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 المـلـخــص 

كبيرًا في كمية استهالك المياه، حيث يزيد استهالك المياه بزيادة درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة. وتعتبر للحرارة والرطوبة تأثيرًا 
المياه أهم مقومات التنمية وأكثرها محدودية بسبب زيادة االستهالك السكاني والتوسع األفقي والرأسي في القطاعات االقتصادية 

ف الجوية والرطوبة وقلة األمطار. ويهدف البحث إلى توضيح العالقة بين الحرارة سواء الزراعية أو االقتصادية إضافة للظرو 
والرطوبة وكمية استهالك المياه عن طريق دراسة معدالت درجات الحرارة والرطوبة النسبية، كمية واستهالك المياه الشهرية 

 القادمة.والفصلية والسنوية كما يهدف إلى تطبيق نموذج لتوقع االستهالك في السنوات 
وللوصول إلى نتائج البحث تم االعتماد على بيانات معدالت درجات الحرارة والرطوبة وكميات استهالك المياه الشهرية والفصلية 

( وتم SPSSم، وعولجت البيانات إحصائيا باستخدام برنامج )0222-0222والسنوية من وزارة المياه والكهرباء للفترة ما بين عام 
يانية ومنحنيات وأعمدة لتوضيح العالقة بين الحرارة والرطوبة وكمية استهالك المياه، ثم التوقع باالستهالك المائي تمثيلها برسوم ب

للسنوات القادمة، وتوصلت الباحثة إلى وجود عالقة طردية قوية بين الحرارة وكمية استهالك المياه من جهة، وعالقة عكسية بين 
 تأثيرًا بحكم أن مدينة الرياض جافه. الرطوبة وكمية استهالك المياه أقل

 
 .: الحرارة والرطوبة، استهالك المياه في الرياضكلمات مفتاحيه

 
The effect of air temperature and humidity in the consumption of water in Riyadh 

 

Abstract 

Heat and humidity major impact on the amount of water consumption, which increases water 

consumption increased temperatures and low humidity. Water is the most important elements of 

development and the most limited due to increased population and consumption horizontal and 

vertical expansion in economic sectors, both agricultural and economic addition to weather 

conditions, humidity and lack of rain. The research aims to clarify the relationship between 

temperature and humidity and the amount of water consumption by examining the rates of 

temperature and relative humidity, the amount of water consumption monthly, quarterly and 

annual also aims to apply the model to predict the consumption in the coming years. 
To access the search results have been relying on data rates of temperature and humidity and 

quantities of water consumption monthly, quarterly and annual from the Ministry of Water and 

Electricity for the period between the year 2000-2011 AD, and treated data statistically using a 

program (SPSS) was represented graphing and curves and columns to illustrate the relationship 

between temperature, humidity and the amount of water consumption, and water consumption 

forecast for the coming years. 
The researcher found that there is a strong positive relationship between temperature and the 

amount of water consumption on the one hand, and an inverse relationship between the humidity 

and the amount of water consumption is  less effective by the fact that the city of Riyadh dry. 
Key words: temperature, humidity, water consumption, Riyadh.
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 :  تمهيد
: المياه ثروة  ثمينة، ونعمة عظيمة من اهلل وهي مصدر الحياة لكل الكائنات الحية، قاال ععاال 

وعمثل المياه أحد الموارد الطبيعياة الممماة العاي ي ا  ، 03األنبياء}وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ { 

ال ااااا  بااااين دائرعااااي ، وعقاااام المم كااااة العربيااااة اللااااعودية  اااامن النطااااا  ال ااااا  و اااابة الحفاااااظ ع يمااااا

 اماال   الا ت عععاماد ع يا   30،2اللارطان  مادار بمنعصافما عقريباا ويمر ،  ماال در ة03-61عرض

وانففااااض معااادل لااا  ارعفاااا  در اااة الحااارارة فااا ل  صااال الصاااي ، إأ اااعة ال ااامً صااايفال ويااا دت  لااا  

و ود مصادر مائية لطحية دائمة  مم م ، باال ا ة ال  عد 623و 23مابين  يعرواح اللنوت االمطار

المم كاة  أن   المنافي الحار ال اا . والار م مانانطنمار والبحيرات الع بة. ل ا  المم كة عقم  ي الألكا

االلااعم   لمااا نعي ااة أرعفااا  ملااعو  المعي ااة،  مرعفعااةنمااا ععااد ماان الاادول أال إععاااني  اا   ااي المياااه 

والزيااااادة المطااااردة  ااااي عاااادد اللااااكان، والعولاااام األ قااااي والرألااااي  ااااي القطاعااااات االقعصااااادية والعمرانيااااة 

 302م ب ا   معادل الاعم   الفارد الياومي  اي المم كاة 3366 ل عاام والزراعية الملاعم كة ل ميااه، وفا

معدل العم   الفرد اليومي ل مياه  ي مدينة الرياض عن المعدل العام ل مم كة ليصل الا   يرعفملعر، و 

  .52م،ص3366 العقرير اللنوت،لعر 233

  كمياااة  اااثااار العوامااال ال وياااة كاااالحرارة والرطوباااة ألااا  الععااار  ع ااا  ماااد  إوعماااد  الدرالاااة الحالياااة 

وعوقاام كميااة المياااه الملااعم كة ال اامرية ،  ال اامرية والفصاا ية واللاانويةمدينااة الرياااض بالااعم   المياااه 

ل ملاااعدة  ااي و اام الفطااط الملااعقب ية لعاطيااة االحعيا ااات المعزاياادة اللااعم    والفصاا ية واللاانوية

 مدينة الرياض.ب المياه
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 : الدراسة منطقة

فاط  عنادو  ، اماالل  32ْو 23َ  دائارة عارض عناد  ي ولط المم كة العربية اللعودية عقم مدينة الرياض

 المئياااة الع ياااا لعطاااوير مديناااة  3كااام3202ملااااحعما نحاااو  وعب ااا ،  6 فارطاااة  ااارقال  21ْو23َ طاااول  

لععااااداد اللااااكان م يااااون نلاااامة  النعااااائ  األوليااااة  83.1..286عاااادد لااااكانما نحااااو و  م ،3366،الرياااااض

 ها .6206والملاكن لعام 

وعرعفاام در ااات الحاارارة  ااي   ااعاءل،رطاا  وععميااز مدينااة الرياااض بمناااف حااار  ااا  صاايفال بااارد 

إلااا  الصااافر المئاااوت  اااي  صااال ال اااعاء ، وير ااام  لااا  لموقعماااا احياناااا عااانففض و  ْم،23  صااال الصاااي 

 ااي ت عععامااد ع ياا  أ ااعة ال اامً   ااماالل  الاا  ْ 3082منمااا ماادار اللاارطان    نوبااا الف كااي حياار يماار

 الصي .                          

 بالنسبة للمملكة ( موقع مدينة الرياض2) خارطة

 
 .61ص، االول الطبعة ، المم كة العربية اللعودية حقائ  وأرقام،  ه6200 ، اللعودية ال يولو يةهيئة الملاحة : المصدر
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 مدينة الرياضصورة جوية ل( 0) خارطة

 
 ه.6032،الرياض مدينة لعطوير الع يا الميئة: المصدر       

 

 : مشكلة البحث وأهميته

ععد المياه من أهم مقومات العنمية وأكثرها حر ا بلب  محدوديعما، وععفاقم ه ه الندرة بالعمرار 

بلااب  ارعفااا  ملااعويات المعي ااة وزيااادة أعااداد اللااكان ب ااكل كبياار  اادال والعولاام األ قااي والرألااي  ااي 

رو  المنافيااة لااواء الزراعيااة أو الصااناعية، إ ااا ة إلاا  الظااالقطاعااات االقعصااادية الملااعم كة ل مياااه 

  .  00ص، ه6230، الفقي   الحرارة وانففاض الرطوبة وق ة األمطار ارعفا  القالية فاصة

مان معادالت الاعم   الميااه  ها ا يزيادو ، مْ  23 ات الحرارة العظم   ي الريااض إلا عرعفم در 

االلعحمام لزيادة ومط بات  عبريد ، وعرطي  ال و وموا مة ال فا  والعطش،للموا مة الحرارة المرعفعة 

و يرهاااا مااان االن اااطة  ،الزراعياااة والصاااناعية اللاااكانية و  وزياااادة االحعيا اااات المائياااة ،معااادالت الععااار 

العنموية، كما علاهم رطوبة ال و المنفف اة الا   انا  ارعفاا  الحارارة  اي زيااه الط ا  ع ا  الميااه  اي 

 مدينة الرياض.
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 : تساؤالت البحث

 : بحر اإل ابة عن العلا الت اآلعية ي  وء م ك ة البحر يحاول ال

 در ات الحرارة  ي العم   المياه  ي مدينة الرياض؟افع    أثرمد  / ما 6

 المياه  ي مدينة الرياض؟  ي العم  أثر افع   الرطوبة / ما مد  3

 ؟ الرياض  ي مدينة / هل يفع   العم   المياه ال مرت والفص ي0

 : أهداف البحث

الحاااارارة أثاااار  ااااي  ااااوء م ااااك ة البحاااار وأهميعاااا  وعلااااا الع  يمااااد  البحاااار إلاااا  الععاااار  ع اااا  

 : و ل  من  ف ل ما يأعيمدينة الرياض  العم   المياه  ي ي الرطوبة و 

 العم   المياه.و / درالة المعدالت ال مرية والفص ية واللنوية ل حرارة والرطوبة 6

 من  مة والحرارة والرطوبة من  مة أفر . / افعبار الع قة بين العم   المياه3

 در ات الحرارة ونل  الرطوبة  ي العم   المياه بمدينة الرياض. أثرع   مد  / الععر  0

/ عطبياا  أنمااو و لعو ااي  الااعم   المياااه ال اامرت والفصاا ي واللاانوت ل ملاااعدة  ااي و اام 2

 اه  ي مدينة الرياض.الفطط الملعقب ية لعاطية االحعيا ات المعزايدة اللعم   المي

 : فرضيات البحث

 : من أ ل عحقي  األهدا  ، صيات بعض الفر يات العالية

 / و ود ع قة طردية بين كمية العم   المياه ودر ات الحرارة  ي مدينة الرياض.6

 / و ود ع قة عكلية بين كمية العم   المياه ونلبة الرطوبة  ي مدينة الرياض.3

 

 : الدراسات السابقة
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العحو  مو و  المياه وألعم كما ع   أهعمام العديد من الباحثين وال ين عناولوا ه ا المو و  

 : بالدرالة ب كل عام ع   ملعو  المم كة أو بعض أ زائما عموما ،  ع   لبيل المثال

المياااااه المنزليااااة  ااااي القطااااا  المنزلااااي  عر اااايد ألااااعفدامات، ه 6236درالااااة أبااااراهيم الفقااااي -

درالااع  إلاا  عر اايد الااعفدام المياااه  هااد ت ،والزراعااي والصااناعي  ااي المم كااة العربيااة اللااعودية

، ودرالااااة نمااااط ومعاااادالت الااااعم   الفاااارد ل مياااااة المنزليااااة ،المنزليااااة وعحديااااد كفاااااءة الااااعفدامما

مثل االلعم    ي  صل الصي  وأو   ان هنا  زيادة  ي معدل العم   المياه عند ال روة 

بينماا عازداد ٪ 3.وأو   ان معادل الاعم   الميااه  اي ال اعاء عانففض بنلانة ، و صل ال عاء

 ٪.632 ي الصي  بنلبة 

ه ، الط اا  ع اا  المياااه لالااعفدمات المنزليااة  ااي مديناااة 6233درالااة  اطمااة الحمياادان   -

 ةياااااه ل لااااعفدمات المنزليااااالرياااااض، قاااادمت هاااا ه الدرالااااة عح ااااي   ااااام ل ل ط اااا  ع اااا  الم

وعوقعاات حاادور افااع ل  ااانبي عاارض المياااه، والط اا  ع يمااا، وركاازت ع اا  أهاام العواماال 

لااعر المياااه، دفاال الملااعم  ، در ااة الحاارارة،  نزليااة مثاالالماا ثرة  ااي الط اا  ع اا  المياااه الم

عاااادد اللااااكان ثاااام عطرقاااات إلاااا  ال اااابكات المو ااااودة  ااااي مدينااااة الرياااااض، وألاااابا  حاااادور 

 كة العامة.ب ي ال  العلربات

م ، والعااي عناااوات  يمااا الفصااائص المنافيااة لماادينعي  اادة 3333بااوقرت    اياادةأمااا درالااة  -

والطااائ  وأثرهااا  ااي حياااة اللااكان االقعصااادية والصااحية،  قااد أ ااارت إلاا  أن در ااة الحاارارة 

 والرطوبااة ععااد ماان أقااو  عواماال الدرالااة عااأثيرال  ااي مناااف منطقااة الدرالااة فاصااة االلااعم  

 الكمربائي والمائي.

الدرالاات العاي أهعمات بعاأثير الع با    اي در اات الحارارة ق اة مان العارض اللااب  ويع    -

وعناولعا  ب اكل عفصاي ي، حيار  ،ونلبة الرطوبة  ي نمط ألعم   المياه  ي مدينة الرياض
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المو او   امن مو اوعات ألاعم   الميااه وعر ايدها العاي عناولات عنااول ها ا ع الباا أنما 

 لمم كة أو بعض أ زائما عموما.ا

 

الحرارة الرطوبة  ي العم   الميااه  اي مديناة الريااض  العي عناولت اثرالدرالات  ق ةو ي ظل 

، آماال أن الحا ااة العاازال مالااة إلاا  مزيااد ماان الدرالااات والبحااور  ااي هاا ا المو ااو  المماام اا ن 

 .علاهم ه ه الدرالة  ي  ل 
جراءاته  : منهج البحث وا 

ألهداف البحث سيتم توظيف المنهج الوصفي التحليليي الي ي وقيول  ليع اميي البيالياي المميي   يم تحقيقاً 

-3333وقااد اععمااد البحاار ع اا  بيانااات وزارة الماااء والكمرباااء بمدينااة الرياااض ل فعاارة مااا بااين  تحليلهييا 

 .والرطوبة عي عم  يما رصد الحرارةم اللعم   المياه، و ل  لكي يعوا   مم الفعرة الزمنية ال3366

حياار أناا  وبعااد الااعكمال  ماام البيانااات ، ع اا  األلاا و  الكمااي ي اا  ل بياناااتحاار  ااي عح البوقااد أععمااد 

   اي الحالا  اآللاي Spss  الحزمة  اححاةية   للولةاال اماعمي  ة ومرا ععما عمت معال عماا ببرناام  

 القاب ة ل عح يل والعفلير.حير عم العفراو الم  رات اإلحصائية، والحصول ع   م موعة من النعائ  

 

 

 :  التحليل والمناقشة

 مدينة الرياضبستهالك المياه او الحرارة والرطوبة : أوال

 : معدالت الحرارة والرطوبة الشهرية والفصلية  /أ

، عمثااال در اااة الحااارارة انعكالاااال مبا ااارال لكمياااة األ اااعة ال ملاااية العاااي يلاااعقب ما  لاااط  األرض

لااااعر  233وعلااااعقبل مدينااااة الرياااااض كميااااة كبياااارة ماااان األ ااااعة ال ملااااية يصاااال معولااااطما  إلاااا  نحااااو
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ارعفاا  در اة الحارارة  اي مديناة الريااض إلا   وير ام .مما ي دت إل  ر م در اة الحارارة /يوم3حرارت/لم

ما من موقعما الف كي قريبال من مدار اللرطان، وموقعما الداف ي بعيدال عن الم ثرات المائية، وف و لمائ

  .02ص، م3331،   المطيرت اللح   معظم أيام اللنة إ ا ة إل   ق ة الاطاء النباعي

 اامور المر آلفاار، ويمثاال  اامر يوليااو أع اا  وععفاااوت در ااة الحاارارة  ااي مدينااة الرياااض ماان  اا

 ااي حااين   ، مْ 3281    والصااار مْ 2080  معاادل العظماا ويب اا    مْ 0281 يب اا  معاادل الحاارارة و حاارارة 

العظمااا   ويب ااا  معااادل  مْ .608 ويب ااا  معااادل در اااة الحااارارة  ،حااارارة  اااموراليلااا ل  ااامر ينااااير أقااال 

 ااامر مااااًر عأفااا  معااادالت الحااارارة باالرعفاااا  ومااام بداياااة ،  مْ 182  وعااانففض الصاااار  إلااا   مْ 3683 

 الصاااار معااادل   و  مْ 3585العظمااا   ومعااادل   مْ 36  ، ويب ااا  معااادل الحااارارة  اااي هااا ا ال ااامرالعااادري ي

، ويب اا  معاادل در ااة الحاارارة  ااي هاا ا عباادأ معاادالت الحاارارة باالنففاااض  و ااي  اامر أكعااوبر،   مْ 6382 

 . 6   و كل 6   دول  مْ 6281  الصار معدل   و مْ 0186  العظم ومعدل   مْ 35  ال مر

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 ( المودمت الشهر    للحرارة الوظمى االاغرى1ادال )

  مْ ال )0211-0222مد ن  الر يض للفعرة ب االمعاسط 

 المتوسط الصغرى معدل العظمىمعدل  الشهر
 11.. 416 2.12 يناير
 411. 112 .261 فرباير
 .2.1 216. 2212 مارس
 2414 212. 16.. أبريل
 .1.. 2.16 16.. مايو
 .61. .2.1 .6.1 يونيو
 313. .261 .6.1 يوليو
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 313. .261 .6.1 أغسطس
 2. .2.1 .6 سبتمرب
 22 .31. .41. أكتوبر
 .2 14.. .2.1 نوفمرب
 .31. 211 2211 ديسمرب
 2311 313. 13.. املتوسط

 . م3366-3333  البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةالبيانات المنافية الصادرة من  اععمادالع   الباحثة عملال دول من                 

 ( المودمت الشهر    للحرارة الوظمى االاغرى االاسطى 1شكل )

  مْ ال )0211-0222للفعرة  مد ن  الر يضب

 
مدينة الرياض من  صل آلفر. ويععبر  صل بكما يع   عفاوت معدالت در ات الحرارة الفص ية    

 والعظم   مْ 02لحرارة  ايب   معدل  وفصول حرارة ، الأ لطً  أع    -يوليو -الصي   يونيو
وف و  ، ماالل  3082  نعي ة ععامد أ عة ال مً ع    مدار اللرطان  مْ 32    والصار مْ 2382 

  مْ 31  يصل معدل الحرارةو نو مبر   –أكعوبر  –ي ي   صل الفري   لبعمبر ، اللماء من اللح 
 . مْ 6186والصار   ،  مْ 0280والعظم   
يب ا  و  ، برايار  –ينااير  –أقل معادل  صا ي لدر اة الحارارة  اي  صال ال اعاء  ديلامبر يل ل و 

 مادارع ا  نعي اة لععاماد ال امً    مْ 582  والصاار ،   مْ 3385والعظما  ،  مْ 62در ة الحرارة   معدل

  نوبااال  ممااا ي عاال األ ااعة ال ملااية علااقط مائ ااة ع اا  مدينااة الرياااض، كمااا عععاارض  ْ 3082ال اادت  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 المعاسط مودل الاغرى مودل الوظمى



 
(9) 

  المنطقااة لكع ااة  اافمة ماان المااواء اللاايبيرت البااارد وال ااا  الاا ت ياطااي منطقااة  ااب  ال زياارة العربيااة.

 . 22ص، ه6232، االحيد  

 ، ويب   المعدل العاممايو  عأف  المعدالت الحرارية باالرعفا  -ابريل -صل الربيم  ماًرومم بداية  
وأهم ما يميز حرارة الربيم االرعفا  والعاير المفا ئ ، ،   مْ 65   والصار ،  مْ 0082العظم    مْ 31 

  3   دول و ل  لععرض المنطقة لمو ات  ديدة الحرارة عندما عم  اللموم ال نوبية الاربية
  .3و كل 

 
 الرياض مدينةب  ْم  والمعولط  المعدل  الفص ي ل حرارة العظم  والصار  3 دول               

 م 3366-3333ل فعرة 
 
 
 
 

 . م3366-3333  البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةاععمادالع   البيانات المنافية الصادرة من  الباحثة عملال دول من 

 
 
 
 

 الرياض مدينةب  ْم  والمعولط  المعدل  الفص ي ل حرارة العظم  والصار  3   كل
 م3366-3333ل فعرة  
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 الخر ف الا ف الرب ع الشعيء

 المعاسط مودل الاغرى مودل الوظمى

 المتوسط الصغرى معدل العظمىمعدل  الفصل
 6283 582 3385 ال عاء
 3182 65 0082 الربيم
 0286 32 2382 الصي 
 3180 6186 0280 الفري 
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  اي مديناة الريااض مان  امر آلفار ولكنماا بو ا  عاام منفف اة عب ا ععفاوت الرطوباة النلابية و 
،  ٪..  العظماااا   ،٪21 ااااي  اااامر ديلاااامبر   وعرعفاااام ، ٪.6 والصااااار   ٪25 والعظماااا    35٪ 

وعااأثير المنفف ااات ال ويااة فاا ل هاا ا   ،مْ 62  وير اام  لاا  النففاااض الحاارارة إلاا   ٪32  والصااار 
ععفااوت الرطوباة النلابية فا ل لااعات النماار، حيار عب ا  الفصل مما ي دت إل  لقوط األمطاار، كماا 

 أقص  حد لما  ي لاعات الصباح، لكنما عنففض مم ارعفا  در ات الحرارة  ي الظمر.
 والصاار ،  ٪23   ، والعظما ٪65بداية  مر مايو   مملرطوبة النلبية ا وعنففض معدالت

 والصااار ،  0282   ، والعظماا ٪66لمااا  ااي  اامر يوليااو   حاادوعاانففض الرطوبااة إلاا  أدناا  ،  62٪ 
،  ٪5082  والعظمااا ،  ٪26 ااامر ناااو مبر عأفااا  الرطوباااة باالرعفاااا  ب اااكل وا ااا    و اااي،  6382٪ 

  .0  و كل 0   دول  ٪3082  والصار 
 

 

 

 

 

 
   المعدل ال مرت ل رطوبة النلبية ل عظم  والصار  والمعولط 0 دول  

  ٪  م3366-3333ل فعرة  مدينة الرياضب
 المتوسط الصغرى معدل العظمى معدل الشهر
 6114 .2 12 يناير
 .21. 2.14 .2 فرباير
 2.11 .2.1 4212 مارس
 2116 211. .4 أبريل
 211. 611. 3211 مايو
 .. 216. .1.. يونيو
 16.. 213. 313. يوليو

 14.. .. .61. أغسطس
 316. .1.. 113. سبتمرب
 2.16 .21. 3.14 أكتوبر
 6.16 2.13 2.13 نوفمرب
 6.16 .231 11 ديسمرب
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 22 .21. 3214 املتوسط
 . م3366-3333  البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةاععمادالع   البيانات المنافية الصادرة من  الباحثة عملال دول من 

 مدينة الرياض ب  المعدل ال مرت ل رطوبة النلبية ل عظم  والصار  والمعولط 0 كل  
  ٪  م3366-3333ل فعرة 

 
 

العااام أمااا بالنلاابة لمعاادالت الرطوبااة النلاابية الفصاا ية  مااواء مدينااة الرياااض  ااا  معظاام أيااام 

و ل  لموقعما الداف ي بعيدال عن الملطحات المائية مصدر بفاار المااء، وارعفاا  در اات الحارارة، وق اة 

 النباعي.لقوط األمطار و فا  العربة، وق ة الاطاء 

ويمكن عقليم اللنة إل   ص ين أحادهما  اا  وي امل الصاي  والفريا ، واآلفار رطا  نلابيال 

،  ٪0282والعظمااا   ،  ٪63 اااي الصاااي  عااانففض الرطوباااة النلااابية إلااا   و ، وي ااامل ال اااعاء والربيااام

ولاايادة ال اااط  ،الرعفااا  در ااات الحاارارة وق ااة لااقوط األمطااار  لاا  و لاا  ير اام،  ٪6381والصااار   

، ويب اا  معاادل  ااوت الماانففض وهبااو  الرياااح ال ا ااة، ويععباار  صاال الفرياا  امعاادادال لفصاال ال فااا ال

  بعااااد  لاااا  عأفاااا  معاااادالت الرطوبااااة الفصاااا ية ٪.6  والصااااار ،  ٪22  والعظماااا   ،٪31  الرطوبااااة

،  ٪5185والعظماااا  ،  ٪22حياااار عب اااا    ،باالرعفاااا  العاااادري ي ويلااااعمر االرعفاااا  حعاااا  بدايااااة ال اااعاء

  وال ت يععبر  صل الرطوبة ، و ل  النففاض در ات الحارارة ولاقوط األمطاار فا ل ٪30والصار  
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 والصااااار ،  ٪16والعظمااا  ،  ٪32هااا ا الفصااال، وعلااااعمر الرطوباااة باالرعفااااا  فااا ل  صااال الربياااام  

    .2  و كل 2.  دول  65٪ 

عكلاي وا ا  باين در اة الحارارة والرطوباة،  ك ماا زادت  ارعبااط و اوديع   من ه ا العح يل و 

 . 2و كل   2والعكً صحي ،  دول   ،الحرارة انفف ت الرطوبة

 
  ٪م  3366-3333مدينة الرياض ل فعرة ب  المعدل الفص ي ل رطوبة النلبية العظم  والصار  والمعولط 2   دول

 المتوسط الصغرى معدل العظمىمعدل  الفصل
 .631 .2 2.12 الشتاء
 .231 213. .4.1 الربيع

 2. 214. 613. الصيف
 24 116. 3312 اخلريف
 . م3366-3333  البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةاععمادالع   البيانات المنافية الصادرة من  الباحثة عملال دول من 

 
 

  ٪م  3366-3333مدينة الرياض ل فعرة ب  المعدل الفص ي ل رطوبة النلبية العظم  والصار  والمعولط 2  كل 
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 م3366-3333ل فعرة  مدينة الرياضب  المعدل ال مرت ل حرارة والرطوبة النلبية 2   دول
 (٪) الرطوبة (م  ) الحرارة الشهر
 .6114 .11.. يناير
 .21. 4113. فرباير
 2.11 ..2.1 مارس
 21162 .2414 أبريل
 2116. 1.2.. مايو
 1.6.. 61.2. يونيو
 166.. 3131. يوليو

 .14.. 3132. أغسطس
 3162. 2. سبتمرب
 2.162 .221 أكتوبر
 .6.16 .2 نوفمرب
 6.161 ..31. ديسمرب

 . م3366-3333  البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةاععمادالع   البيانات المنافية الصادرة من  الباحثة عملال دول من            

 
 م3366-3333ل فعرة  مدينة الرياضب  المعدل ال مرت ل حرارة والرطوبة النلبية 2  كل 

 

       
 

 
 :  ب/ استهالك المياه الشهري والفصلي بمدينة الرياض
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مان إ ماالي الميااه  ٪06حاوالي عب ا  ب اكل عاام الريااضكمية العم   الميااه  اي مديناة  عرعفم

أن   1  وال اكل  1مان ال ادول   يع ا و ،  51ص، م3366،  العقريار اللانوت الملعم كة  ي المم كة

فا ل  كمياة االلاعم   و عازداد 0م03013360 ب ا لانويا  الميااهالريااض مان مديعة  العم  معولط 

يعباين أن أع ا   برايار وديلامبر وينااير، و وعنففض ف ل  مر  ، مر اكعوبر ويوليو وا لطً ويونيو

، وير ااام  لااا  إلااا   0م02331312 ااامر أكعاااوبر معااادل  ااامرت لكمياااة االلاااعم   الماااائي يعمثااال  اااي 

وانففااااض معااادل الرطوباااة  ،مْ .3ارعفاااا  معااادل در اااات الحااارارة : ع اااا ر م موعاااة مااان الظااارو  منماااا

 ي ياااااا   اااااامر يوليااااااو عب اااااا  كميااااااة الااااااعم   المياااااااه ف لاااااا  نحااااااو.  والااااااعقرار اللااااااكان  ٪36لنلاااااابية ا

ي يا   ،0م02.11122نحوالعم   المياه كمية يب   معولط  و ،ي ي   مر أ لطً، 0م021206.2

ي ي   مر لبعمبر حير عب   كمية ، 0م02362.22، ي ي   مر مايو 0م02352135 مر يونيو نحو 

  .0م1..00.16العم   المياه 

 -يونيااو -أ لااطً –يوليااو  –يع اا  ممااا لااب  أناا  فاا ل لااعة أ اامر ع اا  العااوالي  أكعااوبر 

 د لما. لبعمبر  وص ت كمية العم   المياه أقص  ح -مايو

بعدها عأف  كميات العم   المياه ال مرت باالنففاض الوا   والعرا م ف ل اللعة أ امر الباقياة ع ا  

 براياار  عاانففض كميااة الااعم   المياااه  ااي  اامر  -يناااير -ماااًر -ديلاامبر –ابرياال  -نااو مبرالعااوالي  

ي ياا  ، 0م.0632535ي ياا   اامر ديلاامبر ، 0م066.2623ي ياا   اامر ابرياال ، 0م033.2532نااو مبر 

ي ياااا   اااامر  براياااار عاااانففض كميااااة  ،0م31613525ي يمااااا  اااامر يناااااير ، 0م066015.5 اااامر ماااااًر 

 .0م31265061   أدن  حدلماإلالعم   المياه 
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  (3م) م0222-0222بمدينة الرياض خالل الفترة  الشهري لمياها( استهالك 6جدول )

 الشهر 

 السنة
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

المعدل 

 السنوي

0222 7072929 9788899 33379127 30329212 31188830 31378938 31928282 31179907 30993870 31278293 33820982 32330219 33898227 

0223 32192881 7828888 33877811 33092178 31029828 31292201 31792187 38182288 31718102 38238197 30882102 30082272 30932807 

0220 32970183 9799999 7992272 30972202 38081820 38992887 32097920 32131270 38899929 38731318 31779118 30720220 31331911 

0221 33920728 32382831 30232993 31908937 32390818 32221229 32813979 32088299 32999273 32283899 38307320 33088029 31808983 

0228 30181129 33023929 38398989 38900823 32908099 39819790 39329821 32138821 32038792 32887999 38993081 30921290 38218381 

0222 19070988 18270229 18908199 17221222 80028237 81218001 81827393 81077121 80229983 82287199 17293283 82839287 82928997 

0229 18892281 12712879 82818928 82220780 82927288 82878889 82081189 82293879 88880293 89298222 83219888 18398807 80802999 

0229 19199017 12829892 80302202 83288998 89220328 82993793 89299201 89099172 82997322 82982310 80982807 80223237 81027990 

0228 83898299 19902099 81192871 81182887 82708187 89898802 89039788 89929929 88720289 89297188 81998987 88010820 88079337 

0227 80928339 18228789 82382910 80270238 88298198 88018708 22901928 22971787 87127932 23282798 88911118 89988889 89721110 

0232 88928232 81992229 23998911 22302829 23099988 20980083 22999802 22393219 28202083 29238279 23010132 22781897 23990980 

0233 87893221 82202282 20992889 20379372 22907287 22700231 29009718 29122987 21983187 29990828 20092908 23801939 21080002 

 10170031 13089098 10082922 12029272 11873887 18879929 18721382 18098728 18232888 13382380 13317989 09839137 07370989 المعدل الشهري

 . م3366-3333  وزارة المياه والكمرباء ل فعرة مابينع   بيانات من  ال اععماد الباحثة عملال دول من 
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 (.م)م 0222-0222( استهالك المياه الشهري بمدينة الرياض خالل الفترة 6شكل )

 

 

  أن أكبر كمية  ص ي  اللعم   المياه عل ل  ي  صل 5  وال كل  5يع   من ال دول  

ي ي   صل ، 0م00512210ي المرعبة الثانية عب  ويأعي  صل الفري   ، 0م0253.323الصي  

حد   ي حين عنففض كمية العم   المياه إل  أدن ، 0م03660216كمية العم   المياه  الربيم  ي

  .0م.3.12322لما  ي  صل ال عاء 
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 (.م) .م0222-0222لمياه الفصلي بمدينة الرياض خالل الفترة ا( استهالك 7جدول )

 الشهر 

 السنة
 الخريف الصيف الربيع الشتاء

 اإلجمالي

 السنوي

0222 9132403 10046269 13415329 10724034 47496135 

0223 12723140 10228760 13972470 13779342 51461716 

0220 12557223 10016339 15286014 14595375 52454931 

0221 11240659 13772726 15373142 15110002 55298725 

0228 10266010 14839771 15953943 15076645 58136571 

0222 37067061 42143983 43414049 40029183 163134676 

0229 37503436 40348865 45449897 44362868 169683166 

0229 38574876 43753652 46228462 44721724 173138691 

0228 41127265 44013712 46934338 44933361 177188474 

0227 40815852 45067227 49852808 49879641 187813326 

0232 47737847 51257328 54542046 53755709 217191131 

0233 48923622 53496900 56521899 54006459 213128881 

 129568852 33794563 34728052 30113591 08950448 المعدل الفصلي

 م(....2-...2املياه والكهرباء، )وزارة من عمل الباحثة اعتماداً على بيانات  اجلدول
 (.م) . م0222-0222بمدينة الرياض خالل الفترة لمياه الفصلي ااستهالك  (7)شكل 
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 : مدينة الرياضباستهالك المياه الشهرية والفصلية  وكميةج/معدالت الحرارة والرطوبة 

 ود ع قة بين العم   المياه ودر ة الحرارة و رطوبة    يع  .  وال كل  .من ال دول  

  ن د ان معدالت ،ألعم   المياه كمية ك ما زادت در ات الحرارة وعناقصت الرطوبة ارعفعت  ،ال و

، المياه عزداد ف ل أ مر الحرارة المرعفعة وعنففض ف ل أ مر الحرارة المنفف ة ألعم   كمية

ول من حير كمية العم   المياه االيحعل المركز   أن  مر يوليو .  وال كل .من ال دول  يع  و 

ف ل ه ا ال مر الحرارة در ة ل  ألرعفا  معدل و ، 0م 021206.2865نحو  مدينة الرياض  عب  ب

  .٪66، أما معدل الرطوبة النلبية  يب    مْ 02نحو يب   و 

، 0م 02.11122853   لااعم   المياااه نحااوا كميااة معاادل ياا  يب اا  ي ياا   اامر أ لااطً الاا ت 

 ، ي ياا  ٪60ْم  وانففاااض معاادل الرطوبااة النلاابية  02 ويب اا  الحاارارة معاادل وير اام  لاا  أي ااال الرعفااا  

ْم، وانففااض 02ويب ا  معادل الحارارة  0م02352135815 مر يونيو بكمية العم   ل ميااه عب ا  نحاو 

، ي ياااا   اااامر مااااايو الاااا ت عب اااا  كميااااة الااااعم   المياااااه ف لاااا  نحااااو ٪66معاااادل الرطوبااااة النلاااابية إلاااا  

، ي ياا   اامر ٪65بينمااا يب اا  معاادل الرطوبااة النلاابية ،مْ 06ومعاادل در ااة الحاارارة ، 0م02362.22823

الرطوبااة  معاادلو  ،مْ 03 ومعاادل الحاارارة 0م1823..00.16عب اا  كميااة الااعم   المياااه ف لا  و لابعمبر 

 .٪62النلبية 

 -يونيااو -أ لااطً –يوليااو  –يع اا  ممااا لااب  أناا  فاا ل لااعة أ اامر ع اا  العااوالي  أكعااوبر 

معاادل الحاارارة مرعفاام  ااي حااين علاا ل و لاابعمبر  وصاا ت كميااة الااعم   المياااه أقصاا  حااد لمااا،  -مااايو

 الرطوبة النلبية نلبال منفف ة.

العم   المياه باالنففاض الوا   والعرا م ف ل اللعة أ مر الباقية ع    ةعأف  كميبعدها 

 ة براير  و ل  ل نففاض الوا   لمعدل در  -يناير -ماًر -ديلمبر –ابريل  -العوالي  نو مبر

 : كما ي يالحرارة من  مة وارعفا  معدالت الرطوبة النلبية 
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نففاااض معاادل نعي ااة أ 0م033.2532823عاانففض كميااة الااعم   المياااه  ااي  اامر نااو مبر  -

. ي يا   امر ابريال عب ا  كمياة ٪33 ق اي  ويب ا  الرطوباة النلابيةوارعفا  معادل ْم، 33ويب   الحرارة 

 النلابية الرطوبةوارعفا  ْم 33النففاض معدل در ة الحرارة  0م066.2626823العم   المياه 

3.٪. 

 معادل الحارارةففض ويان 0م06325355852 مر ديلامبر عب ا  كمياة الاعم   الميااه  وف ل -

لاا  إعاانففض كميااة الااعم   المياااه  . ي ياا   اامر ماااًر ٪21معاادل رطوبااة ال ااو  وارعفااا ْم 62 لاا إ

 اامر يناااير ي ياا  . ٪31لاا  إالرطوبااة  وارعفاام معاادل ،مْ 36معاادل الحاارارة ويب اا    0م066015.1813

ْم 60معاادل الحاارارة  نعي ااة انففاااض  0م 31613525865لاا إ كميااة الااعم   المياااهعاانففض حياار 

 لاا إ المياااهالااعم   عاانففض كميااة و ياا  . ي ياا   اامر  براياار ٪.2 لاا  إرطوبااة ال ااو  معاادل وارعفااا 

 . ٪05النلبية ال  الرطوبةرعفا  ألوير م  ل  ، 0م .3126506282
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 الرياض ينةبمد  0 موالعم   المياه ال مرية  معدالت الحرارة والرطوبة . دول  
 م3366 – 3333 عام من الفعرة ف ل

 المتغير           
 الشهر 

 استهالك المياه )متر مكعب( (٪الرطوبة ) الحرارة )ْم(

 31613525865 2.816 608.6 يناير

 .3126506282 05805 618.2  براير

 066015.1813 318.3 36861 ماًر

 066.2626823 3.825 31816 أبريل

 02362.22823 658.2 06813 مايو

 02352135815 66832 02803 يونيو

 021206.2865 66822 .0282 يوليو

 02.11122853 60810 02825 أ لطً

 1823..00.16 62825 03833 لبعمبر

 023313123 36825 3581 أكعوبر

 033.2532823 26820 33833 نو مبر

 06325355852 .2182 62861 ديلمبر

 . م3366-3333 ل فعرة  ءالمياة والكمربازارة و  البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةع   بيانات من  اععمادال  الباحثة عملال دول من 

 
 بمدينة الرياض  0 م   معدالت الحرارة والرطوبة والعم   المياه ال مرية. كل  

 م 3366-3333ف ل الفعرة 
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ب ااكل عااام، عزيااد  مرعفعااة مااي الرياااض أمااا بالنلاابة لكميااة الااعم   المياااه الفصاا ية  ااي مدينااة 

فاا ل  صاا ي الصااي  والفرياا ت ويمكاان عفلااير  لاا  بارعفااا  معاادالت الحاارارة والمصااحوبة بانففاااض 

معاادالت الرطوبااة. بينمااا عقاال فاا ل  صاا ي ال ااعاء والربياامت و لاا  النففاااض معاادالت الحاارارة وارعفااا  

 الت الرطوبة النلبية.معد

  أن أكبار كمياة الاعم    صا ي ل ميااه علا ل  اي  صال 1  وال اكل  1   من ال ادول  يعو 

  وعاااانففض معاااادالت مْ 02حااااين عرعفاااام معاااادالت در ااااة الحاااارارة إلاااا     0م0253.321820الصااااي   

ينااع  عناا  زيااادة الط اا  رة فاا ل  صاال الصااي  حياار أن ارعفااا  الحاارا . ٪63  معاادالت الرطوبااة إلاا 

 ونظا ة الم بً واال لام. ل عبريد ورت الحدائ  وعرطي  ال و لموا مة ال فا ،ع   المياه 

ويأعي  صل الفري   ي المرعبة الثانية مان حيار كمياات الميااه الملاعم كة حيار ال عازال كمياة 

وانففاااض  مْ 31رارة معاادل در ااة الحاانعي ااة ارعفااا  و لاا  0م00512210866المياااه الملااعم كة مرعفعااة 

 0م 03660213812وعب    ي ي   صل الربيم  ي انففاض كمية العم   المياه ،٪31 الرطوبةمعدل 

 .٪32ومعدل الرطوبة النلبية  مْ 31 ي حين يب   معدل الحرارة 

نعي ة  ،0م 3.1232258.0عنففض كمية العم   المياه إل  أدن  حد لما  ي  صل ال عاءو 

 .٪22، وارعفا  معدل الرطوبة النلبية إل  مْ 62الحرارة إل  انففاض معدل 
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   معدالت الحرارة والرطوبة والعم   المياه الفص ية بمدنية الرياض1 دول  
 م3366 – 3333ف ل الفعرة من عام 

 المعاير           
 الفصل 

 العم   المياه  معر مكع    ٪الرطوبة   الحرارة  ْم 

 0253.321820 63832 02861 الصي 

 00512210866 31863 31801 الفري 

 03660213812 32805 31825 الربيم 

 3.1232258.0 22862 .6283 ال عاء

 . م3366-3333 ل فعرة  ءوزارة المياة والكمربا البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةع   بيانات من  اععمادال  الباحثة عملال دول من 

 
   معدالت الحرارة والرطوبة والعم   المياه الفص ية بمدنية الرياض1   كل

 م3366 – 3333ف ل الفعرة من عام 
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 :  مدينة الرياضبالعالقة بين الحرارة والرطوبة واستهالك المياه : ثانياً 
 

 : اختبار فرضيات البحث - أ
ععااد  ر اايات البحاار صاايا ة م قعااة أو محعم ااة عو اا  العواماال أو األحاادار أو الظاارو  

ن ح  اااات بطريقااااة ناقاااادة ماااان حياااار االعلااااا  واالكعمااااال  العااااي يحاااااول الباحاااار أن يفمممااااا، حعاااا  وا 

المنطقيين،   ن  ال يمكن قبولما كأداة عفليرية،  مي عبق  م رد عفمين و ات قيمة عفلايرية  ائي ة، 

، م61.2قاا  ماان صاادقما ماان فاا ل العديااد ماان األلااالي  اإلحصااائية.   ااان دي اان، حعاا  يااعم العح

  305-301ص

والفعبار  ر يعي الدرالة قامت الباحثة بعمل افعبار مبدئي من ف ل أل و  اإلحصاءات 

إال أن هااا ا ال يااا دت بال ااارورة إلااا  عحدياااد المعايااار الملاااعقل  .الوصااافية، ومعامااال ارعبااااط بيرلاااون

األكثر عأثيرال  ي المعاير العابم، ول حصول ع   نعاائ  أكثار دقاة قامات الباحثاة بعمال افعباار نماائي 

 من ف ل أل و  عح يل االنحدار المععدد.

  مان أنلا  Multiple Regression Analysisيعاد ألا و  عحدياد االنحادار المععادد  

األلالي  اإلحصائية العي يمكن من ف لماا عحدياد اآلثاار الفالصاة ل معايارات الملاعق ة  اي المعايار 

العابمت إ  يلاعد ع   الك   عن الع قة بين كل من معاير ملاعقل ع ا  حادة والمعايار العاابم  اي 

العااي  ااي  ااوئما لاايعم  وع ياا   اا ن نعااائ  هاا ا العح ياال لااعمثل النعااائ  األلالااية النمااو و االنحاادارت.

  ل معايارات، Normal Distributionقباول  ر ايات البحار أو ر  اما. ويعاد العوزيام الطبيعاي  

من أهم ال روط األلالية العي البد من عوا رها  ي البيانات عناد الاعفدام عح يال االنحادار، ويعاوا ر 

رية لما منعال ل وقو   ي ظااهرة ه ا ال رط  ي حالة زيادة معولطات المعايرات عن االنحرا ات المعيا

  العي ع دت إل  إعطاء عقديرات فاطئاة لمعاام ت االنحادار. كماا Multicollinearityالعلامت  

ي اا  أن يكااون هنااا  عباينااال وا ااحال بااين القاايم الصااار  والقصااو  لكاال ماان المعاياارات، وأال يكااون 
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عااااااائ  العح ياااااال.  العباااااااد، هنااااااا  ارعباااااااط قااااااوت بااااااين معاياااااارين ملااااااعق ين ممااااااا ياااااا ثر لاااااا بال ع اااااا  ن

  03صم،3366

 
   اإلحصاءات الوصفية لمعايرات البحر بمدينة الرياض63 دول  

 م3366 – 3333ف ل الفعرة 
 االنحراف المعياري المتوسط المتغير

 381.55 083013 العم   المياه

 8331. 3281 الحرارة

 628610 3583 الرطوبة

  مرال  63عدد الحاالت  ن  = 

 . م3366-3333 ل فعرة  ءوزارة المياة والكمربا البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةمن  الصادرة بياناتالع    اععمادال  الباحثة عملال دول من 

 

 ، ن ااد أن المعولااط 1والصااار  لمعاياارات البحاار  ااي  اادول   العظماا  القاايمبااالنظر إلاا  

   ااي حااين كااان معولااط 0م0253.32120الحلااابي اللااعم   المياااه فاا ل  صاال الصااي  يب اا   

  ٪63  ومعولط الرطوبة النلبية  مْ 02در ة الحرارة  

   اي 0م3.1232258.0كما يبين أن المعولط اللعم   المياه ف ل  صل ال اعاء يب ا   

  .٪22، ومعولط الرطوبة النلبية  مْ 62ب   معولط در ة الحرارة  حين

  إلااا  العبااااين الوا ااا   اااي 63كماااا ع اااير ارعفاااا  قيماااة االنحرا اااات المعيارياااة  اااي  ااادول  

المعايرين الملعق ين ع   مدارات العام، مما ي كد ص حيعما لعطبي  معامل ارعباط بيرلون ومعامل 

 االنحدار المععدد ع يمما.
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 معاير العابم  والحرارة والرطوبة  قياً االرعباط بين العم   المياه  ال66ل   دو 
 م3366 – 3333 المعايرين الملعق ين  بمدينة الرياض ف ل الفعرة 

 الرطوبة الحرارة  استهالك المياه  المتغير 

 **38523- ** 38.60 6 العم   المياه 

 ** .3811- 6 ** 38.60 الحرارة 

 6 ** .3811- ** 38523- الرطوبة 

 3836** ارعباط دال إحصائيا عند ملعو  معنوية 

 . م3366-3333 ل فعرة  ءوزارة المياة والكمربا البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةمن البيانات المنافية الصادرة ع    اععمادال  الباحثة عملال دول من     

 
أكثر قاوة باين الاعم   الميااه ودر اات الحارارة    و ود ع قة طردية66يعبين من ال دول  

كماااا ي كاااد ال ااادول ع ااا  و اااود ع قاااة  .وهاااو ماااا يعفااا  مااام الفر اااية األولااا  ل درالاااة ،38.60عب ااا  

ماا داللاة ول 38523-ارعباطية عكلاية أقال قاوة باين الاعم   الميااه ومعادالت الرطوباة النلابية عب ا  

 فر ية الثانية ل درالة.وهو ما يعف  مم ال ،3836إحصائية عند ملعو  

دالاة إحصاائيال  381.1-كما عو د ع قة ارعباطية عكلية قوية بين الحرارة والرطوباة ب اات 

 ، ولكنما  ير م ثرة ع   نعائ  عح يل االنحدار ألنما لالبة.38336عند ملعو  

   ألااا و ياااطبعااام عولعحدياااد أت مااان المعايااارين الملاااعق ين هاااو األقاااو  عاااأثيرال  اااي المعايااار العاااابم،  

 االنحدار المععدد.

 
   عح يل العباين لقياً انحدار الحرارة والرطوبة مم العم   المياه بمدينة الرياض63 دول  

 م3366 – 3333ف ل الفعرة 

مجموع االنحرافات  مصدر التباين
 التربيعية

درجات 
 الحرية

متوسط االنحرافات 
 التربيعية

 اختبار )ف(
مستوى الداللة 

 المعنوية

 38331 18101 .3853 3 28265 عباين االنحدار

   38.66 1 38203 عباين الفطأ 

    66 28125 الم مو 

 . م3366-3333 ل فعرة  ءوزارة المياة والكمربا البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةمن  المنافية الصادرة بياناتالع    اععمادال  الباحثة عملال دول من 
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  يعباين أن كال مان الحارارة والرطوباة لمماا انحادار دال إحصاائيال مام 63بالنظر إل   دول  

، كماا 38331وهاي دالاة إحصاائيال عناد ملاعو  معنوياة  18101االلعم  ، حيار ب اات قيماة     

  وهاو ماا يعناي أن ل حارارة والرطوباة 60 ادول    R Squar  381.3 ب ات قيمة العبااين المفلار  

عقاااادير كميااااة المياااااه العااااي عااااأثير وا اااا   ااااي الااااعم   المياااااه، وبالعااااالي باإلمكااااان الااااعفداممما  ااااي 

 .علعم كما مدينة الرياض ملعقب 

 الرياض  عح يل االنحدار المععدد لقياً عأثير الحرارة والرطوبة  ي العم   المياه بمدينة 60 دول  

 م3366 – 3333ف ل الفعرة 

 المعاير 

اع اه الع قة المعوقعة 
حل  الفروض النظرية 

 ل درالة

معامل االنحدار 
 المعيارت

 ملعو  داللة  ت  افعبار  ت  

 38636 68.03 68051 + الحرارة 

 38221 38552 382.3 - الرطوبة

 R  38.13معامل االنحدار  

 R Square   381.3العباين المفلر  

 Adjust R Square   38166العباين المصح   

 Standard Error   6815123الفطأ المعيارت  

 F- test  18101افعبار      ل داللة اإلحصائية  

 Significant  38331ملعو  الداللة المعنوية  

 63 عدد الحاالت الملعفدمة  ي النمو و

 ال يو د  المعطر ةعدد الحاالت المح و ة ل عف ص من القيم 

 . م3366-3333 ل فعرة  ءوزارة المياة والكمربا البيئة، وحماية لارصاد العامة الرئالةع   بيانات  اععمادال  الباحثة عملال دول من 

  الااا ت يحعاااوت ع ااا  نعاااائ  عح يااال االنحااادار المععااادد باااين الحااارارة 60باااالنظر إلااا   ااادول  

والرطوباااة ومعااادل الاااعم   الميااااه  اااي مديناااة الريااااض، ن اااد أن قيماااة افعباااار  ت  لمعايااار الحااارارة 

، وهو ما يعف  عمامال مام الفر اية األولا  38636عند ملعو  معنوية  68.03 اءت إي ابية بقيمة 

"أن هنا  ع قة طردية بين العم   المياه ودر ة الحرارة" ،  ي حاين انفف ات قيماة  ت  ل درالة 

وهي  ير دالة إحصائيال، ومن ثم ال يعفا   38221عند ملعو  الداللة  38552لمعاير الرطوبة إل  

مااام الفر اااية الثانياااة ل درالاااة، باااأن هناااا  ع قاااة عكلاااية باااين الاااعم   الميااااه ومعااادالت الرطوباااة 
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ية. وع ي  ليعم القبول بالفرض البديل، وير م  ل  إل  انففاض المعدل العام ل رطوباة النلابية النلب

 ااي مدينااة الرياااض ب ااكل عااام، وماان ثاام  مااي بعياادة العااأثير  ااي الااعم   المياااه. وير اام  لاا  إلاا  

انففاض المعادل العاام ل رطوباة النلابية  اي مديناة الريااض ب اكل م حاوظ، ومان ثام  ماي بعيادة عان 

 لعأثير  ي العم   المياه، أما العأثير األكبر  مو لعنصر الحرارة.ا

و اادير بالاا كر أن كاال ماان معاياارت الحاارارة والرطوبااة النلاابية لاام يكاان داالل إحصااائيال ألناا  لاام 

  38636 مااا دون، إال أن عااأثير الحاارارة كااان لاا  داللااة إحصااائية   3832يصاال إلاا  ملااعو  الدالااة 

  . 38221بية بمراحل  ي العم   المياه عفو  عأثير الرطوبة النل

كمااا يو اا  ال اادول أن كميااة العباااين المفلاار، ماان فاا ل المعاياارين الملااعق ين قااد ب اا  نحااو 

من االفع   والعباين  اي كمياة  ٪.1ت مما يعني أن ع   المعايرين الملعق ين يفلران نحو 381.3

لعادد مان المعايارات الفار اة عان نطاا   ٪03العم   المياه، بينما عر م بقية النلبة  ير المفلارة 

 البحر بف   الحرارة والرطوبة من العوامل العي ع ثر  ي العم   المياه.

 قاد   Goodness if fit of the modelأما من ناحية ماد  م ئماة النماو و االنحادارت  

  ال ت بين Normal Probability Plotعم العأكد من  ل  من ف ل ال كل االحعمالي الطبيعي  

  يعااوز   ااي  ااكل فااط ملااعقيم ياادل ع اا  قااوة م ئمااة Residuals  03٪أن العباااين  ياار المفلاار 

  وكاااا ل  مااااد  م ئمااااة الااااعيفاء 63النمااااو و االنحاااادارت ل بيانااااات الملااااعفدمة  ااااي البحاااار،  ااااكل  

، النماااو و ل  عرا اااات ال زماااة لعح يااال االنحااادار والقباااول بماااا، و لااا  كملااا مات العوزيااام الطبيعاااي

 وف و النمو و من القيم المعطر ة. Linearityوفطية الع قة 
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 ( املنحىن اخلطي االحتمايل الطبيعي للتباين غري املفسر..شكل )
 يف تأثر كمية استهالك املياه باحلرارة والرطوبة
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 : ب/ نتائج اختبار فرضيات البحث
 : نتائج اختبار الفرضية األولى: أوالً 

 و ود ع قة طردية بين كمية العم   المياه ودر ات الحرارة  ي مدينة الرياض" "

  38.60أثبعت نعائ  عح يل معامل ارعباط بيرلون عن و ود ع قاة طردياة قوياة عب ا    -

باااين الااااعم   المياااااه ودر اااة الحاااارارة. وهااااو ماااا يعفاااا  ماااام  3836 ات داللاااة إحصااااائية 

 الفر ية األول  ل درالة.

مااان فااا ل نااااع  عح يااال االنحااادار المععااادد حيااار  ااااءت نعي اااة افعباااار  ت  عأكاااد  لااا   -

 وأكدت أن العأثير األكبر لعنصر الحرارة. ،68.03إي ابية 

 

 : نتائج اختبار الفرضية الثانية: ثانياً 
 " و ود ع قة عكلية بين كمية العم   المياه ونلبة الرطوبة  ي مدينة الرياض" 

ارعباط بيرلون و ود ع قة عكلية بين كمية العم   المياه أكدت نعائ  عح يل معامل  -

، ولكنماا  يار ماا ثرة 3836عناد داللاة إحصاائية  38523-ومعادل الرطوباة النلابية عب ا  

 ع   نعائ  عح يل االنحدار المععدد ألنما لالبة.

مااان فااا ل نعاااائ  عح يااال االنحااادار المععااادد  ااااءت قيماااة افعباااار  ت  لاااالبة منفف اااة  -

ثم ال ععف  مم الفر ية الثانية ل درالة، وير م  ل  إلا  انففااض المعادل  ومن 38522

 العام ل رطوبة النلبية  ي مدينة الرياض ب كل عام.
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 بمدينة الرياض. السنويو لفصلي ي واالشهر استهالك المياه تقدير  :ثالثاً 
 : المقبلة عشر عاماً  يثنل  المياه استهالكتقدير  -
 

-3363  القادماة اإلثناي ع ار عاماال فا ل  ي مدينة الريااض كمية العم   المياه لعقدير 
عم ععبم النمو المطرد  ي العم   المياه بمدينة الرياض من عام إل  آفر ف ل لانوات ،  م3330

الاعم   الميااه عوقام م ، وصوالل إل  احعلا  معدل العاير اللاعفدام   اي 3366-3333الدرالة  
 . 62 دول  اللنوت والفص ي وال مرت ع   الملعو  

 
 م0222-0222خالل الفترة  ( معدل النمو في استهالك المياه بمدينة الرياض21جدول )

 (٪معدل النمو ) (3إجمالي استهالك المياه )م السنة

2...-2... .62611..3 .3..13.64 4٪ 

2...-2..2 .3..13.64 .32.462.. 6٪ 

2..2-2... .32.462.. .431.4.23 3٪ 

2...-2..6 .431.4.23 .266..2.. 3٪ 

2..6-2..3 .266..2.. 61...6.2. .1.٪  

2..3-2..4 61...6.2. 3...6...2 6٪ 

2..4-2..2 3...6...2 3....4.4. 2٪ 

2..2-2..1 3....4.4. 3.2...3.1 .٪ 

2..1-2... 3.2...3.1 34.6...21 4٪ 

2...-2... 34.6...21 42.22..12 ..٪ 

2...-2... 42.22..12 4...144.2 .٪ 

 ٪1.4 متوسط معدل النمو السنوي الستهالك المياه في بمدينة الرياض

2...-2... .62611..3 4...144.2 313٪ 

 م(....2-...2عمل الباحثة اعتماداً على بيانات شركة املياه والكهرباء ) مناجلدول من عمل الباحثة 

-3333المطاارد  ااي معاادالت الااعم   المياااه فاا ل الفعاارة   إلاا  النمااو 62ي ااير  اادول  
م، بمعولاااط نماااو 3366-3333باااين عاااامي  ٪021م، حيااار ارعفااام الاااعم   الميااااه بنلااابة 3366
، وهااو المعاادل الاا ت لاايعم اععماااده عنااد حلااا  الااعم   المياااه المعوقاام فاا ل األعااوام ٪.28لاانوت 

 ، ٪6.3بنلبة م 3332و 3332فم بين عامي المقب ة. ون حظ من ال دول أن العم   المياه ارع
، ومان ثاام  وزارة المياااه والكمربااء نااتوهاي قفازة مفا ئاة  ااي البياناات، ونلابة مرعفعااة ل ااياة طبقاال لبيا



 
(31) 

عناااد حلااا  معولااط النمااو اللاانوت حرصااال ع اا  دقاااة  "ال ااا ة" قاماات الباحثااة بالااعبعاد هاا ه النلاابة
 النعائ .

 :  قال ل معادلة اآلعيةوعم احعلا  معدل العاير اللنوت و 
 

 ن÷ م = م   ً  
 : حير
 العاير اللنوت  معدلم = 

 ً = نلبة العاير من عام إل  آفر
 ن = عدد اللنوات محل القياً

 
-3363ل فعرة ما بعد  عرة الدرالة  الرياض بمدينة المياه  لب  يمكن عوقم العم  قيالال ع   ما 

 : و قال ل معادلة اآلعية م 3330
 

 ٪ + م  633  × = ً 
 : حير

  = كمية العم   المياه بالمعر المكع  ل عام المقبل
 ً= كمية العم   المياه بالمعر المكع  ل عام الحالي

  ٪.28م= معدل النمو اللنوت  
 

كميااااة صاااال ع  أناااا  ماااان المعوقاااام أن 63و66ك ين    وال اااا61 و 62 يع اااا  ماااان ال اااادولين  
 ، كماااااا يصااااال 0م315233260م إلااااا   3330عاااااام الاااااعم   الميااااااه  بمديناااااة الريااااااض صاااااي  

أكثر من مئة م يون معر أت  ، 0م633153.21 ل  إمن العام  اع   االلعم    ي  مر أ لطً
 نحااااااو م3330 ااااااعاء عااااااام الالاااااعم   المياااااااه المعوقاااااام فاااااا ل  صااااال يب اااااا  مقاااااادار  يمااااااا مكعااااا . 

 .0م325263333
 اي مديناة   إلا  أن كمياة الاعم   الميااه اللانوية المعوقعاة 60  و اكل  65كما ي ير  دول  

، بينما العم   المياه المعوقم  اي مديناة الريااض عاام 0م153355611م هي 3363عام الرياض 
 .0م223611133أت بزيادة قدرها ، 0م.663335266م هو 3330
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 م0203-0223االستهالك الشهري المتوقع للمياه بمدينة الرياض خالل الفترة ( 21جدول )

 الشهر 

 السنة
 السنوي اإلجمالي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

0231 28991288 87823992 29880938 29109088 93279923 93837193 93922192 90778287 27208117 90010282 29838209 29738372 720042923 

0238 29173939 23802892 92937398 92298778 98212118 98199222 98937900 99239991 93829229 92037929 92392808 27922098 735948463 

0232 92389237 28131280 91208888 90790989 99321978 99829382 99809398 97389932 98809999 98122021 91228922 90231883 771073992 

0239 91211220 29702332 99298093 92788777 92108999 92972281 93283802 90229291 99718189 93913292 99282838 92238308 828095143 

0239 99227390 27920092 97998208 97320097 91922199 98288889 98871989 92789719 93377188 92297129 97029238 98928829 847293329 

0238 97012220 90232288 91301383 90893287 99019781 99988971 98297889 97912128 98939728 98990982 90283897 93728807 887753788 

0237 90221280 92239110 99911278 92722002 82782829 83193918 83839983 81829822 98378290 80888798 99292827 92828083 932365972 

0202 99212288 98993339 82133880 97272819 88812989 82099899 82981789 89891810 83720328 89829202 97939799 97209819 975203535 

0203 97982079 93729822 88399811 81839819 88720998 87192972 87827978 73990279 82882822 72228218 81281180 80803391 1201804666 

0200 81232373 92832997 88029800 89802802 71397770 71992271 78390791 79293899 72228108 78722910 89221898 89979287 1272870052 

0201 89238982 97212879 70882112 73939922 79980323 78329120 78971092 322990889 78108901 77822891 73929213 72790809 1100074118 

 م(....2-...2من عمل الباحثة اعتماداً على بيانات شركة املياه والكهرباء ) اجلدول
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 م0203-0223خالل الفترة ( االستهالك الشهري المتوقع للمياه بمدينة الرياض 22شكل )
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 م0203-0220للمياه بمدينة الرياض خالل الفترة ( االستهالك الفصلي المتوقع 26جدول )
 الشهر 

 السنة
 السنوي اإلجمالي الخريف الصيف الربيع الشتاء

0231 161133258 176067649 186168785 178671411 300040203 

0238 168867444 184708496 195124885 187047638 334249433 

0232 176973280 193595464 024469919 196035505 339033220 

0239 185467792 020888247 014084476 025654832 909024943 

0239 194372043 010606673 004572131 015506060 943023302 

0238 023722215 000830753 035349498 005871500 993343399 

0237 013477615 033508706 046646074 036713355 230334230 

0202 003704541 044738124 058485094 048275596 234003434 

0203 034463319 056485533 072890589 059983005 9009904333 

0200 045717559 068796839 083895430 070460402 9030930040 

0201 057510220 081699286 097500413 085542617 9900034999 

 93099320064 099943334 009049333 094293033 923334344 المعدل الفصلي

 م(....2-...2الباحثة اعتماداً على بيانات شركة املياه والكهرباء ) من عمل اجلدول              

 م0203-0220خالل الفترة ( االستهالك الفصلي المتوقع للمياه بمدينة الرياض 20شكل )
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 الخريف الصيف الربيع الشتاء
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 م0203-0223الرياض خالل الفترة مدينة السنوي المتوقع للمياه في ب( االستهالك 21جدول )

 (3استهالك المياه )م السنة

2... 2.226.... 

2..6 2.3.61646 

2..3 22.22.... 

2..4 1.12.3.62 

2..2 162...... 

2..1 11223.211 

2... ....43.4. 

2.2. .23.2.3.4 

2.2. ..2.126444 

2.22 ..2.12223. 

2.2. ..22226..1 
 م(....2-...2عمل الباحثة اعتماداً على بيانات شركة املياه والكهرباء ) ناجلدول م

 
 م0203-0223لفترة ل( االستهالك السنوي المتوقع للمياه بمدينة  الرياض 23شكل )
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 : النتائج
 ااااي الااااعم   المياااااه بمدينااااة  ال ويااااةوالرطوبااااة  الحاااارارةأثاااار ماااان درالااااة 

 : فر ت الدرالة بعدد من النعائ  منمام 3366-3333الرياض ف ل الفعرة 

 ،مرعفعاة  ب اكل عاام لكنمااو  الريااض مديناة  اي المياه العم   كمية عفاوت .6

  امرت معادل وأع  .0م03013360 نحو اللنوت االلعم   معولط يب  و 

 معااادل أدنااا و  ،0م02331312 أكعاااوبر  ااامر  اااي يااااهالم االلاااعم   لكمياااة

 .0م .3126506282  براير  مر يكون  ي ياهالم اللعم    مرت

 الصي   صل  ي المياه لعم   ص ي لكمية أ معدل أع   أن .3

  ي لما حد أدن  إل  المياه العم   كمية وعنففض، 0م0253.321820

 .0م3.1232258.0 ال عاء  صل

 بمراحال النلابية الرطوبة عأثير عفو  إحصائية داللة ل  كان الحرارة عأثير أن .0

 .المياه العم    ي

 عب ااا  الحااارارة ودر اااات الميااااه الاااعم   باااين قاااوة أكثااار طردياااة ع قاااة و اااود .2

 الميااااه الاااعم   باااين قاااوة أقااال عكلاااية ارعباطياااة ع قاااة عو اااد كماااا 38.60

  .  38523 - عب   النلبية الرطوبة ومعدالت

 م،3366-3333 الفعرة ف ل المياه العم   معدالت  ي المطرد النمو .2

 م،3366-3333 عامي بين ٪021 بنلبة المياه العم  معدل  ارعفم  قد

 .٪.28 لنوت نمو بمعولط
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م 3330ماان المعوقاام أن يصاال الااعم   المياااه بمدينااة الرياااض صااي  عااام  .1

 ، بينماااا يب ااا  الاااعم   الميااااه المعوقااام فااا ل  صااال 0م.5136055إلااا   

 .0م.1251622إال م 3330ال عاء عام 

 

   :التـوصيــات

 ي العم   الميااه بمديناة  ال ويةالحرارة والرطوبة أثر  درالة من ف ل

 : يمكن صيا ة عدد من العوصيات منماالرياض ، 

االهعمااااام باإلحصاااااءات المنافيااااة العفصااااي ية ب ااااكل يلاااامم  ااااي  .6

إي اااد درالااات أكثاار عفصااي ل ، ممااا يلاااعد الباااحثين  ااي إ ااراء 

 ملعقب ية أكثر عفصي ل و مولية.درالات 

لاعم   ألاالهعمام بم اريم المياه لعاطية االحعيا ات المعزايدة  .3

 المياه بمدينة الرياض.

عااااادم و  ،عوعياااااة الماااااواطنين والمقيماااااين لعر ااااايد الاااااعم   الميااااااه .0

 . ي العم   المياه اإللرا 

الااااعفدام المياااااه اللااااطحية والمياااااه المعال ااااة  ااااي رت الحااااادائ   .2

 ال وار  والطر ، و ليل المنازل والليارات ونحوها.وا  ار 
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 قـائـمة المـراجع 

 : المراجع العربية

المدفل إل  الطقً والمناف ، ه 6232 ، أبراهيم ل يمان، االحيد  .2

 الرياض.، وال ارا يا المنافية
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ه ، العنمية واثرها ع   المياه  ي 6206األحيد ، ابراهيم ل يمان،   .3

العربية اللعودية، عمادة البحر الع مي،  امعة االمام محمد بن المم كة 

 لعود االل مية، الرياض.

مصاااادر الميااااه وألاااعم كما  اااي ، م 3335 ، أحماااد، محماااد.ع وة، ال ااابعان .0

النادوة العالاعة ألقلاام ، مدينة بريدة درالة عح ي ية بالعفدام العقنيات الحديثاة

 الرياض.،  امعة الم   لعود، لعوديةال ارا يا ب امعات المم كة العربية ال

م ، عر اايد الااععمال المياااه، 3366آل ال ااي ، عبااد المحلاان عبااد الاارحمن،   .2

  امعة الم   لعود، أبحار كرلي م موعة الزامل لعر يد الكمرباء والماء.

م ، الفصااائص المنافيااة لماادينعي  اادة 3333بااوقرت،  اياادة كاماال يولاا ،   .2

االقعصااادية والصااحية  درالااة مقارنااة  ااي  والطااائ  وأثرهااا  ااي حياااة اللااكان

ال ارا يااا المنافيااة ، رلااالة دكعااوراه  ياار من ااورة، ك يااة الع ااوم اال عماعيااة، 

  امعة األمام محمد بم لعود اإلل مية، الرياض.
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 الحرمان البشرى بمحافظة القاهرة
 السكان والتنميةدراسة في جغرافية 

 امحد فؤاد إبراهيم املغازىد. 
 الملخص

على إمكانات التنمية  الديناميات السكانيةا تعد العالقة بين السكان والتنمية هى عالقة تفاعلية تؤثر فيه
من حيث  التغير السكانى هيان التأثير المباشر الذى يقوم بوهدفت الدراسة لب، وفرص تحسين نوعية الحياة

 االرتقاء بالرفاهية البشرية أو التأثير السلبى عليها، من خالل دراسة وتقييم الحرمان البشرى بمحافظة القاهرة.
وذلك  التحليلى، وكذلك المنهج االقليمى، واألسلوب الكارتوجرافى واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى   

 ، وبرنامج:Microsoft Excel، وبرنامج (.G.I.S)الجغرافيةعن طريق استخدام برنامج نظم المعلومات 

SPSS.إضافة إلى االستعانة بعدد من المصادر االحصائية ، 
وخلصت الدراسة الى أن الكتلة القديمة هي األكثر تعرضًا للحرمان البشرى بنسب متفاوتة عكس الحال في    

األقسام األحدث، كذلك معاناة السكان في جميع أقسام المحافظة، على الرغم من اختالف حدة هذه المعاناة 
 من قسم آلخر. 

 .االستبعاد االجتماعي -دليل الفقر البشرى -ةالسكان والتنمي -الحرمان البشرى: الكلمات المفتاحية
 

:ملخص الدراسة باالنجليزية  
Human Deprivation in Cairo Governorate 

Study in Geography of Population and Development 

 

Dr. Ahmad Fouad Ibrahim El moughazi 

Abstract 
The relationship between Population and development is an interactive relationship 

affect the population dynamics on the development prospects and opportunities to 

improve the quality of life. The study aimed to demonstrate the direct influence 

played by the population change in terms of promoting human welfare or negative 

impact on them, through the study and evaluation of human deprivation in Cairo 

Governorate. 

 The study relied on the Descriptive analytical approach, as well as the Regional 

approach, in addition to cartography and statistical methods such as the program 

(SPSS). 

   The study concluded that the old mass are most exposed to varying degrees of 

deprivation unlike the newer districts , as well as the suffering of people in all parts 

of the province, despite the severity of this suffering  from one section to another . 

 

Key words: Human Deprivation - Population and Development - Human Poverty 

Index - Social Exclusion 

 مقدمة:
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مكانات التنمية إعلى  الديناميات السكانية تعد العالقة بين السكان والتنمية هى عالقة تفاعلية تؤثر فيها
، فالتباين فى المسيرة التنموية من مكان آلخر هو محصلة لكونها ال تنطلق من وفرص تحسين نوعية الحياة

 معطيات سكانية واحدة.
باعتبارها تلك الدراسة الجغرافية التي تتناول التنمية من حيث أبعادها: جغرافية التنمية  مفهوم ويتحدد   

لمكانية، وهو ما يميزها عن غيرها من العلوم األخرى إذا ما تناولت مثل هذا االجتماعية واالقتصادية وا
المكاني،  هاتوزيعها الزمني و تطور لقائمة بين الظاهرات، و في دراسة للعالقات ا، (8002:82عبد العال،)الموضوع

المعيشية ، والتخطيط إلزالتها أو تعديالها، ألجل تحسين الظروف لمشكالتوذلك لفهم وتحليل وتفسير ا
 للسكان، الذين هم محور هذه التنمية وهدفها وهم أيضًا أدوات تحقيقها.

وتسعى التنمية البشرية إلى توسيع الخيارات أمام البشر للعيش الالئق بكافة صوره وأشكاله، في حين    
ية، حيث يعتبر احد طرق تقييم التنمية، مع التنمية البشر  لذلك فإنه يعتبريقوض الحرمان البشرى هذا المسعى،

منظور الحرمان طريقة للحكم على التنمية من منظور الطريقة التي يحيا بها الفقراء والمحرومون في كل 
 .   (11 :8002،  آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة)مجتمع محلى 

احد أنواع الفقر األربعة التي تضم إلى جانبه  هيعرف الحرمان البشرى أو فقر الحاجات اإلنسانية على أنو    
وهو الحالة التي يكون فيها الناس غير ،(5 :8010وآخرون، )القطقاطالفقر النقدي، وغير النقدي، وفقر القدرات 

قادرين على الوفاء بالضروريات الالزمة للحياة بسبب الفقر، فالحرمان يشير إلى الناس الذين ال يستطيعون 
تهم األساسية، ويشير الفقر إلى نقص الموارد المطلوبة للوفاء بهذه االحتياجات تلبية احتياجا

(Sivakumar,andSarvalingam,2010:13) . بما رمان تعكس مختلف مستويات المعيشةفمؤشرات الح ،
الحرمان أي أن  .فيها الشخصية والمادية والظروف النفسية، والمرافق المحلية والبيئية، واألنشطة االجتماعية

، فالحرمان المادي هو الذي يغطى أهم جوانب مستويات ما هو مادي وما هو غير مادي همن البشرى
 Boarini and)المعيشة من غذاء وملبس ومأوى وتعليم  وصحة، وبيئة وأنشطة عائلية وعالقات اجتماعية 

Ercole,2006:13)، ثل في عدم القدرة على أما الحرمان غير المادي أو ما يسمى الحرمان الروحي فيتم
العيش بحرية، أو عدم التمتع باالحترام وعدم القدرة على االختيار والمشاركة وانعدام اإلحساس باألمان والظلم 

 بكل أشكاله.
أما األبعاد الذاتية للحرمان البشرى فتشير إلى تقدير الناس لظروفهم الشخصية من حيث الضغوط المالية 

نفقاتهم، وتصورهم الذاتي عما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم فقراء، ومقدار رضا الفرد عن والقدرة على تغطية 
حياته من عمل وسكن وصحة، أيضًا خصائص البيئة االجتماعية حيث يعيش األفراد من حيث إمكانية 

الخدمات العامة مثل المدارس  رضاهم عن مستوى التعرض لمخاطر محددة، والخوف من الجريمة، ومدى
مستشفيات، والعالقات االجتماعية لألفراد مثل القدرة على االعتماد على دعم اآلخرين عند وال

ي تكون أكثر مالئمة لوصف الحرمان، ويتم اختيار العناصر الت ،(Boarini and Ercole,2006:15)الضرورة
 متوفر من بيانات قابلة للمقارنة.بناء على ال
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سكان تحت والتي تضم توقع الوفاة قبل سن الستين، ومعدل األمية، وال 1وتعد مؤشرات قياس الحرمان البشرى
، وفجوة مستوى المعيشة، والسكان بدون مياه آمنة، والسكان بدون صرف صحي، خط الفقر، معدل البطالة

 أحد أهم األدلة والشواهد على المستوى الذي –وناقصوا الوزن دون الخامسة، واألطفال خارج التعليم االبتدائي 
يتمتع به المجتمع من استقرار وتنمية، وأي خلل أو نقص في هذه األساسيات يعد مؤشرا سلبيا إلدارة موارد 

 الثروة ولألداء االقتصادي ألي مجتمع، والذي يدور حول ثالث محاور هي الفقر والبطالة والال مساواة.
أولها تلبية  ة أنواع من االحتياجات:ينبغي أن نلبى أربع لذاتىولتجنب الحرمان البشرى بشقية المادي وا   

من غذاء ومالبس ووسائل تكميلية بالمنزل للحماية من برد الشتاء وحر الصيف،  االساسية االحتياجات
وثانيها القدرة على القيام بأنشطة اجتماعية وترفيهية مثل القيام برحلة لمدة أسبوع بعيدا عن المنزل مرة واحدة 

تهالكية والمعمرة على األقل كل عام، ودعوة األصدقاء واألقارب إلى المنزل ، وثالثها توافر السلع االس
بالمنزل والتي ال غنى عنها مثل وجود هاتف وأدوات كهربائية بالمطبخ بكافة أنواعها تخفف من أعباء 
مدادات مياه،  األعمال المنزلية، ورابعها مدى توافر وكفاءة الخصائص المادية للمسكن من كهرباء وا 

ق التي توجد بها المساكن مثل حجم والصرف، والى غير ذلك من الخصائص البيئية األوسع في المناط
 التعرض للضوضاء والتلوث وغيرها. 

                                                 
 (HPI-1)للبلدان النامية 1-دليل الفقر البشرى 1

على قياس أوجه الحرمان في األبعاد الثالثة األساسية للتنمية  1-بقياس متوسط االنجازات ، يعمل دليل الفقر البشرى بينما يقوم دليل التنمية البشرية 
 البشرية والمتضمنة في دليل التنمية البشرية:

 إلى األربعين.التعرض لخطر الوفاة في عمر مبكر نسبيًا ، حسبما يقاس باالحتمال عند الوالدة بعدم العيش  –حياة مديدة وصحية  -
 االستبعاد من عالم القراءة واالتصاالت، حسبما يقاس بمعدل األمية لدى البالغين . –اكتساب المعرفة  -

االفتقار إلى سبل الحصول على هذه الحياة ، ويقاس بالمتوسط غير المرجح لمؤشرين، النسبة المئوية للسكان الذين ال تتوفر  –مستوى معيشة الئق  -
 سبل الحصول المستدام على مصدر مياه محسن والنسبة المئوية لألطفال دون مستوى الوزن الطبيعي بالنسبة ألعمارهم.

 (HPI-2)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لبلدان مختارة من 2-دليل الفقر البشرى 

، كما يتضمن أيضًا االستبعاد االجتماعي. وبناء 1-بقياس أوجه الحرمان في نفس األبعاد الواردة في دليل الفقر البشرى  8-يقوم دليل الفقر البشرى 
 على ذلك، يبرز ذلك الدليل أوجه الحرمان في أربعة أبعاد:

 التعرض لخطر الوفاة في عمر مبكر نسبيًا، حسبما يقاس باالحتمال عند الوالدة بعدم العيش إلى الستين. –صحية مديدة و  حياة -
عامًا ( الذين يفتقرون إلى  15-11االستبعاد من عالم القراءة واالتصاالت، حسبما يقاس بمعدل األمية لدى البالغين) بين  –اكتساب المعرفة  -

 لمام بالقراءة والكتابة.المهارات الوظيفية في اإل

% من متوسط الدخل المتاح والمعدل لألسرة 50حسبما يقاس بالنسبة المئوية لألشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر )  –مستوى معيشة الئق  -
 المعيشية(.

 شهر أو أكثر(. 18حسبما يقاس بمعدل البطالة طويلة األجل )  –االستبعاد االجتماعي  -
 لالستزادة انظر:

، MERIC: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الناشر ، ما هو ابعد من الندرة8001لعام تقرير التنمية البشرية ل -
 . 295القاهرة، مصر. ص 

للنشر،  ى، محاربة تغير المناخ: التضامن اإلنساني في عالم منقسم، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، شركة الكركر 8002/8002تقرير التنمية البشرية  -
 .252، ص 225لبنان. ص 

، القاهرة، MERICالطبعة العربية، الناشر  ، التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشرى والتنمية، الطبعة العربية،8009تقرير التنمية البشرية  -
 .810مصر. ص 
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وعلى الرغم من اإلرث التاريخي والحضاري العظيم للقاهرة إال أنها لم تسلم من وجود بعض المشكالت التي 
حيث سجلت نسبة دليل الحرمان البشرى تختلف في حدتها من منطقة ألخرى، والتي منها الحرمان البشرى، 

المكونات التعليمية للسكان وهى نسبة األمية أحد  فى% كانت محصلة للزيادة الواضحة  1822بها ما قيمته 
 سنه 10الوفاة قبل سن نسب توقع ، كذلك القاهرةبوالتى تعد بمثابة معول هدم وتحدى للتنمية %(1222)
%(، 11ومعدل البطالة )%(، 229، والسكان تحت خط الفقر)انكأحد المكونات الصحية للسك، %(1021)

ومن ثم كانت الرغبة في دراسة وتقييم  .مكونات المستوى المعيشى واالستبعاد االجتماعي للسكانضمن 
، -الذى يقوض الخيارات أمام البشر للعيش الالئق بكافة صوره وأشكاله -الحرمان البشرى بمحافظة القاهرة 

تحديد األماكن األولى بالرعاية، ، و من السكان والمهمشة المحرومةلقاء الضوء على هذه الفئة إلفى محاولة 
 للتخطيط السكاني وتحديد أولويات التنمية. ةمما يساعد على وضع استراتيجي

 منطقة الدراسة: 
ترجع نشأة مدينة القاهرة )محافظة القاهرة( حاليًا إلى أعماق التاريخ تحت أسماء أخرى مختلفة عن اسمها    

سنة حضارة فرعونية ثم قبطية وأخيرًا  2000الحالي والتي تحمل في طياتها حضارة عريقة امتدت إلى 
تتمتع القاهرة بموقع ( 1ل )،وكما يوضح الشك(5 :8009،مجلس القومي للسكان)الإسالمية وعصرية حديثة 

استراتيجي متميز، أهلها لتكون العاصمة السياسية لمصر عبر العصور، إضافة إلى ثقلها االقتصادي 
 180كم، 115تقع محافظة القاهرة جنوب البحر المتوسط بـ و  .والثقافي والديني في العالم العربي واإلسالمي

الضفة الشرقية لنهر النيل ويحدها من الشمال محافظة  عليوتمتد كم غرب قناة السويس، وجنوب الدلتا، 
الظهير الصحراوى ومن الناحية الغربية نهر النيل ومحافظة الجيزة.  القليوبية ومن الناحية الشرقية والجنوبية

وتعتبر القاهرة محافظة ومدينة، أي أنها محافظة تشغل كامل مساحتها مدينة واحدة، وفي نفس الوقت مدينة 
 كل محافظة بذاتها.كبيرة تش

حمراء والزيتون ال وهى الزاويه ،أحياء2وتضم ةالشمالي ةالمنطق هى مناطق ربعةأ تتكون محافظة القاهرة منو   
وهى السالم والمرج  ،أحياء2وتضم ةالشرقيـ ةلمنطقاو  وحدائق القبة وروض الفرج وشبرا، ةوالساحل والشرابي

 ةالغربيـ ةالمنطقو  والمطرية والنزهة وشرق مدينة نصر وعين شمس وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة،
والوايلى وباب الشعرية وبوالق وعابدين وغرب القاهرة ومنشأة ناصر ووسط  وهى الموسكى، أحياء 2وتضم

ين ودار السالم والتبين والخليفة والمقطم مايو والبسات 15وهى  أحياء2المنطقة الجنوبية وتضمو القاهرة، 
شياخة، اضافة  282قسم تشمل  21حى تضم  21بإجمالى  والسيدة زينب والمعادى وحلوان ومصر القديمة.

مل ينة بدر ومدينة الشروق ومدينة األمايو ومد 15الى المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تضم مدينة 
 .(2-2: 8001،)مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ةالجديد ةالقاهر  ومدينة
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 م. 8001لمحافظة القاهرة عام  التقسيم االدارى( 1شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتىدليل التقسيم اإلداري للمحافظات  مجلس الوزراء،ب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصدر: من اعداد الباحث اعتماداً 
 .8001، القاهرة، يونيو مستوي الشياخة والقرية



 7 

% من جملة سكان مصر، 1022، يشكلون نسبة 8نسمة ألف 222121 القاهرة وبلغ عدد سكان محافظة
، على مساحة تقدر بـ -نسمة يعيشون في العشوائيات 8589921منهم  -، 8001وذلك وفقًا لتعداد عام 

، وكثافة سكانية بالمساحة المأهولة تقدر بـ 8كم 1902219وتبلغ المساحة المأهولة ، 8كم 2025218
، ويتوزع السكان بالمحافظة على شكل هالل يمر بأقسام شمال المحافظة وغربها 8نسمة / كم 2229521

 وجنوبها بشكل رئيسي، ويتجه السكان نحو االنخفاض كلما اتجهنا شرقًا وجنوبًا.

 أهداف الدراسة:
 .بعض المالمح الديمغرافية لمحافظة القاهرة التعرف على -1

 الحرمان البشري في أحياء محافظة القاهرة. حجم تحديد -8

 محافظة القاهرة. أحياءدراسة مكونات دليل الحرمان البشرى ب  -2

 توزيع معدالت الحرمان البشرى بأحياء محافظة القاهرة. -2

 محافظة القاهرة.حرمان البشري بأحياء على اتجاهات ال المؤثرةالعوامل  تحديد -5

 أهم اآلثار الناتجة عن الحرمان البشري بمحافظة القاهرة. -1

 إعداد خريطة ألقسام المحافظة حسب ترتيب درجة الحرمان. -2

 تحديد أولويات التدخل المناسبة لكل قسم بمحافظة القاهرة. -2

 اقتراح خطة لمكافحة الحرمان البشرى، والوفاء بالمتطلبات األساسية لهذه الفئة. -9
 أهمية الدراسة:

 * يعد الحرمان البشري أحد أهم العوامل المؤثرة سلبيا على التنمية، سواء االجتماعية منها أو االقتصادية. 
على تحديد األماكن األولى بالرعاية، مما يساعد على وضع استراتيجيه  الحرمان البشري* تساعد دراسة 

 للتخطيط السكاني وتحديد أولويات التنمية.
ة إلقاء الضوء على هذه الفئة من السكان حتى يتم أخذهم في االعتبار عند وضع أي سياسات أو * محاول

 برامج اقتصادية واجتماعية لنهوض بالفقراء.
 مشكلة الدراسة: 

واهم العوامل المؤثرة الحرمان البشرى بمحافظة القاهرة  تتحدد مشكلة الدراسة في الوقوف على واقع الحرمان
 التساؤالت التالية:به، من خالل 

 ؟ بمحافظة القاهرةما هو الحرمان البشرى  -1

 ما هى مكونات دليل الحرمان البشرى ؟ -8

 ما هى صورة التوزيع المكانى للحرمان البشرى ؟ -2

 ؟بمحافظة القاهرة هل هناك عالقة بين حالة التنمية البشرية والحرمان البشرى  -2

 ؟ حافظة القاهرةبمما هى اهم العوامل المؤثرة فى الحرمان البشرى  -5

                                                 
2

حسب  تقبداراا الازبال المر بلت لئة البة ال ا بة  1/2812//1نسمة في  0743428ارتفع عدد السكان بمحافظة القاهرة  إلى 

 واإلحصاء.
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 فرضيات الدراسة:  
 يقوض الحرمان البشرى الخيارات أمام البشر للعيش الالئق بكافة صوره وأشكاله. -1
التباين فى درجة الحرمان البشرى من مكان آلخر هو محصلة لكونه ال ينطلق من معطيات سكانية  -2

 واحدة.

 بمحافظة القاهرة.تعد األمية والتسرب من التعليم احد اهم روافد الحرمان البشرى  -3

 بمحافظة القاهرة.للحالة الصحية المتدهورة االثر الواضح على حالة الحرمان البشرى  -4

واالستبعاد االجتماعى دور فاعل فى تفاقم الحرمان البشرى بمحافظة  المتدنى مستوى المعيشىلل -5
 القاهرة.

الى قسمين، األول خاص بالدراسات الجغرافية التى تناولت منطقة الدراسة أو وهى تنقسم الدراسات السابقة: 
 أجزاء منها، والثانى خاص بالدراسات الجغرافية التى تناولت قضية الحرمان أو أحد مكوناته.

عام تنفيذية السنوية للسكان والتنمية الخطة ال( 8009دراسة )المجلس القومى للسكان:: ولالقسم ال 
بهدف تحقيق الهدف  8002/8018خالل الفترة بالقاهرة وضع خطة استراتيجية للسكان لم، 8009/8010

الحقيقى بالقاهرة والمتمثل  للتحدى محاولة التصدى وكذلك .القومى للسكان وهو خفض معدل النمو السكانى
حتى ال  سرة،لتزاحم وارتفاع متوسط حجم األة السكانية وارتفاع معدل افى العشوائيات التى تتسم بارتفاع الكثاف

 مية والفقر.وائيات الى ضحايا مجتمع يعانى األطفال العشأيتحول 
( على مشروع التطوير بمنطقة االمتداد الصحراوية المتاخمة لمنشأة 8002تركز دراسة ) نظمى وآخرون:و 

 .تتكون من عشر مناطق ويتم التخطيط مرحليًا للموقع القديم مع تنمية وتعمير الموقع الجديد ناصر التى
عادة تسكين السكان وتحسين ا  قل عدد ممكن من المبانى و أزالة ا  ويتضمن المشروع وضع خطوط التنظيم و 

المنطقة  شبكات المياة والصرف الصحى بالمنطقة وتمليك االراضى للسكان، وهكذا الى ان يتم تطوير
 بالكامل بكافة مراحلها.

( عن الفقر وخصائص الفقراء فى مصر فى اطار العقد 8001دراسة )احمد وآخرون: : ويضم القسم الثانى
هم أ، والتى اعتبرت ان قضية تخفيف وطأة الفقر عن الفقراء ومحدودى الدخل من 8005االجتماعى مصر 

هم الخصائص التى يمكن االعتماد أسة الى التعرف على لذلك هدفت الدرا ،جندة صانع القرارأالقضايا فى
هم السياسات التى من شأنها أن أوخلصت الدراسة الى  .عليها فى تمييز الفقراء عن غير الفقراء فى مصر

االهتمام  المساعدة فى تخفيف وطأة الفقر عن الطبقات الفقيرة والنهوض بطبقة محدودى الدخل تتمثل فى
بإصالح التعليم، وتفعيل دور المرأة فى المجتمع، واالهتمام بالمناطق الريفية، وزيادة دور القطاع الخاص فى 

 تمويل شبكات األمان االجتماعى، باالضافة الى نظام كفء الستهداف الفقراء.
، هنواعأم الفقر و ( عن أوضاع الفقراء في مصر، وتناولت التعريف بمفهو 8010ودراسة )القطاط وآخرون: 

سرة المصرية من حيث االوضاع دول العالم، وتأثير الفقر على األورصد لمستويات الفقر فى مصر وبعض 
الديمغرافية والحالة التعليمية والصحية والعملية وكذلك االوضاع المعيشية كممتلكات االسرة والظروف 
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سية لألسر المصرية، كما يتناول آراء أفراد القرى ثر الفقر على منظومة القيم االجتماعية والسياأالسكنية، و 
 ن تبدأ بتطويرها فى تلك القرى.أهم الخدمات والمرافق التى يجب على الحكومة أاألكثر فقرًا حول 

(الفقر الحضري والصحة في البلدان النامية: التأثيرات على 8002وهويت: وتبحث دراسة )مونتجومرى، 
تأثر فيما اذا كانت صحة النساء واالطفال الصغار فى مدن البلدان النامية ت ،األسر المعيشية ومناطق الجوار
ن لمستويات المعيشة أسر المعيشية ومناطق الجوار. وتوصلت الدراسة الى بكل من مستويات المعيشة باأل

اجة داخل االسر المعيشية تأثير بالغ على ثالثة معايير للصحة: الحاجة لمنع الحمل بطريقة حديثة، وهى ح
 لم يتم الوفاء بها؛ وتواجد مقدم خدمة مدرب خالل عملية الوالدة؛ وطول االطفال بالنسبة ألعمارهم.

( تقييم االوضاع الصحية فى مصر من واقع مسح العقد االجتماعى 8001)حلمي وآخرون: وتعرضت دراسة
لدولة فى سبيل رفاهية الى مدى التقدم الحاصل فى الخدمات واالنشطة االساسية التى تقوم بها ا ،8005

مواطنيها والرقى بهم، وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، والتى تتوزع بين التأمينات االجتماعية والخدمات 
الصحية والتعليمية، والكهرباء والمياة والصرف الصحى والخدمات السكنية االخرى. وعرض التقرير ألهم 

، وكذلك استعراض اهم مالمح االوضاع الصحية فى نتائج الحالة الصحية وفقًا لمسح العقد االجتماعى
 مصر.

عدم وجود دراسات تناولت موضوع الحرمان البشرى، وهو ما لسابق للدراسات السابقة يتضح ومن العرض ا
 .فى محافظة القاهره من منظور جغرافية السكان والتنميةته يضفى اهمية كبيره لدراس

 

الحرمان  التحليلى لبيان العوامل المؤثرة فى اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفىمنهج الدراسة وأساليبها: 
وذلك عن طريق استخدام برنامج  فى توزيعه مكانيًا، واألسلوب الكارتوجرافى قليمىالبشرى، وكذلك المنهج اإل

في رسم  Microsoft Excel، وبرنامج Arc Map ver. 9.3 ,(.G.I.S)الجغرافيةنظم المعلومات 
إضافة إلى االستعانة ، لقياس مدى ارتباط المتغيرات بالظاهرة موضع الدراسةSPSS األشكال، وبرنامج:

 بمصادر إحصائية عديدة للدراسة ومنها:
، محافظة القاهرة، القاهرة 8001، التعداد العام للسكان واإلسكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -1

8002. 

مستوي الشياخة  حتىدليل التقسيم اإلداري للمحافظات ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء -8
 .8001، القاهرة، يونيو والقرية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ إحصاءات وتقارير  -2
 القرار بمجلس الوزراء.

 لمحافظة القاهرة، ولجمهورية مصر العربية، وللعالم.تقارير التنمية البشرية  -2
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 تنظيم الدراسة:
 تنتظم الدراسة فى المحاور التالية:

 .بعض المالمح الديمغرافية لمحافظة القاهرةأواًل: 
 على مستوى محافظة القاهرة والجمهورية.الحرمان البشرىثانيًا: 
 محافظة القاهرة. بأقسام: مكونات دليل الحرمان البشرى ثالثاً 
 نسبة دليل الحرمان البشرى بأقسام محافظة القاهرة.: رابعاً 

 البشرى في محافظة القاهرة. لحرمان دليالعلى  أهم العوامل المؤثرة: خامساً 
 النتائج والتوصيات.: سادساً 

 أواًل: بعض المالمح الديمغرافية لمحافظة القاهرة:
تتيح دراسة التطور العددى للسكان بمحافظة القاهرة فى تحديد االهداف : بمحافظة القاهرةالسكان  حجم-1

التنموية، ورسم السياسات السكانية المستقبلية، وتقدير االحتياجات المستقبلية التى تساعد على رفع مستوى 
( يتبين ان 1وبدراسة الجدول )المعيشة للسكان عن طريق توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية. 

% من جملة 1022 ما نسبته ، بما يشكلم8001عام  نسمة ألف 222121 بلغعدد سكان المحافظة قد 
% 2222م، وتحتل المنطقة الشرقية المرتبة االولى فى حجم السكان حيث بها 8001سكان الجمهورية عام 

 %.21ليها المنطقة الجنوبية بنسبة من اجمالى عدد السكان بالمحافظة ت
%، ما يعود الى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية الناتج عن 1525وحققت المحافظة نسبة تغير سكانى قدرة 

، وخاصة بالمنطقة الشمالية ارتفاع معدل المواليد وخاصة بالمنطقة الغربية، والسيطرة على معدل الوفيات
صافى للهجرة داخلية قدرة  المحافظة، حيث حققت المحافظة معدل اضافة الى عامل الهجرة الوافدة الى

 % من السكان.222
هتمام متزايد بدراسة تأثير معدل  النمو السكانى إهناك  :محافظة القاهرة معدالت النمو السنوى للسكان فى-8

المتزايد تتالءم معه  وخاصة إن النمو السكانى، على التقدم االقتصادى واالجتماعي ولحماية الرفاهية للسكان
 , Nassef)الهجرة الريفية للحضر والتى نتج عنها معدالت نمو حضرى كبير ولها العديد من الدالالت 

% سنويًا، منخفضًا عن 125سجل  يتضح أن معدل النمو السنوى للسكان (1وبدراسة الجدول) .(1973:171
باع سياسات سكانية تحفز ، والناتج عن ات% سنوياً 821متوسط المعدل بالجمهورية والذى حقق معدل قدره 

 سرة مع السيطرة الواضحة على معدل الوفيات فى معظم المناطق بالمحافظة.تنظيم األ
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 م.8001المالمح الديمغرافية لمحافظة القاهرة عام ( بعض 1جدول )
 

 البيان

 سكان% من  ( باآلالف)  السكان
عام  المحافظة
2002 

 

معدل النمو 
 السنوى للسكان

1992/2002 

معدل المواليد 
 2002الخام 

معدل الوفيات 
 2002الخام 

معدل الزيادة 
الطبيعية 
2002 1991 8001 

 11.5 6.1 17.6 0.9- 21.4 1670.2 1786.3 المنطقة الشمالية

 14.7 12.4 27.1 1.6 31.0 2414.4 2052.2 الجنوبيةالمنطقة 

 17.4 10.5 27.9 2.7 37.4 2908.7 2212.4 المنطقة الشرقية

 28.8 15.0 43.8 1.4 10.2 793.3 691.3 المنطقة الغربية

 19.6 9.1 28.7 1.5 100 7786.6 6742.2 اجمالى المحافظة

 21.7 6.1 27.8 2.1 - 72579 59116.8 اجمالى الجمهورية

 من اعداد الباحث اعتمادًا على: المصدر:

، مشروع  تقارير التنمية البشرية تنمية البشرية للمحافظات المصريةتقارير ال(  8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة )  -1
 .، القاهرةUNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  &MOLDللمحافظات المصرية،  مشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية 

 .8002، محافظة القاهرة، القاهرة 8001، التعداد العام للسكان واإلسكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -2
 

بين أعلى  تسمت بالتباين الملحوظ ماالسنوى للسكان ا وعلى مستوى مناطق المحافظة نجد أن معدالت النمو
%(، وهو ما يعود الى 029-قل معدل مسجل بالمنطقة الشمالية )أ%(، و 822معدل محقق بالمنطقه الشرقية )

همها ظاهرتى األمية والفقر أخرى، والتى من أاختالف العوامل المؤثرة فى النمو السكانى من منطقه الى 
اسب طرديًا مع الخصوبة، وخاصة مع وأثرهما المباشر على خصوبة االناث. كذلك عمل المرأة الذى  يتن

ناث الدور المفاعل تخدام وسائل تنظيم االسرة بين اإلعمل المرأة المتعلمة، أيضًا كان للتباين الكبير فى اس
والمؤثر على الخصوبة ليس فقط بين مناطق القاهرة المختلفة ولكن داخل احياء واقسام كل منطقه، مع 

وتباين مؤشر متوسط الزواج االول واثرة على خصوبة المرأة من مكان اختالف وعى ومستوى تعليم المرأة، 
 آلخر، إضافة الى عامل الهجرة الى المنطقة الشرقية.

وهو يعنى عدد السنوات التى تلزم سكان منطقة ما كى  :الوقت الالزم لمضاعفة السكان بمحافظة القاهرة -2
السكانى، وعلى الرغم من التغير الدائم لمعدالت يتضاعف عددهم الحالى على اساس المعدل الراهن للنمو 

النمو، إال أن هذة الطريقة تقدم صورة لمدى سرعة نمو السكان فى الوقت الحاضر، وتساعد فى عمليات 
بنسبة مئوية  هعلى معدل النمو معبرًا عن 20التخطيط المستقبلى لكل منطقه على حدة. وتحسب بقسمة رقم 

عام  2122ن سكان محافظة القاهرة سوف يتضاعفون بعد أ، وتشير التوقعات الى (12: 1920)كين وهوبت، 
 م.8052فى عام  أى
 ينتج النمو السكاني عن تفاعل ثالثة مكونات رئيسيه هي الخصوبة:مكونات النمو الطبيعى للسكان-2

وتختلف  قدرة المرأة على اإلنجاب إذا توافرت لها الظروف المناسبة، ةبالخصوب يقصدو  ،ةوالوفيات والهجر 
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: 8001)العيسوي ، ومكانيًا وفقًا الختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية للسكان مستويات الخصوبة زمنياً 
 ، وهناك مؤشرات عديدة لقياس مستوى الخصوبة، وأكثر هذه المؤشرات شيوعًا وبساطة هو معدل المواليد(2

 الخام.
المواليد المحدد الرئيسي للنمو السكاني، إذ تفوق الوفيات والهجرة في أثرها، وتتميز معدل  ديع :دالموالي معدل

بأنها اقل ثباتًا ويمكن التنبؤ بها والتحكم فيها كما أنها أكثر تأثرًا بالعوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
ويعد معدل المواليد الخام الخطوة األولى لقياس الخصوبة، وبدراسة الجدول ، ( 22 :1925)أبو عيانه ، والنفسية 

 ارتفاعًا عن نظيره بالجمهورية، والناتج عن معدل الخصوبةحقق قد متوسط معدل المواليد  أن(يتضح 1)
 المرتفع نسبيًا، عالوة على الهجرات الوافدة الى المحافظة. 

فى  2222) أعلى معدل للمواليد بالمحافظةوعلى مستوى مناطق المحافظة نجد أن المنطقة الغربية قد حققت 
 على حساب من لم يسبق لهن الزواج، اضافة الى تأثير عدد المتزوجاتارتفاع ، وهو ما يعد نتيجة األلف(

استخدام وسائل تنظيم االسرة أو احيانًا معرفتها جيدًا ولكن  هاعدد المطلقات، وعدد األرامل، وقلة الوعى تج
مور الدينية، وغيرها من العوامل المباشرة المؤثرة فى الخصوبة مثل عدد ألخدامها لعوامل تتعلق بارفض است

حاالت العقم، وعدد حاالت انقطاع الطمث المبكر، إضافة الى تأثير العوامل غير المباشرة والتى تضم 
لعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية، التى تؤثر على معدالت اإلنجاب بشكل غير مباشر من مجموعة ا

 خالل تأثيرها على السن عند الزواج وعلى اتجاهات األزواج بخصوص العدد األمثل لألطفال.
حسن إلى ت وهو ما يعودفى االلف، 1221سجلت المنطقة الشمالية أقل معدل للمواليد بالمحافظة وهو و 

الظروف الصحية، وتراكم التأثير االيجابي لمشروع تنظيم األسرة، والتي لم يقتصر دورها على خفض معدالت 
آن  الخصوبة بل تخطاه إلى الجانب االقتصادي إلى أن أصبح تنظيم األسرة ضرورة اجتماعية واقتصادية في

وذلك أن الدخل رفاهية األسرة،  غلب األحيانأيضمن تنظيم األسرة في  ةواحد، فمن الناحية االجتماعي
المحدود لمعظم األسر ال يكفى إطالقًا إلعالة عدد من األوالد يتزايد بال حساب، كما أن الوالدين سيصبحان 
اقدر على العناية بعدد محدود من األوالد. أضف إلى ذلك ضمان سالمة األطفال من الناحية الصحية وعدم 

الحمل والوالدة. أما من الناحية االقتصادية فلسنا في حاجة إلى إعادة إرهاق األم نتيجة لتقليل عدد مرات 
القول بضرورة تنظيم األسرة لتحقيق التوازن المنشود بين السكان والموارد، مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة 

 .( 191: 1925)عبد الحكيم،بصفة عامة 
رسم الوجه اآلخر من صورة المجتمع ربما بصورة  معدل الوفيات العامة ذات أهمية فى يعتبر :معدل الوفيات

، وتفوق الوفيات فى أثرها عامل الهجرة وان كانت ( 89: 1922)إسماعيل،صدق من معدل المواليد الخام أ
اللة كبيرة على الخصوبة تسبقها من حيث أثرها فى التغيير فى حجم السكان، وتعتبر بصفة عامة ذات د

 228: 8002)احمد، والصحية والثقافية، كما أنها ذات داللة على مستقبل السكان أنفسهم  ةالحالة االجتماعي
على الرغم ، ارتفاعًا عن نظيره بالجمهوريةحقق قد  الوفياتمتوسط معدل  أن( يتضح1وبدراسة الجدول ).(

كل مراحل التعليم، إضافة الى الجهود المبذولة  التوسع في إنشاء المباني التعليمية والتوسع فى القبول فىمن 
فى مجال الخدمات الصحية مثل زيادة عدد المستشفيات والوحدات العالجية، وزيادة عدد األطباء والممرضين 
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والممرضات، واألفراد اآلخرين الالزمين لتقديم الخدمة، وزيادة عدد األّسرة بالمستشفيات، وتوفر وسائل الوقاية 
األمراض من المختلفة وخاصة أمراض األمومة والطفولة وتوفير األدوية، ووسائل العالج من األمراض 

وخاصة بالمنطقة الشمالية والتى المختلفة وكذلك الدور الهام والحيوي لوسائل اإلعالم والتوعية الصحية. 
 سجلت اقل معدل للوفيات بالمحافظة.

عجز فى عدد المواليد بالنسبة للوفيات بين السكان فى فترة التى تعبر عن الفائض أو الوهى  :الزيادة الطبيعية
أن معدل ( يتبين1وبدراسة الجدول ) لتى تدل على نمو السكان.حد المؤشرات المهمة اأزمنية معينه، وتعد 
معدل  ارتفاعبالجمهورية، وهو ما يعود الى  هعن نظير سجل انخفاضًا ملحوظًا بالمحافظة الزياده الطبيعية قد 

وعلى مستوى المناطق  على معدل الوفيات. وفيات، عكس الحال بمعدل الجمهورية حيث السيطرة النسبيةال
فى االلف(، فى حين سجلت  8222) معدل للزيادة الطبيعية بالمحافظة فقد حققت المنطقة الغربية أعلى

 لف.فى األ 1125طبيعية بالمحافظة وهو المنطقة الشمالية اقل معدل للزيادة ال
 على مستوى محافظة القاهرة والجمهورية:الحرمان البشرى :ياً ثان
تعانى محافظة القاهرة من الحرمان البشرى شأنها في ذلك شأن باقي أجزاء الجمهورية، مع االختالف في    

تجمع بين جنباتها كل المتناقضات، حيث تعد اكبر مدينة في مصر من حيث عدد  التوزيع واألسباب، فهي
على مستوى العالم  Metropolitan المدن الميتروبوليتانية مرتبة السابعة عشر في قائمةوتحتل ال .السكان
وهى أيضًا  .وفقًا لتقديرات األمم المتحدة 8085، ومن المتوقع أن تظل في تلك المرتبة حتى عام 8009عام 

لمسح تكلفة المعيشة لعام على العالم من حيث ارتفاع  تكلفة المعيشة، وذلك وفقا  52تأتى في المرتبة 
مدينة في العالم والذي تصدرته طوكيو، ووفقا لمسح جودة  122والذي قامت به مؤسسة ميرسر لـ  8009
مدينة  815من بين  92الذي قامت به نفس المؤسسة جاءت القاهرة في المرتبة  Quality of life المعيشة

ونقل، وتحتل المركز الثاني كأكثر  ء وخدمات اتصاالتمن حيث القيام بتأسيس البنية التحتية من كهرباء وما
 م ازدحامًا بعد مانيال بالفلبين.مدن العال

مدينة جاءت لندن كأفضل مدينة مالية وتجارية على  25ووفقًا للمسح الذي قامت به مؤسسة ماستر كارد لـ 
 22لـ  UBSقامت به مؤسسة  ، ووفقا للمسح الذي8002مستوى العالم، واحتلت القاهرة المرتبة السبعين عام 

مدينة جاءت مدينة زيورخ بسويسرا كأغنى مدينة على مستوى العالم ومن اعلي المدن التي لديها قوة شرائية 
، ومن حيث أهم المدن في مؤشر القوة العالمي الذي 12، واحتلت القاهرة المرتبة 8009عالية خالل عام 

مكانات يقيس قوة المدينة من حيث األداء االقتصادي  ومستوى معيشة األفراد واالهتمام بالبحث والتطوير وا 
تلت القاهرة المرتبة التواصل والثقافة واالهتمام بالحفاظ على البيئة، جاءت نيويورك بالمركز األول في حين اح

مدينة في العالم  850من حيث المساحة من بين  29، واحتلت المرتبة 8009، وذلك عام واألخيرة 25
 م.8002يورك كأكبر مدينة، وذلك عام رأسها نيو جاءت على 

جماال يمكن القول أن مدينة القاهرة من اكبر مدن العالم من حيث المساحة، بينما تحتل مرتبة متوسطة من  وا 
حيث توافر البنية التحتية، في حين تحتل مرتبة متأخرة في مؤشرات أغنى المدن في العالم والمدن المالية 

، وهو ما انعكـس سلبيًا على مسـتوى التنمية الـبشرية بها، فعلى سبيل (11-10: 8010حلميوآخرون،)والتجارية
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بالجمهورية  همتوســط نصيب للفــرد من الناتج القـومي المحلى بمحافظة القاهرة عما هو عليالمثال ينخفض 
مصر تقرير ) 8002/ 8002جنية على مستوى الجمهورية، وذلك عام  1082121، مقابل هجني 228122من 

المركز وأيضًا تأخرت في الترتيب المحلى على مستوى محافظات الجمهورية من  ،(812 :8010التنمية البشرية،
مصر )م 8010إلى المركز الثالث عشر عام ،  (Zaky,2009:9)8001، والخامس عام 1992الثالث عام 

 8010، ولم تختلف الجمهورية كثيرًا عن عاصمتها، فلقد احتلت في عام (811 :8010تقرير التنمية البشرية،
حسب  28دوله، والمرتبة  192من بين  101ترتيب متدني حسب دليل التنمية البشرية، وجاءت في المرتبة 

، ما جعل نسبة دليل الحرمان البشرى بها تصل (812 -122 :8010)تقرير التنمية البشرية،دليل الفقر البشرى 
الوفاة قبل سن نسب توقع معدل األمية المرتفع، و % كانت محصلة للزيادة الواضحة في  82،2ى ما قيمته إل

البشرى الحرمانالخاصة ب (8، والنسبة العالية للسكان تحت خط الفقر، كما توضح بيانات الجدول)سنه 10
 م.8001على مستوى محافظة القاهرة والجمهورية عام 

 م8001البشرى على مستوى محافظة القاهرة والجمهورية عام  الحرمان ( دليل8جدول )
 الجمهورية القاهرة البيان

 25.7 10.1 سنه 10نسبة توقع الوفاة قبل سن 

 29.6 18.3 سنة فأكثر15معدل األمية 

 18.4 4.9 نسبة السكان تحت خط الفقر

 9.7 11.0 سنه فأكثر 15معدل البطالة 

 5.1 2.1 نسبة فجوة مستوى المعيشة

 1.5 0.79 آمنه مياهسكان بدون النسبة 

 10.2 1.82 صحيسكان بدون صرف النسبة 

 6.5 0.91 ناقصوا الوزن دون الخامسة  األطفالنسبة 

 3.2 4.8 االبتدائيخارج التعليم  األطفالنسبة 

 23.4 12.4 نسبة دليل الحرمان

تنمية البشرية تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) القاهرة:بيانات محافظة من اعداد الباحث اعتمادًا على: المصدر: 
& برنامج MOLDمشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية  مية البشرية للمحافظات المصرية،، مشروع  تقارير التنللمحافظات المصرية

 .، القاهرةUNDPاألمم المتحدة اإلنمائي 

ومعهد  UNDP، البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة (، شباب مصر: بناة مستقبلنا 8010) ر التنمية البشرية تقريمصر  :بيانات الجمهورية
 ، القاهرة.التخطيط القومي

، يصدره برنامج رية ، عدد خاص في الذكرى العشرين( الثروة الحقيقية لألمم : مسارات إلى التنمية البش 8010تقرير التنمية البشرية )  -
 ، بيروت، لبنان.جتماعية لغربي آسيا ) اإلسكوا (، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واال UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي 

، ربيةمتحدة اإلنمائي، الطبعة الع: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية، برنامج األمم ال( ما هو ابعد من الندرة 8001ية )تقرير التنمية البشر  -
 . 212، القاهرة ، مصر . ص MERICالناشر 

 
 : مكونات دليل الحرمان البشرى بمناطق محافظة القاهرة:ثالثاً 
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االقتصادية  إذا كانت تنمية الموارد البشرية تعد األساس في تحقيق التنمية :المكونات التعليمية -1
التنمية البشرية، لذلك ُيعد التعليم بمراحله ، فإن التعليم يمثل نقطة االرتكاز لتحقيق واالجتماعية الشاملة

االقتصادي واالجتماعي، وهو  هالمختلفة ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، إذ انه استثمار له مردود
احد العوامل األساسية في نجاح أية تنمية، ولم يعد مجرد خدمة اجتماعية فقط بل مؤشرًا على مستوى 

: 8002المغازى، )لى التطور الثقافي واالجتماعي، وأحـد المتغيـرات االقتصـادية المعيشة ومقياسًا للحكم ع
وكانت األمية بمثابة معول هدم وتحدى للتنمية في كل أرجاء مصر بريفها وحضرها، ولم تسلم القاهرة  .(112

( 2الجدول) من هذا التحدي وان اختلف في حدته وتأثيره من مكان آلخر بأرجاء المحافظة، وبدراسة بيانات
ارتفاع معدل م يتضح 8001( والذى يبين المكونات التعليمية للسكان بمناطق محافظة القاهرة عام 8والشكل )

 بالمناطق الشمالية والجنوبية والغربية، فى حين سجل المعدل %(1222) األمية عن المتوسط العام للمحافظة
للمحافظة، على الرغم من كون المنطقة الشرقية تشكل ما معدل اقل من المتوسط العام  بالمنطقة الشرقية

من جملة السكان بالمحافظة، مما يؤكد على عدم االرتباط بين حجم السكان ومعدل األمية، % 2222نسبتة
الوعى وتباين السياسة الحكومية تجاة الخدمات التعليمية  بمستوىوارتباط هذة الظاهرة بعوامل اخرى تتعلق 

والنشاط االقتصادى السائد والزواج المبكر وارتفاع مستوى االجور لغير المتعلمين فى  من منطقة ألخرى،
وفى نفس السياق ولنفس االسباب تقريبًا تأتى  .هبعض المهن وتغير نظرة المجتمع الى مستقبل التعليم واهميت

بة اعلى من المتوسط العام المنطقة الشمالية وحدها نس هوالتى حققت في  نسبة االطفال خارج التعليم االبتدائى
فى حين سجلت المناطق الجنوبية والشرقية والغربية نسبة اقل من المتوسط العام  ،%(222)للمحافظة 
 للمحافظة.

 م8001( المكونات التعليمية للسكان بمناطق محافظة القاهرة عام 2جدول) 

 نسبة االطفال خارج معدل االمية البيان
 التعليم االبتدائى

 

 سكان% من 
 المحافظة

 21.4 5.7 18.5 المنطقة الشمالية

 31.0 0.4 20.2 المنطقة الجنوبية

 37.4 0.1 14.7 المنطقة الشرقية

 10.2 1.6 27.3 المنطقة الغربية

 18.3 اجمالى المحافظة
 

4.8 100 

، 8001التعداد العام للسكان واإلسكان ، : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءر: من اعداد الباحث اعتمادًا علىالمصد
 .8002محافظة القاهرة، القاهرة 

ومن العرض السابق يتبين ان المنطقة الغربية هى اكثر المناطق تعرضًا للحرمان البشرى على مستوى 
 المكونات التعليمية للسكان بمناطق محافظة القاهرة.المحافظة تليها المنطقة الجنوبية والشمالية وذلك وفق 

 
 م8001( المكونات التعليمية للسكان بمناطق محافظة القاهرة عام 8شكل ) 
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 (.2بيانات الجدول ) ر: من اعداد الباحث اعتمادًا علىالمصد

 
 المكونات الصحية:  -2

والســل وااللتهــاب  زيتعــرض الســكان بالمــدن لثالثــة أنــواع مــن األمــراض، األولــى هــي األمــراض المعديــة كااليــد
الرئــوي واإلســهال، والثانيـــة هــي األمـــراض والحــاالت غيـــر الســارية، مثـــل أمــراض القلـــب والســرطان والســـكري، 

 .(11 :8010،لصحة العالمية)منظمة اوالثالثة هي اإلصابات مثل حوادث الطرق والعنف. 
وتشكل األمراض المعدية خطرا كبيرا في العديد من المدن نظرا لكثافـة السـكان واالزدحـام الشـديد، واالفتقـار    

إلــى الميــاه المأمونــة ونظــم الصــرف الصــحي والســفر والتجــارة، ونقــص خــدمات الرعايــة الصــحية، الســيما فــي 
علـى مكـان إقـامتهم داخـل  –ى حد كبيـر إل -األحياء الفقيرة، فاحتماالت تمتع سكان المدينة بالصحة، تتوقف 

المدينة، حيث تبين أن األحياء األسوأ في النتائج الصحية هي نفسها األكثر فقرًا من الناحية االقتصادية، وفى 
النهاية تلحق التفاوتات الصـحية الضـرر بجميـع سـكان الحضـر، فانتشـار األمـراض واالضـطرابات االجتماعيـة 

مثلــة علــى تـأثير هــذه التفاوتــات علـى الجميــع. ويمكــن لهـذه المخــاطر أن تنتشــر والجـرائم والعنــف ليســت سـوى أ
بسهولة، لتتجاوز نطاق حي واحد أو منطقة واحدة لتعرض حياة جميع المواطنين للخطر وتشوه سمعة المدينة 

 (.18 :8010،لصحة العالمية)منظمة ا
حية للسكان بمناطق محافظة القاهرة عام ( والذى يبين المكونات الص2( والشكل )2وبدراسة بيانات الجدول)

 بالمنطقة %( 1021) عن المتوسط العام للمحافظة سنه 10نسبة توقع الوفاة قبل سن ارتفاع م يتضح 8001
حين سجل المعدل بالمناطق الشمالية والجنوبية والغربية نسبة اقل من المتوسط العام للمحافظة،  الشرقية، فى

وعلى الجانب اآلخر وبنسبة األطفال ناقصوا الوزن دون الخامسة ارتفعت النسبة عن المتوسط العام للمحافظة 
العام للمحافظة بالمنطقة نسبة أقل من المتوسط %( بالمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، وسجل 0291)

اكثر المناطق تعرضًا للحرمان  ماهالشمالية والشرقية، مما يوضح ان المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية
المكونات الصحية للسكان بمناطق البشرى على مستوى المحافظة تليها المنطقة الجنوبية والشمالية وذلك وفق 

 محافظة القاهرة.
 م8001ة للسكان بمناطق محافظة القاهرة عام ( المكونات الصحي2جدول)

% 
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 البيان
نسبة توقع الوفاا  قبا  

 سنه 06سن 

ناقصاوا  األطفا نسبة 

 الوزن دون الخامسة

 0.51 10.0 المنطقة الشمالية

 1.02 9.8 المنطقة الجنوبية

 0.87 10.5 المنطقة الشرقية

 1.24 9.0 المنطقة الغربية

 0.91 10.1 اجمالى المحافظة

تنمية البشرية للمحافظات تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) :بيانات المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على
& برنامج األمم المتحدة MOLDمشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية ، تنمية البشرية للمحافظات المصرية، مشروع  تقارير الالمصرية
 .، القاهرةUNDPاإلنمائي 

 
 م8001( المكونات الصحية للسكان بمناطق محافظة القاهرة عام 2شكل) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2بيانات الجدول ) ر: من اعداد الباحث اعتمادًا علىالمصد
لقد أخذت دراسة العالقة بين النمو السكاني والنمو  :مكونات المستوى المعيشى واالستبعاد االجتماعي -3

عامل يعد أن نمو السكان  من الباحثين الذين رأى بعضهماالقتصادي والمستوى المعيشى الكثير من الجهد 
النمو السكاني عامل يؤثر سلبا على  أنوآخرون يرون ، محفز يؤثر إيجابا على معدالت نمو الدخل القومي

النمو السكاني عامل  ، وفريق ثالث يرىأنرتفاع نمو السكان يعيق نمو الدخل القوميفا، النمو االقتصادي
انخفاض معدل اإلنجاب يؤدى إلى تكوين أسر أصغر، ، وعلى أي حال فإن محايد في النمو االقتصادي

ع أن يكون لديها قدرة وحافز أكبر على مزيد من االستثمار في تعليم وصحة عدد اقل من األبناء، الذين يتوق
يعيشوا فترة أطول، ويمارسوا العمل خالل عمر إنتاجي أطول، مما يرفع العائد على االستثمار في تكوين رأس 
المال البشرى، وهو ما يؤدى إلى قوة عمل أعلى إنتاجية، وأجور أعلى، ومن ثم مستويات معيشية أعلى، 
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 نسبة األطفال ناقصوا الوزن دون الخامسة سنه 60نسبة توقع الوفاة قبل سن 

% 
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نصار )تحققه الزيادة في حجم قوة العمل وتدفع الزيادة في إنتاجية قوة العمل النمو االقتصادي، أكثر مما 
السكانية تسبب زيادة المشاكل من ارتفاع لمعدل البطالة والعمالة الناقصة، ، فالضغوط (5:  8001،وآخرون

 United)والنمو الحضري السريع سيزيد من استمرار الفقر وعدم المساواة بين سكان المناطق الحضرية

Nations,2010:4). 
بأنه والذى يعرف ، مكونات الدالة على المستوى المعيشى للسكان المعرضة للحرماناهم الويعد الفقر احد 

تتصف بالحرمان الشديد من حاجات اإلنسان األساسية والتي تشمل: الغذاء وماء الشرب النقي، ومرافق  ةحال
عد مسبب أو عامل ومعلوم أن الفقر ي .واتاحة المعلوماتاإلصحاح، والرعاية الصحية، والمسكن، والتعليم، 

مساعد أو محفز العتالل الصحة، فالفقراء يمرضون أكثر واشد ويموتون أبكر من األغنياء، واعتالل الصحة 
جسديًا ونفسيًا يحد من قدرة الشخص على العمل وعلى اإلنتاجية والفقراء أكثر احتمااًل ألن يكونوا عاطلين، 

)عبد ن معظمهم أميون أو في مستوى تعليمي متدن أو يعملوا في مهن هامشية قد تضر بصحتهم خاصة وا
ويتسم الفقراء بعدة خصائص لعل من أبرزها األسر الكبيرة الحجم، ومعدل الخصوبة  .(828 :8002المالك، 

 .المساهمة المنخفضة في النشاط االقتصاديالمرتفع، وعمالة األطفال، وتدنى المستوى التعليمي، و 
النقطة الفاصلة التي تفرق بين الفقراء وغير الفقراء، أو بمعنى آخر هو مستوى الدخل  هويعرف خط الفقر بأن

لقد حددت األمم و  .(5: 8010،القطقاط وآخرون)أو االستهالك الذي تحتاجه األسر المعيشية للخروج من الفقر 
األساسية  ء بحاجاتهمهم الوفابدخل بأنهم االفراد الذين ال يستطيعون المتحدة تعريف السكان تحت خط الفقر

وقد جاء التحديد في صورة كمية في  .للحياة " الحرمان النسبي من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وصحة ونقل
، (8010:229)العيسوي،بأنهم السكان الذين يقل دخلهم عن دوالرين يوميًا  8002/8002تقرير التنمية لعام 

دوالر، بينما كان  522أي ما يعادل  8000عام  هجني 1111كان خط الفقر الموضوعي  في مصر و 
ارتفع معدل  ،وفى الجمهورية(11 :8010)جامعة الدول العربية، دوالر  552بما يعادل  8005عام  هجني 1282

 % 11إلى%  9،2، وعلى مستوى الحضر من 8009عام % 81،1إلى  8000% عام 11،2الفقر من 

):1(Sabry,2010 . نجدة سيرتفع إلى  8001في عام  %2،9في محافظة القاهرة وفى حين كان معدل الفقر
بسبب الهجرة الداخلية، وزيادة السكان في المناطق المهشمة  8015في عام % 2،1

ثالثة من أصل أربعة يعيشون في مناطق بها صفة من  ،حيث يوجد بالقاهرة(Sabry,2009:14)والعشوائية
ي شملت الكثافة السكانية العالية، وضيق الشوارع واألزقة ، العشوائية طبقا للمعايير المتعارف عليها والت

واالفتقار إلى البنية التحتية والخدمات االجتماعية، فضال عن البناء في غيبة القانون 
واالستبعاد االجتماعي  مكونات المستوى المعيشى(5الجدول) ويبين. (Howeidy,2009:211)والتخطيط

عن المتوسط العام للمحافظة  نسبة السكان تحت خط الفقرارتفاع للسكان بمناطق محافظة القاهرة يتضح 
%( بالمناطق الشمالية والجنوبية والغربية، فى حين سجل نسبة أقل من المتوسط العام بالمحافظة 229)

الفئة والتى ال تنعم بالمستوى  هلهذ لمعيشة المتدنىبالمنطقة الشرقية فقط، وهو ما يعد انعكاسًا لمستوى ا
وهو ما يوحى باتجاه ظاهرة الفقر خاصة والحرمان البشرى بشكل عام نحو التزايد .ةالالئق للحياة الكريم
 من عوامل ظهور الحرمان البشرى بمحافظة القاهرة. نسبة السكان تحت خط الفقروالتفاقم، حيث كانت 
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 م8001للسكان بمناطق محافظة القاهرة عام  االستبعاد االجتماعيو  المعيشيالمستوى  مكونات (5جدول)

 البيان

 االستبعاد االجتماعى المستوى المعيشى

السكان تحت  %
 خط الفقر

 

% لفجوة مستوى 
 المعيشة

% للسكان بدون 
 مياة آمنه

% للسكان 
بدون صرف 

 صحى

 15معدل البطالة 
 سنة فأكثر

 13.0 2.19 0.95 2.3 5.0 المنطقة الشمالية

 11.6 0.14 0.06 0.4 5.4 المنطقة الجنوبية

 10.7 0.02 0.01 0.2 4.0 المنطقة الشرقية

 6.2 0.60 0.26 0.9 7.4 المنطقة الغربية

 11.0 1.82 0.79 2.1 4.9 اجمالى المحافظة

تنمية البشرية للمحافظات تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) :بيانات المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على
& برنامج األمم المتحدة MOLDمشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية ، تنمية البشرية للمحافظات المصرية، مشروع  تقارير الالمصرية
 .، القاهرةUNDPاإلنمائي 

كأحد العوامل المؤدية الى الحرمان البشرى والتى  كون االستبعاد االجتماعىعن موالتى تعبر وتأتى البطالة  
نها تمثل األشخاص الذين فوق سن معينة وفي فترة معينة بدون عمل ومتاحين للعمل وباحثين عن تعرف بأ

)وزارة عنه وال يجده فية والباحث القادر على العمل والراغب  ، أو هو الشخصهذا العمل بكافة الطرق المتاحة
يرى بعض االقتصاديين من خالل ثالثة أنواع البطالة وكما  تظهرو  ،( 992 :1929القوى العاملة والتدريب، 

 - Under: البطالة قصيرة األجل أو ما يسمى بشبه المتعطل كافة صور البطالة المختلفة وهى تجمعرئيسية 

 employed  األجل أو ما يسمى بالمتعطل  أسبوع( والبطالة طويلة 15)البقاء بدون عمل أقل من
Unemployed  82أسبوع فأكثر( والبطالة طويلة األجل جدًا )البقاء خارج العمل  82)البقاء خارج العمل 

أسبوع فأكثر( وهو ما يسمى بالبطالة االحتكاكية أو الجزئية أو الهامشية والتي تنشأ نتيجة الضطرار بعض 
أو من عمل آلخر مما يضطرهم للبقاء متعطلين خالل فترة االنتظار أفراد قوة العمل للتنقل من وظيفة ألخرى 

 .(852 :( 1991-1922)موسوعة المجالس القومية المتخصصة )قبل شغل الوظيفة أو العمل الجديد 
بالمنطقة الشمالية  ولعل ارتفاع معدل البطالة بمحافظة القاهرة قد زاد الصورة تعقيدًا، وحقق أعلى معدل لة

%( فى حين سجلت 11وأيضًا حقق مع المنطقة الجنوبية معدل أعلى من المتوسط العام للمحافظة )
المنطقتين الشرقية والغربية معدل اقل من المتوسط العام للمحافظة. وايضًا حققت نسبة فجوة مستوى المعيشة 

حققت أعلى نسبة لها  -نفاق والمشروعاتاال هوالتى تمثل دليل على عمل التنمية واالصالح وتوجي -
%(، فى حين سجلت المناطق 821بالمنطقة الشمالية وهى ايضًا اعلى من المتوسط العام للمحافظة )

الجنوبية والشرقية والغربية نسبة اقل من المتوسط العام للمحافظة. وبنفس الترتيب وان اختلفت النسب كان 
، ونسبة السكان بدون صرف صحى، حيث ظهرت بنسب بسيطة آمنة هالوضع فى نسبة السكان بدون ميا

 توحى بتراجع تأثيرهما على درجة الحرمان بالمحافظة.
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ومن العرض السابق يتبين ان المنطقة الغربية هى اكثر المناطق تعرضًا للحرمان البشرى على مستوى 
المعيشى واالستبعاد االجتماعي مكونات المستوى المحافظة تليها المنطقة الجنوبية والشمالية وذلك وفق 

 للسكان بمناطق محافظة القاهرة.
 ( يتضح ما يلي:2بدراسة الشكل ): نسبة دليل الحرمان البشرى بأقسام محافظة القاهرة: رابعاً 
% من جملة عدد 8828فى ثمانية أقسام بنسبة  : ظهرت%(10) أقل من أقسام الحرمان بها منخفض -1

م. 8001% من جملة السكان بالمحافظة عام 1221نسمة بنسبة  1102829 األقسام بالمحافظة، يسكنها
والوايلى والظاهر  الجديدة نطاق متصل بشرق ووسط المحافظة بأقسام النزهه وأول مدينة نصر ومصرفى

 مايو بجنوب المحافظة. 15بقسمى الزمالك وقصر النيل بغرب المحافظة، اضافة الى قسم  ونطاق ثانى
% 55،1بنسبة  :ظهرت هذه الفئة في عشرين قسم%(15ألقل من  10) من  ن بها متوسطأقسام الحرما -8

% من جملة السكان بالمحافظة 2522نسمة بنسبة  1210911من جملة عدد األقسام بالمحافظة، يسكنها 
من أقصى شمال المحافظة الى جنوبها بأقسام السالم والمرج  م ، وعلى شكل نطاق واحد متصل8001عام 

وعين شمس والمطرية والزيتون والزاوية الحمراء وحدائق القبة والساحل وروض الفرج وشبرا واالزبكية وعابدين 
 والسيدة زينب والدرب االحمر وثان مدينة نصر والخليفة والبساتين والمعادى وطرة وحلوان.

% من 8828وجدت هذه الفئة في ثمانية أقسام بنسبة  :% فأكثر(15) من  عها مرتفأقسام الحرمان ب -3
% من جملة السكان بالمحافظة عام 11،8نسمة بنسبة  958112جملة عدد األقسام بالمحافظة، يسكنها 

 وتتوزع بوسط وغرب المحافظة فى نطاق متصل يضم اقسام منشأة ناصر والجمالية والموسكى ،م8001
وباب الشعرية، اضافة الى اقسام الشرابية الى الشمال من النطاق السابق وبوالق الى الغرب منه ومصر 

وهذه األقسام هي األولى بالرعاية  القديمة الى الجنوب الغربى منه، وقسم التبين بأقصى جنوب المحافظة،
 والتدخل للحد والتقليل من اآلثار السلبية للحرمان البشرى.

األقسام وخاصة منشأة ناصر ومصر القديمة وبوالق  هتفاع في دليل الحرمان البشرى في هذويعود االر 
( إلى الصورة السلبية التي أظهرتها هذه األقسام عند دراسة أهم 1والموسكى وكم يوضحها الجدول ) والشرابية

ظهرت بنسب مرتفعة  حيث .العوامل المؤثرة في دليل الحرمان البشرى بها، والتي أوضحها التحليل العاملى
جدًا في نسبة األمية تجاوزت متوسط النسب بالمحافظة بشكل واضح بل تضاعفت كما في منشأة ناصر، 
وكذلك في نسب السكان تحت خط الفقر، وعلى الرغم من انخفاض نسبة توقع الوفاة قبل سن الستين وخاصة 

، وهو ما يوحى لبشرى بهذه األقسام جميعاً رمان افي منشأة ناصر، إال أن ذلك لم يمنع من ارتفاع دليل الح
، وليس أدل على ألمية ونسبة السكان تحت خط الفقر، لحساب معدل األقسامبقلة تأثـير هذا العامل  بهذه ا

 ذلك من احتالل هذه األقسام لذيل القائمة بالمحافظة حسب مؤشرات التنمية البشرية.
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 8001محافظة القاهرة عام  قسام( نسبة دليل الحرمان البشرى بأ2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنمية البشرية للمحافظات تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) :بيانات المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على
& برنامج األمم المتحدة MOLDمشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية ، تنمية البشرية للمحافظات المصرية، مشروع  تقارير الالمصرية
 .، القاهرةUNDPاإلنمائي 
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( األقسام األعلى في نسبة دليل الحرمان البشرى حسب أهم المؤشرات المؤثرة بها بمحافظة القاهرة عام 1جدول )
 م.8001

 البيان م
منشأ  

 ناصر

 مصر

 القديمة
 الموسكى الشرابية بوالق

جملة 

 المحافظة

 12.4 15.7 16.2 18.4 16.3 27.2 2660دلي  الحرمان البشرى عام  1

 18.3 26.2 26.6 30.9 27.0 46.1 فأكثر 15 األميةمعد   2

 10.1 9.1 9.1 8.5 9.0 6.6 وقع الوفا  قب  سن الستيننسبة ت 3

 4.9 7.0 7.2 8.3 7.3 12.4 نسبة السكان تحت خط الفقر 4

 36:1 28 30 33 35 36 األقسام حسب مؤشرات التنمية البشرية 5

تنمية البشرية للمحافظات تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) :بيانات المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على
& برنامج األمم المتحدة MOLDمشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية ، المصريةتنمية البشرية للمحافظات ، مشروع  تقارير الالمصرية
 .، القاهرةUNDPاإلنمائي 

أعلى نسبة للحرمان البشرى بالمحافظة وصلت  ةصاحبو  ،المحافظة بوسط في حالة منشأة ناصروتفصيليًا 
وحتى اكبر من نسبة الحرمان البشرى بالجمهورية  -%، أي أكثر من ضعف النسبة بالمحافظة 82،8إلى 

%وهو أكثر من ضعف 18،2أعلى معدل للسكان تحت خط الفقر بلغ  ةصاحب وأيضاً  -% 82،2والبالغ 
لمعدل بها أكثر من ضعف المعدل بالمحافظة، في حين سجلت نسبة المحافظة، وفي األمية أيضًا التي بلغ ا

 .(2نسب قريبة من متوسط المحافظة في باقي المؤشرات بالمحافظة، وكما يوضحها الجدول )
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 م8001البشرى على مستوى منشأة ناصر ومحافظة القاهرة عام  الحرمان ( دليل2جدول )
منشأ   البيان

 ناصر
 القاهر 

 18.3 46.1 سنة فأكثر15األمية معدل 

 10.1 6.6 سنه 10نسبة توقع الوفاة قبل سن 

 4.9 12.4 نسبة السكان تحت خط الفقر

 11 4.4 سنه فأكثر 15معدل البطالة 

 2.1 1.9 نسبة فجوة مستوى المعيشة

 0.79 0.78 آمنه مياهسكان بدون النسبة 

 1.82 1.80 صحيسكان بدون صرف النسبة 

 0.91 0.30 ناقصوا الوزن دون الخامسة  األطفالنسبة 

 4.8 4.7 االبتدائيخارج التعليم  األطفالنسبة 

 12 27.2 نسبة دليل الحرمان

تنمية البشرية للمحافظات تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) :بيانات المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على
& برنامج األمم MOLD،  مشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية تنمية البشرية للمحافظات المصريةتقارير ال، مشروع  المصرية

 .، القاهرةUNDPالمتحدة اإلنمائي 
لقد ولعل ما يبرر هذه المعاناة الواضحة في مؤشرات الحرمان البشرى هو طبيعة نشأة وتطور القسم، ف

الخمسينات وبداية الستينات من المهاجرين  منذ نهاية -والمعروفة باسم مدينة القمامة  –تطورت منشأة ناصر
خاصة من محافظات الفيوم وسوهاج وقنا، إضافة إلى الطبقات األكثر  الريفيين القادمين من صعيد مصر

ا المدينة، فقرًا والتي اضطرت للخروج من وسط القاهرة إلى خارجها مع حركة التحضر السريع التي مرت به
مما أوجد في النهاية منطقة عشوائية تعد من أكثر المناطق كثافة وتدنى من حيث مستوى اإلسكان والمرافق 
والخدمات داخل الكتلة العمرانية، كما أنها من اكبر بؤر التلوث حيث تضم أنشطة ملوثة ومواقع لجمع وفرز 

من اشد مناطق محافظة القاهرة معاناة من ، وهو ما جعلها (159 :8002)نظمى وآخرون،وتدوير القمامة
 الحرمان البشرى.

تعددت العوامل المؤثرة على البشرى في محافظة القاهرة:  الحرمان دليلعلى  أهم العوامل المؤثرةخامسًا: 
 الحرمان البشري، والتي تم دراستها من خالل استخدام األسلوب اإلحصائي المعروف باسم التحليل العاملى

تعتبر مسالة  حيث إلجراء االرتباطات المختلفة، SPSS Statistics version 17.0 وذلك باستخدام برنامج
إدراك العالقات بين الظاهرات أهم مشكلة تعنى بها األبحاث الجغرافية. وهذه تنقسم إلى قسمين، أولهما 

ل فترة محددة، والنوع الثاني من اختيار العالقات القائمة بين أكثر من ظاهرة في إطار المكان الواحد خال
العالقات يأتي من خالل ربط تكرار حدوث الظاهرة الواحدة في أكثر من مكان أو بمعنى آخر استكشاف 
وجود عالقة ما في توزيع الظاهرة الواحدة مكانيًا ويربط هذا بأوجه التشابه في المناطق التوزيعية 

احد أساليب اإلحصاء التي تقوم على  Factor Analysisالعاملى، ويعد اسلوب التحليل ( 1995:10)إبراهيم،
، أو تؤثر فيها، ويقوم بتحليل هذه العوامل واستخالص بيرة من المتغيرات تشكل ظاهرة ماتحليل مجموعة ك
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، وتبسيط البيانات وذلك عن طريق أ ( :1991طباله ،)أهمها من حيث تأثيره على حدوث الظاهرة محل البحث 
( المصفوفة 2ومن دراسة الجدول ).يص العالقات بين المتغيرات بشكل يسهل تفهمها وتحليلهامحاولة تلخ

( يمكن حصر أهم العوامل المؤثرة على الحرمان 1والملحق ) العاملية بعد التدوير باستخدام اسلوب فريماكس،
، الوفاة قبل سن الستينوقع ونسبة ت ،األميةمعدل بأوضحت نتائج التحليل العاملى أنها تتأثر حيث البشرى، 

 .نسبة السكان تحت خط الفقرو 
 معها. مرتبطةوالمتغيرات ال دليل الحرمان( مركبات الدرجات المعيارية لالرتباط بين 2جدول )

 االشتراكيات المتغيرات م
نسبة التباين 

 المفسر%
نسبة 

 التراكم%
 54.209 54.209 0.996 8001فأكثر ( عام  15األمية ) معدل  1

 82.096 27.887 0.995 8001وقع الوفاة قبل سن الستين عام نسبة ت 2

 91.304 9.209 0.994 8001 مالفقر عانسبة السكان تحت خط  3

 100.000 8.696 0.605 باقي المتغيرات المشتركة مع دليل الحرمان . 4

 مخرجات التحليل العاملى.  المصدر : 

األمية  نسبةالمستخلصة من التحليل العاملى أن  جأظهرت النتائبأقسام محافظة القاهرة:  الميةمعدل  -1
، وذلك الرتفاع نسبة التباين المفسر هي من أهم العوامل المؤثرة على الحرمان البشرىبأقسام محافظة القاهرة 

، فوجد أن ارتفاع معدل األمية بأقسام محافظة القاهرة يقابله ارتفاع 0،991، واشتراكيات %(52،809به )
 األميةمعدل  ( يمكن تصنيف5بدراسة الشكل )و ، نسب الحرمان البشرى بالمحافظة والعكس صحيح في

 إلى الفئات التالية: بأقسام محافظة القاهرة
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 م8001سنة فأكثر( بأقسام محافظة القاهرة عام  15( معدل األمية )5شكل )  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

تنمية البشرية للمحافظات تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) :بيانات الباحث اعتمادًا علىالمصدر: من اعداد 
& برنامج األمم MOLD،  مشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية تنمية البشرية للمحافظات المصرية، مشروع  تقارير الالمصرية

 .، القاهرةUNDPالمتحدة اإلنمائي 
تتوزع األقسام الممثلة لهذه الفئة شرق القاهرة، بنطاق متصل يضم أقسام النزهة %: 10سام بها اقل من أق

ومصر الجديدة وشرق مدينة نصر، إضافة إلى الظاهر بوسط المدينة وقصر النيل والزمالك والمعادى 
 مايو بجنوب شرق المحافظة. 15بالغرب، و
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وهى الفئة السائدة حيث تنتشر في خمسة عشر قسم من أقسام %: 20% لقل من 10أقسام بها من 
المحافظة ،على شكل نطاق نطاقين، عالوة على قسمى البساتين ودار السالم وحلوان بجنوب غرب 
المحافظة، أما النطاق األول فيظهر على بشكل هاللي بشمال ووسط المدينة بأقسام السالم وعين شمس 

ة والوايلى وقسم ثان مدينة نصر، أما النطاق الثاني فيقع غرب المدينة على والمطرية والزيتون وحدائق القب
 شكل طولي بأقسام الساحل وشبرا وروض الفرج واألزبكية وعابدين والسيدة زينب. 

المرج بشمال المحافظة، ونطاق يقع بشمال غرب المحافظة ظهرت هذه الفئة بأقسام% فأكثر: 20أقسام بها 
ء والشرابية، وبوالق غرب المحافظة، ونطاق متصل يقع بوسط وجنوب المحافظة بأقسام بقسمي الزاوية الحمرا

باب الشعرية والموسكى والجمالية ومنشأة ناصر والدرب األحمر والخليفة والمقطم ومصر القديمة، اضافة الى 
 قسمى طرة والتبين بأقصى جنوب المحافظة.

أن األقسام ذات النسبة المتوسطة والمرتفعة تمثل  وبمالحظة الشكل التوزيعى لألمية يتبين اآلتي:
نالحظ أن األقسام ذات النسب المنخفضة والمتوسطة تنتشر  % من إجمالي عدد األقسام، كذلك22،2نسبة

شرق المحافظة بشكل اكبر، ومعظم هذه األقسام أيضًا تقع في المرتبة األولى على أساس مؤشر التنمية 
والعكس  .ثل الزمالك وقصر النيل والنزهة ومصر الجديدة وشرق مدينة نصرالبشرية في أقسام المحافظة، م

تمامًا هو ما وجد في باقي األقسام، وخاصة في شمال ووسط وغرب المحافظة، مثل أقسام منشأة ناصر 
فظاهرة األمية تزداد بين والمرج ومصر القديمة وباب الشعرية وبوالق والدرب األحمر والشرابية والسالم، 

االجتماعية الضعيفة وخاصة ما بين النساء والفقراء والمهشمين، وفى المناطق البعيدة والمتخلفة أو  الفئات
، (111 :8001، يوسف)عمار، المحرومة من توافر الخدمات التعليمية وخاصة بالنسبة لمراحل التعليم األولية 

وهو ما ، ة الطردية الواضحة فيما بينهماوهو ما يوضح األثر البالغ لألمية على الحرمان البشرى، والعالق
ولعل ابرز ، المستخلصة من التحليل العاملىو %52،809ظهر بجالء فى نسبة التباين المفسر التى بلغت 

مثال على ذلك يقع بأقسام منشأة ناصر وبوالق ومصر القديمة، والتي تعد مثااًل واضحا لتدنى المستوى 
 أقسام المحافظة. االجتماعي واالقتصادي مقارنًا بباقي

 :2002وقع الوفاة قبل سن الستين عام نسبة ت -2
تعد المؤشرات الصحية ومدى كفاءتها وجودتها المحدد لقيمة مؤشر توقع الوفاة، مابين االرتفاع أو 
االنخفاض، وعلى الرغم من تركز االهتمام بالشئون الصحية بالقاهرة كونها عاصمة البالد واهم واكبر تجمع 

ا، إال أن هذا االهتمام يبدو أنه غير كاف، بدليل ظهور نسبة توقع الوفاة قبل سن الستين كثاني سكاني به
أهم المتغيرات المؤثرة في الحرمان البشرى بالقاهرة، والمرتبط بعديد من المكونات المؤثرة فيه، والتي يوضحها 

ورية في تسعة مؤشرات مقابل ( حيث يبين تدنى هذه العوامل بالقاهرة عما هو علية بالجمه9الجدول )
 ارتفاعها في سبعة مؤشرات أخرى، على الرغم من تساوى توقع الحياة عند الميالد بين الجانبين.
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 م.8001( المؤشرات الصحية بالقاهرة والجمهورية عام  9جدول ) 

 الجمهورية القاهرة البيان م
 98.8 99.21 نسبة األسر الذين يحصلون على مياه مأمونة بالحضر 1
 82.5 98.18 نسبة األسر الذين يحصلون على صرف صحي بالحضر 2
 6.5 11.5 نسمة10000عدد األطباء لكل  3
 13.8 9.5 نسمة. 10000عدد الممرضات لكل  4
 210.6 77.3 نسبة الممرضات لكل طبيب. 5
 52.9 80.3 مولود حي. 100000معدل وفيات األمومة لكل  0
 21.5 6.6 نسمة. 10000عدد األسرة لكل  7
 11.1 3.5 نسمة.100000عدد الوحدات الصحية لكل  8
 69.6 56.5 نسب الحوامل الالئي يحصلن على رعاية أثناء الحمل.  9
 20.5 25.9 معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي.  16
 26.4 32.7 معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة. 11
 95.2 91.4 يحصلون على رضاعة طبيعية.نسبة األطفال الذين  12
 80 98.4 نسبة الوالدات التي تمت تحت إشراف صحي. 13
 88.7 99 شهر الحاصلين على كافة التطعيمات.82-18نسبة األطفال في سن  14
 6.2 1.1 نسبة األطفال دون سن الخامسة ناقصي الوزن.  15
 71.3 71.3 توقع الحياة عند الميالد. 10

، البرنامج اإلنمائي االجتماعي في مصر: دور المجتمع المدني( العقد 8002تقرير التنمية البشرية لمصر ) بيانات الجمهورية:المصدر: 
 28، القاهرة. صمتحدة ومعهد التخطيط القومي بمصرلألمم ال

، مشروع تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصريةتنمية البشرية تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ):بيانات القاهرة
 ، القاهرة.UNDP& برنامج األمم المتحدة اإلنمائي MOLDللمحافظات المصرية ،  مشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية 

فعلى الرغم من التفوق في مؤشرات المياه اآلمنة، والصرف الصحي، وعدد األطباء، والوالدات تحت     
الوزن، إال أن  شهر، واألطفال دون سن الخامسة ناقصي 82-18إشراف طبي، وتطعيم األطفال في سن 

الالئي يحصلن كل ذلك لم يشفع للسكان في الظهور بمؤشرات صحية أعلى في وفيات األمومة، والحوامل 
واألطفال الذين يحصلون على  على رعاية أثناء الحمل، ووفيات الرضع، ووفيات األطفال تحت سن الخامسة،

ولعل ذلك يعود إلى عدم كفاءة الخدمات الصحية بنفس المستوى في كل أقسام المحافظة،  .رضاعة طبيعية
االعتبارات واالنخفاض النسبي الواضح لعدد األسرة، والوحدات الصحية بالمحافظة، إضافة إلى تداخل 
ة بمحافظة الجغرافية واالعتبارات االجتماعية، حيث تتمثل االعتبارات الجغرافية في االختالفات المكاني

االجتماعية في معدالت األمية وأثرها في ارتفاع معدالت الوفيات،  تفي حين تظهر االعتبارا القاهرة،
والتي ظهر تأثيرها الواضح ، وخاصة وفيات األطفال الرضع، إضافة إلى مدى انتشار الوعي بين السكان
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اوجد  والصحية بشكل خاص، مماعدم التوازن في توزيع الخدمات بشكل عام، على درجة الحرمان، بسبب 
تفاوتات صحية كبيرة بين سكان األحياء العشوائية الفقيرة واألشخاص الذين يعيشون في أماكن أخرى من 

، وهو ما ظهر في النهائية على ، وخاصة بقسمي الشرابية ومنشأة ناصر(2 :8002، هويت، )مونتجومرىالمدينة 
( والذي من 1الشكل ) كما يوضحها ،م8001بأقسام محافظة القاهرة عام  مؤشر توقع الوفاة قبل الستين

 خالله يمكن تقسيم هذه األقسام إلى الفئات التالية:
: وتوجد بعشرة أقسام بوسط وغرب وجنوب المحافظة وهى منشأة ناصر والجمالية وباب %9نسبة اقل من 

أقسام الشرابية وبوالق ومصر القديمة بغرب الشعرية والموسكى في نطاق واحد بوسط القاهرة، إضافة إلى 
 المحافظة، والتبين بأقصى جنوب المحافظة.

% من 22،2:انتشرت األقسام المعبرة عن هذه الفئة في سته عشر قسم بنسبة %10% ألقل من 9نسبة من 
وبها، جملة عدد األقسام بالمحافظة، على شكل نطاقين متصلين احدهما شمال المحافظة واآلخر بوسطها وجن

أما األول فيضم أقسام السالم والمرج والمطرية والزاوية الحمراء وحدائق القبة والساحل وروض الفرج وشبرا، 
في حين ضم الثاني أقسام عابدين والدرب األحمر والسيدة زينب والخليفة والمقطم والبساتين ودار السالم 

 وطرة وحلوان.
ر قسم، وعلى شكل نطاق واحد متصل ضم معظم األجزاء : توزعت هذه الفئة في اثنتى عش% فأكثر10من 

المعادى بغرب  إضافة الى قسمى -الشرقية والوسطى من المحافظة وشريط ضيق ينتهي بغرب المحافظة، 
، حيث ضم أقسام النزهة وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة -مايو بجنوب شرق المحافظة  15المحافظة و

ولعل السبب في ذلك يعود  .ايلى والظاهر واألزبكية وقصر النيل والزمالكوالزيتون وقسم ثان مدينة نصر والو 
حرق القمامة وعوادم إلى التلوث متعدد األسباب، الذي يزداد كلما اتجهنا نحو الداخل بالمحافظة، والناتج عن 

  2191حيث تضم  داخلهاوبالمصانع المحيطة بالعاصمة  وأدخنة، أو التكدس السكاني بالقاهرة  ، السيارات
، في شمال ((http://www.ida.gov.eg,22/1/2011% 81،1من عدد المصانع بالجمهورية بنسبة مصنعا 

ومسطرد وأبو زعبل، ومدينة السالم والمنطقة الصناعية الحرة العامة بمدينة نصر  القاهرة بشبرا الخيمة وبهتيم
حيث ، المرج بحيالمنطقة الصناعية منطقة الصناعية بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي بحي النزهة، و وال

تنتشر صناعات عديدة منها الصناعات الحديدية والخزف والفخار والبالستيك واألسمدة والكيماويات والنسيج 
تي تحتوى على نسبة عالية من وتوليد الكهرباء وغيرها، حيث معدالت تساقط األتربة وغيرها من الملوثات ال

العناصر الثقيلة السامة مثل الكادميوم والرصاص وغيرها الكثير من كافة أنواع الملوثات، مما اوجد تلوث 
خلق ضغوطًا يو  احتمالهيفوق بشكل عليه صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا  أثرتأضرار بالغة باإلنسان  للهواء تبعة

انعكست على الصحة بشكل عام، مما يوضح أن هناك عالقة ارتباط ، القاهرةتوتر أعصاب وعقول سكان 
قوية بين الوفاة في سن معينة واالعتبارات الجغرافية، أيضًا فإن االعتبارات االجتماعية تؤثر في تعميق 
النتائج المترتبة على االعتبارات الجغرافية، فكلما ارتفعت المستويات المعيشية واسلوب الحياة، وجودة 

 ت الصحية ووفرتها، انخفضت حدة اآلثار الناتجة على االعتبارات الجغرافية.الخدما
 م.8001( نسبة توقع الوفاة قبل سن الستين بأقسام محافظة القاهرة عام 1شكل )              

http://www.ida.gov.eg,22/1/2011)
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تنمية البشرية للمحافظات تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) :بيانات المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا على
& برنامج األمم المتحدة MOLDمشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية  ،تنمية البشرية للمحافظات المصرية، مشروع  تقارير الالمصرية
 .، القاهرةUNDPاإلنمائي 
بأقسام والذي يوضح نسبة السكان تحت خط الفقر  (2بدراسة الشكل ): الفقرنسبة السكان تحت خط ثالثًا: 

 يمكن تقسيم هذه األقسام أقسام إلى:، م8001محافظة القاهرة عام 
 م.2660( نسبة السكان تحت خط الفقر بأقسام محافظة القاهر  عام 7شك  )
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تنمية البشرية للمحافظات تقارير ال( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) :بيانات علىالمصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا 
& برنامج األمم MOLD،  مشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية تنمية البشرية للمحافظات المصرية، مشروع  تقارير الالمصرية

 .، القاهرةUNDPالمتحدة اإلنمائي 
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وسط المحافظة بأقسام النزهة وأول على شكل نطاق يمتد من الشرق الى تتوزع %: 3 أقسام بها اقل من
مدينة نصر وثان مدينة نصر ومصر الجديدة والوايلى والظاهر، إضافة إلى قصر النيل والزمالك بالغرب، 

 مايو بجنوب شرق المحافظة. 15والمعادى و
تمتد على شكل نطاق متصل، يقع جزء منه على شكل شريط يضم أقسام %: 2لقل من  3أقسام بها من 

شمال المحافظة واآلخر بوسط وجنوب المحافظة، أما الجزء األول فيضم أقسام السالم والمرج وعين شمس 
والمطرية والزيتون وحدائق القبة والزاوية الحمرا والساحل وروض الفرج وشبرا مرورًا باألزبكية وعابدين والدرب 

 ألحمر والسيدة زينب والخليفة والمقطم والبساتين ودار السالم وطرة وحلوان.ا
تتمركز أقسام هذه الفئة بوسط وجنوب غرب المحافظة في نطاق صغير متصل يضم % فأكثر: 2أقسام بها 

منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكى، إضافة إلى أقسام الشرابية وبوالق غرب المحافظة ومصر 
وهذه األقسام هي األكـثر عرضة للحرمان البشـرى .قديمة بالجنوب الغربي، والتبين بأقصى جنوب المحافظةال

صورة، بوجه عام، وخاصة الحرمان الصحي في ما يتعلق بجميع محددات الصحة. فالفقراء أكثر  بكافة
حدودية المعرفة باألمور عرضة لإلصابة باعتالل الصحة والمرض، نظرًا لالفتقار إلى الموارد المالية، وم

فقراء الحضر ، ف(8002:8)المكتب المرجعي للسكان،الصحية، فضال عن محدودية استخدام الخدمات الصحية 
يواجهون مخاطر صحية تقارب في شدتها تلك التي نراها في الريف، وقد تكون المخاطر أسوأ 

 .(1 :8002)مونتجومرى،بكثير
وعلى  وهو احد مخرجات التحليل العاملىصافى الدرجات المعيارية للعوامل المؤثرة في الحرمان البشرى: 

 إلى ما يلي: (2الشكل )في وكما  يمكن تصنيف أقسام المحافظة طبقًا للدرجات المعيارية لكل قسماساسه 
جملة عدد األقسام بالمحافظة، % من 5822: ظهرت العالقة السلبية للدرجات المعيارية في العالقة السلبية

في  ،8001% من جملة السكان بالمحافظة عام  2121نسمة بما نسبته  2902101وشمل هذا التجمع 
نطاق واحد متصل بشرق ووسط وغرب المحافظة بأقسام السالم  وعين شمس النزهة وقسم أول مدينة نصر 

لشعرية  والجمالية والدرب االحمر واألزبكية ومصر الجديدة وقسم ثان مدينة نصر والوايلى والظاهر وباب ا
مايو بجنوب شرق  15النيل والزمالك وعابدين والسيدة زينب والخليفة، اضافة الى المعادى و وقصر

 المحافظة.
% من جملة عدد األقسام  2222: ظهرت العالقة االيجابية للدرجات المعيارية في  العالقة االيجابية

% من جملة السكان بالمحافظة عام 5229نسمة بما نسبته  2512252بالمحافظة، وضم هذا التجمع 
 ، وللعالقة االيجابية شكالن وهما كما يلي: 8001

فتتوزع في سته اقسام  1العالقة اإليجابية المعبرة عن القيمة المعيارية من صفر ألقل من  الشكل الول:
% من جملة عدد 8525نسمة بنسبة  8152990 % من جملة عدد األقسام بالمحافظة، بها 1122بنسبة 

السكان بالمحافظة، موزعة على شكل نطاق متصل بوسط وجنوب المحافظة يضم البساتين وطرة وحلوان، 
 اضافة الى المرج بشمال المحافظة، والموسكى وبوالق بغرب المحافظة.
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بأقسام محافظة القاهرة عام  ارية للعوامل المؤثرة في الحرمان البشرى( صافى الدرجات المعي2شكل )
 م.8001

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مخرجات التحلي  العاملى.

% 2021فأكثر فينتشر في احدى عشر قسم بنسبة  1والذي يعبر عن القيمة المعيارية للفئة  الشكل الثاني:
% من جملة عدد السكان 82،2نسمة بنسبة 8205212 من جملة عدد األقسام بالمحافظة، يسكنها

 ، في ثالث نطاق واحد متصل يضم المطرية والزيتون وحدائق القبة والزاوية الحمراء والشرابيةبالمحافظة
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والساحل وشبرا وروض الفرج، اضافة الى أقسام منشأة ناصر بوسط المحافظة ومصر القديمة الى الجنوب 
 الغربى منه والتبين بأقصى جنوب المحافظة.

نتائج  لصافى الدرجات المعيارية للعوامل المؤثرة في الحرمان البشرى يتضح أن ومن مالحظة الشكل السابق
أظهرت التباين المكاني فيما بين المناطق واألقسام المختلفة بالمحافظة وكيف أن الحرمان  التحليل العاملى

البشرى يختلف في طبيعته ومستوياتها من مكان آلخر من أفضل األقسام في الزمالك إلى أسوأها بمنشأة 
مكاني فيما بين التباين ال ناصر، كذلك أوضحت دراسة األقسام بالمحافظة طبقًا لدرجات المعيارية مقدار

األقسام من الترابط االيجابي إلى الترابط السلبي، وذلك انعكاسا لتباين الظروف االقتصادية واالجتماعية لهذه 
 األقسام.

 والمبنى على نتائج التحليل العاملى، المؤثرة في درجة الحرمان بالمحافظة، وبإجراء الترتيب التراكمي للعوامل
يطة لرصد أوليات التخطيط والتصدي للحد من هذه العوائق على مستوى العوامل إلى خر  هوبتحويل هذ

( ومنه يمكن 9األقسام، يتضح مقدار التباينات المكانية ومستويات هذا التباين، وهو ما يوضحه الشكل )
 تقسيم هذه األقسام إلى اآلتي:

% من جملة عدد األقسام 82،2 توزعت هذه الفئة في عشرة أقسام بنسبة أواًل: القسام الفضل حااًل نسبيًا:
م، وعلى شكل 8001%من جملة عدد السكان بالمحافظة عام 8822بنسبة 1229122بالمحافظة، يقطنها 

عرضي من الشرق إلى الغرب بنطاق يقع بشرق ووسط المحافظة بأقسام النزهة ومصر الجديدة واول مدينة 
المحافظة فى عابدين وقصر النيل والزمالك، نصر والوايلى والظاهر، فى حين امتد النطاق الثانى بغرب 

 مايو بجنوب شرق المحافظة. 15المعادى و إضافة الى قسمى
% من جملة عدد 2228انتشرت هذه الفئة في سبعة عشر قسم بنسبة  ثانيًا: القسام المتوسطة نسبيًا:

م، 8001من جملة عدد السكان بالمحافظة عام % 1822بنسبة  5212128 األقسام بالمحافظة ، يقطنها
وظهرت على شكل ثالث نطاقات، االول بشمال المحافظة بأقسام السالم والمرج وعين شمس والمطرية 
والزيتون وحدائق القبة، والثانى بشمال غرب المحافظة بأقسام الساحل وروض الفرج وشبرا واالزبكية، والثالث 

بأقسام ثان مدينة نصر والدرب االحمر والسيدة زينب والخليفة والبساتين  يمتد من وسط الى جنوب المحافظة
 وطرة وحلوان.

% من جملة عدد األقسام 85تواجدت هذه الفئة في تسعة أقسام بنسبة ثالثًا: القسام الولى بالرعاية: 
ى شكل م،عل8001من جملة عدد السكان بالمحافظة عام %15نسمة بنسبة  1812029 بالمحافظة، يقطنها

نطاقين إضافة إلى اضافة الى أقسام بوالق ومصر القديمة بغرب المحافظة والتبين بأقصى جنوب المحافظة، 
أما النطاق األول بشمال المحافظة بقسمى الزاوية الحمراء والشرابية، والنطاق الثاني في بوسط المحافظة 

 بأقسام منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكى.
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 م.8001( ترتيب أقسام محافظة القاهرة حسب دليل الحرمان البشرى عام 9)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مخرجات التحلي  العاملى.
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يتضح من دراسة الشكل السابق أن الكتلة القديمة هي األكثر تعرضًا للحرمان البشرى بنسب متفاوتة عكس  -
 الحال في األقسام األحدث.

تكشف الدراسة كذلك عن معاناة السكان في جميع أقسام المحافظة، على الرغم من اختالف حدة هذه  -
المعاناة من قسم آلخر. من أسوأ وضع سجل وفقًا للمعايير السابقة بقسم منشأة ناصر، يليها وبترتيب حدة 

 ب الشعرية والزاوية الحمراء.  األزمة أقسام: بوالق ومصر القديمة والشرابية والتبين والموسكى والجمالية وبا
 

 : النتائج والتوصيات: سادساً 
 النتائج  - أ
أكدت الدراسة ان محافظة القاهرة تعانى من الحرمان البشرى شأنها في ذلك شأن باقي أجزاء  -1

% كانت محصلة  82،2الجمهورية، مع االختالف في التوزيع واألسباب، والذى وصل إلى ما قيمته 
، والنسبة العالية سنه 10الوفاة قبل سن نسب توقع معدل األمية المرتفع، و للزيادة الواضحة في 

 للسكان تحت خط الفقر.

إتضح ان المنطقة الغربية هى اكثر المناطق تعرضًا للحرمان البشرى على مستوى المحافظة تليها  -8
 اهرة.المكونات التعليمية للسكان بمناطق محافظة القالمنطقة الجنوبية والشمالية وذلك وفق 

هى اكثر المناطق تعرضًا للحرمان البشرى على أيضًا تبين ان المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية -2
المكونات الصحية للسكان بمناطق والشمالية وذلك وفق  الشرقيةمستوى المحافظة تليها المنطقة 

 محافظة القاهرة.

اكثر المناطق تعرضًا للحرمان البشرى على مستوى  كذلك اكدت الدراسة ان المنطقة الغربية هى -2
مكونات المستوى المعيشى واالستبعاد المحافظة تليها المنطقة الجنوبية والشمالية وذلك وفق 

 االجتماعي للسكان بمناطق محافظة القاهرة.

تعانى من الحرمان البشرى المرتفع بمحافظة القاهرة في ثمانية أقسام بنسبة  وجدت االقسام التى -5
% من جملة 11،8نسمة بنسبة  958112جملة عدد األقسام بالمحافظة، يسكنها % من 8828

وهذه األقسام هي  وتتوزع بوسط وغرب وأقصى جنوب المحافظة، ،م8001السكان بالمحافظة عام 
 د والتقليل من اآلثار السلبية للحرمان البشرى.األولى بالرعاية والتدخل للح

%، أي أكثر من 82،8حقق قسم منشأة ناصر أعلى نسبة للحرمان البشرى بالمحافظة وصلت إلى  -1
 -% 82،2وحتى اكبر من نسبة الحرمان البشرى بالجمهورية والبالغ  -ضعف النسبة بالمحافظة 

%وهو أكثر من ضعف نسبة 18،2صاحبه أعلى معدل للسكان تحت خط الفقر بلغ  وأيضاً 
وهو ما جعلها المحافظة، وفي األمية أيضًا التي بلغ المعدل بها أكثر من ضعف المعدل بالمحافظة، 

 من اشد مناطق محافظة القاهرة معاناة من الحرمان البشرى.

السكان نسبة ، و وقع الوفاة قبل سن الستينونسبة ت ،األميةمعدل أوضحت نتائج التحليل العاملى ان  -2
 البشرى بمحافظة القاهرة.الحرمان  دليلعلى  أهم العوامل المؤثرة هى تحت خط الفقر
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هي من أهم األمية بأقسام محافظة القاهرة  نسبةالمستخلصة من التحليل العاملى أن  جأظهرت النتائ -2
 ،%(52،809، وذلك الرتفاع نسبة التباين المفسر به )العوامل المؤثرة على الحرمان البشرى

، فوجد أن ارتفاع معدل األمية بأقسام محافظة القاهرة يقابله ارتفاع في نسب 0،991واشتراكيات 
 الحرمان البشرى بالمحافظة والعكس صحيح.

، فكلما ارتفعت الصحية واالجتماعيةهناك عالقة ارتباط قوية بين الوفاة في سن معينة واالعتبارات  -9
ة الخدمات الصحية ووفرتها، انخفضت حدة اآلثار الناتجة المستويات المعيشية واسلوب الحياة، وجود

 الصحية واالجتماعية.االعتبارات ن ع

اكدت الدراسة ان الفقراء أكثر عرضة لإلصابة باعتالل الصحة والمرض، نظرًا لالفتقار إلى  -10
 ة.الموارد المالية، ومحدودية المعرفة باألمور الصحية، فضال عن محدودية استخدام الخدمات الصحي

خاصة بأقسام وسط وجنوب غرب محافظة القاهرة في نطاق صغير متصل يضم منشأة ناصر 
والجمالية وباب الشعرية والموسكى، إضافة إلى أقسام الشرابية وبوالق غرب المحافظة ومصر القديمة 

 بالجنوب الغربي، والتبين بأقصى جنوب المحافظة.

التالزم بين ظاهرتي األمية والفقر حيث وجد أن كل األقسام التي تعانى من األمية،  إتضح -11
السالم وروض الفرج والبساتين ودار السالم والزاوية الحمر تعانى أيضًا من الفقر، وذلك بأقسام 

يمة والشرابية ومصر القد والخليفة والمقطم والمرج والدرب األحمر وباب الشعرية والجمالية والموسكى
، ما يؤكد الحقيقة التي تربط بين األمية والفقر، فحيثما وجدت األمية توقع وبوالق ومنشأة ناصر

 انتشار الفقر والتخلف االقتصادي وحتى االجتماعي والثقافي.
 2222ظهرت العالقة االيجابية للدرجات المعيارية للعوامل المؤثرة في الحرمان البشرى في  -18

% من 5229نسمة بما نسبته  2512252لمحافظة، وضم هذا التجمع % من جملة عدد األقسام با
 م.8001جملة السكان بالمحافظة عام 

نتائج التحليل العاملى أظهرت التباين المكاني فيما بين المناطق واألقسام المختلفة بالمحافظة  أن
سام في وكيف أن الحرمان البشرى يختلف في طبيعته ومستوياتها من مكان آلخر من أفضل األق

الزمالك إلى أسوأها بمنشأة ناصر، كذلك أوضحت دراسة األقسام بالمحافظة طبقًا لدرجات المعيارية 
التباين المكاني فيما بين األقسام من الترابط االيجابي إلى الترابط السلبي، وذلك انعكاسا لتباين  مقدار

 الظروف االقتصادية واالجتماعية لهذه األقسام.
منشأة و  الزاوية الحمراء والشرابيةو أقسام بوالق ومصر القديمة والتبين  كشفت الدراسة أن -12

% من جملة عدد األقسام 85بنسبة والجمالية وباب الشعرية والموسكى، والتى تشكل مجتمعةناصر 
، م8001من جملة عدد السكان بالمحافظة عام %15نسمة بنسبة  1812029بالمحافظة، يقطنها 

 بالرعاية. االولىاالقسام  لذا فهىالبشرى،  هي األكثر تعرضًا للحرمان
الحرمان البشرى بالفعل يقوض الخيارات أمام البشر للعيش الالئق بكافة نأ تضح من الدراسةا -

عكس وهو ما اتضح وخاصة فى الكتلة القديمة األكثر تعرضًا للحرمان البشرى، صوره وأشكاله.
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جميع أقسام المحافظة، على الرغم من الحال في األقسام األحدث، كذلك معاناة السكان في 
ال ينطلق  لكون الحرمان البشرى ههى محصل والتى، اختالف حدة هذه المعاناة من قسم آلخر

األمية والتسرب من التعليم ب فى محافظة القاهرة ارتبطت من معطيات سكانية واحده، والتى
من أسوأ وضع  ،واالستبعاد االجتماعى المتدنى المعيشىوالمستوى الصحية المتدهورة والحالة 

سجل وفقًا للمعايير السابقة بقسم منشأة ناصر، يليها وبترتيب حدة األزمة أقسام: بوالق ومصر 
 القديمة والشرابية والتبين والموسكى والجمالية وباب الشعرية والزاوية الحمراء.

 

 التوصيات: - ب

إن وضع سياسات عملية وفعالة للحد من درجة الحرمان البشرى المرتفعة تتطلب وضع إستراتيجية     
للتنمية الشاملة التي تغطى االحتياجات األساسية، سواء في مداه القريب أو المتوسط أو البعيد، ولعل مثل 

 ة والمجتمع المدني. هذه اإلستراتيجية البد أن يشترك في وضعها وتنفيذها كل من الجهات الحكومي
 :نوعين من التدخالت نجد أن هناكوفي هذا السياق 

وهي التي تتعامل مع اآلثار المباشرة للحرمان وهذا النوع من التدخل يحدث في المدى القريب  الولى:
، ويوجه إلى الفئات الضعيفة والمهشمة كاألسر التي تعيلها النساء هويتعامل مع آثار الحرمان وليس أسباب

والمعاقين والفقراء جدًا، وذلك في إطار مكاني محدد مثل منطقة منشأة ناصر، وأيضًا يقوم بصياغة إسلوب 
 الجهات الحكومية والمجتمع المدني. التعامل وآليات التنفيذ كل من 

الجتماعية واالقتصادية التي تتعامل مع األسباب الكامنة وراء الثانية: وهى خاصة بصياغة السياسات ا
الحرمان البشرى، وأيضًا يشترك في وضعها الجهات الحكومية والمجتمع المدني، كل في مجال اهتمامه 

 وقدراته.
اتضح أن هناك تفاوت واضح بين أقسام المحافظة المختلفة في عديد من القطاعات  وفى منطقة الدراسة

 االقتصادية، والمرافق العامة، وفرص العمل، فضاًل عن البنية االجتماعية والخصائص الديمغرافية.
ففي أول واهم مؤشر للحرمان البشرى بمحافظة القاهرة وهو األمية التي استحوذت وحدها على نسبة  -1

إعادة  % من نسبة التباين المفسر للحرمان البشرى بالمحافظة، وفى هذا الصدد يجب العمل على52،809
 هيكلة الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار عن طريق: 

دعم الهيئة بكل ما تحتاجة من الى تربويين ومتخصصين في مجال التدريس، والعمل بمرونة كافية فيما  -
وآلياتها، وتكون هذة الفصول للدراسة والعمل ايضًا لكى تكون وسيلة للتعليم والتدريب  يخص مواعيد الدراسة

 على مهنه مما يعد محفزًا لألميين على االلتحاق بفصول محو االمية.
العمل على نشر فصول محو االمية فى كل مكان بشرط ان يكون هذا المكان مالئمًا ومعدًا بشكل جيد،  -

الفئة فىأى مكان من اجل تحفيزهم وتسهيل االمر  هفقط، وذلك بهدف الوصول الى هذ وعدم التقيد بالمدارس
عليهم، وخاصة بأقسام السالم وروض الفرج والبساتين ودار السالم والزاوية الحمر والخليفة والمقطم والمرج 

 ق ومنشأة ناصر.والشرابية ومصر القديمة وبوال والدرب األحمر وباب الشعرية والجمالية والتبين والموسكى
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والذي حقق  وقع الوفاة قبل سن الستيننسبة تأما ثاني مؤشر للحرمان البشرى بمحافظة القاهرة، وهو  -2
%، فيجب أن يتم توفير الخدمات الصحية واالجتماعية التي يحتاجها كبار 82،222نسبة تباين مفسر قدرة 

غير األمراض المعدية، وزيادة الموارد  السن، والتركيز على األمراض السائدة، والتي تكون عادة من
التلوث البيئي ضرورة إيجاد حلول لبواعث المخصصة لقطاع الخدمات الصحية بهذه األقسام، إضافة إلى 

والمسابك بالقاهرة،  ، بإنشاء مصانع لتصنيع القمامة بدال من حرقها وغلق كل المكاميرلحماية صحة السكان
وتركيب فالتر على أدخنة المصانع للحد من انبعاث الدخان، ومنع إقامة أي منشآت صناعية داخل الكتلة 

وخاصة بأقسام الساحل وعابدين وعين شمس واألزبكية والتبين والزيتون وغرب مدينة نصر والوايلى السكنية، 
 والظاهر وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة.

، والذي حقق نسبة تباين مفسر نسبة السكان تحت خط الفقروفى ثالث أهم العوامل وهى  -3
%، لذا ينبغي توجيه االهتمام إلى مسببات الفقر والقضاء عليها من الحجم الكبير لألسر، ومعدل 9،809قدرة

مي المتدني، وضعف الخصوبة المرتفع، وظاهرة عمالة األطفال، واألسر التي ترأسها سيدات، والمستوى التعلي
المشاركة في النشاط االقتصادي، وخاصة بأقسام السالم وروض الفرج والبساتين ودار السالم والزاوية الحمرا 

والشرابية ومصر القديمة  والخليفة والمقطم والمرج والدرب األحمر وباب الشعرية والجمالية والتبين والموسكى
 وبوالق ومنشأة ناصر.

: بمعنى توزيع مشروعات التنمية بين القاهرة وباقي الجمهورية بالشكل الذي يسمح يةالتوازن في التنم -2
بالنهوض بالفئات الفقيرة والمهشمة والتي تعانى من الحرمان البشرى بالقاهرة، وتحسين ظروف الحياة لهم، مع 

للهجرة الداخلية  عدم إغفال باقي محافظات الجمهورية بريفها وحضرها حتى ال تتحول القاهرة إلى مقصد دائم
سواء من الريف المصري أو حتى الحضر، كما كان وما زال يحدث، مما يساهم في تفاقم المشكلة 

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي واستفحالها، فليس أدل على حجم التفاوت في التنمية من 
قسم غرب مدينة محافظة، كما في والذي اظهر تفاوتا واضحا بين أقسام ال ،8001بالجنية المصري عام 

الفجوة بين الدخل جنية بالزمالك، إضافة إلى محاولة السيطرة على 19211،2جنية مقابل  10112،5نصر
ولتكن البداية ، لذا يجب التصدي لهذه السلبيات والعمل على الحد من آثارها على المجتمع، وتكاليف المعيشة

األقسام األعلى ، والتي كانت الق، والشرابية، والتبين والموسكىمنشأة ناصر، ومصر القديمة، وبو من أقسام 
 واحتلت المراكز األخيرة حسب مؤشرات التنمية البشرية.في نسبة دليل الحرمان البشرى بمحافظة القاهرة، 
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 التقارير الدولية:



 41 

( اختيار الالمركزية من اجل الحكم الرشيد، برنامج األمم المتحدة 8002التنمية البشرية في مصر )تقرير  -1
 ابع التجارية، قليوب، مصر.اإلنمائي، معهد التخطيط القومي، المط

( ما هو ابعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية، برنامج األمم 8001تقرير التنمية البشرية ) -8
 ، القاهرة، مصر.MERICالمتحدة اإلنمائي، الطبعة العربية، الناشر 

( محاربة تغير المناخ: التضامن اإلنساني في عالم منقسم، برنامج 8002/8002تقرير التنمية البشرية ) -2
 للنشر، لبنان. ىاألمم المتحدة اإلنمائي، شركة الكركر 

تقارير التنمية البشرية للمحافظات المصرية، مشروع ( 8002تقرير التنمية البشرية لمحافظة القاهرة ) -2
& برنامج MOLDمشروع مشترك بين وزارة التنمية المحلية رية للمحافظات المصرية، مية البشتقارير التن

 ، القاهرة.UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي 

( العقد االجتماعي في مصر: دور المجتمع المدني، البرنامج 8002تقرير التنمية البشرية لمصر ) -5
 .اإلنمائي لألمم المتحدة ومعهد التخطيط القومي بمصر، القاهرة

 ( التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشرى والتنمية، الطبعة العربية،8009تقرير التنمية البشرية) -1
 ، القاهرة، مصر. MERICالطبعة العربية، الناشر 

( الثروة الحقيقية لألمم: مسارات إلى التنمية البشرية، عدد خاص في 8010تقرير التنمية البشرية ) -2
، لجنة األمم المتحدة االقتصادية UNDPالذكرى العشرين، يصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، بيروت، لبنان.

(، شباب مصر: بناة مستقبلنا، البرنامج اإلنمائي لألمم 8010) 8010مصر تقرير التنمية البشرية  -2
 ومعهد التخطيط القومي، القاهرة. UNDPالمتحدة 
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مستوي  حتىدليل التقسيم اإلداري للمحافظات ، ودعم اتخاذ القرار مركز المعلومات، مجلس الوزراء -8
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 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. -2
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 :2002مالحق الحرمان البشرى بمحافظة القاهرة عام 
 

 العاملية للتحليل العاملى. ( والمصفوفة 1الدليل الرقمي للملحق رقم )
 اسم المتغير م
 8001دليل الحرمان عام نسبة  1
 8001توقع الوفاة قبل سن الستين عام نسبة  2
 8001األمية عام معدل  3
 8001نسبة السكان تحت خط الفقر عام  4
 8001عام سنه فأكثر(15) البطالةمعدل  5
  8001نسبة فجوة مستوى المعيشة عام  0
 8001عام  مياهآمنةنسبة السكان بدون  7
 8001صحي عام  نسبة السكان بدون صرف 8
 8001نسبة ناقصو الوزن دون الخامسة عام  9

 8001عام  االبتدائيخارج التعليم  األطفالنسبة  16
 
 
 

 ( مصفوفة االرتباط للمتغيرات المؤثرة في الحرمان البشرى بمحافظة القاهرة . 1الملحق ) 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغير

1 1.000                   

2 -.986 1.000                 

3 .985 -1.000 1.000               

4 .984 -1.000 1.000 1.000             

5 -.029 .002 .001 -.003 1.000           

6 .303 -.283 .286 .287 .254 1.000         

7 .334 -.303 .306 .307 .257 .976 1.000       

8 .334 -.304 .306 .307 .255 .975 1.000 1.000     

9 -.226 .173 -.172 -.169 -.078 -.205 -.413 -.415 1.000   

10 .391 -.370 .373 .373 .358 .969 .984 .983 -.363 1.000 

 أهم المصادر التي تم االعتماد عليها في عمل المصفوفة:  

تنميــة ، مشــروع  تقــارير التنميــة البشــرية للمحافظــات المصــريةتقــارير ال(  8002تقريــر التنميــة البشــرية لمحافظــة القــاهرة )  -1
، UNDP& برنـامج األمــم المتحـدة اإلنمــائي MOLDمشـروع مشــترك بـين وزارة التنميـة المحليــة البشـرية للمحافظـات المصــرية، 

 .القاهرة
 .8002، محافظة القاهرة، القاهرة 8001،التعداد العام للسكان واإلسكان العامة واإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة  -8
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 ةلهفوف بمحافظة امدينأحياء في  المساحات الترويحيةمعدل التحليل المكاني ل

 الحضرية : نمذجة مكانية للتوازن البيئي ألنماط استخدام األرضاالحساء

 الغيط علي منصور شوقي أبود. 
 أستاذ نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد المساعد

 المملكة العربية السعودية  -جامعة الملك فيصل -كلية اآلداب
 جامعة اإلسكندرية - اآلدابكلية   -قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

drshawkygis@yahoo.com - gisshawky@yahoo.com 
 مستخلص

المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء والمنشآت الترفيهية من المالمح البارزة للمجاورات واألحياء  تعد
الحضرية المخططة. فهي باعتبارها متغيرات مكانية تمد السكان بالعديد من الفوائد والمميزات الداعمة 

لتوازن اإليكولوجي والقيم للنظام اإليكولوجي واالجتماعي الحضري كأنشطة الترويح في الهواء الطلق، ا
ن األحياء والتجمعات السكنية غير المخططة غالبا ما تفتقد للتوازن ما بين إ. في المقابل، فالجمالية

أن هذه األحياء تفتقد أيضا لخدمات  إلى باإلضافة  ،المساحات المأهولة بالسكان والمساحات الخضراء
بالرغم من األهمية المتنامية عالميا بمفهوم "المدينة الصحية"، و  .الترويح، االستجمام وتحسين نوعية البيئة

جودة الحياة في  علىقليل من االهتمام قد وجه لتناول األنماط المكانية للمساحات الترويحية وانعكاساتها 
المدن العربية خاصة تلك الواقعة في المناطق الجافة وشبة الجافة. تكمن أهمية هذه الدراسة في بحث 

لتباين المكاني إلمكانية الوصول للمرافق الترويحية وأنماط توزيعها بأحياء مدينة الهفوف في إطار أوجه ا
ساب معدل المساحة الترويحية لكل نسمة في كل حي مع تصنيف . فلقد تم حنظم المعلومات الجغرافية

ت الترفيهية. حسب درجة القرب المكاني من المسطحات الخضراء والمنشآت والخدما إلى فئاتالمساكن 
أن ثلث أحياء المدينة تفتقر  إلى أحياء مدينة الهفوف  على المكاني المقترح نتائج تطبيق النموذجتشير 
وجود المنشآت الترويحية مع تفاوت مكاني واضح  في توزيع وأنماط المنشآت القائمة في األحياء  إلى 

متر تزداد في  055ترويحية بمسافة  األخرى. كما أن نسبة السكان الذين يقطنون بالقرب من منشأة
األطراف. وبصفة عامة،  علىاألحياء الداخلية ووسط المدينة مقارنة بانخفاض النسبة في األحياء الواقعة 

ن المساحات الترويحية والخضراء المتوفرة لسكان أحياء مدينة الهفوف تعتبر منخفضة مقارنة بالمعدالت إف
مخططي المدن وصناع سياسات التخطيط  على نإوبالتالي فالصعيد الدولي.  علىالمتعارف عليها 

إدراك حقيقة النقص في ما يجب أن يتوفر من مساحات خضراء  مثل هذه الحالةالحضري في بلديات 
أن توفير هذه المساحات وتوزيعها بشكل أكثر إنصافا  علىلسكان األحياء الحضرية. مع أهمية التأكيد 

 سكان المدينة. علىسوف يكون مبررا بالفوائد الصحية المحتملة التي سوف تعود  رد منهاورفع نصيب الف
 .التوازن البيئي، مدينة الهفوف النمذجة المكانية، المساحات الترويحية، :الكلمات الدالة
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Spatial Analysis of Recreational Space Rate in Al Hofuf City Neighborhoods: Spatial 

Modeling of Environmental Balance for Urban Land Use Patterns 

 

 

Abstract  

Open areas, green spaces and recreational facilities are the most important characteristics 

of planned urban neighborhoods. These variables provide residents with many benefits for 

urban ecological and social systems particularly outdoor recreation, ecological balance, and 

aesthetic values. In contrast, unplanned urban neighborhoods often lack a balance between 

populated residential areas and green spaces. In addition, these urban neighborhoods lack the 

benefits of outdoor recreation and improved environmental quality. Despite increasing 

international interest in the concept of a ‘healthy city’, little attention has been paid to spatial 

patterns of recreational space in arid and semi-arid Arabic cities and their contribution to the 

quality of life. The main concern of this study is to examine spatial variation in recreational 

space access in El Hofuf city neighborhoods. The study introduces a new GIS model for 

calculating recreational space ratio per capita in each city neighborhood and classifying 

settlements according to distance to green areas and accessibility of such recreational services. 

Results from El Hofuf city confirm that one third of city neighborhoods lack recreational 

facilities, with considerable spatial variation in access to such spaces. The percentage of 

residents who live within 500m of a recreational space is greater in inner-city neighborhoods 

compared to suburban locations. More generally, green space provision in El Hofuf 

neighborhoods is low relative to other cities internationally and this may be typical of arid and 

semi-arid Arabic cities. City planners and municipalities in these areas should note this lack 

of provision and consider whether greater and more equitable recreational space provision 

would be justified by the potential health benefits. 

 

 

Keywords: Spatial modeling, Recreational spaces, Environmental Balance, El Hofuf City 
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 مقدمة .1

يتمتع فيه السكان  اصحي االتوازن في استخدام األرض أهم صور العدالة البيئية التي تعكس مجتمع يعد

استجابة محلية لمعالجة  أي أنه " إلىمتوازن من جودة الحياة. ويشير مصطلح العدالة البيئية  ىبمستو 

أيضا تعني "حق والعدالة البيئية  (Agyeman,2005,p.1). المخاطر التي قد تهدد صحة المجتمع" 

 السكان والمجموعات السكنية في التمتع بحماية بيئية متكافئة وفقا للوائح القانونية المحلية وقوانين الصحة

فكرة توزيع وسائل  علىوينطوي مبدأ العدالة البيئية (Brulle & Pellow, 2006, p.104). العامة"

الصحة العامة بالتساوي بين األحياء والمجموعات السكنية خاصة في  علىالراحة البيئية التي تنعكس 

هناك العديد من الدراسات الجغرافية التي تناولت مفهوم  (Harner et al. 2002).المجتمعات الحضرية 

العدالة البيئية بتحليالت مكانية واختبارات إحصائية متنوعة. وقد اشتملت الوحدات الجغرافية للتحليل 

المجاورة والحي. كما ضمت المتغيرات اإلحصائية الديموغرافية  المحافظة، المقاطعة، مستويات

واالقتصادية االجتماعية المتعلقة باألسر كمتوسط دخل األسرة والمجموعات السكانية ومستويات الفقر. 

 Cramers Vوكرامرز في Chi-square test مربع كاي اختباراتوطبقت االختبارات اإلحصائية مثل 

 T-test .(Harner et al. 2002) تيو اختبار   Multiple regressionاالنحدار المتعدد وتحليل

الرئيسي من معظم هذه الدراسات هو قياس مدي توفر الوظائف الترفيهية والترويحية لألحياء  وكان الهدف

 السكان.  علىالحضرية وفاعليتها وانعكاساتها 

واألراضي الفضاء داخل النطاقات الحضرية.  Open space وحةيوجد فارق جوهري بين المناطق المفت

 Nature reservesفالمناطق المفتوحة تشمل كل الحدائق العامة والمتنزهات والمحميات الطبيعية

فئة  علىوالساحات واألندية الترفيهية والميادين، وهي أماكن متاح دخولها لكافة المواطنين وغير مقتصرة 

ينة. أما األراضي الفضاء فهي مساحات غير مشغولة ولكنها مخصصة أو مجموعة سكانية مع

 (.Irwin, 2002) الستخدامات مستقبلية وهي مملوكة إلفراد أو شركات أو قطاعات حكومية أو أهلية

أسعار العقارات، كما أن هذه القيمة  علىوللمساحات المفتوحة قيمة اقتصادية عالية تؤثر بشكل مباشر 
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فالمساحات المفتوحة والمناطق الطبيعية تختلف عن األحزمة  .عية هذه المناطقتختلف باختالف نو 

 Cho et al. 2008).)والمحميات الطبيعية أو المتنزهات Green beltsالخضراء 

تعد المتغيرات المكانية مثل المساحات الترويحية والخضراء والخدمات الترفيهية من أهم خصائص األحياء 

تماما مثل التصميم التخطيطي والكثافة السكانية وفئات السكان ودخولهم. وغالبا ما تتسم المناطق غير 

عكس التوازن في المساحات المأهولة المخططة والتجمعات السكنية العشوائية بافتقاد المعايير البيئية التي ت

سكنيا والمساحات المفتوحة وهي المساحات التي تمثل رئة الكتلة السكنية ونافذتها اإليكولوجية للترويح. 

تمتع بمساحات ترويحية ومفتوحة تعكس تنوعا تأما األحياء الحضرية المخططة والمخدومة كثيرا ما 

احة واالستقرار للسكان. في المقابل، فاألحياء التي تعاني نقصا إيكولوجيا يوفر جانبا مهما من وسائل الر 

في مساحة المناطق المفتوحة والنطاقات الخضراء والحدائق العامة، ترتفع فيها اآلثار السلبية لمشكالت 

الحضر كارتفاع معدالت والتلوث واألمراض وانخفاض مستويات الصحة العامة. يستخدم تعبير تحليل 

في كثير من الدراسات الجغرافية المعنية بالتحليل المكاني  Amenity value analysisقيمة الراحة

البنية الحضرية لألحياء وصحة السكان العامة  علىالحضري ألثار المساحات المفتوحة والترويحية 

.(Anderson & West, 2006) ومزايا التجاور المكاني للحدائق  وتهتم هذه التحليالت بتقدير قيم

 راحة السكان وصحتهم العامة. علىزهات والمناطق الخضراء المفتوحة وانعكاساتها والمتن

النظر في السياق المكاني  إلى المخططين وصناع القرار في اإلدارات المحلية للمدن واألحياء بحاجة  إن

تقسيم المناطق وفقا للتوازن البيئي الذي يعزز من ارتفاع  إلى العام لتنظيم استخدامات األرض بما يؤدي 

في هذا البحث يتم تناول توزيع المساحات الترويحية وحساب معدالتها قيم الراحة لسكان هذه األحياء. 

مقترح يمكن تطبيقه Spatial Modelونصيب الفرد منها في كل وحدة مكانية من خالل نموذج مكاني 

 تلك الواقعة في البيئات الجافة وشبة الجافة.في كل المدن بصفة خاصة 

 

 مشكلة البحث 1.1
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غياب تصور علمي جغرافي لدور التوازن الحضري في أنماط استخدام تتمثل مشكلة البحث في 

ويتطلب تقييم أوجه التفاوت المكاني  الصحة العامة للسكان في أحياء مدينة الهفوف. علىاألرض وأثره 

المحتمل بين األماكن واألحياء والمجاورات في حجم المساحات المفتوحة والترويحية تحلياًل ومعالجًة 

للبيانات المكانية والوصفية المرتبطة بهذه الوحدات المكانية. توفر نظم المعلومات الجغرافية أدوات التحليل 

التخطيط الحضري ب ات المتعلقةا يفيد في تقييم التوازن البيئي وصناعة القرار بم ،الكمي والنوعي للبيانات

حاجة لتقييم مدي االختالل األمثل المنشود بين المساحات السكنية والخدمية والترفيهية. كما أن هناك 

وحساب نصيب الفرد من المساحات  والتباين في حجم المساحات الترفيهية بين أحياء مدينة الهفوف

تحديد األحياء التي تعاني نقصا في الخدمات الترويحية والترفيهية خاصة أهمية  ىإل باإلضافة. رويحيةالت

 التنمية العمرانية والبيئية المستدامة.  علىالمناطق الخضراء والمفتوحة بما يؤثر سلبا 

 أهداف البحث 1.1

تحليل واقع الخدمات الترفيهية والمساحات ل بناء نموذج مكاني إن الهدف األساسي لهذا البحث هو

أحياء مدينة الهفوف. وذلك للكشف بالمدن الواقعة في األقاليم الجافة مع التطبيق علي الترويحية المفتوحة 

 Recreationalقياس معدل المساحات الترويحيةو  عن مدي التوازن البيئي بين أنماط استخدام األرض

Space Ratio  تصنيف الوحدات  باإلضافة إلى ب الفرد منها بالمتر المربع.حساب نصيو في كل حي

وفقا لمعدل المساحات الترويحية التي تعتبر متنفس الستعماالت  إلى فئاتالمكانية بالمدينة )األحياء( 

معايير إرشادية لصناع  إلى تقديم. ويهدف هذا البحث أيضا األرض األخرى وخاصة االستعماالت السكنية

كمًا ونوعًا  رويحيةتمن المساحات ال إنشاءه المستهدفلتحديد  والمخططين Decision Makers القرار

 مستوي أحياء المدينة وفقًا للوزن السكاني لكل وحدة مكانية. علىوتوزيعًا 

 

 البحث  منهجية 3.1
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معالجة  علىالذي يرتكز  Spatial analysis approachأعتمد البحث منهج التحليل المكاني 

البيانات المكانية والوصفية للظاهرات الجغرافية ،عبر أدوات وأساليب نظم المعلومات الجغرافية ، بهدف 

النمذجة المكانية  إلىتحليل بنيتها المكانية وأنماط توزيعها وعالقاتها بالظاهرات األخرى. باإلضافة 

Spatial Modelling بادلة في نظام كل ظاهرة أو عدد من كمنهج يحاكي سير العمليات والعالقات المت

 الظاهرات المتشابكة و المترابطة جغرافيًا. 

 منطقة الدراسة 1.1

الشرقي من  الشماليتقع في الركن و لمملكة العربية السعودية امناطق أهم من  االحساءمحافظة تعتبر و 

بمساحة  شرقا54،94 54،94طول يوخط شماال 50،52 50،50دائراتي عرض شبه الجزيرة العربية بين

ومن الجنوب صحراء جافورة ومن الشرق  محافظة الدماميحدها من الشمال . و 5ألف كم 095 نحوتقدر ب

محافظة مدن  أشهرتعد مدينة الهفوف من .(9)شكلالخليج العربي ومن جهة الغرب صحراء السمان

 تأسستوقد  االحساءمدينة مع مدينة المبرز حاضرة محافظة الوتشكل  االحساء بالمنطقة الشرقية.

بالقرب وأنشأوا  (هـ592م ) 944سنة (هجر)السابقة تها عهد القرامطة الذين دمروا حاضر  في االحساء

الهفوف في الجزء الجنوبي مدينة تقع  .(9452،ياقوت الحموي)االحساءأطلقوا عليها مدينة جديدة  منها

جبل  ومن الجنوب وبعض المدن ) مثل العيون( المبرز مدينة يحدها من الشمال االحساءمن محافظة 

مثل الجشة  ومن الشرق القرى الشرقية النفطي ومن الغرب حقل الغوار الخاليالربع صحراء في  الخرماء

 (.5)شكل والطرف
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 محافظة االحساء( موقع 1شكل )
 المصدر: االحساء  وكيبيديا )بتصرف( 

 
 594545نحويقدر عدد سكان مدينة الهفوف بـ .مترا تقريبا 905بنحوعن سطح البحر المدينة  ترتفع 

، ومن أبرز معالمها  هـ9550إحصاءات حسب  52949نسمة وجملة المساكن المشغولة بالسكان 

التاريخية قصر الخديوي إبراهيم باشا وسوق القيصرية. يبلغ عدد أحياء مدينة الهفوف مائة وستة  وذلك 

حسب أخر المخططات البلدية، منها أربع وستون  مأهولة بالمساكن والسكان في حين أن الباقي )أثنين 

 (.9من الكتلة السكنية )شكلوأربعون حي( عبارة عن مخططات مستقبلية مقترحة وخالية 
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 ( موقع مدينة الهفوف1شكل )
 9:9555،555( مقياس 2)لوحة رقم  لمنطقة الشرقيةل الطبوغرافية خريطةالعمل الباحث باالعتماد على المصدر: 

 ( أحياء مدينة الهفوف المأهولة والمقترحة3شكل )
 باالعتماد على خريطة األساس الرقمية لمدينة الهفوف  المصدر: عمل الباحث 
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 أهمية الدراسة 1.1
 والنمذجةاألسس التحليلية لنظم المعلومات الجغرافية  علىتكمن أهمية الدراسة في كونها ترتكز 

لدراسة تباين توزيع المساحات المفتوحة باعتبارها من أهم لتقديم نموذج مكاني  ،وتقنيات التحليل المكاني

النموذج قابل و  بالتطبيق علي مدينة الهفوف بمحافظة االحساء. سكانال علىاألنساق العمرانية المؤثرة 

إذا توفرت البيانات المكانية والوصفية باعتبارها  مدينة الهفوفللتطبيق علي أحياء المدن المشابهة ل

ولكن يرتبط بكيفية حساب دراسة التوزيع  علىال يقتصر األمر و . المدخالت األساسية لتشغيل النموذج

نصيب الفرد من المساحات الترفيهية والترويحية في كل حي من أحياءها وتقييمه وفقًا لمعايير التخطيط 

عن مدي مالئمة الوضع الراهن لتوزيع المساحات الترويحية  إلى الكشفالحضري المثلي. إضافة 

طط العمرانية واإلسكانية مستقبليا بما يضمن أم أن هناك حاجة ماسة إلعادة هيكلة الخ ،للمعايير البيئية

 أهمية زيادة المساحات المفتوحة والترويحية وتوزيعها بشكل متوازن بين أحياء المدينة. 

وتبــرز أهميــة الدراســة الحاليــة ، التــي تتجــاوز قصــور وســلبيات الدراســات الســابقة، بتقــديمها لنمــوذج 

متكامل يصلح للتطبيق على أي مدينة أو منطقة حضرية. والنموذج المكاني هو  Spatial modelمكاني 

التــي تحــاكي ظــروف وســلوك  Analytical Procedures التحليليةة عبــارة عــن مجموعــة مــن اإلجــراءات 

الظـــاهرات فـــي العـــالم الحقيقـــي المعـــا  ولكـــن ضـــمن بيئـــة نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة وبتحليـــل العالقـــات 

. و يهــدف النمــوذج المقتــرح  إلــى  محاكــاة واقــع (Wegener, 2000)ظــاهرات الجغرافيــة المكانيــة بــين ال

شبكة الترويح والترفيه وتحليل العالقـة بـين حجـم وتوزيـع المسـاحات الترفيهيـة، والتوزيـع السـكاني فـي أحيـاء 

  المدينة بتطبيق األساليب المتقدمة لنظم المعلومات الجغرافية.

 بيانات الدراسة 1.1

بيانات مكانية وأخري وصفية لمنطقة الدراسة ، البيانات المكانية عبارة عن عدد  علىأعتمد البحث 

تمثل كل طبقة نمط من أنماط استخدام األرض بمدينة  Vector dataمن الطبقات من النوع الخطي 

السكنية . مثل طبقة المساحات الترفيهية والمساحات ميالدي5595هجري الموافق  9595الهفوف للعام 
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ومصدر  ،طبقة الحدود اإلدارية لألحياء إلى والمساحات الخدمية الحكومية والمساحات الفضاء، باإلضافة 

البيانات الوصفية هي عبارة عن عدد السكان  بالمنطقة الشرقية. االحساءهذه البيانات هو أمانة محافظة 

م( ومصدرها مصلحة  5555هجرية ) 9550والمساكن ألحياء مدينة الهفوف حسب التعداد السكاني لعام 

 اإلحصاءات العامة والمعلومات السكانية والحيوية.

 أدوات وأساليب البحث 1.1

أدوات نظم المعلومات الجغرافية التحليلية لتطوير نموذج يحاكي واقع شبكة الخدمات  علىيعتمد البحث 

الترويحية وعالقاتها بحجم السكان وتوزيعهم في أحياء مدينة الهفوف. وذلك بهدف نمذجة السلوك 

رد من الف بالترويحي للسكان وقياس مدي المالئمة الراهنة لهذه الشبكة مع المعايير العالمية لتحديد نصي

أماكن أخري عند توفر  علىإمكانية تطبيقه  علىالمساحات الترويحية. وتقوم بنية النموذج  ومراحله 

 Modelling andتعتبر عمليات النمذجة والمحاكاة و المدخالت األساسية من البيانات المكانية. 

simulation  للظواهر المكانية أهم نتائج تطور علم نظم المعلومات الجغرافيةGIScience  وتعد قلب

لهذا العلم. فالنمذجة والمحاكاة هي ناتج تطبيق العديد من   Epistemologyنظرية المعرفة 

بناء العالقات الرياضية واإلحصائية للظاهرات. ويمكن تعريف  علىالقائمة   Algorismsالخوارزميات

ابية التي تمثل وتحاكي سير العمليات المفاهيم النظرية واألساليب الحس أنها علىعملية النمذجة والمحاكاة 

والمحاكاة الحاسوبية أصبحت   والعالقات المتبادلة في نظام كل ظاهرة أو بين الظاهرات المتنوعة.

 :إلجراء البحوث، وتوسيع المناهج التجريبية وتغيير النظريات التقليدية كالتالي 'الطريق الثالث'

(Maguire et al. 2005; Goodchild, 2005) 
 األرقام واألعداد وفقا لنظرية علمية. علىلمحاكاة تعتبر تجربة لسلوك الظاهرة تقوم ا 

  المحاكاة تمد الباحثين بمعلومات عن سلوك الظاهرات، يكون من الصعب الحصول عليها أو إدراكها

 بالطرق أو النظريات التحليلية التقليدية.
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 نماذج المحاكاة تمثل تجريد وتبسيطSimplified   تعرض أو تصف أكثر عناصر هذا الواقع و للواقع

 أهمية لفهم الظاهرة موضوع الدراسة. التفاعلي

  ط معينة يجب توافرها.المحاكاة يمكن أن تكون عبارة عن نموذج يمكن تشغيله أكثر من مرة بشرو 

واختبار الفرضيات  قيد البحث تحليل وفهم الظواهرهو الغرض من النمذجة والمحاكاة يتضح أن 

والتنبؤ بسلوك الظاهرة مكانيًا وزمنيا تحت ظروف مختلفة وسيناريوهات متعددة. و يتم تطبيق  النظرياتو 

النمذجة والمحاكاة في كثير من األحيان لدعم اتخاذ القرار في مجاالت شتي بيئية واقتصادية وعمرانية. 

تطوير أساليب دراسة الظواهر  علىذلك القدرات الكامنة في الحاسوب والتي انعكست  علىوقد ساعد 

وكان لنظم المعلومات الجغرافية دورًا رائدًا في هذا الصدد، حيث ساعدت  المكانية بطرق مختلفة.

دارة البيانات المدخلة وتحريرها، واالستعالم عنها، والتحول، واالستيفاء، واالشتقاق   عمليات في تخزين وا 

 وتصور وتوقع النتائج.  من المعلمات،

  النمــاذج إلــى نــوع التوزيــع المكــاني، وهــي بــذلك تصــف ســلوك الظــواهر التــي تمثلهــا. د بعــضوتســتن

مكانية متجانسة بشكل تقريبي مثل نطاقات التصريف، المقاطعـات ، البلـديات  فهناك نماذج تعكس وحدات

وذلـك lumped models ، المجاورات أو األحياء ويشار إليها أحيانـا علـى أنهـا نمـاذج مجمعـة أو متكتلـة 

)المـراد تفسـير   Dependent variablesفي مقابـل النمـاذج الموزعـة والتـي يكـون فيهـا المتغيـرات التابعـة 

 المكانية. سلوكها( دالة للزمن ومتغير أو عدد من المتغيرات

 الدراسات السابقة .1

حصر الجوانب العلمية التـي تـم  علىلموضوع الدراسة Literature review يساعد المسح األدبي 

والهـدف مـن البحـث. ور امحـبالمتعلقـة  تناولها وتحليلها من الباحثين اآلخرين المهتمين بالمجاالت المعرفيـة

المكـاني  التحليـلفـي موضـوع والمدروسـة  مراجعة الدراسات السابقة هو تسليط الضوء على الجوانب الهامـة

المرتبطـة والمـؤثرة فـي الظـاهرة خاصـة مؤشـرات والتحديـد المتغيـرات و لخريطة الترويح والمساحات الترفيهيـة 

متغيــرات الســكان والتخطــيط الحضــري. باإلضــافة إلــى ذلــك التعــرف علــى النتــائج والتوصــيات التــي توصــل 



12 
 

إليها الباحثون السابقون وما لم يتم تناوله من جوانب مما يساعد في ردم الفجوة بين ما تم دراسـته وتطبيقـه 

تـــم تصـــنيف  النقديـــةب ومـــا يجـــب أن ييـــدرس وييطبـــق حاليـــًا ومســـتقبليًا. ومـــن خـــالل المراجعـــات مـــن أســـالي

 :وهما مجموعتينإلى السابقة الدراسات 

 المملكة العربية السعوديةمجموعة الدراسات عن  1.1

تناول الباحثان  في مدن المملكة، ( عن إدارة النمو الحضري5559في دراسة الهذلول ومغول )

والمرافق العامة كالحدائق والمسطحات  Infrastructuresبتمديد البني التحتية  النمو السكنية عالقو 

بشكل  ارتفاع معدل النمو الحضريشهدت المملكة العربية السعودية  وتوصلت الدراسة إلى أن الخضراء.

مما أدى إلى تسارع معدالت النمو السنوي للمدن  بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، منذ كبير

وقد  .وجهمغير  عمراني وتوسع نمو(والتي صاحبها ٪2.5أكثر من إلىفي المتوسط  )وصلت السعودية

على من خالل تحجيمه والسيطرة  معالجة هذا النمو غير الموجهاضطرت الحكومة إلى الشروع في 

خفض  والمرافق المتاحة عموما؛  وتطويرمن خالل تشجيع التنمية العشوائي. وذلك الزحف العمراني 

في جميع  ووجود مساحات خضراء ومفتوحة الحفاظ على البيئة الطبيعيةو تكلفة توفير البنية األساسية 

 (.Al-Hathloul and Mughal, 2003)أنحاء المدن

العامة في مدينة جدة. وقد  م( عن التحليل المكاني لنمط توزيع الحائق5559دراسة آمال الشيخ )

في صورة مرئيات فضائية. وذلك للكشف عن  Rasterأيستخدم في الدراسة بيانات مكانية من النوع الشبكي

مدي مالئمة  إلى تقييمطبيعة ونمط التوزيع الجغرافي للحدائق العامة وتحديد شكله واتجاهه، باإلضافة 

طبيعة العالقة بين التوزيع  إلى تحليلالدراسة لم تتطرق  الموقع المكاني لتوزيع مفردات الظاهرة. غير أن

المكاني لشبكة الحدائق العامة والحجم السكاني لكل وحدة مكانية. السيما وأن السكان هم المستخدمون 

والمستفيدون من هذه الشبكة. فمثال تم تحديد المناطق التي تشهد كثافة للحدائق )وسط جدة( دون اإلشارة 

ان هذه المناطق وكثافتهم أيضا. األمر الذي يقلص االستفادة من تحليالت الدراسة طبيعة سك إلى 

المساحة  إلى ونتائجها لعدم ارتباطها بقياسات نصيب الفرد من مساحة الحدائق وال نسبة هذه المساحات 
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في مقابل  العامة وال تحديد المواقع أو الوحدات المكانية التي تعاني من نقص في حجم المساحة الترويحية

المناطق األخرى التي تعكس توازنًا بين استخدامات األرض. مما يساعد في توجيه صناع القرار لتعديل 

 التوزيع الجغرافي والتخطيط العمراني األمثل بإنشاء حدائق جديدة في أماكن محددة بالمدينة.

مة، أهتم الباحث م( عن المسطحات الخضراء بمدينة مكة المكر 9499دراسة صالح الشمراني )وفي 

بتصنيف الحدائق من حيث الشكل ومصادر الري وتحديد دورها ووظيفتها )الثقافية ،االجتماعية 

نصيب الفرد من  إلى أنشخصية العاصمة المقدسة. وقد خلصت الدراسة  علىواالقتصادية( انعكاساتها 

المساحات الخضراء في  متر لكل نسمة(. وتركز 0المسطحات الخضراء في مدينة مكة المكرمة مرتفع )

المناطق البعيدة عن الحرم المكي الشريف نظرا لوعورة و تضرس المناطق المحيطة به وكثافتها السكانية 

أن حساب نصيب الفرد من المسطحات الخضراء  غير وارتفاع أسعارها مما يصعب معه إنشاء حدائق.

استخدام المساحات المخصصة للحدائق في المخططات السكنية  علىفي هذه الدراسة قد أرتكز 

نصيب الفرد في كل وحدة إدارية أو منطقة سكنية أو  على المستقبلية. ولم يتم التحليل المكاني بناءاً 

باستخدام بيانات عن الوضع الراهن آن ذاك. كما لم تتناول الدراسة وسائل وطرق حساب المعدل العام 

 لكل ألف نسمة مثال.للمساحات الخضراء 

 األنشطة توفير في والعمرانية اإلقليمية المخططات ( عن دور5554دراسة أحمد البهنساوي )

وكان من أهداف  .بمنطقة الرياضمحافظة الخرج  علىالمستدامة مع التطبيق  التنمية إطار في الترويحية

أهمية األنشطة الترويحية في ضوء المخططات والمعايير الخاصة بالتنمية  علىالدراسة التعرف 

المستدامة. واهتمت الدراسة باستعراض المخططات الهيكلية وحصر الموارد البيئية والطبيعية بمحافظة 

مثل المناطق الجبلية والمحميات والكثبان الرملية واألودية ومجاري السيول دون دراسة العالقات  ،الخرج

المنهج  علىلمكانية فيما بينها أو تحديد للمشكالت المكانية الناجمة عن توزيعها. كما اعتمدت الدراسة ا

تضف جديدا فيما يتعلق بأسس التحليل المكاني وقياس المعدالت العامة  وبالتالي لماالستقرائي 

 للمسطحات الخضراء ومساحات الترويح ونصيب الفرد منها بالمدينة.
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عن تحليل نمط توزيع المساحات  Al-Ballaa et al.2012)) لبالع وزمالئهادراسة هيفاء ا

وتبين  المدينة المنورة نسب المسطحات والحدائق بكل أحياء . وقد تم حسابالخضراء في المدينة المنورة

حياء. حيث تركز عدد كبير من الحدائق في حي األوجود اختالل في التوزيع المكاني لهذه الحدائق بين 

عدم المساواة  إلى وجود أي حديقة عامة. مما يشير  إلى تفتقر  األخرىالملك فهد بينما عدد من األحياء 

 الدراسة تتوسع لمفي إمكانية الوصول للمساحات الترفيهية لسكان أحياء المدينة المنورة. وبالرغم من ذلك 

أدوات نظم المعلومات الجغرافية لدراسة العالقة بين سكان هذه األحياء  في تطبيق عدد أكبر من

وعليه فقد غابت  عدد الحدائق في كل حي. علىوالمساحات الترويحية المجاورة لهم وعدم االقتصار 

 محاور القياس والتحليل المكاني في ضوء مفهوم العالقات المكانية للظاهرة قيد الدراسة.

 ن المناطق غير العربية مجموعة دراسات ع 1.1

 بعض المناطق واألقاليم الحضرية علىالتطبيقات المكانية تتضمن هذه الدراسات ، باإلضافة إلى 

التوزيع والمفاهيم النظرية العامة المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة في ضوء  ، بعض األطرغير العربية

 :شبكة المرافق والمسطحات الترويحيةالمكاني ل

المساحات علي أن ، من خالل دراسة االستدامة البيئية لحدائق مدينة أمستردام، شيزرا وزمالئهأكد 

 علىمصدرا هاما للرفاه والتوازن االيكولوجي الحضري، حيث يؤثر ذلك  توفر الخضراء والمنشات الترفيهية

حتياجات النفسية لألفراد جودة الحياة بالنسبة للسكان والخدمات الترويحية التي تلبي جانبا أساسيا من اال

(Chiesura et al.2004) وتمثل المساحات الخضراء والمفتوحة باعتبارها جزءًا من البنية المكانية .

للمدينة دعمًا ألداء النظام اإليكولوجي الحضري. وتلعب الحدائق العامة والخاصة والمنشآت الترفيهية دورًا 

لما أدي حاسمًا في توفير الخدمات الترويحية للسكان. وكلما توسعت شبكة المساحات الخضراء بالمدينة ك

 .(Barbosa et al.2007)األراضي التي توفر منافع وفوائد اجتماعية لألفراد  علىنمو الطلب  إلى ذلك 

مرافق نشطة وأخري غير نشطة أو  إلىوالمنشآت الترويحية أو الترفيهية  ويمكن تصنيف المساحات

مرافق الترويحية ويتضمن النوع األول كل ال  Active and Passive Recreational Spacesسالبة
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التي يمارس فيها األفراد نشاطًا حركيًا مثل المالعب بأنواعها المتعددة ككرة القدم، الطائرة، السلة، كرة اليد 

رياضة المناطق الشاطئية والسباحة والتنزه، ومسارات ركوب الدراجات. ومناطق  إلى أو التنس. باإلضافة 

كالمروج والحدائق المفتوحة والمناطق  Common Areas اللعب متعددة األغراض والمناطق العامة 

 Hong Kong).المرصوفة ألنشطة الهواء الطلق والمشي ومناطق تشغيل األلعاب ومالعب الجولف

Planning Standard, 2013)  يتم استخدامه لالسترخاء  ذيأما النوع الثاني فيشمل الفضاء المفتوح ال

ذلك  علىوأمثلة  رينات أو العاب وعليه توصف بأنها " سلبية ".و الجلوس أو التنزه دون القيام بأي تم

الميادين والساحات العامة حيث توجد مقاعد مخصصة للجلوس والمناطق الشاطئية ) حمامات الشمس(، 

ومناطق التنزه بالجلوس والمشاهدة والمقابر حيث توجد مقاعد لالستراحة. كذلك المناطق الطبيعية العامة 

هو الحال في معظم المجتمعات والتي يمكن لكل الناس استخدامها للمشي وتمشية الحيوانات األليفة )كما 

 الغربية( وبعض ميادين وساحات مراقبة الطيور والحيوانات البحرية.

ساعدت أدوات وأساليب نظم المعلومات الجغرافية في رفع كفاءة  في العقود الثالث األخيرة،

 التخطيط الحضري خاصة في مجال الخدمات وازدادت التطبيقات التحليلية الداعمة ألسس التوزيع

المعوقات أمام وصول الفرد  بغية تذليل العقبات وخفضالمكاني الجيد للخدمات االجتماعية والترفيهية 

الموقع أو  إلى ويمكن تعريف إمكانية الوصول بالسهولة التي يستطيع من خاللها الفرد التوصل للخدمة.

 .(Nicholls, 2001)دون معاناة  الحصول عليها أو الخدمة

وجينج عن المساحات الخضراء والحدائق في مدينة سول بكوريا الجنوبية، تم استخدام في دراسة أوه 

استطاعا الباحثان حساب المساحة الكلية للحدائق و طريقة تحليل الشبكات بنظم المعلومات الجغرافية 

المساحة إلى أنحاء المدينة ونسبة مساحتها  على تقييم التوزيع المكاني للمتنزهات(. كما تم ²كم 909)

الكلية وموقع هذه المتنزهات من الكتلة السكنية وكثافة السكان.وقد أنتهي الباحثان في هذه الدراسة أنه 

بالرغم من المساحة الكبيرة للحدائق الحضرية، إال أن جزء كبير منها يقع في نطاقات خارجية بعيدة عن 
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منخفضة ومعدالت زيارتها ضئيلة كنتيجة حيز التركز السكاني. األمر الذي يجعل إمكانية الوصول إليها 

 .(Oh &Jeong, 2007)للتوزيع المكاني غير المعتدل 

وجود ارتباط بين تخطيط األحياء وتوازن استخدام األرض من جهة إلى  دراسة بيرس وزمالئهتشير 

نية وجود تباينات مكا إلىوقد أشارت بعض هذه الدراسات   .والوضع الصحي العام للسكان من جهة أخري

واضحة بشأن إمكانية الوصول والزمن الذي ييستغرق لوصول الفرد للخدمات الترفيهية كالحدائق العامة 

والمتنزهات. كما أن كثيرًا من هذه الخدمات تقع في حيز مكاني بعيد نسبيًا عن مراكز الثقل السكاني 

واضح بين مستويات الصحة العامة للسكان ومدي القرب من  ارتباطلألحياء حيث وجد أن هناك 

وقد أظهرت بعض الدراسات وجود  .(Pearce et al.2006)المسطحات الخضراء ونصيب الفرد منها 

الوصول إلى المرافق الترفيهية كالحدائق والمالعب  علىعالقة مباشرة بين العوامل البيئية المساعدة 

بين فئة  hysical activity rates Pالبدنياحة وارتفاع معدالت النشاط والساحات العامة وحمامات السب

 (..Norman et al 2006) الشباب من السكان خاصة الذين يقطنون بالقرب من هذه المنشات

الترفيهية في واليات كارولينا الشمالية  كما أظهرت دراسة مور وزمالئه عن توزيع المنشات

ونيويورك وميريالند األمريكية أن التباين المكاني بين األماكن السكنية في كثافة معدالت المساحات 

اختالف الخصائص االجتماعية االقتصادية للسكان مثل الدخل والبطالة  إلى الترفيهية والمفتوحة يعود 

د أظهرت النتائج تدني كثافة المرافق الترفيهية في مناطق األقليات والتعليم والحالة االجتماعية. وق

أن توزيع الحدائق العامة والمساحات الترويحية لم  إلى والمناطق ذات الدخل المنخفض. وانتهت الدراسة 

 أن يكن توزيعا عادال بين األحياء الفقيرة واألحياء التي يقطنها األغنياء واألسر ذات الدخول المرتفعة. كما

وجود الحدائق في المناطق الفقيرة ومناطق األقليات تشير إلى أن تحسين في أنواع وجودة حياة السكان 

يمكن أن يكون إستراتيجية هامة وفعالة لزيادة النشاط البدني وتقليل الفوارق االجتماعية واالقتصادية 

كونج  يري .(Moore et al.2008)والعمرانية بين السكان في مختلف األحياء والمجاورات السكنية 

تتسم بمجموعة من المميزات التي تدعم أسس المساحات الخضراء في المناطق الحضرية وزمالئه أن 
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للسكان والتوازن البيئي بين  الجماليالتمتع الترويح و ، منها توفير فرص الترفيه و التخطيط الحضري

ونتيجة لذلك، يتم  تفتقر إلى سعر السوق المميزاتمعظم هذه  استخدامات األرض. غير أنهم يرون أن

. وفي معظم سياسات والتخطيط الحضريصناع القرار وواضعي  جانبمن  منها عادة تجاهلها أو التقليل

ا يتم التعدي عليهالمساحات الخضراء في المناطق الحضرية  جزء كبير منالنتيجة أن  تكون األحيان

لدراسة األبعاد االقتصادية المتعلقة حاجة ملحة  توجد وعليه .الزحف العمراني بالبناء واإلشغال خاصة مع

 أسعار المنازل علىانعكاساتها أيضا تقييم و  ،لمساحات الخضراء في المناطق الحضريةباألسعار السوقية ل

 . (Kong et al.2006)والوحدات السكنية

، يري Merseyside عن المساحات الخضراء بمنطقة ميرسيسايد بوليت وزمالئهوفي دراسة 

هذه  حيث أن .أن هناك نقص في المعلومات بشأن اآلثار البيئية للتغير الحضري ودينامياتهالباحثين 

لفهم أفضل لعمليات استدامة التنمية الحضرية، سواء المخططة وغير  تعتبر ضروريةالمعلومات 

ولذلك فأنهم يرون أن تحليل وتفسير التغييرات في أنماط استخدام  .(Pauleit et al.2005) المخططة

المساحات  علىاألرض يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للتوازن البيئي. وقد قاموا بدراسة التغيرات التي طرأت 

في شمال غرب   Merseyside الخضراء والمفتوحة في إحدى عشرة منطقة سكنية بمنطقة ميرسيسايد

وقد كانت هذه  م. 5555إلى عام   9440معالجة سلسلة من الصور الجوية من عام  إنجلترا باستخدام 

التغييرات تتصل بالوضع االجتماعي االقتصادي لسكان هذه المناطق ، كما تم قياسها من قبل مؤشر 

المساحات  حيث كشفت المقارنات عن فقدان Index of multiple deprivation الحرمان المتعدد

يع مواقع الدراسة اإلحدى عشرة بصفة عامة. غير أن االنخفاض في معدل هذه في جم الخضراء

المساحات خاصة من الغطاء الشجري كان في المناطق منخفضة الكثافة السكانية واألكثر ثراء. وهذا 

التراجع في مساحة األشجار في جميع المناطق السكنية المشمولة في الدراسة وتقلص المساحات 

فقد يبن  .الحضرية التخطيطية طرح العديد من األسئلة فيما يتعلق بكفاءة السياسات لى إالخضراء، يؤدي 

عملية التوسع العشوائي وأعمال الحفر والبناء في المناطق  علىأن هناك حاجة للسيطرة بشكل أكبر 
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السكنية التي تلتهم الحدائق والتي يتبعها إزالة األشجار التي لديها قيمة جمالية عالية ودورا في المحافظة 

البيئة بسبب  علىأثار سلبية  إلى وجودعلى التوازن البيئي داخل الحيز العمراني. وقد توصلت الدراسة 

الحاجة لمراجعة نقدية لمفاهيم  ىعلهذا التناقص في معدالت المساحات الترويحية. كما أكدت النتائج 

عطاء وزنا أكبر للحفاظ  urban densification مثل التكثيف في المناطق الحضرية المساحات  علىوا 

وبالرغم من أن معظم هذه الدراسات قد أجريت في بيئات رطبة  الخضراء داخل النطاقات الحضرية.

ق النموذج المقترح عليها، إال أن المفاهيم و األطر وباردة وهي بطبيعتها مغايرة للبيئات الجافة التي سيطب

عند تناول موضوعات المساحات الترويحية داخل  النظرية التي قدمتها هذه الدراسات تعتبر مفيدة جدا

 المدن من زاوية التخطيط الحضري.

 المقترحالمكاني النموذج  .3

ستهدف حساب ي المرحلة األول(. 2و 0، 5رئيسية )أشكال مراحليتكون النموذج المقترح من ثالثة 

نشاء خريطة توضح التوزيع المكاني لهذه  معدل المساحة الترويحية لكل فرد في كل حي من األحياء وا 

مستوي  علىالمعدالت. الجزء الثاني من النموذج تم تصميمه لحساب الكثافة السكانية وتقدير عدد السكان 

 Areal  لسكنية( فيما يعرف بالترجيح المساحيأو الوحدات ا parcelsأقل من الحي )قطع األراضي 

weightingأو التصغير المكاني.Spatial Downscaling   الجزء الثالث من النموذج يستخدم لحساب

في  متر( 555متر أو  955عدد السكان الذين يسكنون بالقرب من المساحات الترويحية بمسافة معينة )

 -التحليلية: اوخطواته مرحلة. وفيما يلي شرح تفصيلي لمكونات كل كل حي

 حساب معدل المساحة الترويحية لكل حي من النموذج: ىالمرحلة األول 1.3

الجزء األول من النموذج عبارة عن الخطوات الرئيسية المتبعة لحساب معدل المساحة الترويحية لكل 

 (. 5شكل) Flowchartبالمخطط االنسيابي  موضحة نسمة بكل حي، وهي
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 )المصدر: من عمل الباحث( من النموذج المقترح ياألول المرحلة( 1شكل )

هنا على استخالص بيانات جديدة )مكانية ووصفية(، كمخرجات من  وتعتمد عملية النمذجة

  Algorithmالبيانات األساسية التي تدخل في كل عملية )مدخالت( وذلك بعد تطبيق كل خوارزمية

 تحليلية مختارة: 

تعتمد على استعراض التطابق بين طبقة األحياء اإلدارية لمدينة الهفوف وطبقة  :الخطوة األولي

في هذه الخطوة ال يتم إجراء أي عمليات حسابية وتقتصر فقط على  الترويحية في المدينة. المساحات

على مستوي أحياء  ( Polygons)طبقة مضلعاتقراءة التوزيع المكاني للمساحات الترفيهية والترويحية 

 (. Polygons)طبقة مضلعاتالمدينة 
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تستهدف حساب المساحات الترفيهية داخل كل حي وذلك بتطبيق خوارزمية مضلع داخل  :الخطوة الثانية

. في هذه الخطوة يتم استخالص المساحة الترويحية في Polygon in polygon algorithmمضلع 

 كل حي بالمتر المربع ويمكن حساب نسبة المساحات الترويحية بمعرفة المساحة اإلجمالية لكل حي. 

حساب عدد النقاط )المنشات الترويحية( داخل كل حي باالعتماد على خوارزمية نقطة  :الثالثةالخطوة 

وذلك بعد تحويل طبقة المضلعات الخاصة بالمساحات الترويحية إلى  Point in polygonداخل مضلع 

نقاط. وبتصنيف هذه النقاط حسب الخصائص الوصفية لكل نقطة يمكن معرفة أنواع هذه المنشات 

 ترويحية مثل تصنيف المنشات إلى مفتوحة، مغلقة ، خضراء أو مالعب وأندية...الخ.ال

حساب معدل المساحات الترويحية لكل نسمة في كل حي. وذلك من خالل  علىتعتمد  :الخطوة الرابعة

أعمدة "المساحة الترويحية في كل حي" و"عدد  علىجدول الخصائص لطبقة األحياء الذي يحتوي 

 تطبيق المعادلة: وبالتاليالسكان". 

 1111*عدد السكانالمعدل العام للمساحات الترويحية لكل نسمة= المساحة الترويحية/

النتيجة ستكون بالمتر المربع ويمكن تحويلها إلى الفدان حيث أن المعدل العالمي للمساحات الترويحية هو 

إنشاء خريطة توضح التوزيع المكاني نسمة من السكان. ومن نتائج هذه الخطوة  9555فدان لكل  5.5

 .المساحات الترويحية في كل حي من األحياء التي تحتوي على منشات أو حدائق ترفيهية لمعدل

 من النموذج: تقدير عدد السكان في كل وحدة سكنية أو قطعة أرض ةالثاني لمرحلةا 1.3

على مستوي مكاني أصغر من الحي، يتم استخدام طرق  في ضوء نقص المعلومات التوصيفية

 علىالمستوي الجغرافي الصغير. وذلك للتغلب  علىحسابية ورياضية متنوعة لتقدير وحساب البيانات 

سبيل المثل  علىكل أجزاء المكان.  علىUniform distribution فكرة أن الظاهرة موزعة بشكل موحد 

كل مساحات  علىنسمة، فهذا العدد غير موزع بالتساوي  5055 لو افترضنا أن عدد سكان حي ما هو

الحي حيث توجد أماكن سكنية يتركز فيها السكان ومساحات أخري لالستخدامات األخرى مثل 

االستخدامات التجارية والخدمات العامة والطرق واألراضي الفضاء وقد يكون هناك بحيرات أو انهار تمر 
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هذه المساحات يجب استثناءها عند حساب الكثافة السكانية الفعلية في كل كل  وبالتالي فإن. بهذا الحي

وهناك العديد من االستراتيجيات المعقدة لتقدير عدد السكان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية مثل  حي.

 Land يونظم تصنيف الغطاء األرض  Land use patterns استخدام طبقات أنماط استخدام األراضي

cover classification ، في هذا النموذج تم استخدام أسلوب الترجيح المكاني Areal 

Weighting علىمستوي األحياء اإلدارية ، لتقدير عدد السكان  علىاستخدام بيانات السكان من خالل 

مستوي قطع األراضي باعتبارها الوحدات السكنية الفعلية ومن ثم يمكن استخدام هذا التقدير إلجراء 

هذا الجزء من النموذج يستهدف أنتاج بيانات توصيفيه جديدة غير وعليه فأن  ات أو حسابات أخري.قياس

مستوي األحياء اإلدارية فقط والمستهدف هو تقدير عدد السكان في  علىمتاحة. فعدد السكان المتاح هو 

ستوى قطع م على الفعليحتي يمكن استخدام التوزيع السكاني  Parcel Landكل قطعة أرض سكنية 

للمساحات الترويحية. مثال تحديد عدد  الفعلياألراضي والوحدات السكنية في حساب تجاور السكان 

 علىمتر عن الحدائق العامة والمساحات الترويحية في كل حي وذلك  555السكان الذين يبعدون مسافة 

  -:(0)شكل  النحو التالي

حساب مساحة المضلعات وتتمثل في حساب المساحات الفعلية لقطع األراضي السكنية  :الخطوة األولي

 )المأهولة بالسكان( في طبقة قطع األراضي من خالل جدول الخصائص لهذه الطبقة.
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 )المصدر: من عمل الباحث( من النموذج المقترح ةالثاني المرحلة( 1شكل )

 

 طبقة المضلعات الخاصة بقطع األراضي والتي تم حساب مساحاتها إلى نقاط.تحويل : الخطوة الثانية
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هيئة  وفيها يتم ربط البيانات المكانية لطبقة قطع األراضي )المساكن( والتي هي على :الخطوة الثالثة

نقاط مع طبقة األحياء. بحيث يتم تجميع الخصائص الوصفية لمجموعة النقاط التي تقع داخل كل حي 

إلى  ذلك الحي. فعلى سبيل المثال يتم تجميع المساحات السكنية لهذه النقاط )هي باألساس  ونسبتها

 المضلعات السكنية( حسب موقعها داخل كل حي.

عدد  إلىقبل هذه تنفيذ الخطوة ألبد أن يتم حساب الكثافة السكانية الفعلية بقسمة إجم :الخطوة الرابعة

المساحات الجديدة التي تم تجميعها من العملية السابقة )حاصل جمع مساحات  علىالسكان في كل حي 

هيئة نقاط مع طبقة  علىالوحدات السكنية في كل حي(. بعد ذلك يتم ربط طبقة قطع األراضي التي 

األحياء )والتي في جدول خصائصها تم حساب الكثافة السكانية الفعلية(. وعليه فأن كل نقطة )هي 

 ة سكنية( سوف تأخذ قيمة الكثافة السكانية التي تم حسابها للحي.باألساس وحد

في هذه الخطوة يتم ربط طبقة قطع األراضي أو المساكن )بصيغة النقاط والتي بها  :الخطوة الخامسة

حقل الكثافة السكانية الفعلية( مع طبقة األراضي أو المساكن بصيغة المضلعات. وذلك عن طريق 

( ويكون الناتج هو طبقة األراضي أو المساكن بصيغة مضلعات مضاف لها Join -- Join fieldاألداة)

حقل جديد هو الكثافة الفعلية. بعد ذلك يتم إنشاء حقل جديد لتقدير عدد السكان في كل مضلع من خالل 

 تطبيق المعادلة التالية )عدد السكان المقدر= الكثافة السكانية*مساحة كل مضلع(.

من النموذج: تحديد عدد السكان الذين يبعدون عن المنشات الترويحية بمسافة  ثةالمرحلة الثال 3.3

 ما في كل حي.

مقربة من المنشات الترويحية بمسافة  علىهو حساب عدد السكان الذين يقطنون  هذه المرحلةالهدف من 

 The modifiable areal unitحل مشكلة الوحدات المساحية المعدلة  علىمحددة. األمر الذي يساعد 

 أساس وحدة إدارية معينة أو مختارة مثل الحي أو البلدية.  علىوهي مشكلة تنتج عن تجميع اإلحصاءات 

في مشكلة البحث الحالية على سبيل المثال يتم دراسة العالقة المكانية بين المساحات الترويحية 

وعدد السكان وقرب هذه المساحات من مساكنهم وقد تم تجميع السكان والمساحات الترويحية على أساس 
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أقرب منشاة وهنا ييطرح سؤال ماذا لو كان هناك عدد من السكان يسكنون بحي س بينما  وحدة الحي.

ترويحية إليهم تقع في الحي المجاور ص؟ لإلجابة على هذا السؤال وحل المشكلة فأنه يجب تحديد عالقة 

وحساب عدد السكان الذين يجاورون المنشات الترويحية بمعزل  Spatial Proximityالقرب المكاني 

 حليلية:( يوضح المخطط االنسيابي الشارح للخطوات الت2عن حدود األحياء. شكل )

أو منطقة عازلة حول المنشات   Buffer zoneتتمثل الخطوة األولي في إنشاء حرم: الخطوة األولي

 955متر،  555متر، 955الترويحية )طبقة المنشات الترويحية في هيئة مضلعات( بمسافات مختلفة )

أو المنطقة العازلة هي عبارة عن دائرة ترسم حول الظاهرة بحيث تقع في مركزها  متر(. والحرم 055متر،

والمسافة المحددة حول الظاهرة هي الحاجز الذي يفصلها عن نطاق الظاهرات األخرى. وهنا يتم إنشاء 

متر لتحديد المساكن التي تجاور هذه المنشات الترويحية  955حرم حول كل المنشات الترويحية بمسافة 

 فأقل. 955وتبعد عنها بمسافة 

وذلك الستقطاع كل المساكن  Clip algorithmيتم فيها استخدام خوارزمية القطع  :الخطوة الثانية

المأهولة التي تقع ضمن حيز الحرم أو المنطقة العازلة التي تم تحديدها سابقا. وتعتمد خوارزمية القطع 

قطع  استخدام طبقة جغرافية معينة لتحديد القطع المطلوب تطبيقه في طبقة أخري، وأبسط مثال هو على

 مسافة النهر في محافظة واحدة فقط من طبقة النهر بأكمله.

ويتم فيها ربط طبقة المضلعات الجديدة )التي تقع ضمن حيز المسافة المحدد( للمساكن :الخطوة الثالثة

ن معرفة عدد السكان الذين يقطنون بمسافة محددة من أقرب منشأة ترويحية في بطبقة األحياء حتي يمك

 كل حي بغض النظر إن كانت تقع في نفس الحي أما في حي مجاور.
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 )المصدر: من عمل الباحث( ( المرحلة الثالثة من النموذج المقترح6شكل )
 

 

 خوارزمية إنشاء

 )متر200 (حرم

 طبقة المساحات الترفيهية
RS layer 

 

 

المساكن المأهولةطبقة   
Parcel layer 

 

 

 الربط خوارزمية 

Join function 

 022طبقة للمساكن التي تقع في نطاق 
 م من المساحات الترفيهية

 

 

 القطع خوارزمية

Clip function 
 

Clip function 

األحياءطبقة   
Administrative layer 

 

 

 جدول البيانات التوصيفية
Attribute table 

 

 

 الترفيهية طبقة المساحات
 م022بحرم 

 

 

ID م )*(022السكان_ عدد السكان أسم الحي 

 1921 0297 الفيصلية 1

 192 2907 السليمانية 9

 191 1071 الصحافة 3

 م022)*(عدد السكان الذين يبعدون عن المساحات الترفيهية  بمسافة أقل من  
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 نتائج تطبيق النموذج .1

تم تطبيق النموذج المقترح بمراحله الثالثة لتحليل ومحاكاة واقع المساحات الترفيهية والمسطحات 

الخضراء داخل الحيز العمراني لمدينة الهفوف. وقد كان من نتائج تطبيق المرحلة األولي، حساب المعدل 

نشاء خرائط توضح التوزيع المكاني  العام للمساحات الترويحية في كل حي ونصيب الفرد بالمتر المربع. وا 

ألنماط المساحات الترويحية وأعدادها واتجاه توزيعها ثم خريطة التوزيع المكاني لمعدل المساحات 

 الترويحية العام.

 نتائج تطبيق المرحلة األولي من النموذج 1.1

وقاعات الحفالت أو التوزيع الجغرافي ألنماط المنشآت الترويحية سواء المغلقة مثل قصور 

. حيث تم تطبيق أداة التوزيع (4موضح في شكل ) المفتوحة مثل الساحات والمالعب والحدائق العامة

كل المنشآت الترويحية  على Arc GIS 10.1في برنامج  Directional distribution االتجاهي

)االنحراف المعياري )بيانات طبقة المنشآت الترويحية في صيغة النقاط( لقياس اتجاه توزيعها 

( واختيار االنحراف المعياري األول كحجم للشكل البيضاوي  Standard Deviation Ellipseالبيضاوي

% من البيانات. يتضح أن المنشآت تتركز بكثافة أكبر وبأنماطها المختلفة في أحياء 29والذي يغطي 

نقاط تتركز ضمن الشكل البيضاوي مع . كما يبدو أن معظم الشمالي جنوبيوسط المدينة وباتجاه توزيع 

 Spatialقليل من هذه النقاط يقع خارجه، مما يعني أن التوزيع الجغرافي للظاهرة هو توزيع طبيعي 

normal distribution. 
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 )المصدر: من عمل الباحث( التوزيع الجغرافي التجاه وأنماط المنشآت الترويحية (7شكل )
 

 average Nearest Neighbourhood Algorithmخوارزمية معامل صلة الجوار  1.1.4

لمفردات  الفعليمقارنة بين التوزيع  علىتعتمد خوارزمية تحليل صلة الجوار أو الجار األقرب 

الظاهرة والتوزيع المتوقع لها )ويتم حساب هذا التوزيع المتوقع من خالل توزيع عشوائي افتراضي لنفس 

 النحو التالي: علىنفس المساحة الجغرافية( وتيطبق الخوارزمية  علىعدد النقاط 

 .قياس المسافة بين كل مفردة )أو نقطة( والمفردة األقرب لها 

  لمجموع هذه المسافات لكل المفردات.  إيجاد المتوسط الحسابي 

  )المتوسط المتوقع.  علىقسمة المتوسط الحسابي السابق )الفعلي 

 ووفقًا لناتج عملية القسمة السابقة يمكن تحديد نمط التوزيع المكاني لمفردات الظاهرة:

سافات إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للمسافات الفعلية أصغر من قيمة المتوسط الحسابي للم -

 .Clustered المتوقعة فإن الناتج يكون أقل من واحد صحيح ويكون نمط التوزيع متكتل
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إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للمسافات الفعلية أكبر من قيمة المتوسط الحسابي للمسافات  -

 .Dispersedالمتوقعة فإن الناتج يكون أكبر من واحد صحيح ويكون نمط التوزيع مشتت 

 Zالمعيارية حيث تتحدد قيمتهاZ في تحديد نمط التوزيع المكاني يطلق عليه أيضا  هذا المعيار

value  )متوسط المسافات المتوقعة  علىمن خالل قسمة متوسط المسافات الفعلية )المالحظة

المعيارية مع مستوي الداللة  Zمقارنة قيمة  على)العشوائية(. ويتوقف نمط التوزيع )متكتل أو مشتت( 

-Pسبيل المثال إذا كان نمط التوزيع متكتل بمستوي داللة  على%(. ف5.40اإلحصائية )غالبًا ما تكون 

value 5.50  فقط. 0فإن ذلك معناه أن احتمالية أن يكون هذا النمط قد وجد بصورة عشوائية هي %

 عشوائي يقع ما بين التوزيع المتجمع والتوزيع المشتت. المعيارية فإن نمط التوزيع ال Zهذا ووفقًا لمعادلة 

أتضح أن النمط الجغرافي  الظاهرة،وبتطبيق معامل صلة الجوار الختبار طبيعة التنظيم المكاني لمفردات 

  .(9)شكل  Clustered patternللمنشآت الترويحية هو نمط متجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )المصدر: من عمل الباحث(لتوزيع المنشآت الترويحية( نمط التوزيع المكاني المحتمل 8شكل )

-P( مع معنوية قيمة -9.44المعيارية هي ) Z( وقيمة 5.44حيث أن قيمة معامل صلة الجوار)

value  (. مما يعني رفض الفرضية الصفرية5.50)أي أقل منNull Hypothesis  التي تنص على 
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والقيم المرتبطة بهذه المفردات" واعتماد الفرضية البديلة التي أنه "ال يوجد نمط مكاني بين مفردات الظاهرة 

 تعني أنه من غير المحتمل بدرجة كبيرة جدًا أن النمط المكاني لتوزيع الظاهرة يكون عشوائيًا.

 التوزيع العددي للمنشآت الترويحية  4.1.4
ية في كل حي من من نتائج المرحلة األولي لتطبيق النموذج أيضا حساب عدد المنشآت الترويح

( يوضح التوزيع الجغرافي ألعداد المنشآت الترويحية في في أحياء مدينة 4األحياء السكنية. شكل )

الهفوف. ويتضح أن هناك عدد من األحياء تخلو تماما من الخدمات الترفيهية وتتمركز في معظمها 

أما األحياء التي تخلو من أطراف المدينة وتتسم بارتفاع مساحتها اإلجمالية.  علىفي أحياء تقع 

يبلغ أجمالي  عدد المنشآت الترويحية وتقع في وسط المدينة فتتصف بضيق المساحة اإلجمالية. 

المنشآت الترويحية ستة وتسعون منشأة )مفتوحة ومغلقة( تشكل شبكة المناطق الترفيهية في مدينة 

 ذه المنشآت على النحو التالي:الهفوف والرئة األساسية للتنزه والترفيه. ويمكن تصنيف وحصر ه

 .عدد ثمانية عشرة حديقة تحت اإلنشاء وعدد اثنتان وعشرون استراحة شباب وقاعة أفراح 

  أما ساحات األحياء فعددها أربع ساحات يوجد ثالث منها في حي البندرية وواحدة في حي

 (.4منيفة )شكل

  وسط المدنية في اتجاه طولي عشرة مالعب وأندية رياضية تتمركز بصفة رئيسية في أحياء

 من الشمال إلى  الجنوب.

  أما الحدائق المفتوحة والخضراء فيصل عددها إلى واحد وأربعون حديقة بما فيها منتزه الملك

 عبد اهلل البيئي.  
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 الباحث()المصدر: من عمل  التوزيع المكاني ألعداد المنشآت الترويحية بين أحياء مدينة الهفوف(9شكل )

يبلغ عدد األحياء التي ال تحتوي  ، حيثعدد المنشآت الترويحية بين أحياء المدينةفي  يوجد تفاوت

.أما األحياء التي يقع (95شكل ) أي مِنشأة أربع وعشرون حي تقع غالبيتها على أطراف األحياء المأهولة

فيها منشأة ترويحية واحدة فعددها ثمانية عشرة حي يقع أغلبها في األحياء الداخلية. ويوجد ثالثة أحياء 

)الملك فهد، العزيزية الثاني والمزروعية( يحتوي كال منها على اثنتين من المنشآت الترويحية. في حين 

شآت ترويحية يتمركز معظمها في وسط المدينة. وعدد يوجد أحد عشرة حي يحتوي كل منها على ثالث من

 أربع منشآت لكل حي فقط في السليمانية األول والمربدية. بينما يوجد سبع منشآت في حي السيفة وثمانية

أكبر عدد من المنشات الترويحية  علىمنشآت في حي الخالدية ويتميز حي اإلسكان األول بأنه يحتوي 

 وع بين حدائق مخططة وحدائق خضراء مفتوحة وقاعات حفالت. بلغت أربع عشرة منشأة تتن
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 )المصدر: من عمل الباحث( أحياء مدينة الهفوف في( مدرج تكراري ألعداد المنشآت الترويحية 11)شكل
 معدل المساحات الترويحية لكل نسمة 3.1.1

التخطيط العمراني والتنمية الحضرية من تضمين المساحات الترويحية والمسطحات  نظرا لما يتطلبه

الخضراء في الهيكل العمراني للمدينة فأن هذه المرحلة من النموذج تستهدف بصفة أساسية حساب المعدل 

 العام للمساحات الترويحية لكل نسمة في كل حي. معدل المساحات الترويحية وفقا لمعادلته العامة

(Abeles Schwartz, 1988) كرهو حاصل قسمة المساحة الترويحية باألAcreعدد السكان  على

 ي:اإلجمالي ثم يضرب الناتج في ألف كالتال

R = 
                   

          
      

 هي معدل المساحات الترويحية باألكر Rحيث أن 
 

( ، أما المساحة اإلجمالية ²م 44595445) ²كم 44،5وتبلغ المساحة اإلجمالية ألحياء المدينة 

(. أما عدد السكان فأنه حسب ²م 454.929) ²كم 5،4للمنشآت الترويحية في كل األحياء فقد بلغت 
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الذي يتوافق  الفعلينسمة. ولتوقع العدد  959525ميالدي فقد بلغ  5555هجري الموافق  9550تعداد 

فقد تم تطبيق معادلة التقدير السكاني التي  5595مع البيانات المكانية )طبقة المساكن واألحياء( لعام 

 معرفة عدد السكان في أخر تعداد ومعدل النمو السنوي لهم: علىتعتمد 

N = N0ert 

N= عدد السكان المراد توقعه   
N0 للسكان في اخر تعداد = علىالعدد الف  
e 1.11818)يساوي (=  e الطبيعي األساس اللوغاريتمعدد نابير أو   
rt= ( علىمعدل النمو السنوي )هيئة رقم عشري  

في  أجمالي السكانفقد بلغ  5595وبتطبيق المعادلة السابقة لتوقع عدد سكان أحياء المدينة لعام 

أمكن حساب معدل المساحات الترويحية لكل نسمة في المدينة  وبالتالي فقد نسمة. 995.455المدينة 

 :النحو التالي علىبأكملها 

 المساحة بالفدان إلى تحويل المساحة من المتر المربع 

                               
= 119183* 1,11111111= 111,3191111 

 معدل المساحات الترويحية بالفدان

= 111,3191111 /381111 *1111 = 1,118 
نسمة 9555فدان لكل  5.0العالمي هو  يوالمعدل القياس   

 
المعدل العام للمدينة  مع عدل المساحات الترويحية في كل حي من أحياء مدينة الهفوفبمقارنة م

فدان(، يمكن تحليل وتصنيف التوزيع الجغرافي لهذه المعدالت في أحياء المدينة   5،509ككل)

 (.99)شكل
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أحياء مدينة  في نسمة( 1111)فدان/ لمعدل المساحات الترويحية التوزيع المكاني( 11)شكل 

 )المصدر: من عمل الباحث(الهفوف

يتضح أن هناك مجموعة من األحياء تقل فيها المساحة الترويحية عن المعدل العام ويتراوح المعدل 

(. بعض هذه األحياء يقع في شمال الجزء 95)شكل  5،50إلى  أقل من   5،94فيها بين أقل من 

( والبعض يقع المأهول من المدينة )الفيصلية األول والفيصلية الثاني، السليمانية ، أم خريسان والبصيرة

في وسطها )الثليثية، العويمرية، منيفة، جوبا والرقيقة(. والعدد األكبر يقع في غرب وجنوب غرب المدينة 

 البندرية، الخالدية والعزيزية األول(. )الحفيرة، السليمانية الثالث، السليمانية الرابع،
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 )المصدر: من عمل الباحث( العام للمدينة ( األحياء التي يقل معدل مساحتها الترويحية عن المعدل11شكل )

يبلغ عدد األحياء التي يزيد معدل مساحتها الترويحية عن المعدل العام للمدينة نحو ثمانية عشرة 

المباركية،  أقل من واحد فدان لكل ألف نسمة )المرقاب، المثلث، وحتى 5.59حي. ويتفاوت المعدل من 

أقل من  إلى  9.99(. وبعض األحياء يتراوح معدلها من 99 )شكلاللويمي، الوسطية، الزهرة والشهابية( 

عين موسي، السيفة والعزيزية الثاني(. أما األحياء  خمسة أفدنة )اإلسكان األول، منسوبي التعليم الثاني،

 نسمة فهي )العليا، المنار، الروضة، النسيم وصويدرة(. ألفالتي يزيد معدلها عن خمسة أفدنة لكل 
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 )المصدر: من عمل الباحث( األحياء التي يزيد معدل مساحتها الترويحية عن المعدل العام للمدينة( 13شكل )

وبالنسبة للتوزيع المكاني فأن أغلب هذه األحياء التي يزيد معدلها عن المعدل العام تقع في الطرف 

مثل حي  الشماليوالمنار وعين موسي( أو الجزء  الشرقي للمدينة مثل أحياء )صويدرة والشماليالشرقي 

السيفة. أما الجزء الغربي والجنوبي الغربي من المدينة فيضم أحياء السليمانية األول، النايفية، الزهرة، 

(. ويمكن أيضا حساب نصيب الفرد من المساحات 99اإلسكان األول ومنسوبي التعليم الثاني )شكل

عدد السكان. شكل  علىل حي وذلك بقسمة مساحة المنشآت الترويحية الترويحية بالمتر المربع في ك

( يظهر األحياء التي يقل فيها نصيب الفرد عن واحد متر ويبلغ عددها إحدى عشرة حي. بعض هذه 95)

العويمرية، الثليثية وحي  السليمانية، الحفيرة، )البصيرة ،األحياء تقل فيها المساحة عن نصف متر 

متر )أم خريسان، الخالدية  5.95لث(. أحياء أخري تزيد عن نصف متر لكنها ال تزيد عن السليمانية الثا

 ، منيفة، المزروعية وجوبا(.



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)المصدر: ( أحياء الهفوف التي يقل فيها نصيب الفرد من المساحة الترويحية عن واحد متر مربع 11شكل )

 من عمل الباحث(

موضح في )شكل  من المساحة الترويحية بالمتر المربع في كل حي التوزيع الجغرافي لنصيب الفرد

متر تقع في األجزاء الشمالية  9.0. ويتبين من الخريطة أن األحياء التي يقل فيها نصيب الفرد عن (90

 )الفيصلية األول والفيصلية الثاني، السليمانية ، أم خريسان والبصيرة( والغربية )الحفيرة، السليمانية الثالث،

البندرية، الخالدية والعزيزية األول، جوبا ومنيفة(. وهذه األحياء هي نفسها التي يقل فيها  السليمانية الرابع،

فدان(. أما  5.590معدل المساحات الترويحية )بالفدان لكل ألف نسمة( عن المعدل العام للمدينة )

متر فتقع في وسط المدينة  5.0عن األحياء التي يزيد فيها نصيب الفرد عن متر ونصف المتر ولكن تقل 

)المربدية، وسط الهفوف التاريخي، الرقاب والمثلث( وشرقها )الخدود والملك فهد(. و يزيد فيها نصيب 

متر مربع في بعض األحياء حيث تتكل في تجمع شرق المدينة )اللويمي ، صويدرة،  5.0الفرد عن 

على أطرافها الغربية )النايفية ، العزيزية الثاني والزهرة( الروضة والعليا( و  المباركية ،الشهابية ، المنار،

 وفي الجنوب )اإلسكان األول و منسوبي التعليم(.
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)المصدر: من عمل ( نصيب الفرد من المساحة الترويحية بالمتر المربع في أحياء مدينة الهفوف11شكل )

 الباحث(

يبدو واضحا من النتائج الخاصة بتطبيق المرحلة األولي من النموذج أن المساحات الترويحية 

والترفيهية خاصة الحدائق العامة والمفتوحة والمسطحات الخضراء لم يتم تصميمها وفقًا ألسس التخطيط 

وهذه اإلستراتيجيات إستراتيجيات اختيار المواقع الترفيهية والترويحية في المدن.  وأالمكاني والعمراني 

ث تتناسب يتطبيق معايير االستدامة البيئية في النطاقات واألحياء الحضرية، بح علىتعتمد باألساس 

المساحات المخصصة للترويح في كل وحدة مكانية مع حجم السكان الذين تخدمهم وحجم المساحة 

وعشرون  أربعومعاييرها لم يتم تطبيقها في مدينة الهفوف، حيث يوجد نحو  اإلجمالية. وهذه اإلستراتيجيات

أي منشآت ترويحية. مما ترتب عليه خلل وعدم عدالة في التوزيع الجغرافي  علىحي ال تحتوي 

 أخر في المدينة. إلى للمساحات الترويحية وتفاوت نصيب الفرد منها من جزء 
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 لنموذجنتائج تطبيق المرحلة الثانية من ا1.1

كل حي. وكما بفي كل وحدة سكنية  الفعليتقدير عدد السكان  المكاني أمكنبتطبيق أسلوب الترجيح 

أساس الوحدات السكنية  على( ال يوجد تباين كبير في توزيع أعداد السكان 92هو واضح من الشكل )

 بين األحياء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)المصدر: من  الُمقدر بكل مبنى سكني في أحياء مدينة الهفوف( التوزيع الجغرافي لعدد السكان 11شكل )

 عمل الباحث(
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وربما يعود ذلك إلى طبيعة النمو العمراني األفقي وقلة أعداد المباني السكنية متعددة الطوابق التي 

 تعني ارتفاع عدد السكان في المبنى الواحد. كما أن المباني التي يرتفع فيها عدد السكان قد تتكون من

 أكثر من طابق وتتسع مساحتها وتحتوي على عدد كبير من الوحدات السكنية واألسر.

أطراف المدينة، كما  علىأن األحياء ذات الكثافة السكنية المنخفضة أنما تتركز  يتضح أيضاً كما 

هو الحال بالنسبة ألحياء غرناطة والسليمانية الرابع والحمراء األول في الغرب. وأحياء الجامعيين 

وحوراء والمباركية والمنار في األول كذلك أحياء المزروع  ومنسوبي التعليم األول والثاني في الجنوب.

الشرق والتي تعكس بوضوح انخفاض أعداد المساكن. غير أن هذه األحياء ذات الكثافة السكنية 

النمو العمراني وخلق المنخفضة في المقابل تمتلك مميزات إمكانية التخطيط المستقبلي والتحكم في نمط 

فأن فرص التخطيط باألحياء التي تقع في وسط المدينة  ،توازن في أنماط استخدام األرض. في المقابل

حساب االستخدامات األخرى وتقلص حجم  علىتكاد تكون صعبة نظرًا الرتفاع كثافة االستخدام السكني 

الهفوف التاريخي في وسط المدينة، وأحياء األراضي الفضاء. ومن هذه األحياء الثليثية والوسيطة ووسط 

 الخالدية والمرقاب وجوبا في وسطها الجنوبي والسليمانية األول والمحمدية في الشمال. 

 نتائج تطبيق المرحلة الثالثة من النموذج 3.1

تحديد عدد السكان والمباني  إلى تعتبر هذه المرحلة أهم مراحل النموذج، حيث أن تطبيقها سيفضي 

نية حسب القرب من المنشات الترويحية في كل حي )وفقا لمسافة محددة(. وسواء كانت هذه المنشاة السك

تقع داخل هذا الحي أو في األحياء المجاورة والقريبة له. ويمكن كذلك تصنيف وحدات المباني السكنية في 

تم تصنيف المباني ة. كل حي وفقا لدرجة قربها من المنشآت الترويحية الموجودة في المدينة بصفة عام

 (:94شكل ) إلى الفئات التالية السكنية بكل حي حسب قربها من المنشآت الترويحية

o  المباني السكنية التي تبعد مائة متر فأقل من أقرب منشأة ترويحية، حيث تتصف هذه الفئة

بانخفاض عددها في كل حي. وتضم هذه الفئة المساكن القريبة جدا من الحدائق المفتوحة 

 والمالعب والساحات واألندية.
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 )المصدر: من عمل الباحث( ( تصنيف المباني السكنية بكل حي حسب قربها من المنشآت الترويحية17شكل )

 

o  المباني السكنية التي تبعد مائتي متر من أقرب منشأة ترويحية، وينخفض عددها في األحياء

 أطراف المدينة. علىالتي تقع 
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o  المباني السكنية التي تبعد ثالثمائة متر من أقرب منشأة ترويحية، وتزداد نسبة هذه المساكن

 في كل حي من األحياء الداخلية التي تقع بالقرب من وسط المدينة.

o  المباني السكنية التي تبعد أربعمائة متر من أقرب منشأة ترويحية، وتقل نسبتها أيضا في

 األطراف خاصة الغربية والشرقية. علىأحياء المدينة التي تقع 

o  العكس من الفئات  علىالمباني السكنية التي تبعد خمسمائة متر من أقرب منشأة ترويحية، و

األطراف وتقل في أحياء وسط  علىالسابقة تزداد نسبة هذه المباني في األحياء التي تقع 

 المدينة.

فقد أمكن تجميع وتصنيف عدد   Arc GISفي البرمجية Join functionوعن طريفة أداة الربط 

( يعرض التوزيع الجغرافي لنسب 99السكان في كل حي وفقًا للمسافة من أقرب منشاة ترويحية. شكل )

متر. يتضح من الخريطة أنه  955السكان الذين يقطنون بالقرب من منشآت ترويحية بمسافة أقل من 

بالقرب من منشآت ترويحية أو حدائق  يوجد نحو تسعة عشرة حي ال يوجد فيها سكان أو مساكن تقع

بمسافة مائة متر أو أقل )النسبة صفر(. غالبية هذه األحياء تتمركز على أطراف المدينة الشرقية )اللويمي 

، صويدرة ، النخيل، الزهراء والصحافة( والغربية )السليمانية الثاني ، غرناطة ، الحمراء األول  

للمدينة يوجد حي أم   الشماليلمزروع الثاني والنسيم(. وفي الطرف والجامعيين( والجنوبية )الحوراء ،ا

خريسان بالنسبة ذاتها، كذلك في وسط المدينة حيث أحياء الناصرية ،الصالحية ، الشهابية ، الرفيعة 

 والسندية حيث ال يوجد سكان على مقربة من المنشآت الترويحية بمسافة مائة متر.
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نسبة السكان الذين يسكنون بالقرب من منشآت ترويحية بمسافة أقل من مائة متر بكل ( 18شكل )

 )المصدر: من عمل الباحث(حي

مقربة من منشآت  على% يقطنون 95كما يوجد نحو ستة عشرة حي بنسبة سكان ال تتجاوز 

غربية )السليمانية أطراف المدينة ال علىترويحية بمسافة أقل من مائة متر. وتتمركز هذه األحياء أيضًا 

الثالث، السليمانية الرابع، النايفية والعزيزية األول( وفي الطرف الجنوبي من المدينة )المزروع األول 

ومنسوبي التعليم األول(. وفي وسط المدينة تظهر هذه النسبة المنخفضة في أحياء مثل وسط الهفوف 

. والمنار في شرق المدينة والتعاون في شمالها والمزروعية التاريخي، الشغيبية ، المعلمين ، الثليثية

% من السكان في بعض أحياء وسط المدينة مثل الوسيطة ، 90 إلى الشرقي. وتزداد النسبة لتصل 

المربدية ،المرقاب، الرقيقة ومنيفة. وأحياء البندرية، الخالدية، الزهرة و العزيزية الثاني في جنوب غرب 

د ،السليمانية والسيفة في شمال المدينة. أما األحياء التي تزيد فيها نسبة المدينة. كذلك في أحياء الخدو 
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% فهي ثالثة أحياء فقط 55السكان )الذين يجاورون منشآت ترويحية بمسافة أقل من مائة متر( عن 

%(. ويعكس هذا التوزيع المكاني 45.29%( واإلسكان األول )25.29%( ، الحفيرة )55.99) العويمرية

التخطيط العمراني في تصميم المسطحات الخضراء والحدائق والمنشات الترويحية بإدراجها  ضعف تأثير

ضمن المخططات البلدية. فنسبة السكان الذين يسكنون بالقرب من منشآت ترويحية في األحياء القديمة 

اع األطراف والتي تتصف بأتس علىمقارنة باألحياء التي تقع  علىالتي تتمركز في وسط المدينة أ

المساحة وحداثة تصميم المباني والبنيات التحتية. ويفسر ذلك أيضا حقيقة أن نمو وأتساع الرقعة السكنية 

بأحياء المدينة المأهولة يتم بشكل عشوائي وغير مقيد بالتوازن بين أنماط استخدامات األرض الحضرية. 

ي بعد التأكد من استيفاءها والتي يجب أن يكون من أهم مرتكزاتها اعتماد تراخيص مخططات األراض

 لشروط توفر المناطق الترويحية والمفتوحة في كل حي ووفقًا العتبارات التوزيع المكاني.    

 
 إلى من المنشآت الترويحية  Proximity Distance Thresholdوبرفع عتبة مسافة القرب 

ي كل حي. ويظهر من الشكل ثالثمائة متر، فقد تم حساب نسبة السكان الذين يجاورون هذه المنشآت ف

( انخفاض عدد األحياء التي تخلو من سكان يقطنون بالقرب من المنشات الترويحية بمسافة ثالثمائة 94)

عشرة أحياء بدال من ستة عشرة في حالة القياس بمسافة مائة متر. غير أن الموقع  إلى متر أو أقل 

المسافة األقل )مائة متر(، حيث أن هذه األحياء المكاني لتوزيع هذه األحياء مازال كما هو الحال في 

أطراف المدينة الشرقية )اللويمي ، صويدرة ، النخيل، الزهراء والصحافة( وهي األحياء التي  علىتوجد 

مقربة من المنشآت الترويحية بمسافة مائة متر وال بمسافة  علىظلت كما هي ال يوجد فيها سكان 

لغربية فقط يوجد حي السليمانية الثاني بعد أن كان العدد أربعة أحياء في ثالثمائة متر. أما في األطراف ا

 المسافة مائة متر.
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 ( نسبة السكان بكل حي الذين يسكنون بالقرب من منشآت ترويحية بمسافة أقل من ثالثمائة متر19شكل )

 )المصدر: من عمل الباحث(

المسافة األولي مائة متر، بحيث أن نسبة وبصفة عامة يبقي نمط التوزيع المكاني متشابه مع 

السكان الذين يجاورون المنشآت الترويحية والحدائق العامة تزداد باالتجاه نحو مركز المدينة وتقل صوب 

%( اللذين يقعان بالطرف  49.4%( واإلسكان األول  ) 94األطراف. وذلك باستثناء أحياء مثل الزهرة )

 الجنوبي الغربي للمدينة.

مسافة التجاور إلى ما يزيد عن خمسمائة متر، يمكن تصنيف أحياء مدينة الهفوف على النحو وبرفع 

 ( : 55التالي شكل )
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  055األحياء التي نسبة سكانها الذين يقطنون بعيدا عن المنشات الترويحية بمسافة تزيد عن 

العويمرية، %، هي األحياء التي تقع في معظمها وسط المدينة )المريدية ، 9متر أقل من 

 المرقاب منيفة، جوبا والبصيرة(.

  من جملة السكان فهي  البندرية 50% و تقل عن 9أما األحياء التي تزيد النسبة عن %

واإلسكان األول )جنوب غرب المدينة( ،الحفيرة )غرب المدينة( ، العليا، الوسيطة والمثلث في 

 وسط المدينة. 

 

 

 خمسمائة متر تزيد عنيسكنون بالقرب من منشآت ترويحية بمسافة ( نسبة السكان بكل حي الذين 11شكل )

 )المصدر: من عمل الباحث(
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  وهي العزيزية الثاني في 55% إلى 52وهناك مجموعة من األحياء تتراوح فيها النسبة بين %

والسندية في وسط المدينة، عين  غرب المدينة، وسط الهفوف التاريخي، الصالحية ، الثلثية

 موسى ، المباركية والخدود في شرق المدينة ، الفيصلية والمحمدية في شمال المدينة.

  فهي الزهرة ، الفيصلية الثاني 25% وأقل من 55األحياء التي تتراوح فيها النسبة بين ، %

ي التعليم الثاني في والسيفة في شمال شرق المدينة و المعلمين في شمالها، الخالدية ومنسوب

جنوب المدينة،  الصحافة والملك فهد في شرق المدينة، حي لذة  في الوسط ، العزيزية األول 

 في الجنوب الغربي والتعاون في الشمال. 

  السليمانية و أم 95% إلى أقل من 29مجموعة األحياء التي تتراوح فيها النسبة ما بين ،%

و المزروعية في الشمال الغربي، الروضة، المنار  خريسان في الشمال الشرقي، الرقيقة

 والمزروع األول في الشرق، السليمانية األول في الشمال الغربي والرفيعة في وسط المدينة.

 وهي السليمانية الرابع، 45% وتقل عن 95األحياء تزيد فيها النسبة عن  من مجموعة %

الناصرية وصويدرة في شرق المدينة،  السليمانية الثالث في شمال غرب المدينة، الشهابية ،

 ومنسوبي التعليم األول في جنوب المدينة.

  وهي النايفية ،غرناطة والحمراء 44%  إلى 45وتوجد سبعة أحياء تتراوح فيها النسبة بين %

األول في جنوب غرب المدينة، الشغيبية في الشمال، الحوراء، والنخيل في الشرق و الجامعيين 

 في الجنوب.

  في أربعة أحياء )السليمانية الثاني، المزروع الثاني ، النسيم، الزهراء( 955بلغت النسبة وقد %

متر بمدينة  055بمعني أن كل سكانهم يقطنون بالقرب من منشاة ترويحية بمسافة تزيد عن 

 الهفوف.

شآت يبدو واضحا أن التوزيع المكاني لسكان أحياء مدينة الهفوف وفقا للقرب أو البعد عن المن

أطراف المدينة تتصف بانخفاض  علىالترويحية يتخذ نمطًا جغرافيًا يكاد يكون ثابتًا. فاألحياء التي تقع 
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متر( أو  955نسبة السكان الذين يجاورن منشآت ترويحية وحدائق ومسطحات خضراء بمسافات قليلة )

في وسط المدينة وباتجاه  متر(. في المقابل فأن األحياء التي تقع 055متر( أو كبيرة ) 955متوسطة )

شرقي تتصف بارتفاع نسبة سكانها الذين يقطنون بالقرب من  شمالي طولي يتخذ محور جنوبي غربي 

متر(. بل أن سكان  05متر،  955متر ،  955المنشآت الترويحية بمستويات المسافات القياسية الثالثة )

وحدائق ترفيهية بمسافة تقل عن خمسمائة  عشرة أحياء من هذا المحور جميعهم يجاورون منشآت ترويحية

ن كانت في األحياء المجاورة.   متر مما يعني تحسن أمكانية الوصول للمنشآت الترويحية حتي وا 

أنه بحساب نصيب الفرد بالمتر المربع من المساحة الترفيهية داخل كل حي،  إلى وتجدر اإلشارة 

أتضح أن نصيب الفرد داخل هذه األحياء التي تقع في وسط المدينة منخفض ولم يزد عن واحد متر مربع 

(. تفسير ذلك أن هذه األحياء غير المخططة صغيرة في مساحتها العامة، 99لكل نسمة )أنظر شكل

من أي  خالي والثليثية في وسط المدينة(  وبعضها  )أحياء مثل الشغيبية ²كم 5.5يتجاوز فأغلبها ال 

عدد من  علىمنشاة ترويحية. غير أن سكانها يستفيدون من األحياء المجاورة األكبر مساحة والتي تحتوي 

بمراحله الثالث أن المنشآت الترويحية في الترفيه والتنزه والترويح. ويمكن القول من خالل نتائج النموذج 

المعايير  إلى شبكة المرافق الترفيهية والحدائق العامة في أحياء مدينة الهفوف ال تستند في توزيعها 

التخطيطية واألسس المكانية. كما أنها غير مرتبطة في توزيعها بالحجم السكاني أو أسس المالئمة 

 ية. في البيئات الحضر  Land use  Suitabilityالستعماالت األرض

التوازن البيئي الذي يراعي حاجات السكان من الخدمات  علىوتعتمد التنمية الحضرية المستدامة 

الترفيهية وذلك من خالل التخطيط العمراني والتصميم المتوازن للمساحات الترفيهية والمفتوحة ضمن كل 

قياس والتحليل المكاني حي أو مجاورة سكنية. وهذا ما لم يتحقق في أحياء مدينة الهفوف، فمن حيث ال

مستوي الحي ظهر واضحا التفاوت المكاني بين مجموعة األحياء وانتفاء أي  علىللمساحات الترويحية 

حي( األحياء  55ثلث) علىمستوي مقبول للعدالة البيئية في توزيع الخدمات الترويحية. فهناك ما يزيد 

المعدل العام للمساحة  علىهية. وهذا ما انعكس المأهولة للمدينة )واحد وستون( يخلو من أي منشاة ترفي
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( مقارنة بالمعدل المعياري العالمي 5.59نصف فدان ) إلى الترويحية لكل ألف نسمة والذي لم يصل 

 فدان(. 5.0)

 االستنتاجات والتوصيات .5

توزيع في التي تعتبر أساسية لتقييم العدالة البيئية و ة يمحاور رئيس ةتناولت هذه الدراسة ثالث

( منهجية مكانية لتقييم ونمذجة 9)بأحياء مدينة الهفوف:  والمسطحات الخضراء المنشآت الترويحية

للمساحات الترويحية بين أحياء  جغرافيأنماط التوزيع ال( 5واقع شبكة المناطق والمنشآت الترفيهية )

ل حي وفقًا ألسس في ك ونصيب الفرد منها التباين المكاني لمعدل المساحة الترويحية (9)المدينة، 

يحقق تحليل هذه المحاور وفقًا لتقنيات ل بمراحله الثالث . وقد تم بناء النموذج المكانيالتجاور المكاني

حصائي في التحليل الكمي نظم المعلومات الجغرافية وما توفره من فوائد كبيرة ويمكن لهذه  .الجيوا 

 االستنتاجات التالية:بالدراسة الخروج 

 الترويحية الساكنة  تمثل المنشاتPassive recreational facilities نحو اثنتان وعشرون

% من إجمالي عدد المنشآت الموزعة 55.4منشاة )قصور وقاعات أفراح واستراحات( وبنسبة 

 active recreational facilitiesعلى أحياء المدينة. أما المنشآت الترويحية النشطة

راء والمالعب والساحات وعددها واحد وأربعون منشأة فتضم عدد الحدائق والمسطحات الخض

% من عدد المنشآت  95.5% و عشرة مالعب وأندية بنسبة  55.4للحدائق بنسبة 

% و عدد أربع  99.4الترويحية. باإلضافة إلي ثمانية عشرة حديقة تحت اإلنشاء بنسبة 

 %.5.9ساحات بنسبة 

 المقترح علي مدينة الهفوف عن قصور  كشف تطبيق المرحلة األولي من النموذج المكاني

 ألسس التنمويةلوفقا  في تطبيق معايير التقييم البيئي، واضح في دور السياسات البلدية

، بأحياء مدينة الهفوفللبيئة الحضرية. فلم يتم تخطيط شبكة المناطق المفتوحة  المستدامة

األمر  عند إنشاء حدائق ومسطحات خضراء جديدة. كما لم تراعى أهمية التوزيع المكاني
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الذي أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من المساحات الترويحية في بعض األحياء وانخفاضها أو 

 تالشيها تماما في أحياء أخرى.

 قل أعداد المنشآت الترفيهية، وبالتالي تنخفض نسبة الفرد من المساحات الترويحية، باألحياء ي

بالرغم من و اف المدينة والتي تضم معظم الرقعة السكنية حديثة اإلنشاء. الواقعة علي أطر 

، نجد أن المساحة كونها مناسبة لتخصيص مناطق ترويحية وحدائق ومتنزهات جديدة

فدان(. ويقع معظمها على أطراف المدينة  5،509عن المعدل العام ) فيها يقل الترويحية

ة( والجنوبية )مثل أحياء المزروع األول والثاني الشرقية )أحياء النخيل والزهراء والصحاف

) مثل أحياء السليمانية األول وغرناطة  والجنوبية الغربية ومنسوبي التعليم األول( وحوراء

 والحمراء األول(.

  باعتبارهما أهم المؤشرات التي تساعد في  واإلسكانيةلقد تم تجاهل متغير الكثافة السكانية

عدد كبير  فيهاتوجيه توزيع الخدمات ورسم سياسات التخطيط العمراني. فاألحياء التي يوجد 

ينخفض فيها نصيب الفرد من المعدل العام لكثرة عدد السكان وارتفاع من المنشآت الترويحية 

ها نصيب الفرد من معدل المساحات األحياء التي يرتفع فيبعض . في المقابل، فأن كثافتهم

 . وقلة المنشآت الترويحيةالترويحية تتصف بانخفاض عدد السكان 

  ،بالرغم من انخفاض معدالت المساحة الترويحية لكل نسمة في معظم أحياء أطراف المدينة

لي معطيات الواقع تشير إحيث أن  . مستقبليا قائمةإال أن أمكانية تزويدها بالمرافق الترفيهية 

توفر مساحات كبيرة من األراضي الفضاء يمكن استخدام جزء منها لتصميم الحدائق 

 والمسطحات الخضراء داخل وخارج الكتلة السكنية. 

  ،كشف تطبيق المرحلة الثانية من النموذج، المتعلقة بتقدير عدد السكان وفقا للوحدات السكنية

. ويعود ذلك الهفوف معظم أحياء مدينة عن تشابه توزيع أعداد السكان بالوحدات السكنية في

أن  كمالطبيعة النمو العمراني األفقي وانخفاض عدد المباني السكنية متعددة الطوابق. 
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األحياء السكنية منخفضة الكثافة اإلسكانية والتي يقع معظمها علي أطراف المدينة يقل فيها 

لتدني نصيب الفرد من  أدىبالتوازي عدد المنشآت الترويحية التي تخدم السكان. مما 

 الخدمات الترفيهية والمساحات الخضراء والمفتوحة أيضا. 

  كشفت النمذجة المكانية وفقا للتجاور المكاني والمسافات القياسية عن تفاوت بين أحياء

المدينة فيما يتعلق بنسبة السكان الذين يقطنون بالقرب من المنشآت الترويحية. تتدني نسبة 

يجاورون منشاة ترويحية وفقًا لمسافة مائة متر أو أقل. فما يقرب من ثلث السكان الذين 

أحياء المدينة )تسعة عشرة حي( ال يوجد فيها سكان يقطنون بالقرب من أي منشاة ترويحية 

بمسافة تقل عن مائة متر.  ويقل عدد األحياء التي تزيد فيها نسبة السكان )القاطنين بجوار 

% ، حيث ال يتجاوز العدد ثالثة أحياء 55قل عن مائة متر( عن منشاة ترويحية بمسافة ت

 )العويمرية ، الحفيرة واألسكان األول(.

  ترتفع نسبة السكان الذين يقطنون بالقرب من منشآت ترويحية بأقل من خمسمائة مترفي

معظم األحياء الواقعة في وسط المدينة والتي تتصف بصغر المساحة الكلية وكثرة عدد 

النسبة في معظم أحياء أطراف المدينة والتي  تنخفض ،مقابلالالترويحية. في  المنشآت

 تتصف بكبر المساحة الكلية وقلة عدد المنشآت الترويحية. 

 :وفي ضوء االستنتاجات السابقة، يمكن بلورة التوصيات التالية

عند ضرورة إيجاد السبل الداعمة لتطبيق النماذج المكانية في التخطيط العمراني والحضري  -

والتحليل المكاني  تصميم وتوزيع المناطق الترويحية والمسطحات الخضراء داخل أحياء المدينة.

جي وذلك بما يحقق توازن النظام اإليكولو القائم علي توفير قواعد بيانات متنوعة مكانية ونوعية ، 

والعدالة البيئية التي توفر الخدمات الترفيهية لسكان المدن، وبصفة خاصة المدن الواقعة في 

 األقاليم الجافة وشبة الجافة.
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االعتماد علي تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في تحديد االحتياجات المقترحة والفعلية لسكان  -

المدن من المسطحات الخضراء والمساحات الترفيهية. وذلك لما يتوفر من إمكانيات النمذجة 

تلف والمحاكاة التي تفيد في تطبيق المعايير التخطيطية وفقًا لقياسات وحسابات مكانية دقيقة لمخ

 العوامل والعالقات المكانية المؤثرة في النظام اإليكولوجي الحضري.  

حديد حجم المساحة الترويحية من حدائق ومتنزهات مراعاة األبعاد الديموغرافية عند تصميم وت -

 ومسطحات خضراء في أحياء المدن بحيث تتناسب في مساحتها وتوزيعها مع الحجم السكاني.

ري المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات العامة من خالل استخدام  التغلب على ارتفاع كلفة -

مثل الري بالر  واستخدام مياه الصرف المعالجة وفقًا للمعايير الفنية في هذا  الطرق الحديثة

 الصدد.

التوجه نحو تصميم مساحات ترويحية في جميع أحياء مدينة الهفوف المقترحة والمخططة  -

مستقبليا، وتحديد هذه المساحات وفقًا لحساب مساحة الرقعة السكنية وتقدير عدد السكان المتوقع 

 عليها ومن ثم حساب المساحة الترويحية المالئمة لسكان كل حي. 

في مدينة الهفوف  ي األحياء التي تخلو من مساحات ترويحيةالتوجه نحو تعديل الوضع القائم ف -

وذلك بتحويل جزء من األراضي الفضاء إلي حدائق عامة. والتوسع في إنشاء حدائق ومنتزهات 

صغيرة في كل حي باعتبارها تخدم تجمعات سكنية صغيرة الحجم. عالوة على دورها األساسي 

 في تنقية الجو وتخفيض درجات الحرارة.
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            جغرافي كتابمراجعة 

 " التنمية االقتصادية بدولة الكويت: دراسة تحليلية استشرافية"  

 أ.د. عبيد سرور العتيبيو  أ.د. زين الدين عبد المقصود غنيميالمؤلفان: 

 

 مراجعة: الدكتور أحمد مبارك الحصم

 جامعة الكويت. -كلية العلوم االجتماعية -قسم الجغرافيا

 مركز البحوث والدراسات الكويتية.الناشر: 

 2102سنة النشر: 

 

 تمهيدًا وثالثة مباحث وخاتمة:تضمن الكتاب 

ناقش المبحث األول عرضًا تحليلياً و ، مصطلحات العلمية الواردة بالكتابتناول التمهيد تعريفًا ببعض ال

ة تلعب دوراً ئيأن مكونات هذه البية"، من منطلق تقويميًا " للسمات الرئيسة لمكونات البيئة الطبيعية الكويت

تعامل مع هذه االزدواجية ية المزدوجًا في مسيرة التنمية االقتصادية يجمع بين اإليجابية والسلبية، وكيف

 المتنافرة لصالح مسيرة هذه التنمية؟

 المبحث الثاني " منظومة مرتكزات تفعيل مسيرة التنمية االقتصادية الكويتية"المؤلفان في تناول و 



2 | P a g e  
 

 سبعة مرتكزات نوجزها فيما يلي: تتضمنالتي 

 ونظم التعليم والبرامج  من خالل إحداث التغيرات الضرورية في فلسفة التنمية البشرية ةعصرن

جي يالتدريبية، ومحتوى المناهج الدراسية من منظور معاصر من منطلق أنه مرتكز محوري استرات

ومهاريًا وقيميًا، بما مؤهله علميًا وفنيًا وتكنولوجيا في إعداد وبناء قوى عاملة وطنية معاصرة 

اصرة وبخاصة خالل القرن الحادي والعشرين، عيواكب طموحات وتحديات التنمية االقتصادية الم

وهو قرن الطموحات التنموية االقتصادية، وفي الوقت نفسه قرن التحديات الصعبة المتمثلة في 

 ذي يعد قاطرة التنمية الشاملة. مشكلة نضوب النفط بالدرجة األولى ال

  ة ئيالتوأمة المتناغمة بين قدرات البالتخطيط التنموي/ البيئ/ االستشرافي الذي يتبنى فكرة

مكاناتها من ناحية وتطلعات التنمية االقتصادية  ة وطموحاتها من ناحية أخرى، بما يحقق تنميوا 

 .اقتصادية مستدامة ومرشدة بيئياً 

 وتنميتها والمتمثلة في "شبكة الطرق البرية والموانئ البحرية والمطارات  عصرنة البنية التحتية

ووسائل االتصاالت المعاصرة ونظم المعلومات وغيرها"، وذلك لمالحقة التطورات والمستجدات 

 العالمية المعاصرة في هذا المجال ومواكبتها.

 استراتيجيًا ملحًا، من منطلق أن  طنياً ي يعد بالنسبة لدولة الكويت أمنا و أمن الطاقة المستدام الذ

أمن  إستراتجيةالطاقة عصب التنمية االقتصادية المعاصرة وقاطرة استدامتها. ومما يزيد من 

الطاقة المستدام العالقة الوثيقة بين أمن الطاقة المستدام واألمن المائي المستدام، وهو أمن ال 

في تأمين فرص استمرارية الحياة  عن دوره ، فضالً غنى عنه في دعم مسيرة التنمية االقتصادية

 والوجود فوق التراب الكويتي.
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 ؛ من منطلق أنه قطاع وطني مسئول تعظيم شراكة القطاع الخاص في دعم التنمية االقتصادية

ومستنير، يملك الكثير من القدرات واإلمكانات الفنية واإلدارية والمالية التي تمكنه من إن يلعب 

 عظيم مسيرة التنمية االقتصادية. دورًا مميزًا في ت

 خدماتية"؛ من منطلق أن هذه  -صناعية -دعم األنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة " زراعية

نشطة والمشروعات تعد آلية مهمة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي الراغب األ 

متعون بخبرة عالية، كل في مجال في العمل الحر، والمساهمة في بناء رجال أعمال جدد واعدين يت

 تخصصه.

 .توجيه البحث العلمي ودعمه في خدمة التنمية االقتصادية وتطوير وتنمية القدرات اإلنتاجية 

المبحث الثالث الجهود التي بذلت والمقترحة لتفعيل قطاعات التنمية االقتصادية ممثلة الكاتبان في اقش ون

 وقطاع التجارة والمال. وقد عالج الصناعة التحويلية،طاع النفط و ة والثروة البحرية، وقفي؛ قطاع الزراع

 ته ومقوماته ومعوقاته وآليات تطويره وتنميته.كل قطاع على حدة من خالل إبراز أهميكتاب ال

نقطتين أساسيتين هما: نتائج الدراسة والتوصيات العلمية التي  ها المؤلفانضمنأما خاتمة الكتاب فقد 

أسفرت عنها، والتي تمثل في مجموعها خطة عمل "خارطة طريق" متكاملة ومترابطة إذا ما طبقت على 

نقلة نوعية مميزة في  –يقينًا  -أرض الواقع بجدية وبروح المسئولية الوطنية فإنها تستطيع أن تحدث

 مسيرة التنمية االقتصادية خالل القرن الحالي لصالح االقتصاد الوطني ولحساب األجيال الحالية والقادمة.
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لبنة مهمة من لبنات الجهود المبذولة لتعظيم مسيرة التنمية االقتصادية  كتابالواهلل نسأل أن يكون هذا 

أفضل إن شاء اهلل لصالح االقتصاد الوطني، ولحساب  ي غدا يحقق طموحات دولة الكويت فالمستدامة بم

 األجيال القادمة، ومستقبل األمن القومي.
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 عنوان رسالة الماجستير

تأثير العوامل الطبيعية والبشرية على تباين كمية األكسجين المذاب في الماء في 
 جون الكويت زمانيًا ومكانياً 

 
 الطالبة: هدى سالم العازمي

 
 أ.د عبيد العتيبي )رئيس اللجنة(

 د. جاسم العلي )مناقش(
 د.فاطمة العبدالرزاق )المشرف الرئيسي( 

 الحصم )المشرف المشارك(د.أحمد 
 

 61/9/3162يوم اإلثنين الموافق تاريخ المناقشة: 
 

تأثير العوامل الطبيعية والبشرية على تباين كمية األكسجين المذاب في الماء في  عنوان الرسالة "

جون الكويت زمانيًا ومكانيًا"، وهدف هذا البحث إلى دراسة التغيرات الزمانية والمكانية ألربع 

متغيرات طبيعية وهي درجة الحرارة، الملوحة، إرتفاع الموجة، سرعة التيار وعالقتها باألكسجين 

المذاب في الماء، كما هدف البحث كذلك إلى دراسة التغيرات الزمانية والمكانية لمحطات التحلية 

ومحطة  وهي محطة الشويخ ومحطة الدوحة الغربية وتوليد الطاقة الواقعة على سواحل جون الكويت

باألكسجين المذاب في الماء، وسعيًا لتحقيق  عالقة هذه المحطاتو  الدوحة الشرقية ومحطة الصبيه

هذه ر يهذا الغرض تم إجراء عدد من الدراسات اإلحصائية والميدانية من أجل تحليل وتفسير تأث

وبيانات وزارة ، وقد تم االعتماد على التحليل اإلحصائي لبيانات الهيئة العامة للبيئة العوامل
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التوصل إلى تأثير ميدانية بغرض  ، كما تم إجراء دراسة3119-3111من عام الكهرباء والماء 

محطات التحلية وتوليد الطاقة على الخصائص الطبيعية لمياه جون الكويت بشكل عام وتأثيرها 

في ارتفاع درجات الحرارة عن ، وأسفرت نتائج الدراسة على األكسجين المذاب بشكل خاص

محطات الرصد في جون الكويت في أشهر الصيف، وانخفاضها في أشهر الشتاء وبلغ المدى 

م، واعتبر شهر )أغسطس( األعلى في درجة الحرارة، بينما سجل شهر )يناير( أقل °6.82الحراري 

 ، أما بالنسبةدرجة حرارة، أما بالنسبة للتوزيع المكاني فقد أظهرت القراءات فروقات مكانية بسيطة

من  تراوحت معدالتها و في محطات الرصد في جون الكويت،  هاارتفعت معدالتللملوحة فقد 

بريل ومايو( أقل معدل في الملوحة، وسجل شهر ‰(.8389– 29831) ، وسجلت أشهر )مارس وا 

الموجة وسرعة التيار  ارتفاعلم تتخذ و  ،نوفمبر أعالها، أما الفروقات المكانية فقد كانت بسيطة

، أما انية واضحة لتأثرها بسرعة الرياحالموجة تغيرات مك ارتفاعولم تسجل  واضحاً  شهرياً  نمطاً 

سرعة للتيار عند سرعة التيار فقد سجلت المحطات الوسطى أعلى سرعة للتيار بينما بلغت أقل 

فصل  في، أما بالنسبة لمحطات التحلية وتوليد الطاقة فقد ارتفع انتاجها مدخل جون الكويت

محطة بينما سجلت محطة الدوحة الغربية أعلى إنتاج ، وسجلت نخفض في فصل الشتاءاو  الصيف

بقية العوامل وجد أن األكسجين المذاب في الماء و من خالل تحليل العالقة بين و  أقل إنتاج،الشويخ 

كما  باألكسجين المذاب، عالقة عكسية واضحة الذي لهوحيد درجة الحرارة هي العامل الطبيعي ال

ما زاد البعد عن محطات التحلية وتوليد كل إيجابياً المذاب في الماء يتأثر  األكسجينحظ أن و ل  

 .الطاقة



 مؤتمر الجغرافيا والتغيرات العالمية المعاصرة بجامعة طيبة

 م0242أبريل  1-4هـ الموافق 02/5/4121-02الفترة في 

محلت بداية األلفية الثالثة تغريات جغرافية عاملية يف شىت مناحي احلياة، وأصبح التغري اجلغرايف مسة من مسات هذا 
املستويات يتابعون بكل دقة التطورات والتغريات احمللية والعاملية ، وجند هذا العصر، فبات أصحاب القرار على كافة 

األمر واضحا يف تغيري سياسات املؤسسات العامة واخلاصة بني فرتة وأخرى، ومن ابرز هذه املؤسسات اجلامعات الرمسية 
التقنية احلديثة يف علم احلاسوب  ومل يكن علم اجلغرافيا بغريب عن هذه التغريات، حيث استوعب ما أفرزته واألهلية.

واإلحصاء واملساحة األرضية واجلوية وعلم الفضاء وبروز نظم املعلومات اجلغرافية ونظام حتديد املواقع العاملي ، 
وأصبحت اجلغرافيا متيل إىل النواحي التطبيقية بعد أن حدت من أساليبها التقليدية يف نقل املعرفة والتعامل معها، وتطور 

 باحثيها بانضمامهم إىل فرق حبثية تضم العديد من التخصصات هبدف خدمة اجملتمع وتطورهأداء 

الدكتور خالد بن حممد العنقري يف اململكة العربية السعودية معايل وزير التعليم العايل من برعاية و  اتمن هذا املنطلق
أبريل  1-4املوافق هـ 02/5/4121-02 ل الفرتة خالنظمت جامعة طيبة باملدينة املنورة ممثلة بقسم العلوم االجتماعية 

)اجلغرافيا والتغريات العاملية املعاصرة( ضمن فعاليات االحتفا ل باملدينة املنورة حتت عنوان الدويل اجلغرايف املؤمتر  م0242
ثني املتخصصني م، واستمرت فعالياته أربعة أيام مبشاركة خنبة من العلماء والباح0242عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام 

 من عدة دو ل.والتقنية  الطبيعية والبشريةوفروعها اجلغرافيا  جما ليف 

ورعى حفل االفتتاح معايل مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبد اهلل املزروع حبضور وكال اجلامعة ورؤساء اإلدارات 
وقا ل معاليه إن انعقاد هذا املؤمتر احلكومية باملدينة املنورة وعمداء الكليات وضيوف املؤمتر من داخل اململكة وخارجها. 

عاصرة يف جما ل علم اجلغرافيا والتطورات ذات العالقة، مبيناً أن تلك التغريات جيري يأيت ملواكبة التغريات العلمية امل
مواكبتها من خال ل تسخري التقنية احلديثة يف علوم احلاسب واإلحصاء واملساحة األرضية واجلوية وعلم الفضاء وبروز 

يل إىل النواحي التطبيقية بعد أن قلصت من نظم املعلومات اجلغرافية ونظام حتديد املواقع العاملي، فأصبحت اجلغرافيا مت
أساليبها التقليدية يف نقل املعرفة والتعامل معها وتطور أداء الباحثني بانضمامهم إىل فرق حبثية تضم العديد من 

التخصصات هبدف خدمة اجملتمع وتطوره يف هذا االجتاه ويأيت مؤمتر اجلغرافيا والتغريات العاملية املعاصرة كأحد أبرز 
 املؤمترات اليت تنظمها اجلامعة إذ شارك فيه أكثر من مائة باحث ومشارك من مثانية عشرة دولة. 

وقد حتدث يف حفل االفتتاح رئيس اجلمعية اجلغرافية السعودية األستاذ الدكتور حممد شوقي مكي واألستاذ الدكتور 
.رونالد أبلر لمة رئيس االحتاد اجلغرايف الدويل، كما ألقيت كرئيس اجلمعية اجلغرافية املصرية فتحي حممد أبو عيانه  

 وكان من أهداف املؤمتر:

 إلقاء الضوء علي التجارب واخلربات اجلغرافية وتفاعلها مع التغريات العاملية املعاصرة .     .4

 .  التأكيد علي دور اجلغرافية يف دعم متخذي القرار فيما مير به العامل من تغريات خمتلفة     .0

 عرض التطورات العلمية يف التقنيات اجلغرافية احلديثة، ودورها يف تفسري التغريات العاملية.     .2



 تعزيز التواصل بني اجلغرافيا والعلوم األخرى للتفاعل مع التغريات العاملية املعاصرة .     .1

 ياً وعاملياً .أبراز أمهية دور اجلغرافيا يف قضايا التخطيط والتنمية املستدامة حمل     .5

 استشراف مستقبل التغريات العاملية ومقرتحات مواجهتها .     .6

 تناولت التغريات التالية: اليت يف حني جاءت حماور املؤمتر يف املوضوعات 

 واحليوية والتلوث البيئي واألخطار والكوارث الطبيعية. يةو املناخ ةالتغريات الطبيعية مثل : اجليومورفولوجي

 البشرية مثل: السياسية و االقتصادية والعمرانية والسكانية  والتنمية والتخطيط.  التغريات

 التغريات التقنية مثل: نظم املعلومات اجلغرافية وحتديد املواقع واستخدام اجلغرافيا للتقنية. 

 وكانت عناوين احلوارات اجلغرافية حو ل املواضيع التالية: 

احلضرية  "التغريات، وجاء احلوار الثاين بعنوان اجلغرايف الدويل للتغريات اجلغرافية العاملية"نظرة االحتاد احلوار األو ل حو ل "
" واحلوار الرابع كان اجلغرافيا والتغريات الثقافية، أما احلوار الثالث فكان حو ل "والسكانية يف اململكة العربية السعودية"

 ".اصرةاالجتاهات احلديثة يف الدراسات اجلغرافية املعحو ل "

شارك فيها وتقنية قضايا طبيعية وبشرية تناولت حبثًا ضمن عشرة جلسات  50وقد بلغ عدد األحباث اليت قدمت  
 عامل املدينة املنورة.ت علمية ملعامة وجوالات وأدارها خنبة من اجلغرافيني البارزين باإلضافة إىل حماضر 

ألقاها نائب رئيس اجلمعية اجلغرافية بدو ل جملس التعاون الدكتور يف اجللسة اخلتامية للمؤمتر ألقيت كلمة املشاركني و  
لزمات بعدها أعلن البيان اخلتامي للمؤمتر بعنوان إعالن املدينة املنورة للتغريات العاملية، وكان من أبرز توصيات ا خالد أبا
احلالية واملستقبلية يف العامل العريب، وإجياد  أمهية تطوير مناهج اجلغرافيا ملواكبة عمليات التنمية والتغريات العامليةاملؤمتر 

هيئة تنسيق عربية هبدف توفري البيانات واملعلومات املختلفة حو ل العامل العريب وتأصيل علم اجلغرافيا مبا خيدم قضايا 
ملية يف دو ل اجملتمعات العربية.كما أوصى املؤمتر برتكيز البحوث اجلغرافية على مشكالت التنمية يف ضوء املتغريات العا

بعامة واململكة خباصة وتشجيع البحوث اجلغرافية اليت تدعم التنمية املتوازنة يف البلدان العربية اخلليجي  جملس التعاون
وجمتمعاهتا. وإطالق قمر صناعي عريب متخصص يف التصوير ألغراض البحث العلمي وإعداد مناهج دراسية على 

كما أوصى املشاركون بإجياد  ، العوملة وتواكب التقنية يف جما ل هذا التخصص مستوى التعليم األساسي واجلامعي تراعي
صيغة للتعاون والتكامل بني اجلامعات عامة واجلمعيات اجلغرافية العربية خاصة . وتشكيل هيئة مستقلة عربية هبدف 

ائية يف الوطن العريب وندرهتا وضرورة التعامل مع مشكلة التغريات والذبذبات املناخية وآثارها. واالهتمام بقضايا الثروة امل
شبكة للتواصل بني اجلغرافيني يف العامل  وإجياد ،مشاركة اجلغرافيني يف هيئات التخطيط وغريها من اهليئات املتخصصة

كما تضمنت  العريب بغرض إثراء البحوث وتباد ل املعلومات. وإنشاء شبكة رصد عربية للحد من الكوارث الطبيعية.
وجيه بعض أحباث طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس للكتابة يف مواضيع الفكر اجلغرايف احلديث التوصيات ت

.وتشجيع السياحة البيئية يف الوطن العريب واحملافظة على املعامل البيئية واألثرية واحملافظة على البعد اجلغرايف والتارخيي 
 .املنورةللمدن اإلسالمية خاصة مكة املكرمة واملدينة 
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 الملخص 

تتناول هذه الدراسة سالمة التالميذ المرورية أثناء رحالتهم المدرسية، للذهاب 
إلى المدارس وعودتهم منها في مدينة الرياض. وتهدف إلى التعرف على مدى 
إسهام وسائل النقل في نقل التالميذ ) بنين وبنات ( في كل مرحلة من مراحل 

ي كل وسيلة من وسائل النقل التعليم العام، ومدى تعرضهم للحوادث المرورية ف
أثناء رحالتهم المدرسية، حسب جنس التلميذ ومرحلته التعليمية، وبالتالي 
التعرف على مستوى سالمتهم المرورية أثناء رحالتهم المدرسية  وقد اعتمدت 

( مدرسة كعينة 901) تم اختيار منهجية الدراسة علي المسح الميداني حيث
%  90% من المدارس االبتدائية، و 5اض، بواقع عشوائية من مدارس مدينة الري

% من المدارس الثانوية، ووزعت استبانة أعدت  00من المدارس المتوسطة، و
لهذا الغرض على كل فصل من فصول المدارس التي شملتها العينة. وبالتالي بلغ 

( تلميذاً وتلميذة من مختلف مراحل التعليم 11599حجم العينة من التالميذ )
ومن أهم ما خلصت الية من نتائج الدراسة المتعلقة بتعرض التالميذ  العام

للحوادث على وسائل النقل أن المشي الي المدرسة سيرا علي االقدام هو االكثر 
امامنا للتالميذ في مدينة الرياض، وقد مت الدراسة  بعض المقترحات و 

يق لهم؛ لتحقيق التوصيات من أبرزها، تشجيع التالميذ على المشي وتهيئة الطر
 المزيد من السالمة لهم وبخاصة من األخطار المرورية

النقل الجماعي . السالمة وسائل :   جغرافية النقل، الكلمات المفتاحية
 المرورية، الرياض

Abstract  

This study examines the traffic safety of students during school 
trips, in Riyadh. It aims to identify the extent of the contribution 
of transport to transport pupils (boys and girls). Also the extent of 
their exposure to traffic accidents by all modes of transportation 
during their school trips, according to students' sex and education 
level. Finally to identify pupils' safety level during their school 
trips, and to make some proposals to promote it. The methodology is 
based on field work survey, a random sample of (109) were school 
selected, a questionnaire was prepared and distributed on all students 
in these schools. Thus the number of the sample of students (49 561) 
male and female pupils was obtained from all school levels of general 
education. Among the main findings of the study is that walking to 
school is safer than any mode of transportation. The study come up with 
several recommendations, notably to encourage students to walk to 
school, and create a save sidewalk for them; since it was found that 
walking pupils to school were safer than those used other means of 
transport, also walking is more economic, and has a positive effects 
on students' health. 

Key words : Geography of Transport , Collective transport modes , Traffic Safety , 
Riyadh  
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 المقدمة - 9

ينتقل التالميذ أثناء الذهاب إلى المدارس أو العودة منها: 
لة من وسائل النقل، بواسطة وسي وإماإما مشياً على األقدام، 

ومنها: النقل الخاص، أو النقل المدرسي، أو سيارات األجرة، 
( هـ9195وقد أشار الخريف وآخرون ) أو حافالت النقل العام.

مجموعة من إلى أن اختيار وسيلة نقل التالميذ يعتمد على 
والجغرافية واالقتصادية واالجتماعية، العوامل الديموغرافية 

نسه، وطول المسافة بين البيت والمدرسة، كعمر التلميذ، وج
 وتوفر وسيلة النقل وغيرها.

( أن الزيادة هـ9191ويرى بعض الباحثين ومنهم القباني )
عدة عوامل، من ارعة في الحركة المرورية مرتبطة بالمتس

أهمها: تحسن المستوى االقتصادي، والنمو السكاني المتسارع، 
الذي أدى إلى وعودي، وتنوع حاجات األسرة في المجتمع الس

عاصمة المملكة  الرياضوزيادة كبيرة في عدد رحالتها. 
هائلة، تعيش طفرة عمرانية وأكبر مدنها،  ،العربية السعودية

إلى تباعد  مما أدى؛ تكثر فيها الشوارع الرئيسيةو
، وترتفع المسافات، وزيادة أطوال الرحالت اليومية المقطوعة

، التي تصل إلى حد االزدحام فيها معدالت الحركة المرورية
 المروري في بعض المواقع.

تشير إحصائيات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن و
، بلغ حوالي خمسة هـ 9140في عام  سكان مدينة الرياضعدد 

ماليين نسمة، وأن عدد الرحالت المرورية اليومية في المدينة 
وزارة التربية  تشير إحصائياتكما بلغ  ستة ماليين رحلة. 

أكثر  فيهاإلى أن عدد التالميذ  هـ9140-9149لعام  والتعليم
( ألف تلميذ وتلميذة، يدرسون في أكثر من ثالثة آالف 100من )

مدرسة. وبلغ عدد الرحالت المدرسية اليومية التي يقوم بها 
رحلة  ألف( 100التالميذ بين المنازل والمدارس حوالي )

% من مجموع  95لمدرسية تشكل حوالي ، أي أن الرحالت ايومية
 الرحالت في المدينة.

كغيرها من مدن  –تعاني الحركة المرورية بمدينة الرياض و
من االزدحام، إضافة إلى قلة الوعي  – الكبرى المملكة

المروري. وقد ترتب على ذلك خطورة الحركة المرورية في 
كل من  ارتفاع معدالت الحوادث. وقد أشار ؛ وبالتاليالمدينة

هـ(، والغامدي 9191هـ(، والرقيبة والشريف )9191القباني )
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م( إلى أن السرعة 0001والمطير )م(، 0004) وأحمد ،هـ(9191)
الزائدة تمثل السبب الرئيس للحوادث المرورية، يليها تجاوز 

، وأن الخسائر البشرية اإلشارة الحمراء عند التقاطعات
في الوفيات أو اإلصابات الناتجة عن الحوادث المرورية سواء 

 مرتفعة ومخيفة.

مية ال يقل أه هذه الحوادث تأثير مهماً فيكما أن هناك جانباً 
ر المستوى الدراسي للتالميذ عن الجوانب السابقة، وهو تأث

ر يتفاوت تبعاً لنوع لمتعرضين للحوادث، وأن هذا التأثا
الحادث وشدته، ونوع اإلصابة المترتبة عليه. فإذا كانت 

إلصابة بليغة، فقد يترتب على الحادث انقطاع التلميذ عن ا
ؤثر سلباً على مستواه الدراسي، فيتأخر عن تالدراسة مدة 

زمالئه وأقرانه. وقد يصل األمر إلى حدوث إعاقة تؤدي إلى 
  انقطاعه كلياً عن الدراسة.

هـ( أشاروا إلى أن 9191وفي دراسة قام بها المطير وآخرون )
يتعرضون إلى أخطار كبيرة في الطريق أثناء  تالميذ المدارس

رحالتهم المدرسية، وعزوا ذلك إلى عدة أسباب منها: أن نسبة 
كبيرة من التالميذ يذهبون إلى مدارسهم مشياً على األقدام، 
وبخاصة في المدن، وأن بعضهم يضطرون إلى عبور شوارع مزدحمة 

وال يوجد  بحركة السيارات، مع قلة وجود أماكن مخصصة للعبور،
من يرشدهم أو يساعدهم في أثناء العبور، كما أن بعض تالميذ 
المرحلتين المتوسطة والثانوية يذهبون إلى المدارس 

 بسياراتهم الخاصة التي يقودونها بأنفسهم.

بوطة، وغير المضوأخذاً في االعتبار المخالفات المرورية 
خاصة ، وبالمرورية األجهزةالمضبوطة التي تحدث بعيداً عن 

ت ادان من المخالفالسرعة الزائدة وقطع اإلشارة، وهما يع
. مما يشير إلى مدى الخطورة التي يتعرض رةيالمرورية الخط

يومياً لكل أسرة. لذا لها التالميذ، وجعل سالمتهم تشكل هاجساً 
مزيد االهتمام بالسالمة المرورية للتالميذ على جميع ال بد من 

جراءات، وعمل بعض الخطوات الالزمة المستويات، واتخاذ بعض اإل
للرفع من مستوى السالمة المرورية، والحد من الخطورة التي 

 يتعرضون لها. 

 لتحسين اإلرشادي الرياض بإعداد الدليل منطقة أمانة وقامت
 محددة عمل آليات إيجاد عند المدارس، بهدف المرورية السالمة

 المنهجية وتحديد المدارس، عند المرور بسالمة للمهتمين
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ا تؤثر التي المشكالت على للوقوف العلمية  السالمة على سلبً
منطقة المدرسة. وهو دليل شامل لمتطلبات  في المرورية

السالمة المرورية األساسية في محيط المدرسة، إال أنه ينقصه 
االستفادة من النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات 

 ورية للتالميذ.السابقة التي تناولت السالمة المر

 مشكلة الدراسة 9-9

في  التالميذ والحوادث المروريةتأتي هذه الدراسة لتتناول 
وسائل النقل التي يستخدمونها أثناء انتقالهم بين المنازل 

وسائل الوالمدارس في الذهاب والعودة، لمعرفة العالقة بين 
التي يستخدمها التالميذ وتعرضهم للحوادث المرورية، ومعرفة 

السالمة ؛ من أجل رفع مستوى وأكثرها أماناً ضل وسائل النقل أف
وحمايتهم من األخطار التي تواجههم أثناء رحالتهم  للتالميذ

 المدرسية.

 ف الدراسةاهدأ 9-0

تتناول هذه الدراسة سالمة التالميذ المرورية أثناء رحالتهم 
المدرسية، للذهاب إلى المدارس وعودتهم منها. وسوف تركز 

 :اآلتية هدافاألعلى 

التعرف على مدى إسهام وسائل النقل في نقل التالميذ )  .9
 بنين وبنات ( في كل مرحلة من مراحل التعليم العام.

عرف على مدى تعرض التالميذ للحوادث المرورية في كل تال .0
، حسب جنس وسيلة من وسائل النقل أثناء رحالتهم المدرسية

 التلميذ ومرحلته التعليمية.
مستوى السالمة من الحوادث المرورية في  التعرف على .4

 وسائل نقل التالميذ أثناء رحالتهم المدرسية، 
تعزيز السالمة المرورية للتالميذ أثناء رحالتهم  .1

 المدرسية. 

 أهمية الدراسة 9-4

الذين  تنبع أهمية هذه الدراسة من اهتمامها بسالمة التالميذ،
رص الحكومة أشد وطنية التي تحالعماد المستقبل، والثروة  هم

الحرص على تطويرها وتأهيلها، وتبذل جهوداً كبيرة من أجل 
نتائج هذه الدراسة تهم صناع فالمحافظة عليها، وسالمتها. 

، وتساعدهم في التركيز على دعم الوسيلة األفضل أماناً القرار
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، مع بيان ميزاتها في نقل التالميذ أثناء رحالتهم المدرسية
  .والبيئيةاالقتصادية والصحية 

 مصطلحات الدراسة 9-1

: يقصد بها الوسيلة التي يستخدمها التلميذ في وسيلة النقل
الغالب أثناء رحالته المدرسية اليومية أي في الذهاب إلى 

 المدرسة و/ أو العودة منها.

ميذ مشياً على األقدام أثناء : يقصد به انتقال التلالمشي
  رحالتهم المدرسية

بواسطة سيارة األسرة  به انتقال التلميذ يقصد النقل الخاص:
 الخاصة.

حافالت  بواسطة انتقال التلميذ به يقصدالنقل المدرسي: 
النقل المدرسي التي توفرها وزارة التربية والتعليم 

أن  وهذا يعنيللبنات، أو توفرها المدارس األهلية لتالميذها، 
 خدمات هذه الوسيلة محدودة جداً بالنسبة للبنين.

سيارات  بواسطة انتقال التلميذ يقصد به :ل النقل األخرىوسائ
، والتي تستأجرها األسرة لنقل أبنائها، أو غيرها وأاألجرة 

 .حافالت النقل العام

 الدراسات السابقة - 0

ن إلى ارتفاع معدالت الحوادث المرورية؛ ألسباب الباحثوأشار 
كثرة وذكروا منها: االزدحام، وقلة الوعي المروري، و ،عدة

المخالفات المرورية التي يحدث معظمها بعيداً عن أعين 
الجهات المعنية. ويواجه التالميذ أثناء رحالتهم المدرسية 
اليومية هذه الحركة المرورية الخطرة. وقد زاد من هذه 

( أن بعض التالميذ هـ9191)المطير وآخرون الخطورة ما ذكره 
حمة، مع قلة وجود المشاة يضطرون لعبور شوارع رئيسية أو مزد

أماكن مخصصة للعبور، وأن هناك أعداداً كبيرة من تالميذ 
بعضهم دون السن القانوني  –المرحلتين الثانوية والمتوسطة 

يسوقون سياراتهم إلى المدارس؛ مما أدى إلى عرقلة الحركة  –
 المرورية حول المدارس، ووقوع بعض الحوادث المرورية.

هـ( ركزت على 9191والشريف ) الرقيبة قام بها دراسة وفي
الحوادث المرورية في مدينة الرياض، وقارنا جسامة الحوادث 
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هـ، فوجدا أن 9104فيها بجسامة الحوادث في بريطانيا في عام 
[، بينما بلغ في 1:9مؤشر المتوفين في الرياض بلغ ]

[، واستدال بذلك على جسامة الحوادث في 99:9بريطانيا ]
 ئر البشرية المترتبة عليها. الرياض وفداحة الخسا

ة الرياض، ومن م( حوادث المرور في مدين0004) أحمدودرس 
، أن توافق بداية الدوام الرسمي النتائج التي توصل إليها

للقطاع العام والدراسة في وقت واحد ومتقارب سبب رئيس 
لالختناقات المرورية في شوارع المدينة، وبالطبع فإن 

 بب رئيس في الحوادث المرورية.االختناقات المرورية س

وتناولت العديد من الدراسات الحوادث المرورية، وما ينجم 
عنها من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية ومعنوية، تنعكس 

الحميد  سلباً على الفرد والمجتمع. ومن بين تلك الدراسات
م(، ودويدار 0009م(، والشعباني )0009البداينة )و هـ(9191)
م(، والناصر 0004م(، والخليوي )0000العباسي )م(، و0000)
والمطير  م(0001م(. والمطير )0004م(، والجديد )0004)
. وقد اتفقت هذه الدراسات على جسامة الخسائر م(0001)

البشرية واالقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية في 
مجتمعنا الخليجي، إضافة إلى فداحة اآلثار النفسية 

تي يواجهها المتعرضون للحوادث المرورية واالجتماعية ال
 وأسرهم.

 وتعد الحوادث التي يرتكبها صغار السن من أخطر الحوادث،
 & Beamish( 9190ففي دراسة قام بها "بيمش" و"مافيتي" )

Maifette  عن السائقين من صغار السن، استنتجا أن السائقين
ال  المخالفين يتسمون ببعض السمات السلوكية، ومنها: أنهم

يفكرون بصورة جيدة بما يقومون به من تصرفات، وأنهم 
متمردون وأكثر أنانية من غيرهم. وأن إحساسهم بعدم الثقة 
في أنفسهم، وحساسيتهم المفرطة، وشعورهم بعدم أهميتهم، كل 
ذلك يدفعهم إلى تعويض شعورهم بالنقص. أما "ناتانن" 

وجود دوافع فقد أكدا  Naatanen & Summala( 9199و"سوماال" )
زائدة لدى بعض السائقين من صغار السن، والتي لها عالقة 
كبيرة بحوادثهم المرورية، ومن أهمها: محاكاة بعض السائقين 
لما يشاهدونه في األفالم. والسرعة العالية والمناورات 

واللذة التي  بين السيارات من أجل إثبات الذات،الخطرة 
تهم للسيارات بسرعة عالية يشعرون بها من اإلثارة أثناء قياد
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هـ( قيادة صغار السن 9105كما درس التويجري وآخرون ) وخطرة.
 وتأثيرها على المخالفات المرورية.

أما فيما يخص التالميذ فتعد الدراسة التي قام بها عبد اهلل 
م( أول دراسة ميدانية تسعى إللقاء بعض الضوء على تعرض 9110)

ن للحوادث المرورية في أثناء طلبة المدارس في مملكة البحري
انتقالهم بين البيت والمدرسة، وأثر التوعية المرورية 
للطلبة في رفع مستوى سالمتهم. وتناولت الدراسة أسباب هذه 
الحوادث وأنواعها وأبعادها المكانية والزمانية، إضافة إلى 

 الخسائر البشرية التي يتكبدها المجتمع.

ي والمطير ) ( السالمة المرورية لتالميذ هـ9109ودرس المقرّ
المدارس في المملكة العربية السعودية، ووجدا أن عدد كبيراً 
من التالميذ تعرضوا للحوادث المرورية أثناء ذهابهم إلى 

ن هناك خطورة في ا، وذهبا إلى القول: إمدارسهم وعودتهم منه
الحركة المرورية تكتنف طريق التالميذ، وتهدد سالمتهم أثناء 

 هم بين البيت والمدرسة. انتقال

ي ) هـ( تعرض التالميذ في مختلف مراحل 9100ثم درس المقرّ
التعليم العام بمدينة الرياض للحوادث المرورية، أثناء 
انتقالهم بين البيت والمدرسة مع التركيز على أبعادها 
وأنواعها وأسبابها وآثارها في التالميذ. واعتمدت دراسته 

مدارس، ومن أبرز نتائجها أن على عينة عشوائية من ال
الخسائر البشرية من التالميذ الناجمة عن الحوادث المرورية 
جسيمة، وأن التالميذ البنين أكثر تعرضاً للحوادث من البنات، 

من  هم وأن نسبة كبيرة من المتعرضين للحوادث المرورية
تالميذ المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهو ما يتفق مع 

هـ( التي سبقت اإلشارة 9109المقري والمطير )نتائج دراسة 
% من التالميذ الذين  50إليها. ووجدت الدراسة أن حوالي 

تعرضوا للحوادث المرورية، وقعت حوادثهم في الشوارع 
% منهم عند بوابات المدارس، وأن نسبة حوادث  09الرئيسية، و

% من  10وأن حوالي  العودة من المدرسة،التالميذ ترتفع عند 
حوادثهم ناتجة عن تصادم بين سيارات، وأن أبرز أسباب هذه 
الحوادث السرعة الزائدة، والخروج المفاجئ من طريق فرعي 

 إلى طريق رئيسي، ثم القيادة المتهورة. 

عن ظاهرة التفحيط في ثالث مدن هـ( 9109وفي دراسة للرميح )
العوامل من مدن المملكة هي: الرياض وجدة والدمام، و
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السلوك  الذين يمارسونوجد أن أغلبية  ،ب المؤثرةواألسبا
التفحيطي هم من تالميذ الصف األول الثانوي، وأن أكثر الطالب 
الذين يمارسون السلوك التفحيطي هم التالميذ ذوو التحصيل 

 الدراسي الضعيف.  

من أخطر الحوادث عليهم؛  حوادث دعس المشاة من التالميذ وتعد
جسامة؛ للتفاوت الكبير في حجم طرفي تتصف بالخطورة وال ألنها

الحادث، أي بين المركبة والعنصر البشري المصطدم معها. ومن 
النتائج التي ينتهي بها العنصر البشري في كثير من حاالت 

الوفاة أو اإلصابة بإصابات بليغة. ومع غياب  هيالدعس، 
المعلومات اإلحصائية المرورية، التي تحدد فئة أعمار 

بعض الدراسات إلى وأشارت من المشاة في المملكة، المدعوسين 
أن معظمها تقع بين األطفال وكبار السن؛ العتمادهم على المشي 

 في كثير من رحالتهم.

في دراسة للمطير أما بالنسبة لمستوى خدمة النقل المدرسي ف
( قاموا خاللها بتقييم تجربة النقل الجماعي 9191ن )وآخري

سي لمدارس البنات في الرياض، بتقديم خدمة النقل المدر
ووجدوا أن نسبة كبيرة من التلميذات يرين أن هناك بعض 

التحسينات في خدمة النقل التي سوف تساعدهن على استخدامه، 
ومن أهمها تكييف الحافالت، وتخفيف االزدحام في الحافالت، 
وتقريب المسار من المنزل، إضافة إلى بعض العناصر األخرى 

دقة المواعيد تقليل وقت وسياقة الحافالت، مستوى  ومنها:
 الرحلة.

 العينة وإجراءات الدراسة - 4

لتحقيق أهداف الدراسة جرى االتصال بالجهات الحكومية ذات 
العالقة لالستفادة من المعلومات واإلحصاءات المتوافرة لديهم، 

. وتم واإلدارة العامة للمرور ،كوزارة التربية والتعليم
 التقارير والخالصات اإلحصائية.  الحصول على بعض

 5وقد اختيرت عينة عشوائية من مدارس مدينة الرياض، بواقع 
 00% من المدارس المتوسطة، و 90% من المدارس االبتدائية، و

ألن عدد المدارس االبتدائية % من المدارس الثانوية. وذلك 
تطلب األمر  فقد كثير، بينما عدد المدارس الثانوية قليل، 

دة نسبة المدارس الثانوية؛ لضمان الحصول على عدد كاف زيا
لتالميذ في المراحل ل المتوازن لتمثيل لمن المدارس 

كما أنه من خالل الرجوع للدراسات السابقة، المختلفة. 
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ومناقشة مسألة سالمة التالميذ مع الجهات المسؤولة في 
ب التعليم والمرور، اتضح أن قيادة صغار السن من أهم األسبا

التي تؤثر على سالمة التالميذ؛ ألن نسبة كبيرة من التالميذ، 
وبخاصة في المرحلة الثانوية، يذهبون إلى مدارسهم 
بسياراتهم الخاصة التي يسوقونها؛ مما يجعلهم مصدر خطر على 

( 901وقد بلغ حجم العينة ) أنفسهم، وعلى غيرهم من التالميذ.
حل التعليم العام مدرسة للبنين والبنات، وموزعة على مرا

 (.9كما يوضح ذلك الجدول )

(: أعداد المدارس الحكومية واألهلية للبنين والبنات 9جدول )
 وأعداد المدارس المختارة للعينة في مدينة الرياض.

المر
حلة 
الدر
 اسية

الجملة مدارس البنات نمدارس البني
 مدارس
المختا
 رة

الحك
 ومية

األه
 لية

الم
جمو
 ع

المخ
 تارة

الحك
 ومية

األه
 لية

الم
جمو
 ع

المخ
 تارة

االبت
دائي

 ة

444 91 100 00 490 991 101 09 19 

المت
 وسطة

949 11 919 91 991 50 999 99 45 

الثا
 نوية

19 01 99 91 90 04 15 91 44 

اإلجم
 الي

599 949 951 50 119 911 915 59 901 

 هـ(9199) استخلصت هذه البيانات من المسح الميداني

ة لمعرفة الوسائل التي يستخدمها التالميذ أعدت استبان وقد
أثناء ذهابهم إلى المدارس، وأثناء العودة منها، وكذلك 

وزعت هذه والذين تعرضوا منهم للحوادث حسب وسيلة النقل. 
االستبانة على كل فصل من فصول المدارس التي شملتها العينة. 

ة أحد الكوادر البشريباإلشراف والمتابعة على تعبئتها وقام 
 في المدرسة.

عهم حسب تالميذ مدارس العينة وتوزأعداد ( 0ويوضح الجدول )
المرحلة التعليمية والصف الدراسي وجنس التلميذ. ويتضح من 

( أن هؤالء التالميذ يتوزعون على جميع 9هذا الجدول والشكل )
الصفوف الدراسية من الصف األول في المرحلة االبتدائية إلى 

حلة الثانوية. ويشكل تالميذ المرحلة الصف الثالث في المر
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% من جملة تالميذ العينة، بينما يشكل تالميذ  10االبتدائية 
 %. 01%، وتالميذ المرحلة الثانوية  49المرحلة المتوسطة 

 بمدينةالمدارس المختارة  عينة (: أعداد التالميذ في0جدول )
 . الرياض

الصف  المرحلة
 الدراسي

 المجموع بنات بنون

 4919 9191 9191 األول تدائيةاالب
 4199 9990 9919 الثاني
 4111 9101 9910 الثالث
 4001 9995 9111 الرابع
 4041 9500 9599 الخامس
 0191 9455 9594 السادس

 91199 90911 1904 المجموع      
 5910 0519 4915 األول المتوسطة

 5154 0599 0119 الثاني
 1099 0014 0904 الثالث

 95159 9019 1001 المجموع      
 5951 0955 4004 األول الثانوية

 1111 0091 0195 الثاني
 1909 0090 0001 الثالث

 91014 9919 9119 المجموع      
 11599 01949 05101 إجمالي التالميذ

 استخلصت هذه البيانات من المسح الميداني

بنات على مراحل (: توزيع التالميذ من البنين وال9)شكل 
 التعليم.
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 خطورة الحركة المرورية على التالميذ - 1

تشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد التالميذ 
في المملكة بلغ أكثر من خمسة ماليين تلميذ وتلميذة في 

( ألف مدرسة في 01هـ، يدرسون في )9140-9149العام الدراسي 
% يدرسون في مدينة  91مراحل التعليم العام. منهم حوالي 

( 4( ألف تلميذ وتلميذة، والجدول )100الرياض، أي حوالي )
يوضح أعداد التالميذ والمدارس في مراحل التعليم المختلفة، 

 للبنين والبنات في الرياض.

مدينة الرياض للعام والتالميذ ب( أعداد المدارس 4جدول )
 هـ.9140-9149الدراسي 

 المجموع التالميذ المدارس المرحلة
 التالميذ المدارس بنات بنون بنات بنون

رياض 
 األطفال

- 419 - 40051 419 40051 

 151191 9101 009941 040901 995 911 االبتدائية
 009150 109 905199 999111 141 190 المتوسطة
 044901 911 904549 940090 441 490 الثانوية
ع المجمو
 الكلي

9199 9145 199015 199915 4409 111010 

المصدر: خالصة إحصائية عن التعليم العام بالمملكة لعام 
 هـ.9149-9140
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( رحلة مدرسية، تشكل 100ويقوم هؤالء التالميذ يومياً بحوالي )
% من مجموع الرحالت اليومية في مدينة  95هذه الرحالت حوالي 

 . الرياض، كما سبقت اإلشارة إليه

وتشير اإلحصاءات العامة للمرور إلى تزايد الحوادث المرورية 
الحاد في المملكة، وبخاصة في مدينة الرياض، ففي عام 

( 500هـ بلغ عدد الحوادث المرورية في المملكة حوالي )9149
 وقعت في الرياض، أي ( ألف حادث905ث، منها حوالي )ألف حاد
 (. 1وضح ذلك الجدول )كما ي% من حوادث المملكة،  05ما يشكل 

ومما يزيد من حجم المشكلة وخطورتها وجودُ نسبة كبيرة من 
والمتوسطة، يسوقون تالميذ مدارس المرحلتين الثانوية 

يستخدمونها للذهاب إلى المدارس والعودة السيارات، بل 
منها. إضافة إلى وجود شريحة من األطفال في المملكة يسوقون 

د إلى درجة الوعي واإلدراك. ويؤكد السيارات وهم لم يصلوا بع
ذلك ارتفاع أعداد حوادث صغار السن من السائقين، حيث تشير 

هـ بلغ 9149إحصاءات اإلدارة العامة للمرور، إلى أنه في عام 
عدد صغار السن من السائقين المشتركين في الحوادث المرورية 

، منهم )109909في المملكة )  ( سائقاً أعمارهم10510( سائقاً
%  90أقل، أن أي أن حوادث صغار السن تشكل حوالي فسنة  91

 من جملة حوادث المملكة. 

، أن عدد صغار السن المشتركين في و يوضح الجدول أيضاً
(سائقاً من هذه 09190الحوادث التي وقعت في الرياض بلغ )

 40الفئة العمرية الرياض، أي أنها تمثل نسبة كبيرة حوالي 
ركين في الحوادث من هذه الفئة % من السائقين المشت

، إذا ما قورنت بنسبة  العمرية، وهذه نسبة مرتفعة جداً
السائقين من صغار السن. ومما ال شك فيه أن غالبية هؤالء 
السائقين هم من تالميذ المدارس، ومن المعروف أن الحوادث 
التي يرتكبها صغار السن تعد من أخطر الحوادث، كما أشير 

.  إليه سابقاً

( 41515ن النتائج المترتبة على هذه الحوادث إصابة )وم
،. منهم ) ( سنة فأقل. وفي 91( شخصاً أعمارهم )9011شخصاً

، منهم )0019الرياض بلغ عدد المصابين ) ( شخصاً 404( شخصاً
ن فقد بلغ عددهم في ( سنة فأقل. أما المتوفو91مارهم )أع

، منهم)9519المملكة ) ( سنة 91) ( شخصاً أعمارهم9090( شخصاً
( متوفى في الرياض، 591فأقل. وأن من بين وفيات المملكة )
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( سنة فأقل، أي أن معظمهم من تالميذ 91% منهم أعمارهم ) 04
المدارس. وهذا يعني ارتفاع معدالت الوفيات من هذه الفئة 
العمرية في مدينة الرياض، ويعكس خطورة الحركة المرورية 

 المدينة. التي يواجهها التالميذ في هذه 

ن فيها (: الحوادث المرورية والسائقون المشتركو1جدول )
 والمصابون والمتوفون في المملكة والرياض.

 النسبة الرياض المملكة العناصر
 05.01 901191 111004 عدد الحوادث

عدد السائقين المشتركين في 
 الحوادث المرورية

109909 910959 00.90 

 سنة فأقل( 91عدد السائقين )
المشتركين في الحوادث 

 المرورية

10510 09190 49.11 

   0019 41515 عدد المصابين 
* 

5.19  
* 

     404 9011 سنة فأقل( 91عدد المصابين )
* 

5.49  
* 

 1.91 591 9519 عدد المتوفين
 00.10 940 9090 سنة فأقل( 91عدد المتوفين )

ي لعام استخلصت هذه البيانات من التقرير اإلحصائي السنو
 هـ لإلدارة العامة للمرور. 9149
هذه األرقام التي تشير إلى أعداد المصابين في الرياض -*

 يشوبها الشك، أو يبدو أن فيها خطأ.

ي ) ن المقرّ هـ( أنه باإلضافة إلى الخسائر البشرية 9100وبيّ
واالقتصادية واالجتماعية الناتجة عن حوادث التالميذ، فإن 

ها ال يقل أهمية عن الجوانب السابقة، هناك جانباً من تأثير
وهو تأثير الحوادث في المستوى الدراسي للتالميذ المتعرضين 
للحوادث، وأن هذا التأثير يتفاوت تبعاً لنوع الحادث وشدته، 
ونوع اإلصابة المترتبة عليه. فإذا كانت اإلصابة بليغة، فقد 

ودة يترتب على الحادث انقطاع التلميذ عن الدراسة مدة محد
من الزمن؛ مما قد يؤثر سلباً على مستواه الدراسي، فيتأخر 

وقد يصل األمر إلى حدوث إعاقة تؤدي إلى  زمالئه وأقرانه،عن 
 انقطاعه كلياً عن الدراسة.

( أسباب الحوادث المرورية في الرياض، 5ويبين الجدول )
والتي تعكس مدى التهاون بأنظمة المرور، وبالتالي خطورة 

ويتضح أن السرعة الزائدة وعدم التقيد  رورية.الحركة الم
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% من الحوادث  19بإشارات المرور، كانا السبب في وقوع 
ويبدو أن للسائقين من صغار السن  هـ. 9149المرورية في عام 

نهم كما أشارت بعض الدراسات حيث إ منها، اً كبير اً نصيب
السابقة، ال يفكرون بصورة جيدة بما يقومون به من تصرفات 
خطرة منها: السرعة الزائدة، والمناورات الخطرة بين 
السيارات؛ من أجل إثبات الذات، أو محاكاة بعض السائقين 

  لما يشاهدونه في األفالم.

 هـ.9149(: أسباب الحوادث في الرياض في عام 5جدول )

 

استخلصت هذه البيانات من التقرير اإلحصائي السنوي لعام 
 هـ لإلدارة العامة للمرور. 9149

 

طورة الحركة المرورية، وتدني وتسهم المخالفات في زيادة خ
هـ، بلغ عدد 9149مستوى السالمة لمستخدمي الطريق، وفي عام 

المخالفات المضبوطة في المملكة قرابة تسعة ماليين مخالفة 
 ماليين مرورية، أما في الرياض فقد بلغ عددها حوالي ثالثة

مخالفة مرورية. أي حوالي ثلث المخالفات التي ضبطت في 
كل السرعة الزائدة وقطع اإلشارة نسبة كبيرة من المملكة. وتش

%، وقطع اإلشارة  91هذه المخالفات، فالسرعة الزائدة حوالي 
%، وهما من أخطر المخالفات؛ ألن الحوادث المترتبة عليهما  9

غالباً ما تكون شنيعة، وخسائرها البشرية والمادية جسيمة. 
كس ضعف الوعي إضافة إلى المخالفات المرورية األخرى التي تع

المروري، وترتكب للتهاون أو االستهتار بالنظم المرورية، 

النسبة  العدد السبب
% 

 14.1 51091 السرعة الزائدة
عدم التقيد 
 بإشارات المرور

50119 10.4 

تجاوز غير 
 نظامي

9901 5.4 

دوران غير 
 نظامي

5114 1.9 

 1.4 5414 توقف غير نظامي
السائق تحت 

 تأثير مسكر
0 0 

 0 0 أخرى
 900.0 901191 المجموع
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كعكس السير، والسياقة بدون رخصة، والوقوف والدوران غير 
النظاميين، والدخول والخروج الخاطئ من الطريق، ندرك مدى 
خطورة الحركة المرورية التي يواجهها تالميذ المدارس، وتهدد 

ى أن نسبة كبيرة من المخالفات سالمتهم. وتجدر اإلشارة إل
 المرورية تحدث بعيداً عن الرقابة المرورية. 

، وحجم األخطار التي سبق تتضح خطورة الحركة المرورية مما
تهدد سالمة مستخدمي الطريق في مدينة الرياض، وبخاصة 

 التالميذ أثناء رحالتهم المدرسية. 

 وسائل النقل والتعرض للحوادث - 5

المدارس التي شملتها العينة بلغ عدد لى أن سبقت اإلشارة إ
( ألف تلميذ وتلميذة من مختلف 50( مدرسة، تضم حوالي )901)
ض وسائل النقل التي استعريم العام. وسوف يتم ااحل التعلمر

أثناء ذهابهم إلى  ، في كل مرحلة دراسية،يستخدمها التالميذ
درسية التهم الممدارسهم، أو عودتهم منها، وتعرضهم خالل رح

لمعرفة الوسيلة األفضل من حيث السالمة  للحوادث المرورية،
 المرورية للتالميذ.

 المرحلة االبتدائية -5-9

نظراً لكثرة مدارس هذه المرحلة مقارنة بأعداد المدارس في 
 ، المرحلتين المتوسطة والثانوية، لذا فهي أكثر انتشاراً

يقطعها  وبالتالي يكون طول مسافة الرحلة المدرسية التي
 (9و  9الجدوالن ) ويوضحالتلميذ في هذه المرحلة أقصر. 

أعداد ونسب تالميذ المرحلة االبتدائية  ( 4و 0والشكالن )
والمتعرضين منهم للحوادث المرورية في المدارس التي شملتها 

والعودة منها في مدينة  إلى المدارس العينة، أثناء الذهاب
 الرياض.

( 19لة التي شملتها العينة )المرح هذه بلغ عدد مدارس
مدرسة، من المدارس الحكومية واألهلية للبنين والبنات. وتضم 

 (195( ألف تلميذ وتلميذة. وقد تعرض منهم )00قرابة )
للحوادث المرورية أثناء ذهابهم إلى المدارس أو  تلميذاً 

% من جملة التالميذ في هذه  0.9عودتهم منها، أي ما نسبته 
سبة عالية جداً تعكس مدى الخطورة التي وهي ن المدارس.

 يواجهها التالميذ أثناء رحالتهم المدرسية.
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(: أعداد ونسب تالميذ المرحلة االبتدائية والمتعرضين 9جدول )
منهم للحوادث المرورية أثناء الذهاب إلى المدارس في مدينة 

 الرياض.

وسيلة 
 النقل

 المجموع البنات البنون
المنتق
 لون

المتعر
 ضون 

التقالمن
 ت

المتعر
 ضات 
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المتعر
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% 
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9 
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05
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0 0 551
5 
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.0 

1 4.
9 
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.1 
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9 

11
.1 
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4 
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.1 

49 09
.9 
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99 
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.9 
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4 

59
.1 
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 ي
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9 

9.
9 

0 9.
9 

991
9 

99
.9 

11 91
.5 

941
4 

9.
1 

19 49
.5 

وسائل 
 أخرى

90 0.
9 

9 0.
1 

91 0.
9 

5 4.
1 

949 0.
9 

9 0.
1 

المجمو
 ع

19
19 
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0 
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1 

90
0 
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11 
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0 
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0 

90
0 
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40 
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0 
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1 
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0 

 استخلصت هذه البيانات من المسح الميداني

(: أعداد ونسب تالميذ المرحلة االبتدائية والمتعرضين 9جدول )
لحوادث المرورية أثناء العودة من المدارس في مدينة منهم ل
 الرياض.

وسيلة 
 النقل

 المجموع البنات البنون
المنتق
 لون

المتعر
 ضون 

التقالمن
 ت

المتعر
 اتض

 إجمالي
المنتقل

 ون

إجمالي 
المتعر

 ن ضي
تك
را
 ر

تك %
را
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تكر %
 ار

تك %
را
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تكر %
 ار

تك %
را
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% 
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0 
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9 
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.9 

90 91
.0 
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 ي
وسائل 
 أخرى

15 0.
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0 

 استخلصت هذه البيانات من المسح الميداني

 

(: نسب تالميذ المرحلة االبتدائية والمتعرضين منهم 0شكل )
للحوادث المرورية أثناء الذهاب إلى المدارس في مدينة 

 الرياض.

 

 

(: نسب تالميذ المرحلة االبتدائية والمتعرضين منهم 4شكل )
المدارس في مدينة  للحوادث المرورية أثناء العودة من

 الرياض.
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من تالميذ للحوادث ووسائل انتقالهم فيتضح أما عن تعرض ال
 يأتي:  ماهذين الجدولين 

 المشي 5-9-9

بلغت نسبة التالميذ  ،عند الذهاب إلى المدارس في الصباح
 49البنين المشاة في مدارس العينة في هذه المرحلة حوالي 

%  1وبلغت نسبة المتعرضين منهم للحوادث المرورية حوالي  %،
من جملة المتعرضين للحوادث المرورية في هذه المرحلة أثناء 

%، ولم  05إلى  أما البنات فتنخفض نسبة المشي قليالً  الذهاب.
 يتعرض منهن أحد للحوادث.

 40% للبنين، و 11وعند العودة ترتفع نسبة المشي إلى حوالي 
من  . ويعزى هذا االرتفاع إلى عدم تمكن جزء كبير% للبنات

ئهم عند عودتهم من مدارسهم أولياء األمور من توصيل أبنا
بسبب ظروف العمل. وترتفع نسبة المتعرضين منهم للحوادث 

 عند%  9البنين، و عند%  09أثناء العودة إلى حوالي 
الميذ كانوا البنات. وربما يعود ذلك إلى أن جزءاً من الت

تقلون بوسائل أخرى، وبخاصة النقل الخاص، اضطروا إلى ين
المشي وبعضهم لمسافات طويلة، يعبرون خاللها شوارع رئيسية 

 أو مزدحمة.

كما يتضح أن المشي بين البنين أكثر من البنات في هذه 
أكثر تعرضاً للحوادث المرورية من  أيضا المرحلة، وأن البنين

 . ئج الدراسات السابقةا. وهذه النتائج تتفق مع نتالبنات

متوسط الذهاب  بلغت نسبة( 1( والشكل )1وكما يوضح الجدول )
من  مشياً على األقدام من يقومون برحالتهم المدرسيةل واإلياب

 % من جملة تالميذ مدارس العينة. 41حوالي  البنين والبنات
( تلميذاً من بين 10وبلغ مجموع من تعرضوا منهم للحوادث )

تعرضوا للحوادث في هذه المرحلة، أي ما يشكل  ( تلميذاً 195)
% من جملة المتعرضين للحوادث في المرحلة  90حوالي 

  االبتدائية. 

  النقل الخاص 5-9-0

الذين اعتمدوا على النقل الخاص بلغت نسبة التالميذ البنين 
%، وبلغت  99في مدارس العينة في هذه المرحلة حوالي  للذهاب

% من جملة  10للحوادث المرورية حوالي  نسبة المتعرضين منهم
المتعرضين للحوادث المرورية في هذه المرحلة أثناء الذهاب. 
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قليالً  قل الخاصالمعتمدات على النأما البنات فتنخفض نسبة 
%  01بينما بلغت نسبة المتعرضات للحوادث حوالي %،  90إلى 

ها التي شملت ممن تعرضن للحوادث أثناء الذهاب إلى المدارس
 .العينة

نخفض االعتماد على النقل الخاص؛ وربما يعود يوعند العودة 
من توصيل أبنائهم عند  ذلك إلى عدم تمكن أولياء األمور

وبلغت  العودة؛ بسبب ظروف العمل كما سبقت اإلشارة إليه.
مستخدمي النقل الخاص من كل من البنين والبنات حوالي نسبة 

وتتقارب نسبة التعرض  نة،% من جملة تالميذ مدارس العي 11
 %. 91للحوادث من الجنسين إلى حوالي 

 أكثر من البنات للنقل الخاص البنيناستخدام  أن أيضاً يتضح و
 عند الذهاب إلى المدارس؛، وبخاصة في هذه المرحلة قليالً 

 للبنات، -محدودة  –مدرسي فر خدمة نقل اويعزى ذلك إلى تو
  البنين والبنات. رب عندمتقاللحوادث المرورية  التعرضوأن 

بلغت نسبة متوسط الذهاب ( 1( والشكل )1وكما يوضح الجدول )
من  على النقل الخاصواإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية 

% من جملة تالميذ مدارس العينة.  59البنين والبنات حوالي 
( تلميذاً من بين 099وبلغ مجموع من تعرضوا منهم للحوادث )

اً تعرضوا للحوادث في هذه المرحلة، أي ما يشكل ( تلميذ195)
% من جملة المتعرضين للحوادث في المرحلة  95حوالي 

  االبتدائية. 

 النقل المدرسي 5-9-4

فر هذه اتنخفض نسبة استخدام البنين للنقل المدرسي لعدم تو
%  0 بلغت أقل منحيث  خدمة للبنين في المدارس الحكومية،ال

س العينة في هذه المرحلة، أي أنها نسبة ميذ مدارمن جملة تال
%، إال أن  90. أما البنات فترتفع النسبة إلى محدودة جداً 

نسبة المتعرضات للحوادث المرورية عالية جداً في هذه 
% من جملة المتعرضات للحوادث أثناء  91حيث بلغت  المرحلة

إلى الذهاب في هذه المرحلة. ويعود ارتفاع هذه النسبة 
ة النقل المدرسي لحادث لأن تعرض حاف األول، ساسيين:عاملين أ

مروري، يعني تعرض عدد كبير من التلميذات لهذا الحادث، 
وهذا ما حصل بالفعل حيث تعرضت إحدى الحافالت في تلك السنة 

ينتج عنه أية إصابات. والثاني، إلى حادث مروري بسيط، لم 
 بشكل عام. انخفاض معدالت تعرض التلميذات للحوادث المرورية
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وعند عودة التالميذ من المدارس، لم يحدث تغيير في نسبة 
، إال أنه لم يتعرض منهم أحد استخدام البنين للنقل المدرسي

للحوادث المرورية. أما البنات فقد ارتفعت نسبة المستخدمات 
%، وانخفضت نسبة المتعرضات  91لهذه الوسيلة إلى حوالي 

 المرورية تعرضات للحوادث% من جملة الم 91للحوادث إلى 
 المدارس التي شملتها العينة. منأثناء العودة 

بلغت نسبة متوسط الذهاب ( 1( والشكل )1كما يوضح الجدول )و
واإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية على النقل المدرسي من 

% من جملة تالميذ مدارس العينة.  1البنين والبنات حوالي 
( تلميذاً من بين 909منهم للحوادث )وبلغ مجموع من تعرضوا 

( تلميذاً تعرضوا للحوادث في هذه المرحلة، أي ما يشكل 195)
% من جملة المتعرضين للحوادث في المرحلة  01حوالي 

 االبتدائية. 

 وسائل النقل األخرى 5-9-1

وتشمل كما عرفت سابقاً سيارات األجرة أو غيرها التي 
و سيارات النقل العام، تستأجرها األسرة لنقل أبنائها أ

 ، بلغتمن التالميذجداً تسهم هذه الوسيلة بنقل نسبة ضئيلة و
من تالميذ مدارس العينة في هذه المرحلة، سواء %  9أقل من 

للذهاب إلى المدارس أو العودة منها. ولم يتعرض منهم أحد 
أثناء العودة، أما أثناء الذهاب فقد بلغت نسبة التعرض 

% بين  9% بين التلميذات، وحوالي  1 للحوادث المرورية
التالميذ. ويتضح مستوى خطورة هذه الوسيلة إذا أخذ في 

 االعتبار قلة مستخدميها.

(: أعداد ونسب التالميذ المنتقلين والمتعرضين 1جدول )
 .للحوادث المرورية في المرحلة االبتدائية حسب وسيلة النقل

وسيلة 
 النقل

 النسبة المتعرضون النسبة المنتقلون

 90.90 10 41.00 9910 المشي
النقل 
 الخاص

99000 59.54 099 91.59 

النقل 
 المدرسي 

9949 1.99 909 01.44 

وسائل 
 أخرى

945 0.99 9 9.19 

 900.00 195 900.00 91195 المجموع
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ن في الذهاب المنتقلون= متوسط المنتقلي            
 والعودة.

ن في الذهاب متعرضيالمتعرضون= مجموع ال            
 والعودة.

(: نسب التالميذ المنتقلين والمتعرضين للحوادث 1) شكل
 المرورية في المرحلة االبتدائية حسب وسيلة النقل.

 

 

 

 المرحلة المتوسطة 5-0

طول مسافة الرحلة المدرسية التي يقطعها التلميذ في يزداد 
المدارس مقارنة بالمرحلة  النخفاض عددهذه المرحلة 

أعداد ( 9و 5( والشكالن )90و  1ويوضح الجدوالن ). االبتدائية
والمتعرضين منهم للحوادث  المتوسطةونسب تالميذ المرحلة 

 المرورية في المدارس التي شملتها العينة، أثناء الذهاب
 والعودة منها في مدينة الرياض. إلى المدارس

( 45التي شملتها العينة ) بلغ عدد مدارس هذه المرحلة
مدرسة، من المدارس الحكومية واألهلية للبنين والبنات. وتضم 

( 955( ألف تلميذ وتلميذة. وقد تعرض منهم )95) أكثر من
للحوادث المرورية أثناء ذهابهم إلى المدارس تلميذاً 

% من جملة التالميذ في هذه  1.0عودتهم منها، أي ما نسبته و
سبة تعرض التالميذ للحوادث المرورية في أي أن نالمدارس. 

المرحلة المتوسطة قد تضاعفت مقارنة بالمرحلة االبتدائية، 
مدى الخطورة التي يواجهها  تؤكدنسبة عالية جداً  األخرى وهي

 التالميذ أثناء رحالتهم المدرسية.
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(: أعداد ونسب تالميذ المرحلة المتوسطة والمتعرضين 1جدول )
ورية أثناء الذهاب إلى المدارس في مدينة منهم للحوادث المر

 الرياض.
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 استخلصت هذه البيانات من المسح الميداني

(: أعداد ونسب تالميذ المرحلة المتوسطة والمتعرضين 90جدول )
منهم للحوادث المرورية أثناء العودة من المدارس في مدينة 

 الرياض.
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 استخلصت هذه البيانات من المسح الميداني

(: نسب تالميذ المرحلة المتوسطة والمتعرضين منهم 5شكل )
في مدينة  للحوادث المرورية أثناء الذهاب إلى المدارس

 الرياض.

 

 

(: نسب تالميذ المرحلة المتوسطة والمتعرضين منهم 9شكل )
للحوادث المرورية أثناء العودة من المدارس في مدينة 

 الرياض.
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أما عن تعرض التالميذ للحوادث ووسائل انتقالهم فيتضح من 
 ما يأتي:  هذين الجدولين

  المشي 5-0-9

إلى بلغت نسبة التالميذ البنين المشاة أثناء الذهاب 
 41حوالي  المتوسطة العينة في المرحلة المدارس التي شملتها

 99%، وبلغت نسبة المتعرضين منهم للحوادث المرورية حوالي 
% من جملة المتعرضين للحوادث المرورية في هذه المرحلة 

 95لبنات فتنخفض نسبة المشي قليالً إلى أثناء الذهاب. أما ا
 %، ولم يتعرض منهن أحد للحوادث.

 91% للبنين،  11إلى حوالي  وعند العودة ترتفع نسبة المشي
ر من % للبنات. ويعزى هذا االرتفاع إلى عدم تمكن جزء كبي

ئهم عند عودتهم من مدارسهم أولياء األمور من توصيل أبنا
. وترتفع نسبة اإلشارة إليهكما سبقت  بسبب ظروف العمل

% عند  41المتعرضين منهم للحوادث أثناء العودة إلى حوالي 
من جملة المتعرضين والمتعرضات  % عند البنات 9البنين، و

. وربما للحوادث في مدارس هذه المرحلة التي شملتها العينة
يعود ذلك إلى أن جزءاً من التالميذ كانوا ينتقلون بوسائل 
أخرى، وبخاصة النقل الخاص، اضطروا إلى المشي وبعضهم 

 لمسافات طويلة، يعبرون خاللها شوارع رئيسية أو مزدحمة.

، يتضحو أن المشي بين البنين أكثر من البنات في هذه  أيضاً
للحوادث المرورية من  المرحلة، وأن البنين أيضا أكثر تعرضاً 

، كما هو الحال في المرحلة االبتدائية. وتتفق هذه البنات
 ائج الدراسات السابقة. تنالنتائج مع 
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بلغت نسبة متوسط الذهاب ( 9( والشكل )99وكما يوضح الجدول )
واإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية مشياً على األقدام من 

%  40حوالي  شملتها العينة في المدارس التي البنين والبنات
وبلغ مجموع من تعرضوا منهم من جملة تالميذ مدارس العينة. 

( تلميذاً تعرضوا للحوادث 955( تلميذاً من بين )901للحوادث )
% من جملة المتعرضين  99في هذه المرحلة، أي ما يشكل حوالي 

  للحوادث في المرحلة المتوسطة.

 النقل الخاص 5-0-0

ن الذين اعتمدوا على النقل الخاص الميذ البنيبلغت نسبة الت
%، وبلغت نسبة  59لذهاب في هذه المرحلة حوالي أثناء ا

% من جملة  95المتعرضين منهم للحوادث المرورية حوالي 
المتعرضين للحوادث المرورية في هذه المرحلة أثناء الذهاب. 

 نسبة المعتمدات على النقل الخاص قليالً  فترتفعأما البنات 
 نسبة المتعرضات للحوادث ارتفعت%، بينما  91إلى 

%  14حوالي  المستخدمات لهذه الوسيلة في هذه المرحلة إلى
ممن تعرضن للحوادث أثناء الذهاب إلى المدارس التي شملتها 

، أي أن جل المتعرضات للحوادث أثناء الذهاب إلى العينة
 .المدارس يعتمدن على النقل الخاص

ض االعتماد على النقل الخاص؛ وربما يعود وعند العودة ينخف
ذلك إلى عدم تمكن أولياء األمور من توصيل أبنائهم عند 
العودة؛ بسبب ظروف العمل كما سبقت اإلشارة إليه. وبلغت 

%، وبلغت نسبة  14 نسبة مستخدمي النقل الخاص من البنين
فبلغت نسبة البنات %. أما  55المتعرضين للحوادث حوالي 

، وبلغت نسبة المتعرضات % 59 هذه الوسيلة حوالياستخدام 
ممن تعرضن للحوادث أثناء العودة من المدارس  % 99حوالي 

  .التي شملتها

من البنات  أقلويتضح أيضاً أن استخدام البنين للنقل الخاص 
في هذه المرحلة، وبخاصة عند الذهاب إلى المدارس؛ ويعزى 

 متواضعة للبنات. لنقل المدرسي الفر خدمة ااذلك إلى تو

بلغت نسبة متوسط الذهاب ( 9( والشكل )99وكما يوضح الجدول )
واإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية على النقل الخاص من 

% من جملة تالميذ مدارس العينة.  59البنين والبنات حوالي 
( تلميذاً من بين 190وبلغ مجموع من تعرضوا منهم للحوادث )

ضوا للحوادث في هذه المرحلة، أي ما يشكل ( تلميذاً تعر955)
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% من جملة المتعرضين للحوادث في المرحلة  99حوالي 
  المتوسطة.

 النقل المدرسي 5-0-4

تنخفض نسبة استخدام البنين للنقل ، كما سبقت اإلشارة
خدمة للبنين في المدارس فر هذه الاالمدرسي لعدم تو

ارس العينة في % من جملة تالميذ مد 0حيث بلغت  الحكومية،
، ولم يتعرض منهم هذه المرحلة، أي أنها نسبة محدودة جداً 

 99. أما البنات فترتفع النسبة إلى أحد للحوادث المرورية
 %. 9وبلغت نسبة المتعرضات للحوادث حوالي %، 

وعند عودة التالميذ من المدارس، لم يحدث تغيير في نسبة 
م يتعرض منهم أحد ل ام البنين للنقل المدرسي، وأيضاً استخد

للحوادث المرورية. أما البنات فقد ارتفعت نسبة المستخدمات 
نسبة المتعرضات  وارتفعت%،  04لهذه الوسيلة إلى حوالي 

وادث المرورية % من جملة المتعرضات للح 01للحوادث إلى 
 التي شملتها العينة. هذه المرحلة مدارسأثناء العودة من 

بلغت نسبة متوسط الذهاب ( 9شكل )( وال99وكما يوضح الجدول )
واإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية على النقل المدرسي من 

% من جملة تالميذ مدارس العينة.  90.5البنين والبنات حوالي 
( تلميذاً من بين 51وبلغ مجموع من تعرضوا منهم للحوادث )

( تلميذاً تعرضوا للحوادث في هذه المرحلة، أي ما يشكل 955)
% من جملة المتعرضين للحوادث في المرحلة  1حوالي 

  المتوسطة.

 وسائل النقل األخرى 5-0-1

%  4.5تسهم هذه الوسيلة بنقل نسبة ضئيلة من التالميذ، بلغت 
أثناء الذهاب إلى  من تالميذ مدارس العينة في هذه المرحلة

، حيث بلغت نسبة  المدارس، إال أن تعرضهم للحوادث كان كبيراً
 9 حواليالنسبة  بلغت%. وعند العودة  90عرضين حوالي المت

أما  .% 9%، ومع ذلك انخفضت نسبة التعرض للحوادث إلى 
البنات فكان إسهام هذه الوسيلة بنقل نسبة ضئيلة جداً من 

% من تلميذات مدارس العينة في  9التلميذات، بلغت أقل من 
منها. أو العودة هذه المرحلة، سواء للذهاب إلى المدارس 

 أحد للحوادث المرورية. ولم يتعرض منهن
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بلغت نسبة متوسط الذهاب ( 9( والشكل )99وكما يوضح الجدول )
واإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية على وسائل النقل 

% من جملة تالميذ مدارس  4األخرى من البنين والبنات حوالي 
لميذاً ( ت40وبلغ مجموع من تعرضوا منهم للحوادث )العينة. 
( تلميذاً تعرضوا للحوادث في هذه المرحلة، أي 955من بين )

% من جملة المتعرضين للحوادث في المرحلة  5ما يشكل حوالي 
على الرغم من قلة إسهام هذه الوسيلة في نقل . فالمتوسطة

التالميذ أثناء رحالتهم المدرسية، إال أن خطورتها على سالمة 
 .  التالميذ عالية جداً

(: أعداد ونسب التالميذ المنتقلين والمتعرضين 99جدول )
 للحوادث المرورية في المرحلة المتوسطة حسب وسيلة النقل.

وسيلة 
 النقل

 النسبة المتعرضون النسبة المنتقلون

 95.11 901 49.09 1910 المشي
النقل 
 الخاص

1510 55.91 190 90.54 

النقل 
 المدرسي

9991 90.11 51 1.00 

وسائل 
 أخرى

105 4.10 40 1.51 

 900.00 955 900.00 95109 المجموع
ن في الذهاب المنتقلون= متوسط المنتقلي            

 والعودة.
ن في الذهاب المتعرضون= مجموع المتعرضي            

 والعودة.

(: نسب التالميذ المنتقلين والمتعرضين للحوادث 9) شكل
 لنقل.المرورية في المرحلة المتوسطة حسب وسيلة ا
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 المرحلة الثانوية 5-4

 طول مسافاتيزداد في هذه المرحلة،  نظراً لتباعد المدارس
 ،ميذ في هذه المرحلةالمدرسية التي يقطعها التال الرحالت

( 94و  90ويوضح الجدوالن )مقارنة بالمرحلتين السابقتين. 
رحلة المتوسطة أعداد ونسب تالميذ الم( 1و 1والشكالن )

والمتعرضين منهم للحوادث المرورية في المدارس التي شملتها 
العينة، أثناء الذهاب إلى المدارس والعودة منها في مدينة 

 الرياض.

( 44بلغ عدد مدارس هذه المرحلة التي شملتها العينة )
مدرسة، من المدارس الحكومية واألهلية للبنين والبنات. وتضم 

( 9099تلميذ وتلميذة. وقد تعرض منهم ) ( ألف91أكثر من )
تلميذاً للحوادث المرورية أثناء ذهابهم إلى المدارس 

% من جملة التالميذ في هذه  9.9وعودتهم منها، أي ما نسبته 
المدارس. أي أن نسبة تعرض التالميذ للحوادث المرورية في 
المرحلة المتوسطة قد تضاعفت مقارنة بالمرحلتين السابقتين، 

األخرى نسبة عالية جداً تؤكد مدى الخطورة التي يواجهها  وهي
 التالميذ أثناء رحالتهم المدرسية.

 المنتقلين (: أعداد ونسب تالميذ المرحلة الثانوية90جدول )
والمتعرضين منهم للحوادث المرورية أثناء الذهاب إلى 

 المدارس في مدينة الرياض.

وسيلة 
 النقل

 المجموع البنات البنون
إجمالي  إجماليالمتعرالالمنتقالمتعرمنتقال
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 استخلصت هذه البيانات من المسح الميداني

 

والمتعرضين  (: أعداد ونسب تالميذ المرحلة الثانوية94جدول )
منهم للحوادث المرورية أثناء العودة من المدارس في مدينة 

 الرياض.
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 استخلصت هذه البيانات من المسح الميداني

 المنتقلين (: نسب تالميذ المرحلة الثانوية1شكل )
والمتعرضين منهم للحوادث المرورية أثناء الذهاب إلى 

 المدارس في مدينة الرياض.

 

والمتعرضين منهم (: نسب تالميذ المرحلة الثانوية 1شكل )
للحوادث المرورية أثناء العودة من المدارس في مدينة 

 الرياض.

 

 

أما عن تعرض التالميذ للحوادث ووسائل انتقالهم فيتضح من 
 هذين الجدولين ما يأتي: 

 المشي 5-4-9
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نسبة التالميذ البنين  انخفضتإلى المدارس أثناء الذهاب 
، مقارنة تي شملتها العينة في هذه المرحلةالمشاة ال

؛ بسبب ازدياد طول المسافة التي يقطعها بالمرحلة المتوسطة
%، وبلغت نسبة المتعرضين  99حوالي  وبلغت النسبة التالميذ.

% من جملة المتعرضين   5.1منهم للحوادث المرورية حوالي 
في هذه المرحلة. أما أثناء الذهاب للحوادث المرورية 

%، ولم يتعرض  1 حوالي بنات فتنخفض نسبة المشي قليالً إلىال
 .أثناء الذهاب والعودة منهن أحد للحوادث

%  94إلى حوالي  قليالً  وعند العودة ترتفع نسبة المشي
عدم االرتفاع الكبير كما في  % للبنات. ويعزى 1.5 و للبنين،

 المرحلتين السابقتين إلى طول المسافة التي يقطعها تالميذ
نسبة  بلغت. هذه المرحلة، وسياقة التالميذ البنين للسيارة

% عند  5حوالي المتعرضين منهم للحوادث أثناء العودة إلى 
  فلم يتعرض منهن أحد للحوادث المرورية. البنات البنين. أما

، أن المشي بين البنين أكثر من البنات  نسبياً  و يتضح أيضاً
كثر تعرضاً للحوادث في هذه المرحلة، وأن البنين أيضا أ

البنات، كما هو الحال في المرحلتين  المرورية من
. وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السسابقتين
 السابقة. 

بلغت نسبة متوسط ( 90( والشكل )91وكما يوضح الجدول )
الذهاب واإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية مشياً على 

المدارس التي شملتها العينة األقدام من البنين والبنات في 
وبلغ مجموع من % من جملة تالميذ مدارس العينة.  99حوالي 

( تلميذاً 9099( تلميذاً من بين )10تعرضوا منهم للحوادث )
% من  1تعرضوا للحوادث في هذه المرحلة، أي ما يشكل حوالي 

 جملة المتعرضين للحوادث في المرحلة الثانوية

 النقل الخاص 5-4-0

النقل الخاص الوسيلة األساسية في نقل التالميذ في هذه  يشكل
بلغت نسبة التالميذ البنين الذين المرحلة التعليمية. و

اعتمدوا على النقل الخاص أثناء الذهاب في مدارس العينة في 
%، وبلغت نسبة المتعرضين منهم  19هذه المرحلة حوالي 

للحوادث  % من جملة المتعرضين 10للحوادث المرورية حوالي 
المرورية في هذه المرحلة أثناء الذهاب. أما البنات فترتفع 

 %، بينما ارتفعت 95نسبة المعتمدات على النقل الخاص إلى 
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نسبة المتعرضات للحوادث المستخدمات لهذه الوسيلة في  كثيراً 
% ممن تعرضن للحوادث أثناء  19هذه المرحلة إلى حوالي 

ا العينة، أي أن جل الذهاب إلى المدارس التي شملته
المتعرضات للحوادث أثناء الذهاب إلى المدارس يعتمدن على 

 النقل الخاص.

االعتماد على النقل الخاص؛ وربما  قليالً  وعند العودة ينخفض
يعود ذلك إلى عدم تمكن أولياء األمور من توصيل أبنائهم عند 
العودة؛ بسبب ظروف العمل كما سبقت اإلشارة إليه. وبلغت 

%، وبلغت نسبة  91ة مستخدمي النقل الخاص من البنين نسب
%. أما البنات فبلغت نسبة  19المتعرضين للحوادث حوالي 

%، وبلغت نسبة المتعرضات  90استخدام هذه الوسيلة حوالي 
 %.  14حوالي 

من البنات  أكثرويتضح أيضاً أن استخدام البنين للنقل الخاص 
ب إلى المدارس؛ ويعزى في هذه المرحلة، وبخاصة عند الذها

من التالميذ البنين في هذه المرحلة، بلغوا  اأن جزءً  ذلك إلى
وأن هناك السن القانوني لسياقة السيارة أو قاربوها، 

بعضهم دون السن  –أعداداً كبيرة من تالميذ هذه المرحلة 
يسوقون سياراتهم إلى المدارس؛ مما أدى إلى  –القانوني 

حول المدارس، ووقوع بعض الحوادث عرقلة الحركة المرورية 
 للبنات.  محدودةمدرسي فر خدمة نقل اتو المرورية، إضافة إلى

بلغت نسبة متوسط ( 90( والشكل )91وكما يوضح الجدول )
الذهاب واإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية على النقل 

% من جملة تالميذ مدارس  99الخاص من البنين والبنات حوالي 
( تلميذاً 115وبلغ مجموع من تعرضوا منهم للحوادث )العينة. 
( تلميذاً تعرضوا للحوادث في هذه المرحلة، أي 9099من بين )

% من جملة المتعرضين للحوادث في المرحلة  19ما يشكل حوالي 
  الثانوية

 النقل المدرسي 5-4-4

، تنخفض نسبة استخدام البنين للنقل كما سبقت اإلشارة
فر هذه الخدمة للبنين في المدارس االمدرسي لعدم تو

% من جملة تالميذ مدارس  0 أقل من الحكومية. حيث بلغت
 ، وبلغت العينة في هذه المرحلة، أي أنها نسبة محدودة جداً

. أما البنات فترتفع %0حوالي  منهم للحوادث نسبة المتعرضين



34 
 

 1أقل من %، وبلغت نسبة المتعرضات للحوادث  99النسبة إلى 
.% 

، لم يحدث تغيير في نسبة ميذ البنينعودة التال وعند
تلميذ واحد لحادث تعرض منهم وللنقل المدرسي،  هماستخدام

. أما البنات فقد ارتفعت نسبة % 0.4مروري، ويشكل ما نسبته 
ارتفعت كذلك %، و 00المستخدمات لهذه الوسيلة إلى حوالي 

 % من جملة المتعرضات 99نسبة المتعرضات للحوادث إلى 
للحوادث المرورية أثناء العودة من مدارس هذه المرحلة التي 

 شملتها العينة.

بلغت نسبة متوسط ( 90( والشكل )91وكما يوضح الجدول )
الذهاب واإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية على النقل 

% من جملة تالميذ مدارس  1المدرسي من البنين والبنات حوالي 
( تلميذاً 40عرضوا منهم للحوادث )وبلغ مجموع من تالعينة. 
( تلميذاً تعرضوا للحوادث في هذه المرحلة، أي 9099من بين )

% من جملة المتعرضين للحوادث في المرحلة  4ما يشكل حوالي 
 الثانوية

 وسائل النقل األخرى 5-4-1

إن ف ،االبتدائية والمتوسطة و الحال في المرحلتينكما ه
هذه المرحلة قليل، إال أنها  يذهذه الوسيلة بنقل تالم إسهام

% من  9 النسبة حوالي بلغتو أعلى منهما، وبخاصة للبنين.
تالميذ مدارس العينة في هذه المرحلة أثناء الذهاب إلى 
، حيث بلغت نسبة  المدارس، إال أن تعرضهم للحوادث كان كبيراً

%. وعند العودة ارتفعت النسبة قليالً  99المتعرضين حوالي 
%.  9ومع ذلك انخفضت نسبة التعرض للحوادث إلى %،  9إلى 

، ذه الوسيلة بنقل نسبة ضئيلة جداً أما البنات فكان إسهام ه
رس العينة في هذه المرحلة، % من تلميذات مدا 9بلغت أقل من 
أحد للحوادث  لذهاب أو العودة. ولم يتعرض منهنسواء أثناء ا

ثناء أثناء الذهاب، وتعرضت تلميذة واحدة أ المرورية
 .العودة

بلغت نسبة متوسط ( 90( والشكل )91وكما يوضح الجدول )
الذهاب واإلياب لمن يقومون برحالتهم المدرسية على وسائل 

% من جملة تالميذ  1ألخرى من البنين والبنات حوالي النقل ا
( 99مدارس العينة. وبلغ مجموع من تعرضوا منهم للحوادث )

تعرضوا للحوادث في هذه ( تلميذاً 9099من بين ) تلميذاً 
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% من جملة المتعرضين للحوادث  9، أي ما يشكل حوالي المرحلة
قلة إسهام هذه  الرغم منوعلى . المرحلة الثانويةفي 

أثناء رحالتهم المدرسية،  هذه المرحلة تالميذالوسيلة في نقل 
 .  إال أن خطورتها على سالمة التالميذ عالية جداً

تالميذ المنتقلين والمتعرضين (: أعداد ونسب ال91جدول )
 للحوادث المرورية في المرحلة الثانوية حسب وسيلة النقل.

وسيلة 
 النقل

 النسبة المتعرضون النسبة المنتقلون

 4.11 10 90.91 9191 المشي
النقل 
 الخاص

90909 99.40 115 19.99 

النقل 
 المدرسي

9051 1.00 40 0.15 

وسائل 
 أخرى

559 1.09 99 9.00 

 900.00 9099 900.00 94119 موعالمج
ن في الذهاب المنتقلون= متوسط المنتقلي            

 والعودة.
ن في الذهاب المتعرضون= مجموع المتعرضي            

 والعودة.
 

(: نسب التالميذ المنتقلين والمتعرضين للحوادث 90شكل )
 المرورية في المرحلة الثانوية حسب وسيلة النقل.
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مما سبق يتضح أن هناك عالقة بين وسائل نقل التالميذ 
المستخدمة في الرحالت المدرسية وتعرضهم للحوادث المرورية، 

(، حيث يتضح ارتفاع 95وتظهر هذه العالقة من خالل الجدول )
نسبة المتعرضين من التالميذ للحوادث المرورية المستخدمين 

 ا التي تستأجرها األسرة لنقل أبنائهالسيارات األجرة أو غيره
 والمستخدمين للنقل الخاص مع تقدم المرحلة التعليمية.

لين حسب وسيلة تقن إلى المن( نسب التالميذ المتعرضي95جدول )
 .النقل ومرحلة التلميذ التعليمية في مدينة الرياض

وسيلة 
 النقل

 الثانوية المتوسطة االبتدائية

 0.90 0.99 0.90 المشي
النقل 
 الخاص

0.19 5.41 1.41 

النقل 
 المدرسي

5.10 4.95 0.41 

وسائل 
 أخرى

1.59 9.09 9.91 

المنتقلون= متوسط المنتقلون في الذهاب             
 والعودة.

المتعرضون= مجموع المتعرضين في الذهاب             
 والعودة.

 

 أهم النتائج

 همها:توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة، من أ

( ألف تلميذ وتلميذة، وبلغ 50ضم مدارس العينة قرابة )ت .9
 اً ( تلميذ0019عدد المتعرضين منهم للحوادث المرورية )

% من جملة تالميذ مدار العينة.  1.09وتلميذة، ويشكلون 
وتشير تلك النتائج إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي 
يتكبدها المجتمع بسبب الحوادث المرورية، وفقدانه 

صر شابة من طاقاته البشرية، باإلضافة إلى ما يترتب لعنا
على تلك الحوادث من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية 

 على التالميذ المتعرضين للحوادث المرورية وأسرهم.
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أن تعرض البنين للحوادث المرورية أثناء رحالتهم  .0
( تلميذاً من 9100المدرسية أكثر من البنات، فقد تعرض )

، أي أن تعرض ( تلميذة911س العينة، مقابل )تالميذ مدار
 .ن للحوادث المرورية أكثر من ضعف تعرض البناتالبني

أن نسب المشاة ترتفع مع تقدم عمر التلميذ ومرحلته، إال  .4
في المرحلة الثانوية تنخفض نسبتهم؛ نتيجة لتباعد 

وأن  مدارس هذه المرحلة، وسياقة التالميذ للسيارات.
مرورية يزداد كذلك مع تقدم المرحلة التعرض للحوادث ال

التعليمية، ويعزى ذلك إلى تزايد طول المسافات التي 
 يقطعها التالميذ.

أن التالميذ المشاة أقل تعرضاً للحوادث المرورية من  .1
التالميذ الذين ينتقلون بواسطة وسائل النقل الثالث، حيث 

% من جملة تالميذ  09بلغت نسبة التالميذ المشاة حوالي 
مدارس العينة، بينما بلغت نسبة المتعرضين منهم 

. وبناء على (99، انظر الجدول )% 9.1للحوادث المرورية 
هذه النتيجة يعد المشي أكثر أماناً من غيره من وسائل 
النقل، إضافة إلى قلة تكلفته االقتصادية، وآثاره 
اإليجابية على صحة التالميذ والبيئة والحركة المرورية. 

شكلة أن حوادث دعس المشاة من التالميذ تعد من ولكن الم
أخطر الحوادث عليهم؛ ألنها تتصف بالخطورة والجسامة؛ 
للتفاوت الكبير في حجم طرفي الحادث، أي بين المركبة 
والعنصر البشري المصطدم معها. ومن النتائج التي ينتهي 
بها العنصر البشري في كثير من حاالت الدعس، الوفاة أو 

 بإصابات بليغة.اإلصابة 

أن اعتماد البنين على النقل الخاص في رحالتهم المدرسية  .5
فر خدمة النقل المدرسي اأكثر من البنات؛ نتيجة لتو

نسبياً للبنات. وأن هذا االعتماد يزداد بشكل كبير في 
، لوجود نسبة كبيرة منهم يذهبون إلى المرحلة الثانوية

 .نها بأنفسهمالمدارس على سياراتهم الخاصة التي يقودو

وتزداد  ،يسهم النقل الخاص بنقل نسبة كبيرة من التالميذ .9
هذه النسبة مع تقدم المرحلة التعليمية. وبلغت النسبة 

% من جملة تالميذ المدارس التي شملتها  90حوالي 
، انظر % للحوادث المرورية 5.4تعرض منهم العينة، 
المتعرضون للحوادث المرورية ويشكل  .(99الجدول )
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% من جملة المتعرضين  99ن على النقل الخاص المعتمدو
ارتفاع خطورة التعرض للحوادث المرورية، مما يشير إلى 

 هذه الوسيلة.للحوادث المرورية على 

% من تالميذ المدارس  1.1أما النقل المدرسي فيسهم بنقل  .9
فر االتي شملتها العينة، وغالبيتهم من البنات؛ لعدم تو

المدارس الحكومية، وترتفع هذه الخدمة للبنين في 
النسبة قليالً أثناء العودة. أما نسبة المتعرضين 

، انظر % 1.9للحوادث من مستخدمي هذه الوسيلة فبلغت 
 مما يشير إلى أن النقل المدرسي يتميز (.99الجدول )

 المرورية. التالميذ سالمةبمستوى جيد من 

سيارات  والتي تشمل ،تسهم وسائل النقل األخرىوأخيراً  .1
سبة محدودة من ، بنقل نوحافالت النقل العام  األجرة

، % من تالميذ مدارس العينة 0.4بلغت حوالي  التالميذ
وبخاصة البنين، إال أن نسبة تعرض مستخدميها للحوادث 

نسبة من تعرض منهم للحوادث  حيث بلغت، جداً  عالية
فهي بذلك  . (99، انظر الجدول )% 1.9المرورية حوالي 

 ون أخطر وسائل نقل التالميذ.تك

(: أعداد ونسب التالميذ )بنين وبنات( المنتقلين 99جدول )
والمتعرضين للحوادث المرورية في جميع المراحل حسب وسيلة 

 النقل.

وسيلة 
 النقل

المنتقلو
 ن

النسب
 ة

المتعرضو
 ن

النسب
 ة

نسبة 
المتعرضي

 ن
إلى  

ليتقالمن
 ن

 9.14 1.10 919 09.51 94094 المشي
قل الن

 الخاص
40091 99.90 9994 99.44 5.41 

النقل 
المدرس

 ي 

1901 1.19 910 1.99 1.90 

وسائل 
 أخرى

9999 0.01 19 1.95 1.91 

المجمو
 ع

11159 900.0
0 

0019 900.0
0 
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ن في الذهاب المنتقلون= متوسط المنتقلي            
 والعودة.

ن في الذهاب المتعرضون= مجموع المتعرضي            
 العودة.و

 

(: نسب التالميذ )بنين وبنات( المنتقلين والمتعرضين 99شكل )
 للحوادث المرورية في جميع المراحل حسب وسيلة النقل.

 

 

 الخاتمة والتوصيات -9

 الخاتمة 9-9

 وتعرضهم للحوادث التالميذ وسائل انتقالتناولت هذه الدراسة 
هم المدرسية، للذهاب إلى المدارس المرورية أثناء رحالت

وعودتهم منها، وتهدف إلى معرفة حجم استخدام التالميذ 
أثناء رحالتهم  همأكثر أمانا لنقل ، وأيهالوسائل النقل

تعزيز ، والعمل على المدرسية، وأيها أكثر خطورة عليهم
 .لهمالسالمة المرورية 

لرياض، اعتمدت الدراسة على عينة عشوائية من مدارس مدينة ا
( مدرسة للبنين والبنات، موزعة على مراحل 901بلغ عددها )

( مدرسة 45( مدرسة ابتدائية، و)19منها ) التعليم العام
. وقد أعدت استبانة لمعرفة ( مدرسة ثانوية44متوسطة، و)

الوسائل التي يستخدمها التالميذ أثناء ذهابهم إلى المدارس، 
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رضوا منهم للحوادث حسب وأثناء العودة منها، وكذلك الذين تع
وسيلة النقل. ووزعت هذه االستبانة على كل فصل من فصول 

-9199خالل العام الدراسي  المدارس التي شملتها العينة
تعبئتها أحد الكوادر باإلشراف والمتابعة على  . وقامهـ9199

 البشرية في المدرسة.

 بلغ عددو( ألف تلميذ وتلميذة، 50مدارس العينة قرابة ) ضمت
، وتلميذة اً ( تلميذ0019المتعرضين منهم للحوادث المرورية )

العينة. وتشير تلك  س% من جملة تالميذ مدار 1.09ويشكلون 
النتائج إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي يتكبدها 
المجتمع بسبب الحوادث المرورية، وفقدانه لعناصر شابة من 

تلك الحوادث من طاقاته البشرية، باإلضافة إلى ما يترتب على 
آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على التالميذ المتعرضين 

 للحوادث المرورية وأسرهم.

أما بالنسبة لتعرض التالميذ للحوادث المرورية أثناء رحالتهم 
المدرسية والوسيلة المستخدمة في هذا االنتقال، فقد وجد أنه 

ة مشياً في المتوسط بلغ عدد من ينتقلون بين البيت والمدرس
عدد المتعرضين  وبلغ .وتلميذة اً ( تلميذ94094على األقدام )

وتلميذة، أي ما نسبته  اً ( تلميذ915منهم للحوادث المرورية )
. وبلغ في المتوسط عدد من ينتقلون بين البيت 9.14%

وتلميذة. وبلغ  اً ( تلميذ40091والمدرسة على النقل الخاص )
 اً ( تلميذ9994رية )عدد المتعرضين منهم للحوادث المرو

%. وبلغ في المتوسط عدد من 1.90وتلميذة، أي ما نسبته 
( 1901ينتقلون بين البيت والمدرسة على النقل المدرسي )

وتلميذة. وبلغ عدد المتعرضين منهم للحوادث  اً تلميذ
 %. أما9.14وتلميذة، أي ما نسبته  اً ( تلميذ910المرورية )

توسط عدد من ينتقلون عليها المفي فبلغ  وسائل النقل األخرى
وتلميذة. وبلغ عدد  اً ( تلميذ9999بين البيت والمدرسة )

وتلميذة، أي  اً ( تلميذ19المتعرضين منهم للحوادث المرورية )
 %.1.91ما نسبته 

، فقد النقلعلى وسائل  لتعرض التالميذ للحوادثأما بالنسبة 
ن وجد أنه في المتوسط، أي متوسط الذهاب والعودة للبني

%  09والبنات، بلغت نسبة الذين ينتقلون مشياً على األقدام 
من جملة تالميذ مدارس العينة، وأنهم أقل التالميذ تعرضاً 

، حيث بلغت نسبة المتعرضين منهم للحوادث للحوادث المرورية
. يليه من حيث مستوى السالمة النقل % 9.1المرورية حوالي 
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% من جملة  90حوالي المدرسي، حيث أسهم في المتوسط بنقل 
 1، تعرض منهم للحوادث المرورية حوالي تالميذ مدارس العينة

% ، أي أنه  90. أما النقل الخاص فقد أسهم بنقل حوالي %
التالميذ، إال أن نسبة تعرض  أكثر الوسائل استخداماً في نقل

% من  99التالميذ للحوادث على هذه الوسيلة مرتفعة، حيث أن 
دث في مدارس العينة كانوا يستخدمون النقل المتعرضين للحوا

. وتزداد خطورة هذه الوسيلة بين البنين، ومع تقدم الخاص
والتي تشمل  –. أما وسائل النقل األخرى المرحلة التعليمية

فهي أقل الوسائل استخداماً  –سيارات األجرة والنقل العام 
نة، فقط من جملة تالميذ مدارس العي % 0لنقل التالميذ حوالي 

، حيث بلغت نسبة المتعرضين منهم إال أنها أكثرها خطورة
أخطر وسائل نقل  ها، أي أن% 1.9للحوادث المرورية حوالي 

 .التالميذ

 التوصيات 9-0

 ، تبرز التوصيات اآلتية:نتائج الدراسةوبناءً على 

مشي التالميذ أثناء ذهابهم  الدراسة وجدت أن نظراً ألن - 9
أكثر أماناً من غيره من  ،منها وعودتهم ،إلى المدارس

، إضافة إلى قلة تكلفته االقتصادية، وآثاره النقلوسائل 
البيئة والحركة المرورية؛ و صحة التالميذ اإليجابية على

لذا يوصى بتشجيع التالميذ على المشي وتهيئة الطريق لهم؛ 
ومن  من األخطار المرورية. لتحقيق المزيد من السالمة لهم

التي و المبنية على أسس علمية، واإلجراءاتأهم الخطوات 
بـ" المشي اآلمن". ومن أهم يجب اتخاذها إليجاد ما يعرف 

 عناصر المشي اآلمن:

هناك بعض األعمال التي تسهم في تهيئة المسار اآلمن:  -أ 
رفع مستوى سالمة التالميذ في الطريق أثناء ذهابهم إلى 

 ، ومن أبرزها:مدارسهم وعودتهم منها مشياً على األقدام

 مشياً على األقدام التالميذيسلكها  التياألرصفة  تحسين -
أثناء رحالتهم المدرسية؛ إليجاد المسار اآلمن الذي 

 يبعدهم عن مسارات السيارات وأخطارها.

وضع خطوط عبور المشاة في األماكن التي يكثر من خاللها  -
 عبور التالميذ، وعند اإلشارات المرورية. 
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في المواقع ذات  وئية لعبور التالميذوضع إشارات ض -
 الكثافة المرورية ويكثر فيها عبور التالميذ .

وضع اللوحات اإلرشادية في الشوارع القريبة من  -
،   School Zoneالمدارس ومنها، لوحة "منطقة مدارس" 

 .School Crossingولوحة "عبور التالميذ"  

ن وضع لوحات تحديد السرعة على الشوارع القريبة م -
 المدارس، وبخاصة أثناء أوقات دخول وخروج التالميذ.

وضع المطبات الصناعية بالقرب من المدارس لتخفيف  -
 السرعة قبل االقتراب منها. 

: ضرورة اتباع التالميذ لقواعد قواعد المشي اآلمن -ب 
 المشي اآلمن، ومن أهمها:

 اختيار الطريق الذي يتسم بأفضل درجات األمان. -

عداد للتوقف أو التحرك حسب حالة اليقظة واالست -
 الطريق.

وقوف التلميذ على الرصيف والتأكد من خلو الطريق قبل  -
 العبور.

 التأكد من رؤية الطريق بوضوح. -

أال يحاول التلميذ أن يجعل الحركة المرورية تتوقف  -
 له.

 المشي أثناء العبور وعدم الجري. -

 الحرص على عبور الشوارع من األماكن المخصصة لعبور -
المشاة، وعليه التأكد من خلو الشارع أو توقف الحركة 
المرورية قبل العبور، وأن السائقين يرونه أثناء 

 عبوره أمامهم.

عند التقاطعات المزودة بإشارات مرورية للمشاة، يجب  -
على التلميذ عدم العبور إال بعد رؤية اإلشارة الخضراء 

 ورية.للعبور، والتأكد من خلو الطريق من الحركة المر

في حالة عدم وجود أرصفة على جانبي الطريق، على  -
التلميذ أن يسير في الجانب األيسر من الطريق؛ ليسير 

 مقابال للحركة المرورية، ليتمكن من رؤية السيارات.

حيث يقوم المرشد بقيادة التالميذ مرشد عبور التالميذ:  -ج 
وإرشادهم أثناء عبورهم للشوارع الرئيسية أو 

، وبخاصة عند التقاطعات التي يكثر فيها عبور المزدحمة
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التالميذ لهذه الشوارع. ويحمل المرشد إشارة "قف" 
المرورية، فإذا قاد التالميذ للعبور؛ تلزم الحركة 

 عبور المشاة. المرورية بالتوقف التام أثناء

لنقل المدرسي زيادة دعم وزارة التربية والتعليم ل – 0
نقل التالميذ. ومن أبرز أعمال  وتشجيعه؛ لزيادة إسهامه في

 الدعم:

التوسع في خدمة النقل المدرسي لتشمل التالميذ  -أ 
   البنين. 

تحديد نطاقات المدارس، وحصر خدمة النقل المدرسي لكل  -ب 
 مدرسة في نطافها.

كما في الدول  تحسين مواصفات حافالت النقل المدرسي -ج 
 ، ومن أهمها:المتقدمة

 .من الحافلة في الجهة الخلفيةوجود مخرج طوارئ  -

تزويد الحافالت باألنوار الحمراء المتقطعة التي  -
 إنزال التالميذ.إركاب أو تستخدم عند 

تزويد نوافذ الحافالت بشبك حماية ؛ لمنع التالميذ من  -
 إخراج رؤوسهم من النوافذ.

 تزويد الحافالت بذراع جانبي في طرفه إشارة "قف"؛ -
لة توقف الحافلة إلركاب أو ليستخدمها السائق في حا

 .؛ إللزام الحركة المرورية بالوقوفتنزيل التالميذ

( متر؛ 9.05تزويد الحافالت بذراع أمامي طوله حوالي ) -
ليستخدمه السائق في حالة التوقف؛ إلبعاد التالميذ من 
أمام الحافلة؛ ليعطيه مجاال لرؤيتهم أثناء مرورهم 

 أمامها عند عبورهم الشارع.

 لحافالت.تكييف ا -

ضرورة تمييز حافالت النقل المدرسي باللون األصفر، كما  -
هو معمول به في بعض دول العالم، وتغيير اللون األصفر 

 للحافالت التي تستخدم لنقل العمال.

كتابة عبارة "حافلة مدرسية" على مقدمة الحافلة  -
وخلفها؛ للفت انتباه سائقي المركبات األخرى، ألخذ 

 الحذر. 

 قعد لكل تلميذ.أن يخصص م -

 أن يوضع على كل حافلة رقم تسلسلي؛ لتمييزها. -
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 اختيار السائقين وتدريبهم. -د 

تحديد الضوابط التي تساعد على حماية التالميذ  -هـ 
وسالمتهم، بدءً من موقع انتظارهم لحافلة النقل المدرسي، 
وأثناء الركوب، وأثناء سير الحافلة، وعند نزولهم 

 م عنها.منها، وحتى ابتعاده

ساحات مخصصة لحافالت النقل المدرسي أمام  إيجاد -و 
المدارس، تكون حركة الحافالت فيها باتجاه واحد، ويكون 
باب الحافلة مواجهاً لبوابة المدرسة، ويمنع منعاً باتاً 

 في هذه المنطقة وقوف غير حافالت النقل المدرسي.

قل استخدام التقنية الحديثة في جدولة حافالت الن -ز 
 المدرسي وتحديد مسارات خطوطها.

 الحد من االعتماد على النقل الخاص في نقل التالميذ.  - 4

تشديد الرقابة المرورية للمرور على  حث اإلدارة العامة – 1
حول المدارس لمراقبة حركة السير والمخالفات المرورية 
كالسرعة الزائدة، والقيادة المتهورة، والتفحيط، 

 خصة سياقة.والقيادة بدون ر

وضع خطة إستراتيجية أن تقوم وزارة التربية والتعليم ب – 5
شاملة للتثقيف والتوعية المرورية، وبخاصة للتالميذ، 

 تشارك فيها جميع الجهات ذات العالقة. 

تشجيع القيام بدراسات مستفيضة عن وسيلتي المشي والنقل  - 9
 المدرسي ودور كل منهما في نقل التالميذ، وآثارهما

 اإليجابية على البيئة واالقتصاد والصحة وغيرها.
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Pupils' Transportation Modes and Traffic Accidents 

 in Riyadh City 

Abstract 

This study examines the traffic safety of students during school trips, in Riyadh. It 

aims to identify the extent of the contribution of transport to transport pupils (boys 

and girls). Also the extent of their exposure to traffic accidents by all modes of 

transportation during their school trips, according to students' sex and education 

level. Finally to identify pupils' safety level during their school trips, and to make 

some proposals to promote it. 

The importance of this study stems from its concern in students' safety, whom the 

government is keen great care to develop and qualify, but this category is facing 

dangerous traffic flow during their school trips; therefore its findings are of interest 

to decision-makers to help them focus on supporting safest modes to transport 

students during school trips. 

A random sample of (109) were school selected, a questionnaire was prepared and 

distributed on all students in these schools. Thus the number of the sample of 

students (49 561) male and female pupils was obtained from all school levels of 

general education. 

Among the main findings of the study is that, about 26% of the total sample were 

walking to/from schools, and walking to school is safer than any mode of 

transportation. Followed in terms of level of safety by school bus transportation, 

but its share is about 10% of the total sample. Whereas 62% of pupils used private 

car, which means it is the most commonly used means of pupils' transportation, but 

the risk is too high, and differ based on school education level and gender of 

student. Finally the other modes of transportation - which include taxis and public 

transport - is less used means of transportation about 2% of the total pupils' sample, 

but it is the most dangerous mode. 

The study come up with several recommendations, notably to encourage students 

to walk to school, and create a save sidewalk for them; since it was found that 

walking pupils to school were safer than those used other means of transport, also 

walking is more economic, and has a positive effects on students' health, 



49 
 

environment, and traffic. Another recommendation to The Ministry of Education to 

put more support and encouragement to school bus transportation, to increase its 

contribution in pupils' transportation, and several proposed ideas were made for 

this purpose. 
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