهيـــة وجـــود حمـــالت جتاريـــة ابملنطقـــة  ب. 
ا، بينمـــا أفـــادت نســـبة 36% بعـــدم أمهيـــة  بعـــد التطويـــر، ونســـبة 25% أبمهيتـــه ذلـــك جـــدًّ
وجـــود هـــذه احملـــالت، و6% بعـــدم األمهيـــة املطلقـــة، و6% األمـــر ابلنســـبة هلـــم عـــادي، 
وابملقارنـــة بـــني آراء املبحوثـــني هنـــا، وىف اجتاهاهتـــم حنـــو وجـــود فنـــادق، نســـتطيع 
ـــة الســـكان غـــري  القـــوإلن الدافـــع شـــخصي وراء تلـــك االســـتجاابت، حيـــث إن غالبي
مؤهلـــني للعمـــل ابلفنـــادق، بينمـــا مـــن الســـهل توفـــري فـــرص عمـــل هلـــم ابحملـــالت 

ــا. ــة للعمـــل هبـ ــاٍت معينـ ــة، الـــي ال تتطلـــب مواصفـ التجاريـ

أفادت نسبة 45% من إمجايل املبحوثني عدم أمهية وجود مول كبر، و6% بعدم  ج. 
أمهية ذلك على اإلطالق، بينما أكد أمهية وجوده بنسبة 22%، وأكد 15% أنه مهم 
ا، أما نسبة 12% أنه أمر عادي، ويالحظ هنا أن قياس سكان املنطقة ألمهية  جدًّ
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ذلك، كان قياًسا شخصيًّا، فقد عربت آراؤهم عن احتياجاهتم هم دون األخذ يف 
االعتبار احتياج املنطقة فيما بعد.

ـــا ابلنســـبة لنســـبة 29% مـــن  وجـــود عمـــارات ســـكنية للحجـــاج بعـــد التطويـــر ابت مهمًّ د. 
ــبة الســـكان الذيـــن يـــرون أنـــه غـــر  ــا نسـ ســـكان منطقـــة البحـــث، و22% مهـــم جـــداً. أمـ
ــبتهم 20%، و1% غـــر مهـــم علـــى اإلطـــالق، وأكـــدت نســـبة %28  مهـــم، فكانـــت نسـ
أبنـــه أمـــٌر عـــادي. نالحـــظ هنـــا ارتفـــاع نســـبة أمهيـــة وجـــود عمـــارات ســـكنية للحجـــاج، 
ـــة  ومـــرد ذلـــك مالصقـــة منطقـــة البحـــث ملنطقـــة رمـــي اجلمـــرات، فاحلاجـــة هنـــا ضروري

لوجـــود ســـكن للحجـــاج.

أكدت بياانت الدراسة أن نسبة 29 % من السكان ترى أمهية وجود مكاتب إدارية  ه. 
ابملنطقة بعد التطوير،و16% ترى أمهية ذلك جداً، بينما 27% من املبحوثني أفادوا بعدم 
أمهية وجود مكاتب إدارية بعد التطوير، و1% ترى عدم أمهية ذلك على اإلطالق، أمام 

الذين يرون أنه أمٌر عادي فنسبتهم %27.

و. أما عن بقية اخلدمات األساسية للمنطقة بعد التطوير فإنه من الضروري وجود بنك 
آراء  من  األكر  النسبة  جاءت  حيث  تطويرها،  بعد  البحث  مبنطقة  مالية  وخدمات 
ا، بينما أفاد  املبحوثني يف هذا االجتاه، بنسبة 51% يرون أنه مهم، و13% يرونه مهم جدًّ

بعدم أمهية ذلك 18% فقط، ويرونه عادايًّ 18% أيضاً.

من األمهية مبكاٍن وجود مساكن ابملنطقة بعد تطويرها، وقد جاء مؤيًدا ذلك %58  ز. 
بينما جاءت عدم أمهية وجود مساكن  ا،  يرونه مهم جدًّ املنطقة، و%20  من سكان 
، ونستنتج من تلك النسبة  بنسبة 6%، وغر مهم جدًّا 1%، و 15% يرونه أمرًا عادايًّ

املرتفعة الي تؤيد وجود مساكن ابملنطقة بعد تطويرها لكي ختدم احلجاج.

لتقدمي خدماهتا  التطوير؛  بعد  البحث  مبنطقة  عامة  أما عن ضرورة وجود مطاعم  ح. 
للحجاج والسكان، فقد أكد ذلك نسبة 38% من املبحوثني، و22% ، رأت أن وجود 
ا، بينما جاءت نسبة 5% لتعر بعدم أمهية ذلك، و1% لعدم  املطاعم العامة مهم جدًّ
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أمهيه وجود املطاعم مطلًقا، ونسبة 34% عرت أنه أمٌر عادي، ونالحظ ارتفاع نسبة 
املؤيدين لوجود مطاعم عامة ابملنطقة، حيث إن املنطقة تـَُعدُّ بعد تطويرها من أماكن 

اخلدمات للحجاج، مما يستوجب وجود مطاعم عامة هبا.

حيرص الكثر من احلجاج والسكان على تناول طعامهم يف مطاعم عائلية، ومن مث  ط. 
جاءت أمهية وجود تلك املطاعم بنسبة 31% من سكان منطقة البحث، بينما أفادت 
ا، أمام الرافضني لوجود املطاعم العائلية؛ فجاءت نسبتهم  نسبة 20% أبمهية ذلك جدًّ
28%، والرافضني بشدة 1%، ومن يرونه أمرًا عادايًّ 20%، ونستنتج من ذلك أن وجود 
تلك املطاعم العائلية يدعم فرص االستثمار ابملنطقة بعد التطوير، خاصًة أن نسبًة 
كبرية من ضيوف الرمحن أيتون بصحبة أسرهم ألداء الفريضة، مما يدعم وجود تلك 

املطاعم ذات الطابع العائلي.

 Growth Poles Theory وميكـــن تفســـري ذلـــك يف ضـــوء نظريـــة أقطـــاب النمـــو
لفرانســـوا بريوكـــس والـــي يتلخـــص جوهرهـــا يف أن النمـــّو احلضـــري يقـــوم علـــى وجـــود 
ميـــزة نســـبّية يف املـــكان ســـواًء أكانـــت ميـــزة جغرافيّـــة، أم اجتماعيّـــة، أم اقتصاديـــة، 
أم كّل ذلـــك جمتمًعـــا، مثّ اســـتغالل هـــذه امليـــزة، بقيـــام عالقـــات تبادليّـــة بـــني منطقـــة 
ــع  ــق الـــي تقـ ــة املناطـ ــى تنميـ ــر علـ ــة القطـــب تؤثـ ــا، فتنميـ ــزء احمليـــط هبـ القطـــب، واجلـ
يف نطـــاق نفـــوذه، وميكـــن هلـــذا القطـــب أن يتســـّبب بطريقـــة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة 
يف حتديـــد العالقـــات بـــني األنشـــطة االقتصاديـــة، واالجتماعيّـــة ويف طريقـــة أتديتهـــا 

لوظائفهـــا. ويتـــم ذلـــك مـــن خـــالل نقطتـــني مهـــا:

وجود ميزة كبرية ملدينة مكة املكرمة قبلة املسلمني يف العلم أمجع وكوهنا تستقبل   .1
املاليني من املسلمني سنوايًّ ألداء فريضة حلج أو أداء مناسك العمرة مما يدعم النمو 

احلضري هبا وفًقا هلذه النظرية.

تنمية  على  تؤثر  وتنميتها  املكرمة  مكة  مدينة  قلب  يف  الدراسة  منطقة  وقوع   .2
املناطق الي تقع يف حميطها وكذلك تنمية األنشطة االقتصادية واالجتماعية وغريها.
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6- خصائص األنشطة التجارية والعاملني هبا: 
أوضحـــت نتائـــج الدراســـة امليدانيـــة أن 62% مـــن األنشـــطة التجاريـــة ابملنطقـــة، عبـــارة   )1

عـــن حمـــالت جتاريـــة )الدكاكـــني(، بينمـــا بلغـــت نســـبة املعـــارض %38.

مجيـــع احملـــال التجاريـــة إجيـــار بنســـبة 100%، ومـــدة عقـــد اإلجيـــار ســـنة واحـــدة   )2
.%100 بنســـبة 

يوجد حمالن ميارسان نشاطهما التجاري بدون عقد إجيار، بنسبة 25%، بينما هناك   )3
ستة حمالت ميارسون نشاطهم التجاري، ولديهم عقد إجيار، بنسبة %75.

ابلنســـبة لتنـــوع النشـــاط التجـــاري للمحـــالت مبنطقـــة الدراســـة، تبـــني أن نســـبة %25   )4
مـــن احملـــالت متثـــل نشـــاطها التجـــاري يف تقـــدمي أطعمـــة ومشـــوايت، وكذلـــك حمـــالت 
ــة  ــتقدام عمالـ ــا يلـــي: اسـ ــاءت كمـ ــا ابقـــي احملـــالت فجـ ــبة 25%، أمـ ــة بنفـــس النسـ احلالقـ

12.5%، بيـــع مالبـــس 12.5%، معـــرض للزهـــور 12.5%، وبقالـــه %12.5.

يالحـــظ ارتفـــاع قيمـــة اإلجيـــارات الســـنوية مبنطقـــة البحـــث، حيـــث تقـــع نســـبة %50   )5
 ، مـــن احملـــالت التجاريـــة يف فئـــة اإلجيـــار مـــا بـــني )50000 إىل 100000 رايٍل( ســـنوايًّ
و38% مـــن احملـــالت مبنطقـــة الدراســـة تقـــع يف فئـــة اإلجيـــار األقـــل مـــن )50000 رايٍل(، 
، ومـــن خـــالل املالحظـــة  و12% ىف فئـــة اإلجيـــار ألكثـــر مـــن )100000 رايٍل( ســـنوايًّ
املباشـــرة تبـــني أن تلـــك احملـــالت مرتفعـــة القيمـــة اإلجياريـــة ألهنـــا قريبـــٌة مـــن شـــارع 

العزيزيـــة العـــام جـــدًا، ممـــا أدي الرتفـــاع إجياراهتـــا.

حتتـــاج بعـــض األنشـــطة إىل وجـــود أكثـــر مـــن عامـــل، ووفًقـــا لذلـــك فإننـــا ُنالحـــظ   )6
أن حمـــالت املشـــوايت وتقـــدمي األطعمـــة كانـــت أكثـــر احملـــالت الـــي حتتـــاج  أيـــدي 
عاملـــة كثـــرة، فـــراوح عـــدد العمـــال فيهـــا مـــا بـــني )مخســـة وســـتة( عمـــاٍل، مث حمـــل 
اســـتقدام العمالـــة يوجـــد بـــه مخســـة عمـــاٍل، وحمـــالت احلالقـــة يوجـــد هبـــا ثالثـــة عمـــاٍل، 
وحمـــالت الزهـــور يوجـــد هبـــا ثالثـــة عمـــاٍل، وحمـــالت البقالـــة يوجـــد هبـــا عامـــالن فقـــط، 
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وأخـــرًا حمـــل املالبـــس يوجـــد بـــه عامـــٌل واحـــد.

التجارية  ابحملال  يعملون  الذين  العمال  من   %50 نسبة  املصرية  اجلنسية  مثلت   )7
مبنطقة البحث، تلتها العمال من اجلنسية الباكستانية بنسبة 25%، مث نسبة %12.5 

البنغالديش، و12.5% للسعوديني.

احملالت  من   %50 نسبة  جاءت  التجارية  للمحالت  البضاعة  ملصادر  وابلنسبة   )8
التجارية مبنطقة الدراسة تشري بضاعتها من مدينة جدة، ونسبة 38% من مدينة مكة 

املكرمة، وحمل واحد فقط من أماكن أخرى بنسبة %12.

كشفت الدراسة أن معظم احملالت التجارية ابملنطقة تقوم ابلتوزيع يف نفس املنطقة   )9
بنسبة 62%، وعددها مخسة حمالٍت، بينما يقوم ابلتوزيع والتسويق مبكة املكرمة مبا فيها 

منطقة البحث عددهم ثالثة حمالٍت، بنسبة %38.

توصيات الدراسة:
العشوائية  للمناطق  التطوير  لوائح  على  واطالعهم  املنطقة  سكان  مشاركة  ضرورة   .1

واملعتمدة من املقام السامي، واعتبارهم مسامهني فاعلني يف عملية التطوير.

ضرورة االهتمام ابجلانب العمراين احلديث واملتطور عند إقامة وتشييد املباين، مع   .2
إضفاء اخلصائص احلضارية والدينية لتأكيد قدسية مكة املكرمة.

للشرب،  مياه  من  تطويرها  بعد  للمنطقة  العامة  واخلدمات  املرافق  توصيل  ضرورة   .3
والكهرابء، والصرف الصحي، والنقل، واخلدمات الصحية، وغرها من متطلبات احلياة 
احلديثة الالزمة للتطوير، مثل: وجود أماكن مالئمة النتظار السيارات، وحافالت نقل 

احلجاج، ومتهيد الطرق الالزمة لذلك لتحقيق جودة احلياة.

اإلسراع يف عملية تطوير وتنمية منطقة الدراسة وفق خطة زمنية حمددة حىت تتحقق   .4
التنمية الشاملة ملنطقة الدراسة، وتقدمي خدماهتا لضيوف الرمحن.
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املنطقة،  تطوير  مشاريع  يف  الشراكة  لرامج  متكاملة  دراسٍة  إبعداد  االهتمام   .5
والتعويضات اخلاصة مبالك أراضي وعقارات املنطقة ومستأجريها.
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