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امللخص:
تُعت ــر العشـ ـوائيات واح ــدة م ــن أه ــم املش ــكالت ال ــي تع ــاين منه ــا املناط ــق احلضري ــة
وخباصــة مدينــة مكــة املكرمــة ذات اخلصوصيــة الدينيــة املتميــزة ،وحتــاول هــذه الدراســة إلقــاء
الض ــوء عل ــى منطق ــة درب املش ــاعر كواح ــدة م ــن أه ــم املناط ــق العش ـوائية ابملدين ــة لوقوعه ــا
جبـ ـوار منطق ــة رم ــي اجلمـ ـرات مباش ــرة ،ولوع ــورة الط ــرق املؤدي ــة إليه ــا وتن ــوع جنس ــيات
س ــاكنيها .ولس ــر أغـ ـوار تل ــك املنطق ــة متثل ــت أه ــداف الدراس ــة يف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التعرف على اخلصائص الدميوغرافية لألسر املعيشية مبنطقة درب املشاعر.
الوقوف على اخلصائص االقتصادية ،واالجتماعية لسكان املنطقة.
معرفة اخلصائص العمرانية للمنطقة.
حتديد مستوايت رضا السكان عن اخلدمات املوجودة ابملنطقة.
معرفة اجتاهات السكان حنو تطوير املنطقة.
حتديد خصائص األنشطة التجارية ،والعاملني هبا ابملنطقة.

ولتحقيق تلك األهداف قامت الدراسة مبسح اجتماعي شامل للمنطقة بعد تقسيمها
إىل ( )8قطاعات ،مثلت وحدة املعاينة األسرة من قاطين املنطقة ،ومت تطبيق إستبيان على
رب أسرة ،ابإلضافة إىل تطبيق استبيان حول
مجيع أرابب األسر وبلغ عددهم (َّ )143
األنشطة االقتصادية هبا واليت متثلت يف ( )8حمالت جتارية.
الكلمــات املفتاحيــة :األوضــاع املعيشــية ،العش ـوائيات ،قاطــي العش ـوائيات ،علــم
االجتمــاع احلضــري.
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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 problems 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 development of the region.
6. Determine the characteristics of the commercial activities, and workers in the region.
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
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In order to achieve these objectives, the study conducted 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
موقعــا
يتــم إنشــاؤها ،وملــا كانــت منطقــة درب املشــاعر واحــدة مــن املناطــق العشـوائية الــي حتتــل ً
فريـ ًـدا يف مدينــة مكــة املكرمــة نظـ ًـرا لقرهبــا مــن منطقــة رمــي اجلم ـرات ،جــاءت هــذه الدراســة
لتلقــي الضــوء عليهــا وعلــى األوضــاع املعيشــية لألســر مــن قاطــي تلــك املنطقــة ،وتـَُعـ ُّـد املســوح
االجتماعيــة إحــدى الوســائل العلميــة الــي يســتخدمها الباحثــون للحصــول علــى املعلومــات
عــن ســكان منطقــة معينــة س ـواءً كانــت تلــك املعلومــات تتعلــق ابخلصائــص الدميوغرافيــة ،أو
االجتماعيــة أو االقتصاديــة لقاطــي 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 اجلمـرات.

مشكلة الدراسة وأمهيتها:
ج ــاءت ه ــذه الدراس ــة ملنطق ــة درب املش ــاعر للوق ــوف عل ــى الوض ــع الراه ــن للخصائ ــص
االجتماعي ــة ،واالقتصادي ــة للس ــكان م ــن قاط ــي املنطق ــة ،وال ــي تتمي ــز مبوق ـ ٍع متمي ــز يف قل ــب
منطق ــة املش ــاعر املقدس ــة مب ــى ،وجب ـوار ح ــي العزيزي ــة مبك ــة املكرم ــة؛ حي ــث متث ــل العش ـوائيات
مش ــكلة يف كاف ــة امل ــدن احلضري ــة ،إال أن مدين ــة مك ــة تتمت ــع خبصوصي ــة ديني ــة جتع ــل م ــن
مش ــكلة العش ـوائيات حم ــل أنظ ــار املس ــئولني ومتخ ــذي الق ـرار ،وخباص ــة منطق ــة درب املش ــاعر
املالصقــة ملنطقــة رمــي اجلم ـرات والــي يتوافــد عليهــا ســنوايً مــا يقــرب مــن ( )2مليــون حــاج
،وهــى الوجهــة األويل الــي يراهــا احلجــاج بعــد رميهــم للجمـرات وتوجههــم إىل املســجد احلـرام
أو نزوهل ــم إىل مك ــة املكرم ــة ؛فه ــي منطق ــة م ــرور للحج ــاج ،وتتمي ــز ه ــذه املنطق ــة العشـ ـوائية
بوع ــورة تضاريس ــها ،فه ــي منطق ــة جبلي ــة وع ــرة ،وتس ــعى الدول ــة إىل تغي ــر معامله ــا وتطويره ــا
وحتويلهــا إىل مــكان الئــق يتميــز ابلتحضــر وذلــك مــن خــال عــدد مــن املشــاريع واملقرتحــات،
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وتتجســد أمهيــة هــذه الدراســة يف أهنــا حتــاول إلقــاء الضــوء علــى الوضــع الراهــن لتلــك املنطقــة
،وحتديــد خصائــص ســكاهنا والوقــوف علــى آرائهــم حنــو التطويــر ومــدى اســتعدادهم للمشــاركة
فيــه ،والنشــاط االقتصــادي الســائد فيهــا وجنســيات قاطنيهــا سـواءً أكانـوا مــا ًكا أم مســتأجرين
وغريهــا مــن املعلومــات عــن األســر املعيشــية الــي تعيــش يف تلــك املنطقــة.

أهداف الدراسة:
متثلت أهداف الدراسة فيما يلي:
 .1التعرف على اخلصائص الدميوغرافية لألسر املعيشية مبنطقة درب املشاعر.
 .2الوقوف على اخلصائص االقتصادية ،واالجتماعية لسكان املنطقة.
 .3معرفة اخلصائص العمرانية للمنطقة.
 .4حتديد مستوايت رضا السكان عن اخلدمات املوجودة ابملنطقة.
 .5معرفة اجتاهات السكان حنو تطوير منطقة درب املشاعر.
 .6حتديد خصائص األنشطة التجارية ،والعاملني هبا ابملنطقة.

تساؤالت الدراسة:
 )1ما أهم اخلصائص الدميوغرافية لألسر املعيشية مثل :اجلنس ،والعمر ،واجلنسية،
واملستوي التعليمي ،واحلالة االجتماعية وغريها؟
 )2ما اخلصائص االقتصادية واالجتماعية لسكان منطقة البحث؟
 )3ما أبرز السمات العمرانية ملنطقة البحث؟
 )4ما مستوى رضا السكان عن اخلدمات املوجودة ابملنطقة؟
 )5ما اجتاهات سكان منطقة البحث حول تطوير املنطقة؟
 )6ما أهم خصائص األنشطة التجارية والعاملني هبا مبنطقة البحث؟
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مفاهيم الدراسة:
تعددت مفاهيم املناطق العشوائية وحناول تصنيف التعريفات وف ًقا للمداخل العمرانية
واالقتصادية واالجتماعية:

العشوائيات وف ًقا للمدخل العمراين:
جتمــع عم ـراين بــا خطــة (غــر خمطــط) يعــاين مــن نقــص أساســي يف اخلدمــات واملرافــق
الرئيســة (عــادل ،2008 ،ص.)239

العشوائيات وف ًقا للمدخل االقتصادية واالجتماعي:
املناط ــق العشـ ـوائية ه ــي املـ ـرادف جلي ــوب الفق ــر ،ويقب ــل القاطن ــون هب ــا معيش ــة
اجتماعيــة متدنيــة ،ويتجهــون للعيــش فيهــا بســبب ضعــف إمكاانهتــم االقتصاديــة (عــادل،
 ،2008ص .)239وىف هــذا الســياق وضعــت األمــم املتحــدة عــن طريــق برانمــج املوئــل
خصائ ــص مخ ــس لألحي ــاء الفق ــرة تتمث ــل يف:
 .1عدم الوصول املالئم للمياه اآلمنة
 .2عدم الوصول املالئم للصرف الصحي والبنية التحتية
 .3تدين اجلودة اهليكلية للسكن
 .4االزدحام
 .5وضع سكين غري آمن (املوئلhttps://ar.unhabitat.org/housing- ،
.)/slum-upgrading

تعريف جملس الشوري املصري:
ع ــرف جمل ــس الش ــوري املص ــري املناط ــق العش ـوائية أبهن ــا :عب ــارة ع ــن جتمع ــات س ــكانية
ـدي عل ــى أم ــاك الدول ــة .وم ــن
نش ــأت يف غي ــاب التخطي ــط الع ــام،
ً
وخروجــا ع ــن القان ــون وتع ـ ً
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الطبيع ــي أن تك ــون ابلت ــايل مناط ــق حمروم ــة م ــن كاف ــة أن ـواع املراف ــق واخلدم ــات األساس ــية م ــن
ميــاه وكه ـرابء ونقطــة شــرطة أو وحــدة صحيــة أو مدرســة او مواصــات ،وال تســتطيع أن متــر
هب ــا ع ـرابت اإلس ــعاف أو س ــيارات املطاف ــئ (جمل ــس الش ــوري.)1996 ،

التعريف االجرائي للدراسة:
منطقة درب املشاعر تقع ضمن احلدود اإلدارية للعاصمة املقدسة ،وهي جتمع عمراين
بال خطة (غري 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:
أول :املوجهات النظرية للدراسة:
ً
 )1اجتاه اإليكولوجيا البشريّة:Human Ecology Trend :
ب ــرز أقط ــاب دراس ــة االجت ــاه اإليكولوج ــي البش ــري م ــن ب ــن زعم ــاء مدرس ــة ش ــيكاغو
التقليديــة ،أو مــن بــن احملدثــن يف هــذا االجتــاه أمثــال (دنــكا  Duncanوشــنور Chnore
وجبــز  Gibbsومــا رتــن  Martinومكنــزي  Mokonziهــاويل) ،حيــث تبلــورت عوامــل
النمـ ّـو احلضــري يف املركــب اإليكولوجــي بعناصــره األربعــة وهــي( :البيئــة ،والســكان ،والتنظيــم
االجتماع ــي ،واملس ــتوى التكنولوج ــي) ،وميك ــن تص ــور ه ــذه املك ــوانت أو املتغ ـرات وه ــي يف
عالق ــات تبادليّ ــة ،حبي ــث ي ــؤدي التغ ــر يف إحداه ــا إىل التعدي ــل يف االخـ ـرايت .وتـَُع ـ ُّـد ه ــذه
املكــوانت إطـ ًـارا مقبـ ًـول لتفســر ظاهــرة النمـ ّـو احلضــري مــن خاللــه .ويف ظــل هــذه املكــوانت
األربعــة تظهــر جمموعــة مــن املشــكالت الــي تتصــل ابلنمـ ّـو احلضــري ومــن أمههــا :ظهــور مناطــق
متخلف ــة يف أج ـزاء م ــن النم ــط احلض ــري ،فض ـ ًـا ع ــن معيش ــة األف ـراد والنازح ــن م ــن املناط ــق
الريفيّــة إىل مواقــع ابلنمــط احلضــري ( .)Morris, 1968,pp.101-102وتعــر هــذه النظريــة
عل ــى حال ــة منطق ــة الدراس ــة حي ــث إهن ــا ظه ــرت كمنطق ــة عشـ ـوائية وس ــط املناط ــق احلضري ــة
املخطط ــة نتيج ــة إلزال ــة ع ــدد م ــن املناط ــق األخ ــرى ابملدين ــة فق ــام النازح ــن ابلس ــكن يف تل ــك
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املنطق ــة وه ــم غالبيته ــم م ــن جنس ــيات أجنبي ــة غ ــر اجلنس ــية الس ــعودية.

 )2نظرية املكان املركزي :Central Place Theory
صيغ ــت ه ــذه النظريّــة س ــنة  1933عل ــى ي ــد الع ــامل اجلغ ـرايف األمل ــاين (فال ــر كريس ــتالر
أساس ــا لتحدي ــد
 )Walter Christallerبوصفه ــا نظري ــة اس ــتنتاجية ّ
صمم ــت ً
عام ــةّ ،
حج ــم امل ــدن وعدده ــا وتوزيعه ــا ،وق ــد أتث ــر كريس ــتالر مبفاهي ــم نظـ ـرايت املواق ــع التقليدي ــة
التحض ــر أمهه ــا:
ال ــي أب ــرزت عـ ـ ّدة عوام ــل ميك ــن أن تس ــهم يف عمليّ ــة النم ـ ّـو احلض ــري و ّ
وجــود الســلع املركزيــة داخــل نطــاق هــذا املــكان ،ونشــاط ســكانه ،وتوافــر طــرق املواصــات
ووس ــائل النق ــل (.)Berryj,1970,pp.162-163
وجه ــت تل ــك النظري ــة الدراس ــة إىل أمهي ــة دراس ــة وج ــود الس ــلع املركزي ــة ونش ــاط س ــكان
املناطــق العشـوائية وتوافــر طــرق املواصــات ووســائل النقــل ،حيــث اتضــح مــن خــال الدراســة
وق ــوع منطق ــة الدراس ــة يف قل ــب مدين ــة مك ــة املكرم ــة وتط ــل عل ــى ع ــدد م ــن الش ـوارع املهم ــة
واحليويــة وطــرق املواصــات الرئيســة ممــا جيعــل كافــة وســائل النقــل متــر أمامهــا ،ممــا يفســر متســك
الس ــكان ابلتواج ــد يف املنطق ــة ابإلضاف ــة إىل وقوعه ــا يف قل ــب املدين ــة وذل ــك يس ــهل انتقاهل ــم
عــر رحــات يوميــة إىل العمــل والعــودة منــه وكذلــك إىل املؤسســات التعليميــة والعــودة يف وقــت
قياســي كمــا ســيتضح الح ًقــا.

 )3نظرية أقطاب النموّ :Growth Poles Theory
يـَُع ُّد فرانسوا بريوكس ّ Fransoi Perrouxأول من وضع دعائم هذه النظريّة يف سنة
النمو احلضري يقوم على وجود ميزة نسبيّة
 ،1955ويتلخص جوهر هذه النظريّة يف أن ّ
جمتمعا ،مثّ
كل ذلك ً
يف املكان سواءً أكانت ميزة جغرافيّة ،أم اجتماعيّة ،أم اقتصادية ،أم ّ
استغالل هذه امليزة ،وكذلك قيام عالقات تبادليّة بني منطقة القطب ،واجلزء احمليط هبا .ويف
حالة وجود منطقة أو أكثر من املناطق يف الدولة ،تتمتع مبيزات معينة ،اقتصاديّة واجتماعيّة،
حمورا للتنمية ابلنّسبة للمناطق األخرى ،وتؤثر فيها حبيث جتعلها تتجه إليها
وجغرافيّة جتعلها ً
دائما .ويذهب (فرانسوا بريوكس) إىل أن تنمية ذلك القطب تؤثر على تنمية املناطق اليت
ً
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تقع يف نطاق نفوذه ،وميكن هلذا القطب أن يتسبّب بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف حتديد
العالقات بني األنشطة االقتصادية ،واالجتماعيّة ويف طريقة أتديتها لوظائفها (أبوعياش،
 ،1979ص  .)34وتوجه هذه النظرية الدراسة يف نقطتني مها:
 .1وجــود ميــزة كبــرة ملدينــة مكــة املكرمــة قبلــة املســلمني يف العلــم أمجــع وكوهنــا تســتقبل
ـنوي ألداء فريضــة حلــج أو أداء مناســك العمــرة ممــا يدعــم النمــو
املاليــن مــن املســلمني سـ ًّ
احلضــري هبــا وف ًقــا هلــذه النظريــة.
 .2وقوع منطقة الدراسة يف قلب مدينة مكة املكرمة وتنميتها تؤثر على تنمية املناطق
اليت تقع يف حميطها وكذلك تنمية األنشطة االقتصادية واالجتماعية وغريها.

اثنيًا :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
العظمي من الوالدين ينامون يف حجرات مشرتكة مع أبنائهم ،ما يقرب من نصف العينة
يقومون بطهي طعامهم يف غرف املعيشة ،مصدر الطاقة لدى معظم املبحوثني هو موقد
الكريوسني ،كما توصلت الدراسة إىل أن غالبية السكان مهاجرين من مناطق ريفية .وتشرتك
هذه الدراسة مع دراستنا يف إلقائها الضوء على األمناط الشائعة من املساكن ومستوايت
السكان االقتصادية واالجتماعية (الضبع ،1997 ،ص .)168-125
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دراســة حممــد الشــريف :املناطــق العشــوائية مبكــة املكرمــة :اخلصائــص واملشــكالت
واحللول1424 ،ه2003 /م:
تناول ــت الدراس ــة بيئ ــة العم ـران مبك ــة املكرم ــة ،وأه ــم م ــا يعنين ــا يف ه ــذه الدراس ــة ه ــو م ــا
توصلــت إليــه مــن أن النمــو العش ـوائي يف مكــة املكرمــة انتــج عــن ســببني مهــا :هجــرة القبائــل
اجلماعي ــة ،واهلج ــرة العمالي ــة م ــن خ ــارج اململك ــة ،وبين ــت أن املناط ــق العشـ ـوائية مبك ــة حتت ــل
مواق ــع إسـ ـراتيجية (الشـ ـريف ،2003 ،ص ص .)78-22
دراســة فضــل حممــد األيــويب :العشــوائيات وأثرهــا علــى النمــو احلضــري ملدينــة بريــده
منوذجــا 2009م:
العليــا والغماســية ً
ج ــاء م ــن ب ــن أه ــداف ه ــذه الدراس ــة حتلي ــل البني ــة احلضري ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــة
جملتم ــع الدراس ــة (ح ــي العلي ــا والغماس ــية) ،وتق ــدمي ص ــورة واقعي ــة وحقيقي ــة ع ــن أح ـوال هذي ــن
احلي ــن .وتوصل ــت الدراس ــة إىل أن احلي ــن عشـ ـوائيان مبع ــي الكلم ــة ويظه ــر ذل ــك جليًّ ــا يف
التدهــور الشــامل لــكل القطاعــات ،وجــاء مــن أســباب تكويــن هذيــن احليــن العشـوائيني النمــو
احلضــري الس ـريع ،والتوســع العم ـراين واســتدعاء تيــار اهلجــرة لتلبيــة مشــاريع التنميــة ،ووصفــت
الدراســة مظاهــر احليــاة يف احليــن ابلفوضــى مــن حيــث املســاكن وشــبكات الطــرق الداخليــة
واس ــتخدام األراض ــي ،وأب ــرز مظاه ــر ذل ــك يف ضي ــق الط ــرق وع ــدم س ــفلتتها ،ابإلضاف ــة إىل
غرقهــا يف الوحــل ،والنفــاايت الصلبــة ،وتفشــي البطالــة .وســوف نســتفيد مــن هــذه الدراســة يف
حتلي ــل البني ــة احلضري ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــة وتقييمه ــا ألح ـوال كاف ــة القطاع ــات املكون ــة
للمنطقت ــن حم ــل الدراس ــة (األي ــويب ،2009 ،ص ص.)89-3
دراسة نبيل طه إمساعيل :املناطق العشوائية وطرق معاجلتها يف ضوء املعايري التخطيطية
للمناطق السكنية يف مدينة بغداد (بلدية الرشيد) 1431ه 2010 /م.
هدف ــت ه ــذه الدراس ــة التحليلي ــة الوصفي ــة إىل معاجل ــة املناط ــق العشـ ـوائية ع ــن طري ــق
وضــع األســاليب واآلليــات الــي تعــاجل وحتــد مــن ظهــور املناطــق العش ـوائية ابملــدن ،واختــذت
م ــن إس ــتمارة اإلس ــتبيان أداة جلم ــع بياانهت ــا ،وتوصل ــت الدراس ــة إىل أن الس ــبب يف تفضي ــل
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الس ــكان ه ــو وج ــود مس ــاحات كب ــرة ،ووج ــود أانس طيب ــن والتع ــاون ب ــن أفـ ـراد اجملتم ــع،
والق ــرب م ــن أماك ــن العم ــل ورخ ــص اإلجي ــارات ،ووج ــود أق ــارب ومع ــارف ابملنطق ــة ،وع ــن
اخلدمــات وتوافرهــا مبنطقــة الدراســة تبــن وجــود الكه ـرابء وميــاه الشــرب وهتويــة وتشــميس،
مــع عــدم وجــود نظــام ختلــص النفــاايت بصــورة رمسيــة يف املنطقــة .وتســتفيد دراســاتنا الراهنــة
م ــن ه ــذه الدراس ــة يف التع ــرف عل ــى عالق ــة املناط ــق العش ـوائية ابلق ــرب والبع ــد ع ــن أماك ــن
عم ــل قاطنيه ــا وم ــدي تواف ــر اخلدم ــات (إمساعي ــل.)2010 ،
دراسة ذكري عبداملنعم إبراهيم :العشوائيات من وجهة نظر سكان املناطق احلضرية
اجملاورة هلا :دراسة أنثروبولوجية يف حي سومر مبدينة بغداد 2012م:
يه ــدف البح ــث إىل دراس ــة املناط ــق العشـ ـوائية م ــن وجه ــة نظ ــر الس ــكان احلضري ــن،
ودرجــة أتثريهــا علــى تلــك املناطــق مــن حيــث أتثــر األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية
املتفاعلــة ،ويســعى البحــث إىل الوقــوف علــى األبعــاد االقتصاديــة الــي ابتــت تؤثــر علــى التنظيــم
االجتماعــي يف املناطــق احلضريــة مــن حيــث انتشــار مظاهــر الفقــر التجــاوز علــى أراضــي الدولــة
واتســاع نطــاق البنــاء العشـوائي وأتثــره علــى مورفولوجيــة املناطــق املخططــة حضـراي .وتوصلــت
الدراس ــة إىل أن هن ــاك ع ــدم تقب ــل احلضري ــن للتعام ــل م ــع س ــكان العشـ ـوائيات ،بس ــبب
املش ــكالت ال ــي يثريه ــا ه ــؤالء الس ــكان الس ــيما م ــا يتص ــل منه ــا ابملش ــاجرات واس ــتخدام
ـرا النتشــار
العنــف جتــاه بعــض ســكان املناطــق احلضريــة .كمــا ابتــت العشـوائيات مصـ ً
ـدرا خطـ ً
بعــض الظواهــر الســلبية كالتســول واالحنرافــات الســلوكية وأتثــره علــى ســكان املناطــق احلضريــة
ـرا لتلــوث املناطــق احلضريــة بســبب كثــرة
املتامخــة هلــا .وأضحــت املناطــق العشـوائية مصـ ً
ـدرا خطـ ً
القمام ــة .وحن ــاول م ــن خ ــال نتائ ــج ه ــذه الدراس ــة مقارن ــة اجتاه ــات الس ــكان حن ــو املناط ــق
العشـ ـوائية (إبراهي ــم ،2012 ،ص ص .)567-541
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درا س ــة الس ــيد حس ــن البس ــاطي :املش ــكالت ا ل ــي توا ج ــه األ س ــر الفق ــرة
األوىل ابلرعا ي ــة يف اجملتم ــع العش ــوائي ،بران م ــج مق ــرح للممارس ــة العا م ــة للخد م ــة
االجتماعي ــة للتعا م ــل معه ــا 2013م:
هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املشكالت اليت تواجه األسر الفقرية األوىل ابلرعاية يف
اجملتمع العشوائي ،والتوصل إىل مقرتح للتدخل املهين للممارسة العامة ،وتوصلت الدراسة
إىل أن املشكالت البيئية احتلت املرتبة األويل ابلنسبة ملشكالت املنطقة العشوائية ،تالها
املشكالت االقتصادية ،مث املشكالت األمنية ،مث الصحية ،مث املشكالت املتعلقة ابإلسكان
أخريا املشكالت التعليمية .كما توصلت الدراسة إىل وجود عوامل ترجع لطبيعة
واملرافق ،و ً
األسر املعيشية تؤثر يف شدة املشكالت منها :إعالة النساء لألسرة ،واحلالة االجتماعية،
ونوعية العمل ،واحلالة الصحية ألفرادها ،ومستوى الدخل وعدد أفراد األسرة .وسوف تستفيد
دراستنا الراهنة من التعرف على املشكالت اليت وردت فيها ومقارنتها ابملشكالت اليت عاىن
منها سكان منطقة الدراسة (البساطي ،2013 ،ص .)2235 - 2161
دراسة حسني أنور مجعه :أمناط املسكن العشوائي يف مصر :حتليل سوسيوأيكولوجي
لبعض املناطق مبدينة السويس 2013م.
يهــدف هــذا البحــث إىل وصــف وحتليــل أمنــاط العم ـران احلضــري العش ـوائي يف املــدن
املصريــة مــن خــال الق ـراءة العلميــة لنتائــج البحــوث امليدانيــة ،مــع تعيــن أمنــاط وخصائــص
هــذا العمـران ،وحتديــد انعكاســات البنيــة العمرانيــة ،ومســات الســكان علــى ثقافــة وســلوك أفـراد
اجملتمــع علــى أســاس أن هــذه الثقافــة وهــذا الســلوك يقفــان عائ ًقــا أمــام التخطيــط والتنفيــذ ألي
أنشــطة تنمويــة هلــذه املناطــق .وتوصلــت الدراســة إىل وجــود ازدواج بــن جيــل اآلابء واألبنــاء
إىل حــد مــا؛ فــاألوالد مــن جيــل الصغــار مشــغولون اإلنرتنــت واحملــاداثت واأللعــاب ،مبــا يشــكل
ذيوعــا لثقافــة الفضائيــات ،وتتســم املناطــق
فجــوة رقميــة بينهــم وبــن أابئهــم ،كمــا أن هنــاك ً
العش ـوائية 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 قاطــي املناطــق العشـوائية ومــدى التشــابه
يف بعــض الصفــات واألح ـوال املعيشــية (مجعــه ،2013 ،ص .)218-170
دراسة خالد بن صاحل الزهراين :املناطق العشوائية مبكة املكرمة بني الواقع
واملأمول :حنو بيئة آمنه ومستدامه 1436ه:
متث ــل ه ــدف الدراس ــة يف التع ــرف عل ــى اخلصائ ــص االجتماعي ــة واالقتصادي ــة والعمراني ــة
والبيئي ــة للمناط ــق العشـ ـوائية مبك ــة املكرم ــة ،حي ــث اعتم ــدت الدراس ــة عل ــى املنه ــج التارخي ــي
والوصف ــي التحليل ــي ،وتوصل ــت إىل وج ــود عالق ــات طيب ــه ب ــن س ــكان األحي ــاء العشـ ـوائية،
وأك ــدت عل ــى وج ــود اخت ــاف واض ــح وجوه ــري نظ ـ ًـرا ألن س ــكان ه ــذه املناط ــق م ــن غ ــر
موقع ــا إس ـراتيجيًّا
الس ــعوديني يش ــكلون
هاجس ــا أمنيًّــا ق ـ ًّ
ـوي ،كذل ــك حتت ــل املناط ــق العش ـوائية ً
ً
ح ــول املنطق ــة املركزي ــة ال ــي حتتض ــن الكث ــر م ــن املش ــروعات العمراني ــة .وس ــوف نس ــتفيد م ــن
هــذه الدراســة يف مقارنــة اخلصائــص املشــركة بــن قاطــي العشـوائيات خباصــة أهنــا طبقــت علــى
املناط ــق العش ـوائية اجمل ــاورة للمنطق ــة املركزي ــة ،بينم ــا ج ــاءت دراس ــتنا عل ــى منطق ــة أخ ــرى مم ــا
يعط ــي فرص ــة للمقارن ــة ب ــن نتائ ــج الدراس ــتني م ــن حي ــث الس ــمات واخلصائ ــص االجتماعي ــة
واالقتصادي ــة والبيئي ــة وغريه ــا (الزهـ ـراين1436 ،ه).
دراسة عادل حممد شنفري الصويعي :األحياء العشوائية :أسباهبا وواقع اخلدمات
والبنية التحتية هبا :أحياء احلطية  -سيدي يونس "دراسة حالة":
متثلت أهداف هذه الدراسة يف معرفة أسباب ظاهرة العشوائيات مع الرتكيز على مدى
توفر خدمات البنية التحتية األساسية وواقعها ،وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج ،أمهها :أن
األحياء العشوائية (جمال الدراسة) تعاين من ٍ
تدن كبري يف مستوى مرافق البنية األساسية
،ابإلضافة إىل مؤشرات الفقر األخرى مثل ضعف الدخل الشهري مقارنة أبعداد أفراد األسر.
وتشرتك 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:
تعترب هذه الدراسة دراسة وصفية تصف وتقرر الوضع الراهن ملنطقة درب املشاعر
،واعتمدت الدراسة على طريقة املسح االجتماعي الشامل.

جمتمع الدراسة:
متثــل أســلوب تطبيــق اإلســتبيان مــن خــال املســح الشــامل لكافــة األســر املعيشــية الــي
توج ــد مبنطق ــة البح ــث ،حي ــث مت تقس ــيم املنطق ــة إىل ( )8قطاع ــات حبثي ــة كم ــا ه ــو موض ــح
ابلش ــكل الت ــايل.

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

وحدة مجع البياانت:
تعت ــر األس ــرة ه ــي وح ــده مج ــع البي ــاانت حي ــث متك ــن فري ــق البح ــث م ــن مج ــع بي ــاانت
ـتبيان ،ه ــي كل م ــا مشلت ــه منطق ــة الدراس ــة ،موزعـ ـةً كالت ــايل )143( :عل ــى رب
( )151إس ـ ً
األســرة ،ومت تطبيــق إســتمارة علــى أصحــاب احملــات التجاريــة وعددهــم ( )8حمــات ،حيــث
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بل ــغ إمج ــايل س ــكان املنطق ــة ( )485س ــاكنًا.

نوعية البياانت:
بياانت اثنوية :من خالل فحص الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة مبوضوع دراستنا.
بي ــاانت ميداني ــة :س ــوف يت ــم احلص ــول عليه ــا م ــن خ ــال الدراس ــة امليداني ــة لألس ــر
املعيش ــية مبنطق ــة البح ــث.

أدوات مجع البياانت:
مت االس ــتعانة إبس ــتمارة إس ــتبيان كأداة جلم ــع البي ــاانت ،وق ــام فري ــق البح ــث بتصمي ــم
إســتبيان خــاص أبرابب األســر القاطنــن مبنطقــة البحــث وضــم بــن طياتــه ( )107أســئلة،
وإس ــتبيان خ ــاص ابلنش ــاط االقتص ــادي وتضم ــن ( )18سـ ـؤ ًال خمصص ــة جلم ــع بي ــاانت
األنش ــطة التجاري ــة مبنطق ــة البح ــث.
مت صياغ ــة األه ــداف التفصيلي ــة ل ــكل اس ــتبانة (رب األس ــرة – احمل ــات التجاري ــة) ،مث
وضــع حمــاور لألســئلة لتحقيــق اهلــدف األساســي اخلــاص ابإلســتبانة ،حبيــث يشــمل كل حمــور
جمموع ــة م ــن األس ــئلة ال ــي يربطه ــا راب ــط حم ــدد.
 البياانت الشخصية للمبحوثني.
 األبعاد االقتصادية وتشمل :امللكية واحليازة – ميزانية األسرة – املهنة األساسية
ألفراد جمتمع البحث – النشاط االقتصادي السائد أوجه االنفاق وغريها.
 األبعاد االجتماعية والدميوغرافية وتشمل :توزيع السكان وفقاً للنوع – اهلجرة إىل
ومن منطقة البحث – احلاجات األساسية للمنطقة وغريها.
 املساكن :نوعية املساكن – االجيارات وقيمتها – مساحة املسكن – عدد الغرف
ومساحتها – نوع دورات املياه – طبيعة الصرف الصحي – مصدر االضاءة – حيازة
			
المجلد الثاني عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤1ه /مارس ٢٠١٩م

17

ائيات بمدينة َّ
المكرمة
مكة
َّ
األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشو ّ

السلع املعمرة وغريها

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
إىل جانب بعض املقرتحات والتعديالت اليت استفاد منها فريق البحث ،ومت تعديلهما يف
ضوء هذه املقرتحات*.

تدريب الباحثني:
مت اختيار ابحثني مدربني من طالب الدراسات العليا جبامعة أم القري ،والذين هلم خربة
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 وف ًقا للقطاعات اليت مت تقسيم منطقة البحث عليها ،ومت عقد عدد من ورش
العمل مع الفريق للتدريب على استيفاء األسئلة من املبحوثني ،وكذلك تدوين مالحظاهتم
وحواراهتم اجلانبية قبل وبعد استيفاء االستبيان ،وخصصت واحدة من ورش العمل لعقد
حماكاة واقعية لعملية مجع البياانت بني جامعي البياانت قبل النزول للميدان.

التجربة االستطالعية لإلستبانة ،ومراجعتها وصياغتها النهائية.
• مت عقد اختبار قبلي ( )Pre - Testلإلستباانت لتحقيق ما يلي:
 تسلي ــم كل ابحــث منطقه عملــه على الطبيعة التأكد من أن األسئلة واضحة ويستوعبها للمبحوثني. تقدير متوسط املدة اليت يستغرقها استيفاء كل استبانة.* ضمــت هيئــة احملكمــن :األســتاذ الدكتــور "عبــدهللا حممــد عبدالرمحــن" أســتاذ علــم االجتمــاع  ،الدكتــور حممــد محــزة أمــن 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 بناءً على نتائج التجربة االستطالعية.

آليات العمل امليداين:
مت تقسيم النطاق املكاين إيل ( )8مناطق عمل وختصيص جمموعات العمل عليه،و
تقسيم النطاق الزمين وختصيص جمموعات العمل عليه خالل ساعات متفرقة من اليوم حىت
يضمن فريق البحث وجود املبحوثني املستهدفني.

هتيئة جمتمع الدراسة:
مت توجي ــه فري ــق البح ــث ابالتص ــال ابألطـ ـراف الفاعل ــة يف هتيئ ــة أفـ ـراد جمتم ــع الدراس ــة
والقائم ــن عل ــى امل ــكان ليتعاونـ ـوا م ــع جامع ــي البي ــاانت ،وإزال ــة أي صع ــوابت مس ــتقبلية
جتاهه ــم ،وذل ــك عش ــية القي ــام إبجـ ـراء الدراس ــة امليداني ــة.

املبحث الثاين :مناقشة نتائج الدراسة:
 -1اخلصائص الدميوغرافية لألسر املعيشية:
أول :اخلصائص الدميوغرافية ألرابب األسر:
ً
 )1غالبية أرابب األسر يعيلها ذكور ،بنسبة%99من جمموع أسر املنطقة ،يف حني مثلت
املرأة املعيلة  %1فقط.
عامــا) أكــر فئـةً عمريــة مــن ســكان املنطقــة،
 )2جــاءت فئــة الســن مــا بــن (ً 50 – 40
حيــث مثلتهــا نســبة  ،%78تلتهــا فئــة الســن مــن  20ســنةً إىل  40ســنةً ،بنســبة ،%18
ونس ــبة  %2للفئ ــة أق ــل م ــن  20س ــنةً ،و %2للفئ ــة األكث ــر م ــن  60س ــنةً .ويتض ــح أن
غالبي ــة أرابب األس ــر يقع ــون يف الفئ ــة العمري ــة م ــا ب ــن  20س ــنةً إىل  60س ــنةً ،ومثلته ــا
نســبة  %96مــن جممــوع ســكان املنطقــة.
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 )3إن أكثر من نصف سكان منطقة الدراسة يُعدون من اجلنسية الباكستانية ،حيث
بلغت نسبتهم  %52من جمموع سكان املنطقة ،ومثلت الفئة األعلى ،تلتها نسبة
السعوديني ،واليت احتلت املرتبة الثانية ،بنسبة  ،%33وجاء املصريون يف املرتبة الثالثة،
بنسبة  ،%3وىف املرتبة الرابعة جاءت نسبة  %2لإلندونيسيني ،و %2من السكان
أخريا جاءت الفئات األخرى من اجلنسيات اهلندية  ،%1واملغربية ،%1
اليمنيني ،و ً
والسودانية  ،%1والنيجريية  ،%1واألفغانية ،% 1وجنسيات أخري بنسبة  ،%3وتتفق
هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة خالد الزهراين من أن معظم سكان املناطق
العشوائية من غري السعوديني ،وكذلك ما توصلت إليه دراسة حسني مجعة من عدم
التجانس الثقايف مما يصعب معه الوقوف على ملمح ثقايف واحد.
 )4من حيث اللغات اليت جييدها سكان املنطقة :جاءت نسبة اللغة العربية ،%42
واألردو بنسبة  ،%42والبلوشي بنسبة  ،%8وعدد من اللغات األخرى بنسبة .%8

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

 )5نس ــبة  %74م ــن أرابب األس ــر قامـ ـوا ابلتس ــجيل يف برانم ــج دع ــم املواط ــن ،بينم ــا
رب
 %26مل يس ــجلوا يف الربانم ــج( ،وق ــد مت سـ ـؤال الس ــعوديني فق ــط ،وعدده ــم َّ 47
أس ــرٍة ،حي ــث ه ــم فق ــط الذي ــن حي ــق هل ــم التس ــجيل يف برانم ــج دع ــم املواط ــن) ،ونس ــتنتج
مــن ذلــك ضعــف الدخــل الشــهري لغالبيــة األســر الســعودية مــن قاطــي منطقــة البحــث،
ويتف ــق ذل ــك م ــع نتائ ــج دراس ــة الصويع ــي.
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تعليم ــا متوس ـطًا نس ــبة كب ــرة ،حي ــث ج ــاءت
 )6احتل ــت فئ ــة أرابب األس ــر املتعلم ــن ً
نســبتها  ، %40تلتهــا نســبة  %27للمتعلمــن تعليــم الثانــوي ،و %13للمتعلمــن تعليمـاً
تعليمــا
جامعيـاً ،و  %12ملــن يقـرأ ويكتــب ،واألميــن مثلــت نســبتهم  ،%3.3واملتعلمــن ً
ابتدائيًّــا  ،%2.7واحلاصل ــن عل ــى درج ــة املاجس ــتري بنس ــبة  .%2ونس ــتنتج م ــن ذل ــك أن
تعليم ــا متوسـ ـطًا بصف ـ ٍـة عام ــة ،حي ــث بلغ ــت نس ــبتهم
غالبي ــة أرابب األس ــر متعلم ــون ً
جمتمع ــن  ،%67واألمي ــن بلغ ــت نس ــبتهم .%3.3
 )7ابلنس ــبة للحال ــة االجتماعي ــة ل ــرب األس ــرة :كش ــفت الدراس ــة أن  %91منه ــم
متزوجــن ،بينمــا مــن مل يتزوج ـوا ،ويعولــون أســر (أخ أكــر) مثـ ًـا جــاءت نســبتهم ،%6
أم ــا األرام ــل فج ــاءت نس ــبتهم  ،%2وفئ ــة املطل ــق ج ــاءت بنس ــبة .%1

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

 )8وع ــن حال ــة العم ــل ،اتض ــح ان أرابب األس ــر الذي ــن يعمل ــون نس ــبتهم  ،%96بينم ــا
نس ــبة  %4منه ــم ال ميارس ــون أي عم ـ ٍـل.
رب ٍ
أسرة:
 )9وعن خصائص عمل أرابب األسر الذين يعملون ،وعددهم َّ 137
أ .يعم ــل  %84م ــن أرابب األس ــر يف القط ــاع اخل ــاص ،ونس ــبة  %16منه ــم يعمل ــون
يف القط ــاع احلكوم ــي.
ب .وخبصــوص االســتقرار يف العمــل؛ فقــد اتضــح مــن الدراســة أن نســبة  %69يعملــون
بصفـ ٍـة دائمــة ،ونســبة %10أصحــاب عمــل ،أمــا فئــة مــن يعملــون عمـ ًـا مؤقتًــا جــاءت
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نســبتهم  ،%17والعاملــون بــدون عقــد  ،%3والعمالــة املومسيــة  .%1نســتنتج مــن ذلــك
أن نس ــبة  %79م ــن أرابب األس ــر مس ــتقرون يف عمله ــم.

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

مهمــا مــن عوامــل االســتقرار
جّ .مثَّــل بُعــد مــكان العمــل ،أو قربــه مــن الســكن عامـ ًـا ًّ
الس ــكين ،حي ــث تب ــن أن نس ــبة  %93م ــن أرابب األس ــر يعمل ــون يف مك ــة املكرم ــة،
بينم ــا م ــن يعم ــل خ ــارج مك ــة املكرم ــة ،فكان ــت نس ــبتهم  ،%7ونس ــتنتج م ــن ذل ــك
أن م ــن أه ــم أس ــباب الس ــكن ابملنطق ــة ه ــو الق ــرب م ــن أماك ــن العم ــل ،ويتف ــق ذل ــك
م ــع نتائ ــج دراس ــة نبي ــل إمساعي ــل.
 )10وع ــن تواف ــر ف ــرص عم ــل مبنطق ــة الدراس ــة أك ــدت نس ــبة  %51م ــن أرابب األس ــر
أنــه ال توجــد فــرص عمــل ،وأفــادت نســبة  %49أنــه توجــد ابملنطقــة فــرص للعمــل .وعــن
طريــق املالحظــة املباشــرة لفريــق البحــث اتضــح أنــه ال توجــد فــرص عمــل ابملنطقــة
لصعوبــة تضاريســها اجلغرافيــة ،غــر أن نســبة َمــن أجابــوا بوجــود فــرص عمــل قصــدوا
القــرب املــكاين ألماكــن العمــل.
 )11ابلنســبة لســفر أرابب األســر خــارج اململكــة ،فقــد اتضــح أن  %49منهــم ســافروا
للخــارج ،بينمــا  %51مل يســافر خــارج اململكــة.
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شكل ( :)5توزيع جمتمع البحث حسب السفر إىل اخلارج

 )12وعــن أســباب الســفر إىل اخلــارج ،فكانــت أهــم األســباب يف قضــاء اإلجــازة ابملوطــن
األصل ــي ،وج ــاءت بنس ــبة  %88م ــن أرابب األس ــر ،وم ــن املمك ــن أن يفس ــر ذل ــك
بوجــود نســبة ال أبس هبــا مــن الســكان مــن املقيمــن ،وجــاءت أســفارهم إىل بلداهنــم
األصلي ــة لقض ــاء اإلج ــازة ،وجــاءت نســبة الســفر للعــاج  ،% 8والعمــل بواقــع ،%3
والتعلي ــم بنس ــبة .%1

شــكل ( :)6توزيــع جمتمــع البحــث حســب نــوع اهلويــة

 )13غالبي ــة س ــكان املنطق ــة م ــن املقيم ــن ،وذل ــك ترتمج ــه نوعي ــات اهلوي ــة ال ــي حيمله ــا
الســكان ،فنســبة  %63منهــم حيمــل بطاقــة إقامــة ،تليهــا حاملــو اهلــوايت بنســبة ،%29
وأصحــاب البطاقــات البيضــاء بنســبة  ،%4تليهــا فئــة الســكان بــدون هــوايت ونســبتهم
 ،%1والذيــن مل حيــددوا  ،%3ونشــر هنــا إىل أن فئــة مــن مل حيــدد هــم الذيــن بــدون هويــة،
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أو انتهــت هويتــه ،ومل يســتطع جتديدهــا ،ولكنــه خــاف أن يصــرح بذلــك لفريــق البحــث.
اثنيًا :اخلصائص الدميوغرافية ألفراد األسرة:
 )1عن عالقة املقيمني برب األسرة :فقد تبني من الدراسة أن  %64من األسر يعيش معهم
األبناء والبنات يف نفس حمل السكن مبنطقة الدراسة ،ونسبة  %25.7األزواج والزوجات،
غري أن بعض األسر يعيش معها األب أو األم بنسبة  ،%3واألخ أو األخت بنسبة ،%2.8
ابإلضافة إيل وجود العم أو العمة بنسبة  ،%0.4ونسبة %0.2لألسر اليت يعيش معها اجلد
معا ،وال
أخريا من يعيشون ً
واجلدة ،و %0.2لألسر اليت يعيش معها زوج االبن أو االبنة ،و ً
تربطهم روابط أسريه جاءت نسبتهم  ،%3.7حيث يربطهم عالقة السكن فقط ،مما جيعلنا
نستنتج أن منط األسرة النواة هو النمط السائد ،وبنسبة .%89.7
 )2مثلت نسبة اإلانث من أفراد األسر  ،%58ونسبة الذكور  %42من سكان املنطقة.
تعليمــا متوسـطًا ،%28
 )3وعــن مســتوى تعليــم أفـراد األســر :احتلــت فئــة الســكان املتعلمــن ً
تعليم ــا ابتدائيًّــا  ،%21مث املتعلم ــن تعلي ــم اثن ــوي بنس ــبة  ،%20ونس ــبة
تلته ــا نس ــبة املتعلم ــن ً
 %18مل ــن يق ـرأ ويكت ــب ،أم ــا م ــن ه ــم دون س ــن التعلي ــم ج ــاءت نس ــبتهم  ، %8و %2نس ــبة
ـرا َم ــن ه ــم ىف مرحل ــة رايض األطف ــال
الس ــكان األمي ــن ،و %2م ــن الس ــكان جامعي ــن ،وأخ ـ ً
بنســبة  ،%1وميكــن القــول إن هــذه النتيجــة تتفــق ونتائــج دراســة حســن مجعــة مــن أن التعليــم
يش ــكل قيم ــة أساس ــية ألبن ــاء األس ــر إذ حت ــرص األس ــر عل ــى تعلي ــم أبنائه ــم.
 )4وعــن حالــة العمــل :فقــد كشــفت الدراســة أن  %35مــن ســكان املنطقــة مــن فئــة الدارســن
مبراحــل التعليــم املختلفــة ،وال يعملــون (متفرغــون للدراســة) ،تليهــا نســبة  %22ال يعملــون ،أمــا
رابت املنــزل فمثلتهــا نســبة  ،%16والعاملــون مــن أفـراد األســر نســبتهم  ،%13و َمــن هــم دون
س ــن العم ــل  ،%12ونس ــبة أبن ــاء األس ــر الذي ــن يدرس ــون ويعمل ــون يف نف ــس الوق ــت ،فكان ــت
نســبتهم  ،%1ونســبة املتقاعديــن .%1
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 )5وعــن احلالــة االجتماعيــة :جــاءت نســبة العُـزاب مــن ســكان منطقــة الدراســة  ،%51تليهــا
ومــن هــم دون ســن الــزواج بنســبة  ،%15واألرامــل .%3
نســبة املتزوجــن بنســبة َ ،%31
 )6أمــا عــن أســباب الســفر للخــارج :فقــد أوضحــت الدراســة أن نســبة  %94ســافروا لقضــاء
اإلج ــازة يف املوط ــن األصل ــي ،و % 4.5للعم ــل ،و %1للع ــاج ،و %0.5للتعلي ــم.
 -2اخلصائص االقتصادية ،واالجتماعية لسكان املنطقة:
 )1فيم ــا يتعل ــق مبس ــتوى الدخ ــل الش ــهري :تكش ــف الدراس ــة أن  %27م ــن س ــكان منطق ــة
الدراس ــة يقع ــون يف فئ ــة أصح ــاب الدخ ــول م ــن(  3000 – 2001ر ٍ
ايل)  ،تليه ــا فئ ــة م ــن
ايل) بنس ــبة  %15م ــن الس ــكان ،وفئ ــة م ــن(  4000 – 3001ر ٍ
( 5000-4001ر ٍ
ايل)
بنس ــبة  %14م ــن س ــكان منطق ــة البح ــث ،مث فئ ــة م ــن (  2000 – 1001ر ٍ
ايل) بنس ــبة
 %14أيضـ ـاً ،وفئ ــة الس ــكان م ــن أصح ــاب الدخ ــول م ــن (  7000-6001ر ٍ
ايل) نس ــبتهم
 ،%6وفئــة مــن (  15000 – 10001ر ٍ
أيضــا ،وفئــة دخــول الســكان ( 5001
ايل) ً %6
ايل) بنس ــبة  ،%5وفئ ــة م ــن (  1000-9001ر ٍ
6000ر ٍايل) بنس ــبة  %4م ــن الس ــكان،
والفئــة األقــل مــن (  1000ر ٍ
ايل) ،جــاءت نســبتها  %3مــن ســكان منطقــة البحــث ،وفئــة مــن
ايل) نس ــبتها  ،%3و فئ ــة م ــن (  8000-7001ر ٍ
(  9000 -8001ر ٍ
ايل) بنس ــبة ،%2
وفئ ــة األكث ــر م ــن ( 30000ر ٍ
ايل) بنس ــبة  .%1وميك ــن الق ــولَّ :
إن  %70م ــن س ــكان منطق ــة
البح ــث ،دخله ــم الش ــهري أق ــل م ــن (  5000ر ٍ
ايل) ،ويدلن ــا ذل ــك عل ــى أن غالبي ــة س ــكان
املنطق ــة م ــن أصح ــاب الدخ ــول املتوس ــطة.

شكل ( :)7توزيع االسر حسب مصادر الدخل
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ائيات بمدينة َّ
المكرمة
مكة
َّ
األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشو ّ

 )2ش ــكل عم ــل رب األس ــرة املص ــدر األساس ــي للدخ ــل ،بنس ــبة  %47م ــن س ــكان
منطق ــة الدراس ــة ،وج ــاءت نس ــبة  %11مل ــن اعتم ــدوا عل ــى إجي ــار ش ــقة كمص ــدر
للدخ ــل ،ونس ــبة  %1لعم ــل األبن ــاء ،و %1للتأج ــر أثن ــاء ف ــرة احل ــج ،بينم ــا احتل ــت
نس ــبة  %40للمص ــادر األخ ــرى للدخ ــل ،وال ــي متثل ــت يف( :عم ــل الزوج ــة ،واحلص ــول
عل ــى مس ـ ٍ
ـاعدات حكومي ــة وخاص ــة).
 )3أما عن مصادر الدخل اإلضافية :احتل العمل احلر مكان الصدارة ،كمصد ٍر من
مصادر الدخل اإلضافية بنسبة  ،%47بينما جاء أتجري شقة ٍ
بصفة مستمرة يف املواسم
وغريها ،بنسبة  ،%11تليها التأجري أثناء احلج بنسبة  ،%1وعمل أحد أفراد األسرة بنسبة
 ،%1ومصادر أخري للدخل اإلضايف  -%40وقد سبق اإلشارة إليها .-ويالحظ هنا
ٍ
وبصورة دائمة،
أن أتجري السكن كمصد ٍر إضايف للدخل ،ميثل  %12يف املواسم،
مما يربر آراء البعض برفض تطوير املنطقة ،أو على األقل تطلعهم للعودة اثنيةً بعد
التطوير حىت يستمر مصدر الدخل اإلضايف هلم دون تغيري.
 )4وع ــن ملكي ــة األس ــرة لس ــيارات صغ ــرة :ف ــإن نس ــبة  %41م ــن أس ــر س ــكان منطق ــة
البح ــث ميتلك ــون س ــيارةً واح ــدة ،ونس ــبة  %5متتل ــك س ــيارتني ،و %1م ــن األس ــر متتل ــك
ث ــاث س ــيار ٍ
ات صغ ــرة ،أم ــا األس ــر ال ــي ال متتل ــك س ــيارة فج ــاءت نس ــبتها أكث ــر م ــن
نص ــف س ــكان املنطق ــة ،بنس ــبة .%53
 )5ابلنسبة مللكية األسر للسيارة الكبرية :تبني عدم امتالك الغالبية العظمي من األسر
لذلك النوع من السيارات بنسبة  ،% 81بينما نسبة  %17من األسر ميتلك سيارةً
واحدة منها ،ونسبة من ميتلك سيارتني  ،%1ونسبة من ميتلك أربع سيار ٍ
ات .%1
ونستنتج من ذلك أن الغالبية العظمي من السكان ليست لديهم القدرة املادية على
امتالك ٍ
سيارة كبرية الرتفاع مثنها ،مما يؤكد املشاهدات امليدانية اليت تؤكد تدين احلالة
االقتصادية للغالبية العظمى من سكان منطقة البحث.
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شكل ( :)8توزيع األسر حسب عدد األجهزة التليفزيونية اململوكة لكل أسرة

 )6تكش ــف الدراس ــة أن  %39م ــن س ــكان منطق ــة الدراس ــة ميتلك ــون جه ــاز تليفزي ــون
واحــد ،ومــن ميتلكــون جهازيــن  ،%3بينمــا جــاءت النســبة األكــر مــن الســكان  %58ال
ميتلكــون جهــاز تليفزيــون .وابملالحظــة املباشــرة ،واحل ـوارات اجلانبيــة مــع املبحوثــن؛ تبــن
ـتعدادا للتطوي ــر ،وم ــن مث فإهن ــم قام ـوا
أن غالبي ــة الس ــكان يس ــتعدون ملغ ــادرة املنطق ــة اس ـ ً
بنقــل أمتعتهــم ،ومنهــا :التليفزيــون مــن منازهلــم.

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

 )7ال ميتلــك غالبيــة األســر القاطنــة ابملنطقــة مســتقبل للقنـوات فضائيــة (،)Receiver
بنس ــبة  ،%74بينم ــا م ــن ميتلك ــون جه ـ ًـازا واح ـ ًـدا  ،%24ونس ــبة  %1مل ــن ميتلك ــون
جهازي ــن ،وم ــن ميتلك ــون ثالث ــة أجه ــزة نس ــبتهم  ،%1وختتل ــف ه ــذه النتيج ــة م ــع م ــا
جــاءت بــه دراســة حســن مجعــة مــن ذيــوع ثقافــة الفضائيــات يف منطقــة دراســته ،حيــث
تع ــر ه ــذه النتيج ــة ع ــن عك ــس ذل ــك.
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ائيات بمدينة َّ
المكرمة
مكة
َّ
األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشو ّ

شكل ( :)10توزيع األسر حسب أعداد أجهزة الكمبيوتر املكتيب اململوكة لكل أسرة

 )8وع ــن امت ــاك األس ــر ألجه ــزة كمبيوت ــر مكت ــي :تب ــن أن  %91منه ــم ال متتل ــك
ـازا واحـ ًـدا جــاءت نســبتهم  ،%6و %3فقــط
جهــاز كمبيوتــر مكتــي ،ومــن ميتلكــون جهـ ً
م ــن األس ــر ميتلك ــون جهازي ــن.

شــكل ( :)11توزيــع األســر حســب أعــداد أجهــزة الكمبيوتــر احملمولــة اململوكــة لــكل أســرة

 )9وابلنظ ــر إىل نس ــبة م ــن ال ميتلك ــون جه ــاز كمبيوت ــر حمم ــول (الب ت ــوب)،
فنجده ــا نص ــف قاط ــي املنطق ــة بنس ــبة  ،%50بينم ــا م ــن ميتلك ــون جه ــازاً واح ــداً
 ،%39وجهازيــن  .%11ونســتنتج مــن خــال التحليــل الســابق :تراجــع أمهيــة اقتنــاء
جه ــاز كمبيوت ــر مكت ــي ،خاصـ ـةً بع ــد التوس ــع يف انتش ــار الكمبيوت ــر احملم ــول ،مم ــا
يفس ــر أن نص ــف قاط ــي املنطق ــة ميتلك ــون جه ــاز كمبيوت ــر حمم ــول ،بينم ــا نس ــبة %9
منه ــم متتل ــك كمبيوت ــر مكت ــي.
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شكل ( :)12توزيع األسر حسب أعداد أجهزة اتبلت اململوكة لكل أسرة

 )10غالبيــة أســر املنطقــة ال متتلــك أجهــزة لوحيــة (اتبلــت) ،بنســبة  ،%63بينمــا نســبة
األســر الــي متتلــك أجهــزة لوحيــة  ،%37حي ــث لوح ــظ أن معظ ــم م ــن ميتلك ــون تل ــك
ـول.
ـون حمم ـ ً
األجه ــزة يس ــتخدموهنا تليف ـ ً
 )11ج ــاءت الغالبي ــة العظم ــي م ــن األس ــر متتل ــك أجه ــزة تليف ــون ج ـوال ،حي ــث بلغ ــت
نس ــبة م ــن ميتلك ــه  ،%97وم ــن ال ميتلك ــون جه ــاز تليف ــون حمم ــول؛ مثل ــت نس ــبتهم .%3
 )12وابلنســبة ملــن ميتلكــون أجهــزة تليفــون حممــول :فقــد تبــن مــن الدراســة أن %25
منهــم ميتلكــون جهازيــن ،و %25ميتلكــون ثالثــة أجهــزٍة ،و %25لديهــم مخســة أجهــزٍة،
ـازا واح ــدا .%8
أم ــا األس ــر ال ــي متتل ــك أربع ــة أجه ــزٍة؛ فكان ــت نس ــبتهم  ،%17وجه ـ ً
وتفس ــر ارتف ــاع تل ــك النس ــبة المت ــاك أكث ــر م ــن جه ــاز؛ م ــرده أن األس ــر تتك ــون
م ــن أب وأم وأبن ــاء ،وه ــذه األجه ــزة متتلكه ــا األس ــرة ككل ،فم ــن الطبيع ــي أن
تك ــون نس ــبة امت ــاك األس ــرة ألكث ــر م ــن تليف ــون ،موزع ـةً عل ــى أفراده ــا ،وليس ــت
م ــع ش ـ ٍ
ـخص واح ــد م ــن أف ـراد األس ــرة.
 %97 )13م ــن أس ــر املنطق ــة ال متتل ــك منص ــة لأللع ــاب اإللكرتوني ــة ،بينم ــا  %3م ــن
األس ــر متتل ــك تل ــك املنص ــة.
 )14ال متتلــك نســبة  %72مــن األســر أجهــزة إنرتنــت الســلكية ،بينمــا مــن ميتلــك جهـ ًـازا
واحـ ًـدا مــن األســر جــاءت نســبتهم  ،%22و %6مــن األســر ميتلكــون جهازيــن.
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ائيات بمدينة َّ
المكرمة
مكة
َّ
األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشو ّ

 )15قامت نسبة  %55من مالك مساكن منطقة الدراسة ببناء مساكنهم من أمواهلم
اخلاصة ،ونسبة  %42ورثوا مساكنهم كما هي على حالتها ،و %2حصلوا على ٍ
قروض
من بنوك ،بينما  %1من األسر قاموا إبنشاء منازهلم ابالقرتاض من أفراد.
 )16مثلت نسبة األسر املشمولة ابلضمان االجتماعي  %74من األسر السعودية
القاطنة مبنطقة الدراسة ،بينما جاءت نسبة األسر غري املشمولة ابلضمان .%26

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

 )17كشــفت بيــاانت الدراســة أن أغلبيــة كبــرة مــن أســر منطقــة الدراســة ،بنســبة %40
ج ــاء مع ــدل إنفاقه ــا الش ــهري م ــن (  200 – 100ر ٍ
ايل) عل ــى مي ــاه الش ــرب ،تليه ــا
األســر الــي تنفــق مــن (  300– 200ر ٍ
ايل) بنســبة  ،%22مث الذيــن ينفقــون أقــل مــن
ٍ
ـرا
(  100رايل) بنســبة  ،%13ونســبة  %3للفئــة الــي تنفــق أكثــر مــن  300رايل ،وأخـ ً
نســبة  %22مــن الســكان مل تبــن وهــم َمــن لديهــم مســاكن ابملنطقــة ،ولكــن ال يقيمــون
فيهــا ،أو يقومــون بزايرهتــا مــن ح ـ ٍ
ن آلخــر.
 )18أما عن معدل اإلنفاق الشهري على املأكل :فجاءت نسبة  %26.5من سكان
ايل–  1000ر ٍ
املنطقة ينفقون ما بني (  500ر ٍ
ايل) ،ونسبة  %25ملن جاء معدل
إنفاقهم الشهري ( 2000ر ٍ
ايل) فأكثر ،ونسبة  %22.5من األسر معدل إنفاقها ما بني
ايل) ،مث نسبة  %7ملا بني ( 2000 – 1500ر ٍ
( 1500 - 1000ر ٍ
ايل) ،واألقل من
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( 500ر ٍ
أيضا ،جاءت نسبتهم  ،%7ومن مل يبني نسبتهم  %12وهى تلك الفئة
ايل) ً
سالفة الذكر ممن ال يقطنون ابملنطقة.

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

 )19أما معدل اإلنفاق الشهري على الكهرابء :فقد متثلت نسبة من ينفقون أقل من( 500
ايل)  %78من األسر ،تليها نسبة ما ينفقون ما بني(  1000 – 500ر ٍ
رٍ
ايل) ،بنسبة ،%8
مث  %2لألكثر من(  1000ر ٍ
أيضا نفس
ايل) ًّ
شهري ،ومن ال ينطبق عليهم ذلك  ،%12وهى ً
الفئة اليت ال تقيم مبنطقة الدراسة إقامة كاملة.
 )20يتضح من استعراض بياانت الدراسة االقتصادية امليدانية أن  %31من األسر ،معدل
إنفاقهم الشهري علي اجلوال ما بني( 200 – 100ر ٍ
ايل) ،و % 8ينفقون ما بني (-200
ايل) ،و %4ينفقون أكثر من( 300ر ٍ
ايل) ،و %5ينفقون أقل من ( 100ر ٍ
 300ر ٍ
ايل) شهريًّ ،
تليفون جو ًال ،وتلك
بينما من ال ينطبق جاءت نسبتهم  ،%52وهم ما بني الفئة اليت ال حتمل ً
اليت مل تستطع إعطاء أرقام عن حجم إنفاقها الشهري .وابملالحظة املباشرة لفريق البحث
جوال ،وفيها األب واألم
يتبني أن حجم اإلنفاق املذكور على أفراد األسرة الذين حيملون ً
فردا واح ًدا من األسرة.
واألبناء ،وليس ً
 )21ومــن حيــث معــدل اإلنفــاق الشــهري علــى الصحــة :فــإن نســبة  %15مــن األســر تنفــق
ـهري ،وم ــن ينفق ــون أكث ــر م ــن( 300ر ٍ
عل ــى الصح ــة م ــا ب ــن ( 300 – 200ر ٍ
ايل)
ايل) ش ـ ًّ
نســبتهم  ،%14ومــن( 200 – 100ر ٍ
ايل) نســبتهم  ،%4بينمــا مــن ال ينفــق علــى الصحــة
			
المجلد الثاني عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤1ه /مارس ٢٠١٩م

31

ائيات بمدينة َّ
المكرمة
مكة
َّ
األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشو ّ

جــاءت نســبتهم .%67

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

ـهري مــا بــن ( 200 – 100ر ٍ
ايل) ،ومــا
 )22ينفــق  % 20مــن األســر علــى النقــل شـ ًّ
بــن ( 300 – 200ر ٍ
ايل) نســبة  ،%11أمــا فئــة اإلنفــاق علــى النقــل ألكثــر مــن (300
ايل)؛ فكان ــت نس ــبتهم  ،%5ونس ــبة  %2للفئ ــة األق ــل م ــن( 100ر ٍ
رٍ
ايل) ،بينم ــا م ــن ال
ينف ــق عل ــى النق ــل مثل ــت نس ــبتهم  ،%62وميك ــن الق ــول :إن تل ــك النس ــبة مم ــن ميتلك ــون
ســيار ٍ
ات خاصــة ،أو الذيــن ال يقطنــون مبنطقــة البحــث ،ولكــن لديهــم ســكن هبــا.
 )23غالبي ــة األس ــر القاطن ــة مبنطق ــة الدراس ــة ،والذي ــن ال تؤج ــر مس ــاكنهم أثن ــاء ش ــهر
رمض ــان الك ــرمي ،ج ــاءت نس ــبتهم  %91أس ــرة ،بينم ــا نس ــبة  %9م ــن األس ــر تؤج ــر يف
ش ــهر رمض ــان للمعتمري ــن.
 )24ابلنســبة لتأجــر املســاكن خــال موســم احلــج :فــإن  %90مــن األســر ال تؤجــر يف
موســم احلــج ،بينمــا  %10منهــم يؤجــر خــال احلــج ،ونســتنتج مــن ذلــك أن نســبة %10
تقريبًــا تق ــوم بتأج ــر مس ــاكنهم خ ــال مومس ــي احل ــج والعم ــرة ،ويع ــي ذل ــك أن س ــكنهم
ـتثمار جتــاري ابلنســبة هلــم.
ابملنطقــة ليــس هــو الســكن األساســي ،وإمنــا هــو اسـ ٌ
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شكل ( :)16توزيع األسر حسب عالقتهم ابجلريان

 )25اهتمــت الدراســة بتحليــل العالقــات االجتماعيــة بــن األســر القاطنــة ابملنطقــة،
مع ــا بص ــورٍة متك ــررة ،وأن %36
حي ــث تب ــن أن نس ــبة % 53م ــن األس ــر يتـ ـزاورون ً
منه ــم جتمعه ــم الص ــاة ابملس ــجد ،بينم ــا أف ــاد  %10م ــن األس ــر أن العالق ــات
ابجلـ ـران مقطوع ــة ،و %1يتـ ـزاورون يف املواس ــم واألعي ــاد ،ونس ــتنتج م ــن ذل ــك أن
الس ــبب يف ق ــوة العالق ــات االجتماعي ــة مبنطق ــة الدراس ــة أن غالبي ــة الس ــكان م ــن
جنس ـ ٍ
ـية واح ــدة ،ه ــي الباكس ــتانية ،مم ــا جيعله ــم أق ــرب يف الع ــادات ،والتقالي ــد،
واألعـ ـراف ،ويعرف ــون بعضه ــم البع ــض.
 )26أف ــادت نس ــبة  %37م ــن األس ــر أن م ــدة إقامته ــم مبنطق ــة الدراس ــة ت ـراوح م ــا ب ــن
 15 – 10ســنةً ،بينما نســبة  %34أكدت أن مدة إقامتهم أقل من  5ســنو ٍ
ات ،و11
 %م ــدة إقامته ــم م ــا ب ــن  10 – 5س ــنو ٍ
ات ،و % 10تراوح ــت م ــدة إقامته ــم م ــا ب ــن
 20 – 15س ــنةً ،ونس ــبة  %3مل ــا ب ــن  25 – 20س ــنةً ،و %3ألكث ــر م ــن  30س ــنةً،
ـرا مــا بــن  30 – 25ســنةً بنســبة .%2
وأخـ ً
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ائيات بمدينة َّ
المكرمة
مكة
َّ
األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشو ّ

شكل ( :)17توزيع األسر حسب مدة اإلقامة مبكة املكرمة

 )27وعن مدة إقامة السكان ابملنطقة مبكة املكرمة :أكدت نسبة  %35أن مدة إقامتهم
ما بني  15 – 10سنةً ،تليها نسبة  %24ألقل من  5سنو ٍ
ات ،مث  %18لفئة من هم
أكثر من  30سنةً ،و  %12ملا بني  20 – 15سنةً ،و %6ملا بني  10 – 5سنو ٍ
ات،
و  %4للفئة ما بني  25 – 20سنةً ،و %1للفئة من  30 – 25سنةً.
 )28توضح بياانت الدراسة أن غالبية األسر كانت تقطن مبكة املكرمة بنسبة ،%86
تليها نسبة  %12كانوا يسكنون يف مدينة أخرى سعودية ،و  %2لألسر اليت كانت
تسكن جبدة .يتضح من التحليل السابق تدخل عوامل اجتماعية أدت إىل السكن
يف هذه املنطقة مثل :القرابة ،والصداقة ،واجلنسية املشرتكة بني غالبية السكان،
ويتطابق ذلك مع ما جاءت به دراسة نبيل طه إمساعيل واليت 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.
وميك ــن الق ــول إن حال ــة منطق ــة الدراس ــة بصف ــة عام ــة ميك ــن أن تفس ــر يف ض ــوء
اجت ــاه االيكولوجي ــا البش ــرية  Human Ecology Trendحي ــث توج ــد عالق ــة
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تبادلي ــة ب ــن عناص ــر املرك ــب االيكولوج ــي بعناص ــره األربع ــة  :البيئ ــة والس ــكان
والتنظيــم االجتماعــي واملســتوي التكنولوجــي ،حبيــث يــؤدي التغــر يف إحداهــا إىل
التعدي ــل يف العناص ــر األخ ــرى.

 -3اخلصائص العمرانية ملنطقة الدراسة:

شكل ( :)18توزيع جمتمع البحث حسب فئة املبىن

 )1بلغت نسبة العمارات السكنية  %42من نوعية املباين مبنطقة الدراسة ،تلتها األحواش
بنسبة  ،%22واملنزل الشعيب بنسبة  ،%17ومثلت نسبة الصندقة  ،%9واملباين ذات
أخريا  %1مساجد.
احلوائط احلاملة (بدون أعمدة خرسانية) بنسبة  ، %9و ً

شكل ( :)19توزيع جمتمع البحث وفقاً لنوع احليازة
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ائيات بمدينة َّ
المكرمة
مكة
َّ
األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشو ّ

 )2غالبي ــة أنـ ـواع احلي ــازات يف منطق ــة البح ــث إجي ــار بنس ــبة  %48م ــن املبحوث ــن،
بينم ــا نس ــبة  %25متملك ــن ،وواضع ــي الي ــد ج ــاءت نس ــبتهم  ،%24وأوض ــاع أخ ــرى
مل يفص ــح عنه ــا املبحوث ــون بنس ــبة .%3

شكل ( :)20عدد أدوار السكن

انتشارا مبنطقة
 )3يتضح من بياانت الدراسة أن املباين ذات الدور الواحد األكثر
ً
البحث ،حيث جاءت نسبة  %43من السكان يسكنون تلك املباين ،ونسبة  %20من
السكان يسكنون ثالثة أدوا ٍر ،و %19بنسبة أربعة ،بينما فئة السكان الذين يسكنون
دورين نسبتهم  ،%14مث ستة أدوار فأكثر بنسبة  ،%3ومخسة أدور بنسبة .%1

شكل ( :)21حالة املبين
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 )4وع ــن وص ــف ح ــاالت املب ــاين مبنطق ــة الدراس ــة وتنوعه ــا :ج ــاء من ــط املب ــاين
الس ــيئة احلال ــة بنس ــبة  %49م ــن املب ــاين ،أم ــا الفئ ــة املتوس ــطة فج ــاءت نس ــبتها
 ،%42واملب ــاين ممت ــازة احلال ــة .%9
 )5مثل ــت املب ــاين ذات احلوائ ــط احلامل ــة (ب ــدون أعم ـ ٍ
ـدة خرس ــانية) ،نس ــبة %51
م ــن مب ــاين منطق ــة البح ــث ،و  %49مب ــاين هيكلي ــة ابس ــتخدام االعم ــدة اخلرس ــانية
املس ــلحة م ــع البن ــاء ابلط ــوب.
 )6أم ــا ع ــن ع ــدد الغ ــرف الس ــكنية داخ ــل املس ــكن ،فلق ــد ج ــاءت بي ــاانت الدراس ــة
لتوض ــح أن الس ــكن ال ــذى يتك ــون م ــن ع ــدد ث ــاث غ ــرف نس ــبته  %41م ــن مس ــاكن
املنطقــة ،تليهــا نســبة  %32للســكن الــذي حيتــوي علــى غرفتــن ،مث أربــع غــرف بنســبة
 ،%13ومخــس غــرف  ،%3وســت غــرف  ،%3وتســع فأكثــر  ،%3كمــا جــاءت غرفــة
واح ــدة بنس ــبة  ،%2ومث ــاين غ ــرف  ،%1ومل يب ــن  %2م ــن املبحوث ــن.
 )7وابإلش ــارة إىل ع ــدد غ ــرف الن ــوم ابملس ــكن تب ــن م ــن املس ــح املي ــداين أن نس ــبة
 %68م ــن مس ــاكن املنطق ــة حتت ــوي عل ــى غرفت ــن ن ــوم ،ونس ــبة %17م ــن املس ــاكن
حتتــوى علــى غرفــة نــوم واحــدة ،ونســبة %6مــن املســاكن حتتــوى علــى ثــاث غــرف نــوم
ونس ــبة  % 2م ــن املس ــاكن حتت ــوى عل ــى غرف ــة ن ــوم واح ــدة ،ونس ــبة  %1مخ ــس غ ــرف
نــوم ،و %1ســتة غــرف نــوم  ،و %1تســعة غــرف نــوم ،و %1ثالثــة وعشـرين غرفــة نــوم
(ســكن حجــاج) ،و %1مائــة وعشــر غرفــة نــوم (ســكن احلجــاج) ،بينمــا مثلــت نســبة
 %2م ــن مس ــاكن املنطق ــة ال يوج ــد هب ــا غ ــرف ن ــوم  ,وق ــد وج ــد م ــن املس ــح العم ـراين
أن مس ــاكن احلج ــاج ه ــي ال ــي حتت ــوي عل ــى األع ــداد الكب ــرة م ــن غ ــرف الن ــوم ،بينم ــا
الســكن الــذي ال حيتــوي علــى غــرف نــوم هــي شــقق ســكنية ،ولكــن ســاكنيها يقومــون
ابس ــتخدامها ألعم ــال جتاري ــة ،مث ــل :جتهي ــز الطع ــام وبيع ــه أله ــل املنطق ــة ،وكمخ ــازن
للمح ــات التجاري ــة ،خاص ــة أهن ــا تق ــع يف األدوار األرضي ــة.
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ائيات بمدينة َّ
المكرمة
مكة
َّ
األوضاع المعيشيَّة ألسر قاطني العشو ّ

 )8اتضــح مــن البحــث امليــداين اختــاف أعــداد احلمامــات ابلوحــدات الســكنية ،حيــث
وج ــد أن نس ــبة املس ــاكن ال ــي هب ــا محام ــان  %50م ــن جمم ــوع مس ــاكن املنطق ــة ،تليه ــا
املســاكن ذات احلمــام الواحــد بنســبة  %35مــن جممــوع مســاكن املنطقــة ،أمــا املســاكن
الــي حتتــوي علــى ثالثــة محامـ ٍ
ـات جــاءت نســبته  %7مــن جممــوع مســاكن املنطقــة ،أمــا
املس ــاكن ال ــي حتت ــوى عل ــى أربع ــة محام ــات ج ــاءت نس ــبها  ،%3وس ــتة محام ــات بنس ــبة
 ،%2وملائ ــة مح ــام وعشر(س ــكن احلج ــاج) بنس ــبة  ،%1وق ــد مت حص ــر بع ــض الوح ــدات
الس ــكنية ال ــي ال تتضم ــن محام ــات ،وتق ــدر نس ــيتها ب  ،% 2وه ــي ال ــي يس ــتخدمها
أصحاهب ــا للقي ــام أبعم ــال جتاري ــة ،مث ــل :جتهي ــز الطع ــام وبيع ــه أله ــل املنطق ــة ،وكمخ ــازن
للمح ــات التجاري ــة ،خاص ــة أهن ــا تق ــع يف األدوار األرضي ــة.
 )9تتمتــع غالبيــة املســاكن مبطبــخ مســتقل ،حيــث بلغــت نســبة هــذه املســاكن ،%87
أم ــا املس ــاكن ال ــي هب ــا مطاب ــخ عام ــة فنس ــبتها  ،%11وه ــى ال ــي تس ــتخدم س ــكنًا
للحج ــاج واملعتمري ــن ،واألخ ــرى ال ــي ال يوج ــد هب ــا مطاب ــخ  ،%2وه ــذه املس ــاكن
يس ــتخدمها أصحاهب ــا يف أعم ــال جتاري ــة ،مث ــل :جتهي ــز الطع ــام وبيع ــه أله ــل املنطق ــة،
وكمخــازن للمحــات التجاريــة ،خاصــة أهنــا تقــع يف األدوار األرضيــة ويتعــارض ذلــك
مــع نتيجــة دراســة الضبــع الــي توصلــت إىل قيــام نصــف العينــة بطهــي الطعــام يف غــرف
املعيش ــة لع ــدم وج ــود مطب ــخ مس ــتقل.

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

شكل ( :)23مصدر املياه ابلسكن

 )11وع ــن مص ــدر املي ــاه مبنطق ــة البح ــث :تب ــن أن  % 85م ــن املس ــاكن تعتم ــد عل ــى
ش ــبكة التغذي ــة ابملي ــاه العام ــة ،و %4عل ــى س ــيارات (الواي ــت) ،و %11تعتم ــد عل ــى
مص ــادر أخ ــرى ،مث ــل :اآلابر.

شكل ( :)24نوعية الصرف الصحي ابلسكن

ـرا عل ــى الش ــبكة العام ــة للص ــرف
 )12تعتم ــد املس ــاكن يف منطق ــة البح ــث اعتم ـ ً
ـادا كب ـ ً
الصح ــي ،بنس ــبة  %87م ــن املس ــاكن ،وعل ــى البي ــارات بنس ــبة .%13
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شكل ( :)25الوقود املستخدم يف الطهي ابلسكن

 )13يعتــر الغــاز هــو الوقــود األساســي املســتخدم يف الطهــي لــدى غالبيــة ســكان منطقــة
البحــث ،بنســبة  ،%96تالهــا احلطــب كمصــدر للطاقــة أو الوقــود بنســبة  ،%1والكهـرابء
بنســبة  ،%1ومصــادر أخــرى  ،%2وهــي املســاكن الــي يتــم فيهــا جتهيــز وبيــع الطعــام،
وتس ــتخدم الغ ــاز يف الوق ــود ،ولكنه ــم رفض ــوا اإلفص ــاح ع ــن ذل ــك لفري ــق البح ــث
ـف للقان ــون ،وخيتل ــف ذل ــك م ــع نتيج ــة دراس ــة
لش ــعورهم أن م ــا يقوم ــون ب ــه خمال ـ ٌ
الضبــع الــي اكــدت علــى أن مصــدر الطاقــة لــدى املبحوثــن هــو موقــد الكريوســن.

شكل ( :)26وجود اهلاتف األرضي

 )14مــن الواضــح أن اهلاتــف األرضــي مل يعــد لــه وجــود ،وخباصـ ٍـة يف ظــل انتشــار اهلواتــف
اجلوال ــة والذكي ــة ،حي ــث أك ــدت نس ــبة  %88م ــن س ــكان املنطق ــة ع ــدم وج ــود هات ــف
أرضــي لديهــم ،بينمــا  %12مــن الســكان أكــدوا وجــود ذلــك النــوع مــن اهلواتــف.
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شكل ( :)27وجود إنرتنت من خالل اهلاتف األرضي

 )15متثــل اهلــدف الرئيــس مــن وجــود اهلاتــف األرضــي لنســبة  %77مــن ســكان املنطقــة
يف اســتخدامه يف اإلنرتنــت ،بينمــا أكــدت نســبة  %23أهنــا ال تعتمــد علــى اإلنرتنــت مــن
خــال اســتخدامها للهاتــف األرضــي.

شكل ( :)28توفر حاوايت قمامة قريبة

 )16كشفت الدراسة أنه مل تتوافر حاوايت مجع قمامه قريبة من السكن بصورٍة كبرية،
حيث أفادت نسبة  %69من السكان عدم وجود هذه احلاوايت ،بينما أشارت نسبة
 %31إىل وجودها قريبة من السكن ،ونستنتج من ذلك أن وعورة الطرق ابملنطقة
قد تكون أحد أهم أسباب ندرة وجود تلك احلاوايت مما يشكل مشكلة بيئية
ابملنطقة ،ويتفق ذلك مع نتيجة دراسة نبيل طه إمساعيل اليت توصلت إىل عدم
وجود نظام للتخلص من النفاايت ابملنطقة ،ودراسة السيد البساطي اليت توصلت
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إىل أن أهم وأول املشكالت مبنطقة الدراسة هي املشكالت البيئية ،ودراسة
سامية خضر اليت انتهت إىل تزايد املشكالت البيئة مبنطقة الدراسة ،وكذلك
دراسة ذكري إبراهيم اليت أوضحت أن املناطق العشوائية مصدر لتلوث املناطق
احلضرية بسبب كثرة القمامة وتراكمها ،ونتائج دراسة فضل األيويب اليت عربت
عن نفس املشكلة بغرق املنطقة يف النفاايت الصلبة.
 )17تعت ــر الس ــيارات اخلاص ــة ه ــي أكث ــر وس ــائل النق ــل للعم ــل والدراس ــة ،وج ــاءت يف
املرتبــة األوىل بنســبة  %66مــن ســكان منطقــة الدراســة ،بينمــا احتلــت ســيارات األجــرة
املرتب ــة الثاني ــة يف وس ــائل النق ــل بنس ــبة  ،%28وح ــازت الدراج ــات اهلوائي ــة عل ــى نس ــبة
 ،%4واحلاف ــات الصغ ــرة بنس ــبة .%2
 )18تق ــوم نس ــبة  %85م ــن س ــكان منطق ــة البح ــث برح ــات عم ــل (الذه ــاب
والع ــودة) ،بينم ــا نس ــبة  %15منه ــم ال يقوم ــون برح ــات عم ــل.
 )19وعــن زمــن رحلــة الذهــاب إىل العمــل :أفــادت بيــاانت الدراســة أن نســبة %25
مــن ســكان املنطقــة والذيــن يقومــون برحلــة الذهــاب للعمــل تســتغرق  20دقيقـةً يف هــذه
الرحل ــة ،بينم ــا نس ــبة  %20مل ــن يس ــتغرق  15دقيق ـةً ،و %20مل ــن يس ــتغرق 25دقيق ـةً،
و %20ملــن يســتغرق  30دقيق ـةً ،أمــا مــن يســتغرق  10دقائــق جــاءت نســبتهم ،%12
ونســبة  %1.5ملــن يســتغرق  45دقيق ـةً ،و %1.5ملــن يســتغرق 90دقيق ـةً.
 )20أمــا عــن رحلــة العــودة مــن العمــل :مثلــت نســبة  %30مــن ســكان املنطقــة الذيــن
يقومــون برحلــة العــودة مــن عملهــم يف زمــن  20دقيق ـةً ،وجــاءت نســبة  %20لفئــة َمــن
يعــودون يف  25دقيقـةً ،بينمــا نســبة  %17لفئــة مــن يعــودون يف  30دقيقـةً ،ونســبة %13
لفئــة مــن يعــودون يف  10دقائــق ،و %13أيضـاً ملــن يعــودون يف  15دقيقـةً ،ونســبة %3
ملــن يعــودون يف  45دقيق ـةً ،وبنفــس النســبة  %3ملــن يعــودون يف  90دقيق ـةً ،أمــام َمــن
تســتغرق رحلــة عودهتــم  40دقيقـةً؛ فجــاءت نســبتهم .%1
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 )21وعــن رحلــي الذهــاب إىل املدرســة والعــودة منهــا :اتضــح مــن خــال بيــاانت
الدراس ــة أن نس ــبة  %52.5ه ــم َم ــن يقوم ــون هب ــذه الرح ــات ،ونس ــبة %47.5
لي ــس لديه ــم أح ــد يق ــوم بتل ــك الرحل ــة.
 )22وفيم ــا يتعل ــق برحل ــة الذه ــاب للدراس ــة :ج ــاءت نس ــبة  %42م ــن الس ــكان
يذهب ــون إىل حم ــل دراس ــتهم يف زم ــن أق ــل م ــن  10دقائ ــق ،وم ــن يذهب ــون ىف 15
دقيق ـةً ،ج ــاءت نس ــبتهم  ،%29ونس ــبة  %13يذهب ــون ىف 30دقيق ـةً ،ونس ــبة %11
مل ــن يذهب ــون يف  20دقيقـ ـةً ،بينم ــا أف ــاد  %4أبهن ــم يس ــتغرقون  45دقيقـ ـةً يف تل ــك
الرحل ــة ،و %1يس ــتغرق  25دقيقـ ـةً.
 )23أما عن زمن رحلة العودة من الدراسة :أوضحت النتائج أن نسبة  %42من
السكان يستغرقون يف هذه الرحلة أقل من  10دقائق ،ونسبة  %23ملن يعودون ىف 15
دقيقةً ،و %15ملن يستغرقون  20دقيقةً ،أما من يستغرقون  30دقيقةً؛ فجاءت نسبتهم
 ،%12ونسبة  %4ملن يستغرقون  40دقيقةً ىف تلك الرحلة ،ونسبة  %2ملن يستغرقون
 ،%25وبنفس النسبة  %2ملن يستغرقون  45دقيقةً .ومن خالل التحليل السابق؛ يتضح
ط نسبياً ،ومرد ذلك
أن الزمن املستغرق يف رحليت الذهاب والعودة للعمل والدراسة متوس ٌ
أن منطقة الدراسة تقع يف قلب مدينة مكة املكرمة ،حيث منطقة العزيزية ،وشارعها العام
ٍ
بشكل كبري،
املأهول بوسائل النقل ،والتقاطعات األساسية اليت تربط املدينة أبطرافها
ابإلضافة إىل قرب أماكن العمل والدراسة من املنطقة ،وهذا ما يفسر الزمن املستغرق يف
كل ٍ
رحلة لسكان منطقة الدراسة.
وميك ــن تفس ــر ذل ــك يف ض ــوء نظري ــة امل ــكان املرك ــزي Central Place Theory

حيــث اتضــح وقــوع منطقــة الدراســة يف قلــب مدينــة مكــة املكرمــة ،وتطــل علــى عــدد
مــن الش ـوارع املهمــة واحليويــة وطــرق املواصــات الرئيســة ممــا جيعــل كافــة وســائل النقــل
مت ــر أمامه ــا ،مم ــا يفس ــر متس ــك الس ــكان ابلتواج ــد يف املنطق ــة ابإلضاف ــة إىل وقوعه ــا
يف قل ــب املدين ــة وذل ــك يس ــهل انتقاهل ــم ع ــر رح ــات يومي ــة اىل العم ــل والع ــودة من ــه،
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وكذل ــك إىل املؤسس ــات التعليمي ــة والع ــودة يف وق ــت قياس ــي.

شكل ( :)29األمراض املنتشرة ابملنطقة

 )24اهتم ــت الدراس ــة ابلكش ــف ع ــن أه ــم األم ـراض املنتش ــرة ابملنطق ــة ،حي ــث أك ــدت
نســبة  %30مــن ســكان املنطقــة أن أكثــر األمـراض انتشـ ًـارا يف املنطقــة ســوء التغذيــة ،وأكــدت
نس ــبة  %7أن م ــرض الس ــكري م ــن األمـ ـراض املنتش ــرة ،ومح ــى الضن ــك مثلته ــا نس ــبة ،%5
واالرتف ــاع يف ضغ ــط ال ــدم  ،%3ونس ــبة تف ــوق النص ــف أك ــدت وج ــود أم ـراض أخ ــري %55
عادي ــة ،يتع ــرض هل ــا الس ــكان عل ــى غ ـرار ن ـزالت ال ــرد ،وغريه ــا.

 -4مستوايت رضا السكان عن اخلدمات املوجودة ابملنطقة:

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

 )1أكدت نسبة  %65من املبحوثني من سكان املنطقة بعدم الرضا املطلق عن سهولة
الوصول إىل اخلدمات املختلفة املهمة ابملنطقة ،وأفادت نسبة  %19من سكان منطقة
البحث بسهولة الوصول للخدمات ،ومن مل يبني مثلتها نسبة  %16وهم ممن ال يقيمون
إقامة دائمة مبنطقة البحث ،ومل يوضحوا آراءهم .ونستنتج من ذلك أن وصول سكان
أمرا ابلغ الصعوبة لغالبية السكان.
منطقة الدراسة إىل اخلدمات يـَُع ُّد ً
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شكل ( :)31مستوايت الرضا عن ختطيط املنطقة

متامــا عــن املنطقــة،
 )2مــن خــال املالحظــة املباشــرة؛ تبــن غيــاب التخطيــط العم ـراين ً
وهــذا مــا جعــل غالبيــة ســكان املنطقــة بنســبة  %56غــر راضــن عــن التخطيــط ،بينمــا
جــاءت نســبة  %30راضــن عــن ذلــك ،أمــا مــن ال يعلــم فكانــت نســبتهم .%14

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

 )3إن أكثــر مــن نصــف املبحوثــن ،أكــدوا عــدم رضائهــم املطلــق بنســبة  %55عــن عــدم
توفــر تســمية للطــرق والش ـوارع ،بينمــا أكــدت نســبة  %23رضاءهــا املطلــق عــن تســمية
الشـوارع والطــرق ،ومــن مل يــن كانــت نســبتهم .%22

شكل ( :)33مستوايت الرضا عن عمران املنطقة

 )4اف ــاد  %59م ــن جمم ــوع س ــكان منطق ــة الدراس ــة ،ع ــدم رضائه ــم ع ــن ج ــودة عم ـران
املنطقــة .أمــا الراضــون منهــم عــن عمـران املنطقةفتقــدر نســبتهم حبـوايل  %23مــن جممــوع
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ســكان املنطقــة ،ومــن مل يبــن كانــت نســبتهم .%22

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

 )5جــاءت نســبة الســكان غــر الراضــن عــن مســتوى رصــف الطــرق وخدمــات املشــاة
مبنطق ــة البح ــث  %56م ــن إمج ــايل س ــكان منطق ــة البح ــث ،أم ــا مس ــتوى الرض ــا فج ــاء
بنس ــبة  ،%28وم ــن مل يب ــن .%16
نالحظ مما سبقَّ ،
أن غالبية سكان منطقة الدراسة غري راضني عن توافر اخلدمات،
ٍ
منطقة عشوائية،
وسهولة الوصول إليها ،وانعدام التخطيط العمراين ،شأهنا شأن أي
ابإلضافة إىل عدم الرضا على عدم وجود تسميه للشوارع ،والعمران ،ومستوى
رصف الطرق ،وأماكن وخدمات املشاة ،أما من حيث النسبة الراضية فهي اليت
تقطن يف أطراف منطقة الدراسة ابلقرب من شارع العزيزية العام.

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

 )6يُع ــد مس ــتوي التزاح ــم ابلغ ــرف م ــن أه ــم املؤش ـرات ال ــي ح ــازت عل ــى رض ــا %43
م ــن س ــكان املنطق ــة ،أم ــا غ ــر الراض ــن فمثل ــت نس ــبتهم  ،%31وم ــن مل ي ــن .%26
ونس ــتنتج م ــن ذل ــك أن مس ــاحات الس ــكن الواس ــعة ،جعل ــت م ــن مع ــدل التزاح ــم
حم ــل رض ــا الس ــكان ابملنطق ــة.
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شكل ( :)36مستوايت الرضا عن معدل اإلجيار ابملنطقة

 )7نســبة  % 40مــن الســكان أشــاروا بعــدم رضاهــم عــن معــدالت اإلجيــار ابملنطقــة ،أمــا
الراضــون فكانــت نســبتهم  ،%31وبلغــت نســبة مــن مل يــن .%29

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

 )8اتض ــح م ــن خ ــال الدراس ــة أن نس ــبة  % 55م ــن س ــكان املنطق ــة غ ــر راض ــن
ع ــن توصي ــات املي ــاه للمس ــاكن ابملنطق ــة ،أم ــا الراض ــون فكان ــت نس ــبتهم  ،%28ومل
ي ــن نس ــبتهم .%17

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

منخفض ــا ج ــدًّا،
 )9ج ــاء مس ــتوي الرض ــا ع ــن توصي ــل الكه ـرابء للمس ــاكن ابملنطق ــة
ً
حي ــث أك ــدت نس ــبة  %35م ــن س ــكان منطق ــة البح ــث ع ــن رضاه ــا ع ــن تل ــك
التوصي ــات ،بينم ــا أك ــدت نس ــبة  %65ع ــدم رضاه ــا املطل ــق.
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شكل ( :)39مستوايت الرضا عن توصيل الصرف الصحي للمساكن ابملنطقة

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

شكل ( :)40مستوايت الرضا عن أسعار املياه

 )11متثــل أســعار شـراء ميــاه الشــرب مشــكلةً لســكان املنطقــة ،فقــد أفــادت نســبة %54
بعــدم رضاهــم املطلــق ،بينمــا الراضــون فقــط عــن تلــك األســعار جــاءت نســبتهم ،% 20
ومــن مل يــن بلغــت نســبتهم .%26

شكل ( :)41مستوايت الرضا عن إانرة الطرق ابملنطقة

 )12ع ــرت نس ــبة  %59م ــن املبحوث ــن ع ــن ع ــدم رضاه ــا املطل ــق ع ــن إانرة الط ــرق
ابملنطقــة ،وهــذا مــا أكدتــه املالحظــة املباشــرة لفريــق البحــث ،بينمــا أكــدت نســبة %29
مــن ســكان املنطقــة القريبــن مــن الطريــق العــام برضائهــم عــن إانرة الطــرق ،ومل يبــن .%12
ومــن خــال مناقشــة املبحوثــن أفــادوا أن الســبب الرئيــس لعــدم رضاهــم عــن توصيــات
اخلدمــات واملرافــق ،وارتفــاع أســعار بعضهــا هــو :الطــرق الوعــرة ،واالرتفاعــات الشــاهقة
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ملنطقــة البحــث ،ممــا أدى إىل ضعــف وصعوبــة التوصيــات اخلاصــة ابملرافــق العامــة.

شكل ( :)42مستوايت الرضا عن خدمات النقل اجلماعي

 )13اتضح من خالل املالحظة املباشرة ملنطقة البحث عدم وجود خدمات النقل
اجلماعي ،مما يفسر عدم رضا ثلثي السكان تقريبًا بنسبة  %65عن تلك اخلدمة ،بينما
الذين أفادوا رضاهم عنها نسبتهم  ،%11وهم يف الغالب سكان مناطق األطراف يف
املنطقة جبوار شارع العزيزية العام ،والذى تسري فيه خطوط املواصالت العامة.

شكل ( :)43مستوايت الرضا عن اخلصوصية السمعية ابملسكن

 )14ابإلشارة إىل اخلصوصية السمعية مبساكن املنطقة :أفادت نسبة  %29من سكان
منطقة الدراسة أهنا راضية عن تلك اخلصوصية ،بينما غري الراضني جاءت نسبتهم %23
من السكان ،ومن مل ينب بلغت نسبتهم .%48

شكل ( :)44مستوايت الرضا عن اخلصوصية البصرية ابملسكن

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

 )16بل ــغ مس ــتوي رض ــا س ــكان منطق ــة البح ــث ع ــن اإلض ــاءة الطبيعي ــة ابملس ــكن
 ،%47أم ــا غ ــر الراض ــن فج ــاءت نس ــبتهم  %17م ــن الس ــكان ،ومل يب ــن .%36
ومــن خــال احل ـوارات اجلانبيــة لفريــق البحــث مــع املبحوثــن اتضــحَّ :
أن الرضــا عــن
مس ــتوى اخلصوصي ــة البصري ــة ،والس ــمعية ابملنطق ــة ،ومس ــتوى اإل ض ــاءة ابملس ــكن،
س ــببه الرئي ــس ه ــو املس ــاحات الواس ــعة ال ــي تش ــغلها املس ــاكن ،وارتفاعه ــا الكب ــر
ع ــن مس ــتوي الطري ــق الع ــام.

شكل ( :)46الرضا عن مستوى التهوية ابملسكن

 )17تباين ــت مس ــتوايت رض ــا املبحوث ــن ع ــن مس ــتوى التهوي ــة الطبيعي ــة ابملس ــكن ،حي ــث
ج ــاءت نس ــبة الرض ــا  %40م ــن جمتم ــع البح ــث ،وج ــاءت نس ــبة ع ــدم الرض ــا ،% 30
وم ــن مل ي ــن بلغ ــت نس ــبتهم  .%30حي ــث نس ــتنتج أن التهوي ــة الطبيعي ــة ليس ــت جي ــدةً
ابملس ــاكن بصف ـ ٍـة عام ــة.
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 -5اجتاهات السكان حنو تطوير منطقة الدراسة:

شكل ( :)47أسباب السكن ىف املنطقة

 )1عن أســباب الســكن ىف منطقة البحث ،اتضح من الدراســة أن أول هذه األســباب
ه ــو وج ــود أق ــارب ابحل ــي ،وج ــاءت نس ــبة الس ــكان الذي ــن أف ــادوا بذل ــك  ،%25بينم ــا
ع ــدم وج ــود م ـ ٍ
ـكان آخ ــر للس ــكن ،ج ــاءت نس ــبتهم  ،%22ووج ــود أصدق ــاء مبنطق ــة
البحــث  ،%18واخنفــاض اإلجيــار  ،%15وجــاء موقــع احلــي املتميــز بنســبة  ،%8واهلــدوء
ـرا اخنفــاض ســعر األرض  .%5وم ــن خ ــال مناقش ــة فري ــق البح ــث
بنســبة  ،%7وأخـ ً
للســكان؛ تبــن أن العامــل االجتماعــي لــه النصيــب األكــر مــن العوامــل الــي أدت
إىل الس ــكن يف منطق ــة الدراس ــة ،حي ــث مث ــل وج ــود أق ــارب وأصدق ــاء الش ــرحية
األكــر ،ابإلضافــة إىل عــدم وجــود مــكان آخــر للســكن ،واخنفــاض اإلجيــار ،مث متيــز
ـرا اخنفــاض ســعر األرض ،ويتفــق ذلــك مــع نتائــج دراســة نبيــل
املوقــع واهلــدوء ،وأخـ ً
ط ــه إمساعي ــل وال ــي توصل ــت إىل أن س ــبب تفضي ــل املبحوث ــن للس ــكن يف املنطق ــة
هــو وجــود أقــارب ومعــارف ابإلضافــة إىل اخنفــاض اإلجيــارات.
 )2وافق ــت نس ــبة  %68م ــن املبحوث ــن عل ــى الس ــكن يف مناط ــق أخ ــرى غ ــر منطق ــة
الدراس ــة ،بينم ــا رف ــض ذل ــك نس ــبة .%32
 )3أف ــادت الدراس ــة أن نس ــبة  %57م ــن س ــكان املنطق ــة يعلم ــون بق ـرار تطوي ــر منطق ــة
البح ــث ،وف ًق ــا لالئح ــة تطوي ــر العش ـوائيات املعتم ــدة م ــن املق ــام الس ــامي ،بينم ــا أف ــادت
نس ــبة  %43ع ــدم علمه ــم بذل ــك.
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 )4أك ــدت نس ــبة  %51م ــن امل ــاك موافقته ــم عل ــى املش ــاركة يف ش ــركة التطوي ــر
كمســامهني ،بينمــا أكــدت نســبة  %49عــدم موافقتهــم علــى املشــاركة ،وأعربــوا لفريــق
البحــث عــن رغبتهــم يف احلصــول علــى أمـ ٍ
ـوال كتعويــض ،وخباصـ ٍـة أن الكثــر منهــم
لدي ــه س ــكن آخ ــر يعي ــش في ــه.
 )5مل يوافق الشباب يف سن أقل من  30سنةً على املشاركة يف شركة التطوير كمسامهني،
بنسبة  ،%100أما فئة السن من ( 40-30سنةً)؛ فإن نسبة  %57منهم وافقوا على
املشاركة ،بينما نسبة  %43مل يوافقوا ،أما فئة من ( 50 – 40سنةً)؛ فكانت نسبة
 %44منهم وافقوا على املشاركة ،أما  %56منهم مل يوافقوا ،أما فئة العمر األكرب من 50
سنةً ،فإن  % 60منهم وافقوا على املشاركة ،بينما  %40مل يوافقوا.
 )6واف ــق  %40م ــن املبحوث ــن عل ــى ت ــرك املنطق ــة ح ــال وج ــود بدي ــل بنف ــس مس ــاحة
الس ــكن احل ــايل ،بينم ــا أف ــادت نس ــبة  %25ابخل ــروج حل ــن االنته ــاء م ــن التطوي ــر،
والع ــودة م ــرًة أخ ــري ،بينم ــا أك ــدت نس ــبة  %6أبخ ــذ مقاب ــل م ــادي ،ونس ــبة %29
البح ــث ع ــن بدائ ــل أخ ــري ،وإن كان م ــا ي ــدور يف كوالي ــس الدراس ــة ب ــن الباحث ــن
والس ــكان ،يش ــر إىل أهن ــم عل ــى اس ـ ٍ
ـتعداد كام ــل ل ــرك املنطق ــة ،واحلص ــول عل ــى
مقاب ـ ٍـل م ــادي ،ولك ــن بدرج ـ ٍ
ـات متفاوت ــة وف ًق ــا للمقاب ــل امل ــادي.
 )7أكدت بياانت الدراسة أن نسبة  %57من املبحوثني ليس لديهم القدرة على
استئجار سكن يف منطقة أخرى ،بينما أكدت نسبة  %43أبن لديهم القدرة على
االستئجار يف سكن يف منطقة أخرى ،بينما النظرة املتفحصة هلذه النتيجة ،والشواهد
امليدانية ،جتعلنا نالحظ أن السكان نزحوا إىل املنطقة من مناطق أخرى ،كانوا
ضا نزوحهم إىل منطقة أخرى لالستئجار
يستأجرون فيها ،ومن مث فمن املمكن أي ً
وخباصة أن قيمة اإلجيارات يف مكة املكرمة ٍ
ٍ
بصفة عامة ،وبعد االنتهاء من مجع
فيها،
البياانت امليدانية ،مت ختفيضها بنسب ترتاوح ما بني .% 40 – %20
 )8اهتمــت الدراســة ابلكشــف عــن مســتوي اإلجيــار ابملنطقــة الــي مــن املمكــن االنتقــال
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إليهــا ،ولقــد أفــادت نســبة  %40مــن ســكان منطقــة البحــث أن فئــات اإلجيــار مــا بــن
ايل)  ،وفئ ــة م ــا ب ــن ( 1300 – 1101ر ٍ
( 1100 – 901ر ٍ
ايل) بنس ــبة ،%18
ايل) بنســبة  ،%17ومــن(  1500 – 1301ر ٍ
وأكثــر مــن( 1500ر ٍ
ايل) بنســبة %13
ايل) بنس ــبة  ،%9وم ــن ( 900 – 700ر ٍ
 ،وم ــن( 700 – 500ر ٍ
ايل) بنس ــبة ،%3
غــر أن هــذه األرقــام مت ختفيضهــا بعــد انتهــاء موســم احلــج لعــام 1438ه ـ يف مدينــة
مكــة املكرمــة ،وف ًقــا ملــكان الســكن ،كمــا ذكــران آن ًفــا.
 )9أف ــادت نس ــبة  %55م ــن س ــكان املنطق ــة أن مش ــروع التطوي ــر خي ــدم مك ــة املكرم ــة،
بينمــا أفــادت نســبة  %45أبنــه ال خيــدم مكــة املكرمــة ،وابســتخدام املالحظــة املباشــرة،
والتفاع ــل اللفظ ــي ب ــن الباحث ــن ،وس ــكان املنطق ــة تب ــن أن الذي ــن أجاب ــوا بع ــدم
واضحــا
خدمــة املشــروع ملكــة املكرمــة هلــم مصلحــة شــخصية يف ذلــك ،حيــث كان
ً
خــال املقابــات الشــخصية معهــم ،أبهنــم يســتخدمون ذلــك كوســيلة ضغـ ٍ
ـط لتلبيــة
رغباهت ــم يف احلص ــول عل ــى تعوي ـ ٍ
ـض م ــادي مبال ــغ في ــه ،ويدع ــم ذل ــك االس ــتنتاج
إجاابهت ــم عل ــى الكيفي ــة ال ــي خي ــدم هب ــا املش ــروع مك ــة املكرم ــة.
 )10وعــن آراء الســكان يف الكيفيــة الــي خيــدم هبــا مشــروع التطويــر مكــة املكرمــة ،فقــد
احتــل تطويــر املنطقــة نســبة  %18مــن صــور خدمــة املشــروع ملكــة املكرمــة ،تالهــا تنظيــم
املســاكن بنســبة  ،%14و %12تــري أن املشــروع يطــور مكــة املكرمــة ،ويطــور املنطقــة
بنسبة  ،%12وتنظيم السري بنسبة  ،%10ونسبة  %9للتخلص من العشوائيات ،و %9
لتطويــر املــكان ،كذلــك نســبة  %8لتوفــر مواقــف ،و %8لتنظيــم احلــي.
 )11أما عن نوعية املكاسب املتوقعة للسكان من مشروع التطوير ،جاءت نسبة
 %27من السكان ترى أن املكسب يف تطوير املنطقة ،تالها توفري فرص عمل بنسبة
 %22من املبحوثني ،وتوفري خدمات بنسبة  ،%13واحلصول على تعويض مادي
بنسبة  ،%11مث تعديل البنية التحتية للمنطقة بنسبة  ،%8وجاءت نسبة  %7لالنتقال
ملوقع أكثر راحة ،ونسبة  %6لكل من خدمة احلجاج ،و  %6لرتقية وتطوير األحياء
وتنظيمها .ومبناقشة السكان اتضح أن مجيع السكان يرون أن مشروع التطوير
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بصفة عامة ،وخيدمهم ٍ
خيدم مدينة مكة املكرمة ٍ
بصفة شخصية ،ومن مث فإن مجيع
السكان يتفقون على ذلك بنسبة .%100

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

 )12ي ــرى س ــكان منطق ــة البح ــث أن ــه جي ــب تواف ــر اخلدم ــات التالي ــة بع ــد التطوي ــر:
امل ــدارس بنس ــبة  ،%16واملستش ــفيات بنس ــبة  ،%15مث إانرة الط ــرق وس ــفلتتها ،%13
وتوفــر ميــاه الشــرب  ،%11والصــرف الصحــي  ،%10و %9خلدمــات النقــل اجلماعــي،
و %9لتوف ــر وس ــائل األم ــن ،و %9للمطاع ــم ،وأخـ ـراً احمل ــات التجاري ــة بنس ــبة ،%8
ويســر ىف نفــس اجتــاه هــذه النتيجــة مــا جــاء مــن تـ ٍ
ـدن ىف مســتوايت رضــا الســكان علــى
كل ه ــذه اخلدم ــات حالي ـاً.
 )13وع ــن احل ــي ال ــذي يرغ ــب س ــكان املنطق ــة يف االنتق ــال إلي ــه عن ــد ب ــدء املش ــروع،
أفــادت نســبة  %23مــن املبحوثــن برغبتهــم يف االنتقــال إىل حــي العزيزيــة ،و %17حــي
الششــة ،و %6حــي النــور ،ونســبة  %1لبطحــاء قريــش ،و  %1العـوايل ،و %1الشــوقية،
بينم ــا نس ــبة  %51أجابـ ـوا "أبي ح ــي" دون حتدي ــد ،ونالح ــظ أن غالبي ــة الس ــكان مل
جييب ــوا ابس ــم ح ــي مع ــن؛ حتس ــبًا أن يفه ــم م ــن إجاابهت ــم أن لديه ــم س ــكنًا يف تل ــك
املنطق ــة ،لذل ــك ج ــاء حتفظه ــم يف اإلجاب ــة.
 )14يرغ ــب  %74م ــن الس ــكان يف االنتق ــال إىل س ــكن إجي ــار ،بينم ــا  %21منه ــم
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يرغبــون إىل االنتقــال كمــاك ،بينمــا أفــادت نســبة  %5أهنــم حــال انتقاهلــم فــإن أصحــاب
األعم ــال ال ــي يعمل ــون هب ــا س ــوف يوف ــرون هل ــم س ــكنًا بدي ـ ًـا.
 )15وابســتطالع آراء ســكان املنطقــة حــول األنشــطة الرئيســة الــي جيــب توافرهــا
ابملنطقــة بعــد التطويــر ،ودرجــة أمهيتهــا مــن وجهــة نظرهــم ،فجــاءت كالتــايل:
أ .أفادت نسبة  %45من سكان املنطقة عدم أمهية وجود فنادق مخس جنوم ابملنطقة بعد
التطوير ،و %8غري مهم على اإلطالق ،بينما أكدت على أمهية وجود الفنادق اخلمسة
جنوم نسبة  ،%22و %15أبن ذلك مهم ،ونسبة  %10أبن األمر عادي.

ب .أكــدت نســبة  %27مــن ســكان منطقــة البحــث أمهيــة وجــود حمــات جتاريــة ابملنطقــة
بعــد التطويــر ،ونســبة  %25أبمهيتــه ذلــك جــدًّا ،بينمــا أفــادت نســبة  %36بعــدم أمهيــة
وج ــود ه ــذه احمل ــات ،و %6بع ــدم األمهي ــة املطلق ــة ،و %6األم ــر ابلنس ــبة هل ــم ع ــادي،
وابملقارن ــة ب ــن آراء املبحوث ــن هن ــا ،وىف اجتاهاهت ــم حن ــو وج ــود فن ــادق ،نس ــتطيع
القــوإلن الدافــع شــخصي وراء تلــك االســتجاابت ،حيــث إن غالبيــة الســكان غــر
مؤهل ــن للعم ــل ابلفن ــادق ،بينم ــا م ــن الس ــهل توف ــر ف ــرص عم ــل هل ــم ابحمل ــات
التجاري ــة ،ال ــي ال تتطل ــب مواصف ـ ٍ
ـات معين ــة للعم ــل هب ــا.
ج .أفادت نسبة  %45من إمجايل املبحوثني عدم أمهية وجود مول كبري ،و %6بعدم
أمهية ذلك على اإلطالق ،بينما أكد أمهية وجوده بنسبة  ،%22وأكد  %15أنه مهم
جدًّا ،أما نسبة  %12أنه أمر عادي ،ويالحظ هنا أن قياس سكان املنطقة ألمهية
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قياسا شخصيًّا ،فقد عربت آراؤهم عن احتياجاهتم هم دون األخذ يف
ذلك ،كان ً
االعتبار احتياج املنطقة فيما بعد.
مهمــا ابلنســبة لنســبة  %29مــن
د .وجــود عمــارات ســكنية للحجــاج بعــد التطويــر ابت ًّ
س ــكان منطق ــة البح ــث ،و %22مه ــم ج ــداً .أم ــا نس ــبة الس ــكان الذي ــن ي ــرون أن ــه غ ــر
مه ــم ،فكان ــت نس ــبتهم  ،%20و %1غ ــر مه ــم عل ــى اإلط ــاق ،وأك ــدت نس ــبة %28
أبنــه أمـٌـر عــادي .نالحــظ هنــا ارتفــاع نســبة أمهيــة وجــود عمــارات ســكنية للحجــاج،
ومــرد ذلــك مالصقــة منطقــة البحــث ملنطقــة رمــي اجلم ـرات ،فاحلاجــة هنــا ضروريــة
لوج ــود س ــكن للحج ــاج.
ه .أكدت بياانت الدراسة أن نسبة  % 29من السكان ترى أمهية وجود مكاتب إدارية
ابملنطقة بعد التطوير،و %16ترى أمهية ذلك جداً ،بينما  %27من املبحوثني أفادوا بعدم
أمهية وجود مكاتب إدارية بعد التطوير ،و %1ترى عدم أمهية ذلك على اإلطالق ،أمام
أمر عادي فنسبتهم .%27
الذين يرون أنه ٌ

و .أما عن بقية اخلدمات األساسية للمنطقة بعد التطوير فإنه من الضروري وجود بنك
وخدمات مالية مبنطقة البحث بعد تطويرها ،حيث جاءت النسبة األكرب من آراء
املبحوثني يف هذا االجتاه ،بنسبة  %51يرون أنه مهم ،و %13يرونه مهم جدًّا ،بينما أفاد
عادي  %18أيضاً.
بعدم أمهية ذلك  %18فقط ،ويرونه ًّ
ز .من األمهية ٍ
مؤيدا ذلك %58
مبكان وجود مساكن ابملنطقة بعد تطويرها ،وقد جاء ً
من سكان املنطقة ،و %20يرونه مهم جدًّا ،بينما جاءت عدم أمهية وجود مساكن
عادي ،ونستنتج من تلك النسبة
أمرا ًّ
بنسبة  ،%6وغري مهم جدًّا  ،%1و  %15يرونه ً
املرتفعة اليت تؤيد وجود مساكن ابملنطقة بعد تطويرها لكي ختدم احلجاج.

ح .أما عن ضرورة وجود مطاعم عامة مبنطقة البحث بعد التطوير؛ لتقدمي خدماهتا
للحجاج والسكان ،فقد أكد ذلك نسبة  %38من املبحوثني ،و ، %22رأت أن وجود
املطاعم العامة مهم جدًّا ،بينما جاءت نسبة  %5لتعرب بعدم أمهية ذلك ،و %1لعدم
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أمر عادي ،ونالحظ ارتفاع نسبة
أمهيه وجود املطاعم مطل ًقا ،ونسبة  %34عربت أنه ٌ
املؤيدين لوجود مطاعم عامة ابملنطقة ،حيث إن املنطقة تـَُع ُّد بعد تطويرها من أماكن
اخلدمات للحجاج ،مما يستوجب وجود مطاعم عامة هبا.
ط .حيرص الكثري من احلجاج والسكان على تناول طعامهم يف مطاعم عائلية ،ومن مث
جاءت أمهية وجود تلك املطاعم بنسبة  %31من سكان منطقة البحث ،بينما أفادت
نسبة  %20أبمهية ذلك جدًّا ،أمام الرافضني لوجود املطاعم العائلية؛ فجاءت نسبتهم
عادي  ،%20ونستنتج من ذلك أن وجود
أمرا ًّ
 ،%28والرافضني بشدة  ،%1ومن يرونه ً
تلك املطاعم العائلية يدعم فرص االستثمار ابملنطقة بعد التطوير ،خاصةً أن نسبةً
كبرية من ضيوف الرمحن أيتون بصحبة أسرهم ألداء الفريضة ،مما يدعم وجود تلك
املطاعم ذات الطابع العائلي.
وميكــن تفســر ذلــك يف ضــوء نظريــة أقطــاب النمــو Growth Poles Theory

لفرانســوا بريوكــس والــي يتلخــص جوهرهــا يف أن النمـ ّـو احلضــري يقــوم علــى وجــود
ـواء أكان ــت مي ــزة جغرافيّــة ،أم اجتماعيّــة ،أم اقتصادي ــة،
مي ــزة نس ــبيّة يف امل ــكان س ـ ً
جمتمع ــا ،مثّ اس ــتغالل ه ــذه املي ــزة ،بقي ــام عالق ــات تبادليّــة ب ــن منطق ــة
كل ذل ــك ً
أم ّ
القط ــب ،واجل ــزء احملي ــط هب ــا ،فتنمي ــة القط ــب تؤث ــر عل ــى تنمي ــة املناط ــق ال ــي تق ــع
يف نط ــاق نف ــوذه ،وميك ــن هل ــذا القط ــب أن يتس ــبّب بطريق ــة مباش ــرة أو غ ــر مباش ــرة
يف حتدي ــد العالق ــات ب ــن األنش ــطة االقتصادي ــة ،واالجتماعيّ ــة ويف طريق ــة أتديته ــا
لوظائفه ــا .ويت ــم ذل ــك م ــن خ ــال نقطت ــن مه ــا:
 .1وجود ميزة كبرية ملدينة مكة املكرمة قبلة املسلمني يف العلم أمجع وكوهنا تستقبل
سنوي ألداء فريضة حلج أو أداء مناسك العمرة مما يدعم النمو
املاليني من املسلمني ًّ
احلضري هبا وف ًقا هلذه النظرية.
 .2وقوع منطقة الدراسة يف قلب مدينة مكة املكرمة وتنميتها تؤثر على تنمية
املناطق اليت تقع يف حميطها وكذلك تنمية األنشطة االقتصادية واالجتماعية وغريها.
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 -6خصائص األنشطة التجارية والعاملني هبا:
 )1أوضحــت نتائــج الدراســة امليدانيــة أن  %62مــن األنشــطة التجاريــة ابملنطقــة ،عبــارة
عــن حمــات جتاريــة (الدكاكــن) ،بينمــا بلغــت نســبة املعــارض .%38
 )2مجي ــع احمل ــال التجاري ــة إجي ــار بنس ــبة  ،%100وم ــدة عق ــد اإلجي ــار س ــنة واح ــدة
بنس ــبة .%100
 )3يوجد حمالن ميارسان نشاطهما التجاري بدون عقد إجيار ،بنسبة  ،%25بينما هناك
ستة حمالت ميارسون نشاطهم التجاري ،ولديهم عقد إجيار ،بنسبة .%75
 )4ابلنســبة لتنــوع النشــاط التجــاري للمحــات مبنطقــة الدراســة ،تبــن أن نســبة %25
م ــن احمل ــات متث ــل نش ــاطها التج ــاري يف تق ــدمي أطعم ــة ومش ــوايت ،وكذل ــك حم ــات
احلالق ــة بنف ــس النس ــبة  ،%25أم ــا ابق ــي احمل ــات فج ــاءت كم ــا يل ــي :اس ــتقدام عمال ــة
 ،%12.5بي ــع مالب ــس  ،%12.5مع ــرض للزه ــور  ،%12.5وبقال ــه .%12.5
 )5يالح ــظ ارتف ــاع قيم ــة اإلجي ــارات الس ــنوية مبنطق ــة البح ــث ،حي ــث تق ــع نس ــبة %50
مــن احملــات التجاريــة يف فئــة اإلجيــار مــا بــن ( 50000إىل  100000ر ٍ
ـنوي،
ايل) سـ ًّ
و %38مــن احملــات مبنطقــة الدراســة تقــع يف فئــة اإلجيــار األقــل مــن ( 50000ر ٍ
ايل)،
و %12ىف فئ ــة اإلجي ــار ألكث ــر م ــن ( 100000ر ٍ
ـنوي ،وم ــن خ ــال املالحظ ــة
ايل) س ـ ًّ
املباش ــرة تب ــن أن تل ــك احمل ــات مرتفع ــة القيم ــة اإلجياري ــة ألهن ــا قريبـ ـةٌ م ــن ش ــارع
العزيزي ــة الع ــام ج ــداً ،مم ــا أدي الرتف ــاع إجياراهت ــا.
 )6حتت ــاج بع ــض األنش ــطة إىل وج ــود أكث ــر م ــن عام ــل ،ووف ًق ــا لذل ــك فإنن ــا نُالح ــظ
أن حم ــات املش ــوايت وتق ــدمي األطعم ــة كان ــت أكث ــر احمل ــات ال ــي حتت ــاج أي ــدي
عامل ــة كث ــرة ،فـ ـراوح ع ــدد العم ــال فيه ــا م ــا ب ــن (مخس ــة وس ــتة) عم ـ ٍ
ـال ،مث حم ــل
ـال ،وحمــات احلالقــة يوجــد هبــا ثالثــة عمـ ٍ
اســتقدام العمالــة يوجــد بــه مخســة عمـ ٍ
ـال،
وحمــات الزهــور يوجــد هبــا ثالثــة عمـ ٍ
ـال ،وحمــات البقالــة يوجــد هبــا عامــان فقــط،
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ـرا حم ــل املالب ــس يوج ــد ب ــه عام ـ ٌـل واح ــد.
وأخ ـ ً

 )7مثلت اجلنسية املصرية نسبة  %50من العمال الذين يعملون ابحملال التجارية
مبنطقة البحث ،تلتها العمال من اجلنسية الباكستانية بنسبة  ،%25مث نسبة %12.5
البنغالديش ،و %12.5للسعوديني.
 )8وابلنسبة ملصادر البضاعة للمحالت التجارية جاءت نسبة  %50من احملالت
التجارية مبنطقة الدراسة تشرتي بضاعتها من مدينة جدة ،ونسبة  %38من مدينة مكة
املكرمة ،وحمل واحد فقط من أماكن أخرى بنسبة .%12
 )9كشفت الدراسة أن معظم احملالت التجارية ابملنطقة تقوم ابلتوزيع يف نفس املنطقة
ٍ
حمالت ،بينما يقوم ابلتوزيع والتسويق مبكة املكرمة مبا فيها
بنسبة  ،%62وعددها مخسة
ٍ
حمالت ،بنسبة .%38
منطقة البحث عددهم ثالثة

توصيات الدراسة:
 .1ضرورة مشاركة سكان املنطقة واطالعهم على لوائح التطوير للمناطق العشوائية
واملعتمدة من املقام السامي ،واعتبارهم مسامهني فاعلني يف عملية التطوير.
 .2ضرورة االهتمام ابجلانب العمراين احلديث واملتطور عند إقامة وتشييد املباين ،مع
إضفاء اخلصائص احلضارية والدينية لتأكيد قدسية مكة املكرمة.
 .3ضرورة توصيل املرافق واخلدمات العامة للمنطقة بعد تطويرها من مياه للشرب،
والكهرابء ،والصرف الصحي ،والنقل ،واخلدمات الصحية ،وغريها من متطلبات احلياة
احلديثة الالزمة للتطوير ،مثل :وجود أماكن مالئمة النتظار السيارات ،وحافالت نقل
احلجاج ،ومتهيد الطرق الالزمة لذلك لتحقيق جودة احلياة.
 .4اإلسراع يف عملية تطوير وتنمية منطقة الدراسة وفق خطة زمنية حمددة حىت تتحقق
التنمية الشاملة ملنطقة الدراسة ،وتقدمي خدماهتا لضيوف الرمحن.
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 .5االهتمام إبعداد در ٍ
اسة متكاملة لربامج الشراكة يف مشاريع تطوير املنطقة،
والتعويضات اخلاصة مبُالك أراضي وعقارات املنطقة ومستأجريها.
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استمارة أحوال األسرة املعيشية:
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استمارة احملالت التجارية:
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