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 دور المدن المتوسطة الحجم 
فى التنمية الحضرية

بالتطبيق على منطقة مكة المكرمة 
بالمملكة العربية السعودية

دكتورة  / مرفت �أحمد خالف

ا�شتاذ م�شارك - جامعة اأم القرى

ا�شتاذ م�شاعد - جامعة املن�شورة   

مقدمة : 
الآونة  يف  امللًحة  الق�ضايا  من  التنمية  ق�ضية  اأ�ضبحت 

التي تعد حمور اهتمام  التنمية احل�ضرية  الأخرية, وخا�ضة 

امل�ضئولني و�ضناع القرار وذلك من منطلق اأن حتقيق التنمية 

الأ�ضا�ضية  الحتياجات  من  الأدنى  احلد  توفري  ي�ضمن 

املتحدة  الأمم  هيئة  قامت  فقد  ولهذا   , لل�ضكان  والرتفيهية 

   Development  بدور فعال يف ن�ضر فكرة التنمية احل�ضرية

حينما   , 1951م  عام  منذ  الدويل  امل�ضتوى  على    Urban
عملت على درا�ضة املراكز الجتماعية والعالقة بني املجتمع 

على  من�ضبا  الهتمام  كان  ولقد   . القومي  واملجتمع  املحلى 

املجتمعات الريفية , حيث كان الرتكيز الأ�ضا�ضي على التعاون 

بني ال�ضكان واجلهود احلكومية بهدف التن�ضيق بني اخلدمات 

الزراعية وال�ضحية , ولكن تقرير احلالة الجتماعية لل�ضكان 

عام 1957م اأكد على �ضرورة الهتمام باملجتمعات احل�ضرية 

احل�ضرية  التنمية  وتعني   . بذلك  الهتمام  وجه  ثم  ومن 

نوع  لإيجاد  والريفية  احل�ضرية  املراكز  بني  العالقة  تنظيم 

ال�ضكان  توزيع  بني  وفيما  جهة  من  بينهما  فيما  التوازن  من 

باملراكز احل�ضرية وتوزيع اخلدمات واملرافق ال�ضرورية فيها 

من جهة اأخرى , مبعنى اأخر هي تغيري مدرو�س وخمطط له 

, بحيث ل  توازن يف املنظومة احل�ضرية  اإحداث  اإىل  يهدف 

اأو  منطقة  يف  ح�ضري  تركز  اأو  ح�ضرية  هيمنة  هناك  يكون 

اإقليم دون اأخر ) اخلريف , 2010م , �س 68 (.    

تدور  فهي  الأوىل  بالدرجة  جغرافية  ق�ضية  والتنمية 

حمور  هو  وهذا  وبيئته  الإن�ضان  بني  العالقة  حول  اأ�ضا�ضا 

اجلغرافيا  اأن   » ماكندر   « ذكر  فقد   , اجلغرافية  الدرا�ضة 

التفاعل  تتبع  الرئي�ضة حول  الذي تتمحور وظيفته  العلم  هي 

اأف�ضل  تعنى  اجلغرافيني  لدى  فالتنمية  وبيئته.  الإن�ضان  بني 

 , �ضكانه  رفاهية  لتحقيق  ما  اإقليم  موارد  ل�ضتغالل  ال�ضبل 

معها  ويختلف  لآخر  نطاق  من  توزيعها  يختلف  املوارد  فهذه 

ومن   , ذلك  على  ال�ضكان  مقدرة  ح�ضب  ا�ضتغاللها  طرق 

 , احلياة  نوعيات  م�ضتويات  تفاوت  على  ذلك  ينعك�س  ثم 

م�ضتويات  يف  املكانية  الختالفات  ق�ضية  تظهر  هنا  ومن 

الختالفات  اإبراز هذه  دور اجلغرايف يف  ياأتي  وهنا  التنمية 

)Hartshorne, H., 1968,p 17(. ويف الن�ضف الثاين 

احل�ضرية  للتنمية  جديد  مفهوم  ظهر  الع�ضرين  القرن  من 

احل�ضرية  امل�ضاكل  عن  بحثا   » م  �ضكوت1969   « كتب   فقد 

, كذلك  للمدن  والجتماعية  الف�ضيولوجية  ت�ضمن احلاجات 

اأعمال اأخرى تتعلق بربامج جتديد املدن واملدن النموذجية , 

ويتمثل هذا يف حركة تخطيط املدن والقرى يف بريطانيا منذ 

عام 1947م .

فمن   , املدينة  ماهية  حول  احلديث  نود  الأمر  بداية  ويف 

املعروف اأنه ل يوجد تعريف حمدد ملعنى املدينة ب�ضكل عام 

تتفق عليه كل الدول , واإمنا لكل دولة تعريف للمدينة وفقا ملا 

يتنا�ضب مع ظروفها , ولكن الأ�ضا�س يف حتديد معنى املدينة 

هو احلجم ال�ضكاين , وهو الأ�ضا�س الذي اجتمعت عليه معظم 

دول العامل يف تعريفها للمدينة خا�ضة اإذا  كان معظم هوؤلء 

ال�ضكان ل يعملون بالزراعة , ومن ثم فاإنه من خالل العتماد 

على احلجم ال�ضكاين يف تعريف املدينة ميكن لنا اأن ن�ضنف 

املدن طبقا لهذا احلجم اإىل مدن �ضغرية ومتو�ضطة وكبرية 

عليه  متفق  غري  اأي�ضا  الهرمي  الت�ضنيف  هذا  حتى  ولكن   ,

عامليا لكنه يختلف من دولة لأخرى طبقا لأمناطها احل�ضرية 

والأن�ضطة  ال�ضكاين  احلجم  ويعد   . القت�ضادية  وتراكيبها 

املدينة من وظائف  تقدمه  وما   , الزراعية  القت�ضادية غري 

كل  للمدينة  اجلغرافية  اخل�ضائ�س  اإىل  بالإ�ضافة  لإقليمها 

هذا هو الأ�ضا�س يف ت�ضنيف املدن اإىل مدن �ضغرية ومتو�ضطة 

وكبرية .

ت�ضكل املدينة جمال حيويا يف حتقيق التنمية القت�ضادية 

توفري  يف  لها  الفاعل  الدور  خالل  من  وذلك  والجتماعية 

تتم عملية  بوا�ضطتها  اإذ   , املكانية  للتنمية  الأ�ضا�ضي  الهيكل 

تطوير وتنمية الن�ضاط القت�ضادي , ومن هنا جاء الرتكيز يف 

جممل الدرا�ضات احل�ضرية على الهتمام بالبيئة احل�ضرية 

بدرا�ضة  منها  يتعلق  ما  خا�ضة  ال�ضريعة  متغرياتها  ومتابعة 

الأ�ضا�ضي  العامل  ت�ضكل  كونها  للمدينة  العامة  اخلدمات 

ذلك  ينعك�س  وبالتايل   , للمدينة  احل�ضري  النمو  عملية  يف 

املتخ�ض�ضني  ومعظم   . داخلها  ال�ضكان  حركة  زيادة  على 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املدن  تقوم  اأن  يتوقعون  املدن  اإمناء  يف 

بوظائف املكان املركزي , وهذا يعني قيام هذه املدن بتقدمي 
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اأن يكون لهذه  خدمات لل�ضكان من خارج حدودها , وينبغي 

املدن دور الربط والنقل والن�ضر مع مناطق اأخرى مبعنى اأن 

تكون هناك قنوات ت�ضري فيها املنتجات والب�ضائع واخلدمات 

واملناطق  الجتاهات  كل  اإىل  والعادية  منها  الفنية  املختلفة 

احل�ضرية والريفية مبختلف اأحجامها وم�ضتوياتها , وبالعك�س 

اأي�ضا حتى تكتمل �ضورة التبادل . واإذا كانت املدن ال�ضغرية 

جمال  يف  بارز  بدور  تقوم  فاإنها  الوظائف  بهذه  واملتو�ضطة 

التو�ضط  يف  دورها  ويكون     Modernization التحديث  

يتعلق  فيما    Functional  Intermediacy الوظيفي  

بتنقل ال�ضلطة واملعامالت املالية .....اإلخ , وبهذا تكون املدن 

منها  ت�ضتفيد  التنمية  لق�ضية  معاي�ضة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

وتوؤثر فيها ) احلماد وحممد , 1406هـ , �س34 (.

باعتباره  لالإن�ضان  موجهة  عملية  هي  احل�ضرية  التنمية 

تهدف  فهي  ولذلك   , املجتمع  تطوير  يف  الفاعل  العن�ضر 

امل�ضروعات  خالل  من  الأفراد  دخول  م�ضتوى  رفع  اإىل 

كغريها  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضهدت  ,وقد  القت�ضادية 

وذلك عن  الكبرية احلجم  باملدن  كبريا  اهتماما  الدول  من 

طريق تطبيق العديد من م�ضاريع التنمية احل�ضرية بها مما 

واملدن  الكبرية  املدن  بني  وا�ضحة  فروقات  وجود  اإىل  اأدى 

املتو�ضطة, فالنمو احل�ضري غري املتوازن يوؤدى اإىل ال�ضغط 

يتطلب  مما  التنموية  امل�ضروعات  وعلى  املوارد  بع�س  على 

لتوجيه  ح�ضرية  �ضيا�ضة  �ضياغة  �ضرورة  الأحيان  بع�س  يف 

النمو  يف  املعقول  التوازن  من  نوع  واإيجاد  احل�ضري  النمو 

الكبرية  املدن  الريف واحل�ضر من جهة, وبني  ال�ضكاين بني 

الدول  بع�س  انتهجت  فقد  لذا  اأخرى,  جهة  من  وال�ضغرية 

واملتو�ضطة,  ال�ضغرية  املدن  ت�ضجيع منو  اإىل  تدعو  �ضيا�ضات 

املدن  هذه  نحو  القت�ضادي  النمو  توجيه  خالل  من  وذلك 

النمو  ومع  الأخرية  ال�ضنوات  )اخلريف,1998,�س4(.وفى 

الوحدات  نق�س  مثل  امل�ضاكل  بع�س  ظهرت  للمدن  ال�ضريع 

ال�ضكنية وارتفاع معدلت البطالة والتلوث البيئي وغريها من 

امل�ضكالت التي يرجع ال�ضبب الأ�ضا�ضي لها اإىل تكد�س املدن .

ويوؤكد البع�س على الرتكيز على دور امل�ضتوطنات ال�ضغرى 

الريفية  والتنمية  احل�ضرية  التنمية  بني  الربط  عملية  يف 

وهما عمليتان ل ميكن ف�ضل اأحدهما عن الأخرى , فاملدن 

الو�ضل بني كل من  تكون همزة  لكي  املر�ضحة  ال�ضغرى هي 

قيام  يف  ذلك  ويتمثل  الريفية,  والتنمية  احل�ضرية  التنمية 

املناطق  يف  للنمو    CATALIST املحفز  بدور  املدن  هذه 

الريفية بحيث يناط بها مهمة حتريك ركود الريف من خالل 

الثقايف  لالإ�ضعاع  وبوؤرًا  والت�ضويق  للخدمات  كمراكز  دورها 

والتكنولوجي , ويف نف�س الوقت فاإن هذه املدن ال�ضغرية هي 

ميكن  والتي  احل�ضري  النظام   عليها  يرتكز  التي  القاعدة 

اأن ت�ضهم يف حتقيق التزان املن�ضود له )اجلار اهلل , اأحمد, 

املدن  هذه  يف  ال�ضتثمار  اأن  كما  �س168-167(.   2000م, 

املتو�ضطة وال�ضغرية  يوؤدى اإىل توفري فر�س العمل للعاطلني 

الهجرة  اأنه �ضيحد من  الريفيني كما  واملهاجرين  العمل  عن 

اإىل املدن الكبرية . 

جتدد الهتمام باملدن املتو�ضطة يف اإطار تداعيات ظاهرة 

على �ضرورة جتديد  املختلفة  الدرا�ضات  اأكدت  العوملة حيث 

ال�ضرتاتيجيات احل�ضرية يف العامل باإعطاء املكانة الالزمة 

الوظيفية  الأدوار  حتديد  واإعادة  املدن  من  النوعية  لهذه 

طاقتها  مالئمة  واأي�ضا  املدن  لهذه  والعمرانية  والقت�ضادية 

املدن  �ضبكة  يف  اأ�ضا�ضية  ارتكاز  قواعد  اإىل  لتتحول  الذاتية 

الوطنية. 

وقد جاءت فكرة البحث حول درا�ضة دور املدن املتو�ضطة 

يف التنمية احل�ضرية نظرا لل�ضغط الواقع على املدن الكبرية 

يف اأن تلبى احتياجات ال�ضكان , فمع منو املدن ترتفع تكلفة 

على  ال�ضغوط  وتزداد  لل�ضكان  الأ�ضا�ضية  الحتياجات  تلبية 

حجمها  زاد  قد  الكبرية  فاملدن   , والطبيعية  البيئية  املوارد 

ال�ضعب  من  اأ�ضبح  التي  الدرجة  اإىل  الأخرية  الفرتة  خالل 

من  فكان  املدن  هذه  يف  جديدة  منو  اإمكانات  توفر  معها 

ال�ضروري البحث عن متنف�س جديد يقوم بامل�ضاهمة يف هذا 

بهذا  للقيام  املتو�ضطة  املدن  دور  تدعيم  فاإن  ولهذا   , الدور 

الدور هو حماولة لتخفيف حدة املركزية وما ي�ضاحبها من 

تكد�س اخلدمات احلكومية يف عدد حمدود من املدن الكربى 

حيث اأنه لبد من تعزيز �ضيا�ضية الالمركزية , هذا بالإ�ضافة 

لقطاع  الالزمة  اخلدمات  توفري  على  املدن   هذه  قدرة  اإىل 

الريفية  املناطق  من  الن�ضبي  قربها  نتيجة  بكفاءة  الزراعة 

املجاورة مما يعترب يف حد ذاته ميزة ن�ضبية ميكن من خاللها 

تنويع القاعدة القت�ضادية لالأقاليم الريفية عن طريق توفري 

 PP, 1984,  .48-10( الزراعة  قطاع  خارج  عمل  فر�س 

.)Dennis A. Rondinelli
حيث   , ت�ضييقه  ميكن  ل  والريف  املدينة  بني  ال�ضرخ  اإن 

يظهر عادة من خالل �ضبكة من املدن غري كاملة , ومفككة , 

وو�ضط ريفي قليل اخلدمات , مع وجود بع�س املدن الكبرية 

دكتورة / مرفت اأحمد خالف   دور المدن المتوسطة الحجم  فى التنمية الحضرية
بالتطبيق على منطقة مكة المكرمة  بالمملكة العربية السعودية
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التي ت�ضتقطب معظم الفعاليات الوطنية . هذه املدن الكبرية 

يعرب عنها » بت�ضخم الراأ�س « والتي تاأخذ بعدا خميفا - كما 

املدن  لهذه  التجميعية  القوة  اإن   - هو احلال يف مدينة جدة 

املهيمنة متيزها ب�ضرعة عن املدن الأخرى يف البالد , ومن 

, فاإن الفرق ي�ضبح كبريا  الثانية  اإىل املدينة  املدينة الأوىل 

من حيث عدد ال�ضكان ) ج - جازي�س , وزميله , 1996م, �س 

. ) 243

دورها  يف  املتو�ضطة  للمدن  الن�ضبية  الأهمية  زادت  ولقد 

هيئة  عقدت  فقد  ولهذا   , احل�ضرية  التنمية  دعم  يف 

املدن  اأهمية  ملناق�ضة  الغر�س  لهذا  موؤمترا  املتحدة  الأمم 

الأمم  مبركز  الوطنية  التنمية  يف  وال�ضغرية  املتو�ضطة 

املتحدة للتنمية الإقليمية باليابان عام 1982م )اخل�ضريي, 

2004م,�س29(.كما نظم الحتاد اجلغرايف املغربي بتعاون 

ندوة  اليو�ضفية  مبدينة  للتنمية  املحلية  املبادرات  جمعية  مع 

وطنية مو�ضوعها » املدن املتو�ضطة بني اإرث املا�ضي ومعوقات 

الندوة  هذه  تناولت  وقد   » امل�ضتقبل  ورهانات  احلا�ضر 

املدن  تنمية  باإ�ضكاليات  مرتبطة  وق�ضايا  مو�ضوعات  عدة 

املتو�ضطة باملغرب .  كما ظهرت اأهمية املدن املتو�ضطة خا�ضة 

يف  العمرانية  والتهيئة  احل�ضري  النمو  ا�ضرتاتيجيات  يف 

العامل وذلك من خالل انعقاد املوؤمتر التا�ضع ع�ضر لالحتاد 

عام  املتحدة  الأمم  قمة  ويف   , بر�ضلونة  يف  العاملي  املعماري 

1996م حيث جاء التاأكيد على اأهمية التفكري والبحث حول 

املدن املتو�ضطة ودورها يف التح�ضر العاملي وكذلك دورها يف 

احلد من ظاهرة ال�ضتقطاب التي متار�ضها املدن الكربى .  

عامليا  املتو�ضطة  املدن  مفهوم  اأن  اإىل  الإ�ضارة  نود  وبداية 

يختلف من دوله لأخرى حيث اأن حتديد املدن املتو�ضطة يعتمد 

والأ�ضا�س  احلجمي  الأ�ضا�س   : هما  رئي�ضيني  اأ�ضا�ضني  على 

باحلجم  واملرتبط  احلجمي  لالأ�ضا�س  بالن�ضبة   , الوظيفي 

ال�ضكاين للمدينة فهذا عليه اختالفا كبريا بني خمتلف دول 

على  بناءا  يتحدد  املتو�ضطة  املدينة  حجم  اأن  حيث  العامل 

ال�ضكاين  احلجم  بني  فالعالقة  دولة  لكل  ال�ضكاين  احلجم 

للمدن املتو�ضطة وبني احلجم ال�ضكاين للدولة عالقة طردية 

مبعنى اأنه كلما زاد احلجم ال�ضكاين للدولة كلما ارتفع احلد 

الأ�ضا�س  اأما   , بها  املتو�ضطة  للمدن  ال�ضكاين  للحجم  الأدنى 

القت�ضادية  الأن�ضطة  طبيعة  على  يعتمد  والذي  الوظيفي 

التي تقدمها املدينة املتو�ضطة وكذلك اخل�ضائ�س العمرانية 

ي�ضاند  الدول وهو  تتفق عليه غالبية  الأ�ضا�س تكاد  بها فهذا 

ويدعم الأ�ضا�س احلجمي .

تظهر اأهمية املدن املتو�ضطة يف التنمية مبا لها من مزايا 

اأو كمراكز  اأو خدمات  تدعم دورها التنموي كمراكز ت�ضويق 

حتقيق  يف  فعاًل  دورًا  اأي�ضا  لها  اأن  كما  ال�ضناعي,  للتوطني 

التنمية املتوازنة حيث اأن غياب دور هذه املدن قد يوؤدى اإىل 

للمراكز احل�ضرية  املتوازن  الهرمي  الت�ضل�ضل  وجود خلل يف 

وما يرتتب على ذلك من تدهور يف قطاعات التنمية املتوازنة 

يف  كبري  دور  لها  املتوازنة  املنظمة  احل�ضرية  فالهرياركية   ,

اأنها ت�ضمن  عملية النمو احل�ضري والتنمية احل�ضرية حيث 

توزيع اخلدمات واملرافق الأ�ضا�ضية ب�ضورة متوازنة يف الإقليم 

درجات  خمتلف  بني  الفجوة  تقلي�س  على  تعمل  اأنها  كما   ,

الهرياركية احل�ضرية فهي متثل املرحلة النتقالية بني املدن 

التي  الكربى  املدن  وبني  املحدودة  اخلدمات  ذات  ال�ضغرى 

تتحكم يف العالقات القت�ضادية والب�ضرية يف الإقليم , هذا 

بالإ�ضافة اإىل اأن الهتمام بتنمية املدن املتو�ضطة يوؤدى اإىل 

تظهر  كذلك   , للمدن  احلجمي  للتوزيع  متوازن  نظام  وجود 

برامج  اأهداف  حتقيق  على  قدرتها  يف  املدن  هذه  اأهمية 

معدلت  خف�س  ومنها  النامية  الدول  يف  خا�ضة  التنمية 

للخدمات  تكد�س  من  ي�ضاحبه  وما  الكربى   للمدن  الهجرة 

بها,  بالإ�ضافة اإىل اأهمية دورها يف توفري اخلدمات الالزمة 

املناطق  من  موقعها  قرب  بحكم  وذلك  الزراعي  للقطاع 

حتاول  التي  الآراء  من  العديد  ظهرت  وقد  هذا   . الريفية 

التنمية  عملية  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املدن  دور  تف�ضر  اأن 

موارد  ا�ضتنزاف  على  تعتمد  م�ضتوطنات  اأنها  يرى  فالبع�س 

لها  اأن  يرى  الآخر  والبع�س   , بها  املحيطة  الريفية  املناطق  

دورا اإيجابيا خا�ضة اإذا ما مت ربطها بباقي عنا�ضر النظام 

املالمح  تغيري  ت�ضاهم يف  اأن  املمكن  اأنه من  احل�ضري حيث 

هذا   , بها  املحيطة  املنطقة  يف  والجتماعية  القت�ضادية 

بالإ�ضافة اإىل اأن الهتـمام بتنمية املــدن املتــــو�ضطة يجــعلها 

   Urban   يف اأمان من اأن تقع فيـما يعرف بالفـقر احل�ضــري

Poverty الذي يق�ضد به حالة احلرمان املادي التي تت�ضبب 
يف احلرمان من ال�ضلع واخلدمات ال�ضرورية , ومن ثم تدين 

احل�ضري  الفقر  ويوؤدي  التعليمي  وامل�ضتوى  ال�ضحية  احلالة 

اإىل ظهور البطالة وزيادة معدلت الهجرة اإىل املدن الكربى .

وتتلخ�ص اأهداف اإ�شرتاتيجية التنمية يف التايل :

وال�ضغرية خللق  املتو�ضطة  املدن  ال�ضناعات يف  توطني   -

مراكز جذب لالأفراد .
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- اإتباع �ضيا�ضة معينة للتغلب على الزيادة ال�ضكانية وتوجيه 

النمو احل�ضري اإىل املدن املتو�ضطة وال�ضغرية .

ينا�ضب  باأ�ضلوب  للمدن  العمراين  بالتخطيط  الهتمام   -

املتطلبات احلالية وامل�ضتقبلية.

وتوؤكد جتارب الكثري من الدول ال�ضناعية املتقدمة قدرة 

جيدة  معي�ضية  بيئة  توفري  على  وال�ضغرية  املتو�ضطة  املدن 

وخدمات ومرافق بتكلفة تقل بكثري عن تكلفة توفري مثيالتها 

العك�ضية   الهجرة  اأدى لزدياد ظاهرة  الكربى مما  املدن  يف 

املتو�ضطة  املدن  يف  للعي�س    Reserve Migration
وال�ضغرية بعيدا عن �ضلبيات املدن الكربى )الهذلول وعبد 

الرحمن 1997م , �س 267 (.

العربية  اململكة  املعا�ضرة يف  التنمية احل�ضرية  بداأت  وقد 

اإنتاج النفط والعا�ضمة  ال�ضعودية ب�ضكل رئي�ضي حول مراكز 

الريفية  املناطق  من  ال�ضكان  وانتقال  املقد�ضتني,  واملدينتني 

موجات  على  احل�ضرية  املناطق  يف  للعي�س  وال�ضحراوية 

جميع  يف  تنت�ضر  التح�ضر  عملية  بداأت  ثم   , متعاقبة 

تزايدت  حيث  للتمويل  اأكرث  م�ضادر  توفر  مع  البالد  اأنحاء 

ال�ضتثمارات احل�ضرية اخلا�ضة بتطوير اخلدمات واملرافق 

وو�ضائل النقل والتعليم وال�ضحة وال�ضياحة والتجارة وبالتايل 

وتعد   . اململكة  مدن  جلميع  ريفية  هجرة  موجات  حدثت 

من  فريدة  جتربة  العمرانية  التنمية  يف  ال�ضعودية  التجربة 

نوعها من حيث احلجم وال�ضمولية والفرتة الزمنية التي متت 

�ضملت  بل  واحد  قطاع  اأو  على جمال  تقت�ضر  فهي مل  فيها, 

مناطق  جميع  يف  والقت�ضادية  الجتماعية  القطاعات  كافة 

اململكة )اجلابري, 2008, �س134-108 (.

املتو�ضطة  املدن  بتطوير  اململكة  اهتمام  اإطار  وفى  هذا 

فقد عقد يف حمافظة املجمعة 2011م اللقاء الدوري التا�ضع 

»اأ�ضاليب  عنوان  حتت  الريا�س  منطقة  بلديات  لروؤ�ضاء 

الإدارة  مبفهوم  وال�ضغرية  املتو�ضطة  املدن  اإدارة  تطوير 

املحلية« , وقد طالب املجتمعون يف ختام هذا اللقاء ب�ضرورة 

ا�ضتقطاب كفاءات وكوادر لديها اخلربة يف تطوير الأجهزة 

البلدية لالرتقاء باأ�ضاليب تطوير املدن املتو�ضطة وال�ضغرية, 

»املركز  با�ضم  متخ�ض�س  مركز  اإن�ضاء  ب�ضرورة  واأ�ضاروا 

الوطني لتطوير املدن املتو�ضطة وال�ضغرية « يهدف اإىل تنفيذ 

وتفعيل  بتنفيذ  والهتمام  الوطنية  العمرانية  ال�ضرتاتيجية 

ومراكز   , التنمية  اأمناط  حتدد  التي  الإقليمية  املخططات 

حتديد  ودرا�ضة  وال�ضغرية  املتو�ضطة  املدن  وتطوير  النمو 

ال�ضتثمارات  وت�ضجيع  لها  القت�ضادية  التنمية  اإمكانات 

احلكومية واخلا�ضة يف هذه املدن وتطوير �ضبكة املوا�ضالت 

والنقل بها .

مشكلة الدراسة :
التنمية يف  اأوجه  با�ضتقطاب  الكبرية  املدن  تقوم  ما  عادة 

الأو�ضاع  يف  كبرية  فروقات  وجود  اإىل  يوؤدى  مما  اأقاليمها 

ول  العامل  دول  كل  يف  ينت�ضر  وهذا  الأقاليم  داخل  التنموية 

يقت�ضر وجوده على الدول النامية فقط . ويوؤدى الرتكيز على 

دور  تهمي�س  اإىل  التنمية  عملية  ا�ضتقطاب  يف  الكبرية  املدن 

املدن املتو�ضطة يف هذا املجال . ولذلك فهذه الدرا�ضة حتاول 

عمرانية  كاأوعية  املتو�ضطة  املدن  اأهمية  على  ال�ضوء  اإلقاء 

ميكن ال�ضتفادة منها يف التنمية احل�ضرية من خالل الرتقاء 

من  وهذا  �ضكاين  جذب  مناطق  وجعلها  اخلدمي  مب�ضتواها 

اخلدمي  الق�ضور  جوانب   بع�س  على  ال�ضوء  اإلقاء  خالل 

الذي يعوق حركة التنمية احل�ضرية يف بع�س املدن.وقد كانت 

طريقها  عن  يتم  معايري  و�ضع  اإىل  الو�ضول  البحث  م�ضكلة 

حتديد اأى املدن مبنطقة الدرا�ضة حتتاج اإىل تنمية ح�ضرية 

اأهمها  املعايري  بع�س  خالل  من  وذلك  غريها  من  اأ�ضرع 

ال�ضكان وبع�س اخلدمات الأ�ضا�ضية كالتعليم وال�ضحة.

ومن خالل الطالع على معظم درا�ضات التنمية الإقليمية 

على  الدرا�ضات  هذه  معظم  تركيز  يت�ضح  ال�ضعودية 

التنمية  وعلى  الإقليمية  للتنمية  املقرتحة  ال�ضرتاتيجيات 

توجد  ل  بينما   , الإقليمي  التباين  وتو�ضيف  وقيا�س  الريفية 

ال�ضتقطاب  ظاهرة  وحتليل  فح�س  على  تركز  درا�ضات 

وتداعياتها يف امل�ضاحات احل�ضرية املختلفة يف اململكة وذلك 

با�ضتثناء درا�ضة م�ضخ�س )م�ضخ�س,2001م,�س14(.

أهداف الدراسة :
تهدف الدرا�شة اإىل  ما يلي :

- التعرف على الأحجام ال�ضكانية للمدن املتو�ضطة مبنطقة 

مكة املكرمة

منطقة  مبدن  ال�ضكاين  النمو  معدلت  على  التعرف   -

الدرا�ضة

الهيمنة احل�ضرية  الكربى يف  املدن  تاأثري  التعرف على   -

وتقلي�س دور املدن املتو�ضطة

منطقة  مدن  بني  التنمية  م�ضتويات  يف  التباين  اإبراز   -

الدرا�ضة 
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- ر�ضد بع�س موؤ�ضرات التنمية احل�ضرية للمدن املتو�ضطة 

مبنطقة مكة املكرمة

منطقة الدراسة :  
املحافظات ذات  اعتبار عوا�ضم  الدرا�ضة على  ا�ضطلحت 

مدن  هي  املكرمة  مكة  مبنطقة  املتو�ضط  ال�ضكاين  احلجم 

منطقة الدرا�ضة وعددها ت�ضع مدن يرتاوح حجمها ال�ضكاين 

وهى   , 1431هـ  لتعداد  طبقا  ن�ضمة  األف   55  -12 بني  ما 

مدن القنفذة ,الليث ,اجلموم, رابغ, خلي�س ,رنية , تربة , 

اخلرمة, الكامل , وعلى ذلك فقد ا�ضتبعدت الدرا�ضة عوا�ضم 

املحافظات الكربى وهى جدة ومكة والطائف حيث اأنها مدن 

�ضكني  جذب  مدن  متثل  وهي  املكرمة  مكة  مبنطقة  كربى 

املنطقة.  يف  احل�ضرية  بالهيمنة  تتمتع  فهي  ولذلك  وخدمي 

انظر ال�ضكل رقم )1( والذى يو�ضح  مدن منطقة الدرا�ضة .

مكة  منطقة  مدن  من   %75 الدرا�ضة  منطقة  مدن  متثل 

املكرمة , كما بلغ اإجمايل عدد �ضكان هذه املدن طبقا لتعداد 

1431هـ حوايل 230 األف ن�ضمه ميثلون ما يقرب من 4% من 

�ضكان املدن مبنطقة مكة املكرمة , وت�ضري هذه الن�ضبة املتدنية 

اإىل انخفا�س اأعداد ال�ضكان باملدن املتو�ضطة حيث كان من 

املفرت�س اأن تكون م�ضاهمة هذه املدن بن�ضبة اأكرب من ذلك 

يف احلجم ال�ضكاين؛ وهذا قد يرجع ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإىل تاأثري 

 Polarization  املدن الثالث الكربى يف جذب وا�ضتقطاب

وامل�ضتوى  العمل  فر�س  توفر  ب�ضبب  وذلك   , املنطقة  �ضكان 

املعي�ضي املرتفع اإ�ضافة اإىل ارتفاع م�ضتوى اخلدمات بها .

من  بدءا  مواقعها  يف  املكرمة  مكة  منطقة  مدن  وتختلف 

موقع مدينة مكة املكرمة والتي جاء موقعها بقرار من العليم 

ي�ضل  طبيعي  ممر  اأول  قبالة  تقع  مكة  فاإن  كذلك  اخلبري, 

�ضهول تهامة على البحر الأحمر بو�ضط �ضبه اجلزيرة العربية 

اأهمية مكة  زاد من  املوقع  ولعل هذا  اليمانية؛  وادي  األ وهو 

لي�س فقط لتو�ضطه بني ال�ضمال واجلنوب ولكن اأي�ضا ل�ضهولة 

جند  يف  ال�ضكانية  الرتكزات  توجد  حيث  بال�ضرق  الت�ضال 

)الثمايل , 1995م, �س 19 (.

الدرا�ضة   ملنطقة  الطبوغرافية  اخلرائط  حتليل  ومن 

ت�ضم  املكرمة  مكة  منطقة  اأن  ات�ضح   50000/1 مقيا�س 

جدة  مدينة  مقدمتها  يف  تاأتى  ال�ضاحلية  املدن  من  العديد 

 , : رابغ  واأي�ضا مدن  املنطقة  الأوىل �ضكانيا يف  املدينة  وهى 

والليث , والقنفذة وجميعها مواين على �ضاحل البحر الأحمر. 

الطائف  مدينة  ومتثلها  املرتفعة  املناطق  مدن  تظهر  كما 

اإىل  الواقعة  الوعرة  اجلبلية  املنطقة  اأقدام  عند  تقع  وهى 

وادى  وعلى  منها  الغربي  واجلنوب  الغربي  وال�ضمال  الغرب 

وج الذى ينحدر من جبال منطقة ال�ضفا . كما ت�ضم املنطقة 

بي�ضة  وادي  على  الواقعة  رنيه  مدينة  ومنها  الأودية  مدن 

 . تربة  وادي  على  الواقعتان  وتربة  اخلرمة  مدينتي  وكذلك 

اأنها  اإل  الذكر  �ضالفة  املتو�ضطة  املدن  مواقع  اختالف  ورغم 

ت�ضرتك يف العديد من امل�ضكالت التي تعانى منها مثل عدم 

وجود قاعدة اقت�ضادية قوية, بالإ�ضافة اإىل اأن قدرتها على 

الإنتاجية ل متاثل حجمها ال�ضكاين . 

التنمية  يف  الإقليمية  التنمية  خطط  دور   : اأول 

احل�شرية باململكة : 

باململكة  الإقليمية  التنمية  خلطط  الأ�ضا�ضي  الهدف  اإن 

العربية ال�ضعودية هو تخفيف حدة التباين الإقليمي وحتقيق 

التوازن يف م�ضتويات التنمية بني مناطق اململكة؛ ولذلك كانت 

توجهات خطتي التنمية الأوىل والثانية مركزة يف توجيه جزء 

واخلدمات  املرافق  لتوفري  احلكومية  ال�ضتثمارات  من  كبري 

يف جميع مناطق اململكة , غري اأن توجيه معظم ال�ضتثمارات 

اإىل املدن الكربى �ضاعد على وجود فوارق تنموية  الإنتاجية 

بني املدن . 

الإقليمية  الفوارق  تقلي�س  اإىل  الثالثة  التنمية  �ضعت خطة 

ولذلك  التنمية  يف  وال�ضغرية  املتو�ضطة  املدن  دور  وتدعيم 

تركيز  يف  الإ�ضراف  جتنب  �ضرورة  على  اخلطة  ركزت  فقد 

املوارد يف عدد حمدود من املراكز احل�ضرية مما قد يلحق 

ال�ضرر ببقية اأنحاء اململكة . هذا وقد ا�ضتمرت خطط التنمية 

من  وذلك  املتوازنة  التنمية  متابعة  على  الرتكيز  يف  التالية 

خالل خطة التنمية الرابعة التي اأكدت على �ضرورة اإي�ضال 

اخلدمات والفر�س الإنتاجية لل�ضكان يف جميع مناطق اململكة 

الإقليمية  املخططات  اإعداد  ال�ضتمرار يف  وذلك عن طريق 

التي تو�ضح اإمكانات وموارد وفر�س التنمية بكل اإقليم .

الرتكيز  اإىل  ت�ضعى  فكانت  اخلام�ضة  التنمية  خطة  اأما 

بالحتياجات  وربطها  املتوازنة  التنمية  حتقيق  متابعة  على 

ال�ضكانية وتدعيم وجود مراكز للنمو يف جميع مناطق اململكة 

اأق�ضى  لتحقيق  وذلك   , بها  اخلدمات  تركيز  بهدف  وذلك 

وا�ضتمر   , ت�ضتتها  من  واحلد  اخلدمات  هذه  من  ا�ضتفادة 

هذا الهدف وا�ضحا يف خطة التنمية ال�ضاد�ضة والتي اهتمت 

الأقل  للمدن  الأ�ضا�ضية  والتجهيزات  اخلدمات  كافة  بتوفري 

ن�ضيبا وكذلك تفعيل دور القطاع اخلا�س يف هذا اجلانب.
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وقد عملت خطة التنمية ال�ضابعة على مراعاة الختالفات 

بني  وكذلك  البع�س  بع�ضها  الكبرية  املدن  بني  والفروقات 

واملوارد  ال�ضكان  حيث  من  ال�ضغرية  واملدن  الكبرية  املدن 

القطاعني  م�ضاهمة  �ضرورة  على  اأكدت  كما   , القت�ضادية 

احلكومي واخلا�س يف امل�ضاريع ال�ضتثمارية يف املدن والقرى. 

تقليل  الثامنة يف حماولة  التنمية  اأهداف خطة  تبلورت  وقد 

مناطق  بني  والقت�ضادية  املعي�ضية  امل�ضتويات  يف  الفجوة 

يف  بها  والرتقاء  اخلدمات  توفري  اإىل  بالإ�ضافة  اململكة 

توفري  حماولة  بجانب  هذا   , ال�ضغرية  ال�ضكانية  التجمعات 

اخلدمات الإدارية على م�ضتوى املناطق وامل�ضتوى املحلى.

اخلطط  مدى  على  اململكة  يف  التنموي  التخطيط  حر�س 

الأبعاد  بني  التوازن  حتقيق  على  املتعاقبة  اخلم�ضية 

القت�ضادية والجتماعية والتكيف مع الظروف املرحلية لكل 

خطة من خالل تطوير منهجية تتعامل بكفاءة مع املتغريات 

الدور  وتفعيل   , والدولية  الإقليمية  وامل�ضتجدات  املحلية 

 
1

التاأ�ضريي التخطيط  خالل  من  اخلا�س  للقطاع  التنموي 

انطالقا من تكامل مبادراته مع مبادرات القطاع احلكومي 

متكاملة  روؤى  وتكوين    
2

التوجيهي التخطيط  على  املعتمدة 

خالل  من  والجتماعية  القت�ضادية  للتنمية  املدى  بعيدة 

التخطيط ال�ضرتاتيجي , ويف هذا الإطار ت�ضهد خطة التنمية 

التا�ضعة ا�ضتمرار اجلهود لتح�ضني اأ�ضاليب التخطيط وتطوير 

امل�ضتفادة  والدرو�س  املرتاكمة  اخلربات  �ضوء  يف  منهجية 

خطة  وتهدف   . الناجحة  والدولية  الإقليمية  اخلربات  من 

التنمية التا�ضعة اإىل تفعيل البعد الإقليمي لهذه اخلطة وذلك 

خالل  من  املناطق  بني  املتوازنة  التنمية  حتقيق  خالل  من 

مناطق  خمتلف  بني  احلكومية  للخدمات  املتوازن  التوزيع 

القت�ضادية  للموارد  الأمثل  ال�ضتخدام  و�ضمان   , اململكة 

والجتماعي  املكاين  التوازن  لتحقيق  املتوفرة يف كل منطقة 

على  اخلطة  هذه  وتوؤكد  القت�ضادية  التنمية  ثمار  توزيع  يف 

املزيد  للمناطق واحلر�س على حتقيق  التنموي  البعد  تعزيز 

من املواءمة بني البعد القطاعي والبعد املكاين للم�ضروعات , 

وميكن القول باأن الأطر العامة لتوجيهات هذه اخلطة ميكن 

اإيجازها يف الآتي : 

- حت�ضني م�ضتوى املعي�ضة 

- التنمية املتوازنة بني املناطق

- تنويع القاعدة القت�ضادية

- دعم التوجه نحو القت�ضاد القائم على املعرفة

- تعزيز القدرات التناف�ضية 

- تنمية املوارد الب�ضرية               

العربية  اململكة  يف  التنمية  خطط  ا�ضتعرا�س  خالل  ومن 

بالتنمية  اأ�ضا�ضي  وب�ضكل  اهتم  بع�ضها  اأن  جند  ال�ضعودية 

من  الإقليمية  بالتنمية  الآخر  البع�س  اأهتم  حني  يف  الريفية 

هناك  كانت  كما   , الكبرية  املدن  دور  على  الرتكيز  خالل 

املدن  جانب  من  ال�ضتقطاب  م�ضكلة  من  للحد  حماولت 

الكربى وذلك من خالل تطوير وتفعيل  دور املدن املتو�ضطة 

,كذلك  املتو�ضطة  واملدن  الكربى  املدن  بني  الفجوة  لتقليل 

انق�ضمت  والتي  للنمو  مراكز  باإيجاد  التنمية  خطط  اهتمت 

اإىل ثالث م�ضتويات . 

مدن:  املثال  �ضبيل  على  وت�ضمل  الوطنية  املراكز  اأ- 

الريا�س,مكة املكرمة,جدة,املدينة املنورة

منها  املدن  من  جمموعة  وت�ضمل  الإقليمية  املراكز  ب- 

 , الباحة  الطائف,  الهفوف,اخلرج  القطيف,   , اجلبيل 

وغريها

ج - املراكز املحلية وت�ضمل مدن كثرية منها ما هو مبنطقة 

مكة املكرمة مثل تربة , رانية , اخلرمة, اجلموم.

املدن  دور  حتجيم  يف  احل�شرية  الهيمنة  اأثر   : ثانيا 

املتو�شطة: 

اأن الفروق يف توزيع املوارد الطبيعية و حجم    ل �ضك يف 

ال�ضتثمارات املتاحة و فر�س الن�ضاط القت�ضادي بني مناطق 

اململكة املختلفة اأدت اإىل ظهور ظاهرة ال�ضتقطاب احل�ضري 

الدولة  دور  قل  عندما  اأكرب  ب�ضكل  الظاهرة  هذه  تبلورت  و 

ال�ضوق  لنظام  تركه  و  القت�ضادي  الو�ضع  تطور  متابعة  عن 

ال�ضناعة  بنمو  يرتبط  هنا  الوا�ضح  املثال  لعل  و  واآلياته. 

منطقة  يف  الكبرية  احل�ضرية  باملراكز  اخلدمات  قطاع  و 

الدرا�ضة مما اأدى اإىل  زيادة النمو ال�ضكاين لهذه املراكز و 

بفارق كبري عن املراكز احل�ضرية الأ�ضغر .

ب�ضاط  على  هنا  نف�ضها  تفر�س  هامة  حقيقة  هناك  و      

البحث و هي اأن الأقاليم الأكرث تطورا يف الدولة �ضتكون هي 

1  يق�ضد بالتخطيط التاأ�ضريي : التخطيط من خالل تعظيم دور القطاع اخلا�س وذلك بتهيئة البيئة جلذب ال�ضتثمارات وتوفري الفر�س ال�ضتثمارية 

التي ت�ضهم يف حتقيق الأهداف العامة خلطة التنمية . وقد مت تبني هذا النوع من التخطيط خالل خطة التنمية الثامنة , و�ضتوا�ضل خطة التنمية 

التا�ضعة تعزيز العتماد على هذا النوع من التخطيط .

2  يق�ضد بالتخطيط التوجهي : العتماد على اخلطط الت�ضغيلية وم�ضروعاتها ملختلف اجلهات احلكومية مع ما تنطوي عليه من بعد اإقليمي.
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نف�ضها الأقاليم التي ت�ضم املراكز احل�ضرية الأكرب و الأكرث 

ا�ضتقطابا . و ميكن القول باأن ال�ضتقطاب احل�ضري نتيجة 

و�ضبب يف نف�س الوقت ل�ضمه من اأهم �ضمات الواقع اجلغرايف 

الوا�ضح  اجلغرايف  الرتكز  يف  تتمثل  التي  ,و  ككل  للمملكة 

املناطق  يف  ال�ضكانية  الرتكزات  و  القت�ضادية  لالأن�ضطة 

اأدى  وهذا   , ال�ضرقية   و  والو�ضطى  الغربية  الثالثة  الرئي�ضة 

بدوره اإىل بلورة ظاهرة ال�ضتقطاب ب�ضكل وا�ضح , و ميكن 

القول اأن اأهم تداعيات هذه الظاهرة الآتي : 

1- التداعيات البيئية للنمو احل�شري :

   حيث يوؤثر النمو احل�ضري على التوازن الإيكولوجي للبيئة 

ال�ضعودية و هي بيئة تندر بها العنا�ضر احليوية , حيث تعتمد 

الكثري من املدن على موارد املياه اجلوفية العميقة و هي غري 

كافية لتجمعات ال�ضكان , مما جعل الدولة حديثا تتجه اإىل 

م�ضروعات املياه املحاله و هو بديل باهظ التكلفة .

2- تداعيات الهجرة الريفية :

الهجرة  تيارات  هل   : هو  هنا  الأ�ضا�ضي  ال�ضوؤال  لعل  و 

الريفية اإىل املدن ب�ضفة عامة تخرج بعامل طرد كبري يكمن 

يف املناطق الريفية , اأم بعامل جذب اأكرب يكمن يف املناطق 

الريفية  املناطق  يف  الطرد  قوى  تعد  الواقع  يف  ؟  احل�ضرية 

و مع كل   , املدن  تعر�ضها  التي  العمل  بكثري من فر�س  اأكرب 

ت�ضتقر  و  الريفية  املناطق  من  تخرج  كبرية  تيارات  هناك 

يف  هذا  ت�ضبب  و   , الأكرب  ال�ضكاين  احلجم  ذات  باحلوا�ضر 

و  للمهاجرين  الجتماعي  التكيف  عدم  منها  عدة  م�ضاكل 

ظهور بع�س النماذج الع�ضوائية على اأطراف العديد من هذه 

املدن بالإ�ضافة اإىل تزايد معدلت اجلرمية بها . 

3- تداعيات التو�شع الأفقي و التكلفة الباهظة لمتداد 

�شبكات املرافق و اخلدمات :

    ت�ضهد العديد من مدن اململكة ب�ضفة عامة خا�ضة املدن 

مع  تتفق  التي  مرجعياته  لهذا  و  وا�ضحا  اأفقيا  منوا  الكربى 

�ضكل  يوؤثر يف  الجتماعية مما  تقاليدهم  و  ال�ضكان  اأعراف 

النمط العمراين للمدينة ال�ضعودية عموما , و مع هذا التو�ضع 

خارج  ال�ضكنية  الكتل  بع�س  اأحيانا  تظهر  ال�ضريع  و  الكبري 

النطاقات العمرانية املخططة مما ي�ضطر الدولة بعد ذلك 

الأ�ضا�ضية  املرافق  النمو و متديد  ا�ضتيعاب هذا  اإىل حماولة 

الأ�ضا�ضية  اخلدمات  بع�س  توطني  حماولة  و  اإليه  لت�ضل 

كالتعليمية وال�ضحية .

   و كنتيجة ل�ضتمرار تيارات الهجرة من املناطق الريفية 

واملدن ال�ضغرية واملتو�ضطة اإىل املدن الكبرية يوؤدي هذا اإىل 

ظهور ما يعرف بالهيمنة احل�ضرية و هي مدن كبرية ت�ضخم 

للهجرة  نتيجة  والقت�ضادي  وال�ضكني  ال�ضكاين  حجمها 

اإليها, و قد يرجع ال�ضبب يف هيمنة املدن الكربى على املدن 

املتو�ضطة لبع�س ال�ضيا�ضات احلكومية على �ضبيل املثال جند 

اأن امل�ضئولني عن حتديد املوازنات املالية امل�ضتخدمة يف توفري 

ثم  من  و  الكربى  املدن  �ضكان  من  هم  املرافق  و  اخلدمات 

ل�ضالح  املالية  املوازنات  هذه  من  الأكرب  القدر  يخ�ض�ضون 

هذه املدن , يف حني اأنهم بعيدون عن م�ضاكل املدن ال�ضغرية 

يف�ضلون  امل�ضتثمرين  اأن  اإىل  بالإ�ضافة  هذا   , املتو�ضطة  و 

ال�ضتفادة  فر�س  توفر  حيث  الكربى  املدن  يف  ال�ضتثمار 

وكذلك   , املتو�ضطة  املدن  عن  املدن  هذه  يف  اأكرب  الربح  و 

يف  ال�ضتثمار  تركيز  اإىل  تدعوا  اقت�ضادية  نظريات  ظهرت 

النمو   ان�ضياب فوائد  اإىل  يوؤدي  اأن هذا  الكربى بحجة  املدن 

املدن  اإىل  الكبرية  املدن  من    Trickle down effects
املتو�ضطة و ال�ضغرية , وذلك عن طريق التبادل القت�ضادي 

املتوفرة يف  و  القت�ضادية  الرائدة  فالقطاعات   , التجاري  و 

ت�ضرتي منها  و  لغريها منتجات �ضناعية  تبيع  الكربى  املدن 

اإمنائي  تفاعل  النتيجة  تكون  و   , غريها  و  زراعية  منتجات 

الب�ضرية  امل�ضتوطنات  و  القطاعات  كل  بني  م�ضتمر  اإيجابي 

Hirschman,A.D.,195(الدولة يف  احلجم  املختلفة 

القت�ضادية  امل�ضاريع  قيام  �ضجع  قد  و     .  ).63-8,PP.62
القوة  و  ال�ضباب  جذب  و  ا�ضتقطاب  على  الكربى  املدن  يف 

الب�ضـرية ذات الكفاءة العالية من املدن املتو�ضطة و ال�ضغرية 

اإىل افتقار هذه املدن  اأدى  , الأمر الذي  الكبرية   اإىل املدن 

اإىل القوة الب�ضرية التي �ضتقوم بعملية التنمية احل�ضرية لها . 

تركيز  و  الزراعية  غري  القت�ضادية  الأن�ضطة  تركيز  اإن 

باخلدمات  الهتمام  بجانب  العامة  املرافق  و  اخلدمات 

�ضجع  الكربى  املدن  اجلامعي يف  التعليم  و خا�ضة  التعليمية 

ال�ضغرية  واملدن  الريف  من  ال�ضكانية  الهجرة  على  هذا 

و  العمل  فر�س  تتوفر  حيث   , الكربى  املدن  اإىل  واملتو�ضطة 

اأف�ضل اخلدمات , مما اأدى اإىل ت�ضخم احلجم ال�ضكاين لهذه 

املدن الكربى , و من ثم هيمنتها على القاعدة القت�ضادية 

ا�ضتمرار حت�ضن  و مع   . بها  املتواجدة  واخلدمية يف املنطقة 

1  )خطة التنمية الثالثة 1400-1405هـ ,�س1400(
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زيادة  و  الكربى  املدن  يف  واملعي�ضية  القت�ضادية  الأحوال 

الفجوة احل�ضرية  التنمية تزداد  العتماد عليها يف م�ضاريع 

هذه  لإهمال  نتيجة  ال�ضغرية  و  املتو�ضطة  املدن  وبني  بينها 

املدن .

 و ل ينبغي اإغفال دور املدن الكربى مبنطقة مكة املكرمة 

وهى مدن جدة ومكة والطائف يف ال�ضتحواذ على اأكرب عدد 

ا�ضتاأثرت  وحدها  جدة  فمدينة  املنطقة  �ضكان  اإجمايل  من 

كما   , باملنطقة  احل�ضر  �ضكان  اإجمايل  60%من  بحوايل 

للهيئات  الإقليمية  الإدارات  من  العديد  على  ت�ضتحوذ  اأنها 

وامل�ضالح احلكومية واملوؤ�ض�ضات اخلدمية املختلفة التي تتخذ 

من هذه املدينة مركزا خدميا لها وكذلك البنوك التي تغطى 

خدماتها معظم منطقة مكة املكرمة ...... الخ , من كل ما 

تقلي�س  مدينة جدة يف  تلعبه  الذي  الدور  يت�ضح مدى  �ضبق 

دور املدن املتو�ضطة يف املنطقة وهو نف�س الدور الذي تقوم به 

مدينتي مكة والطائف ولكن يف نطاق اأقل , وقد يرجع ال�ضبب 

املدن  هذه  يف  وامل�ضالح  اخلدمات  معظم  لرتكيز  ذلك  يف 

كثرية  اأعداد  دفع  اإىل  اأدى  الذي  الأمر   , باملنطقة  الرئي�ضة 

اإىل  اإىل الهجرة من املدن املتو�ضطة وال�ضغرية  من ال�ضكان 

هذه املدن.

ظهور  اإىل  يوؤدى  الكربى  املدن  قبل  من  ال�ضتحواذ  هذا 

 Urban Primacy احل�ضرية  الهيمنة  بظاهرة  يعرف  ما 

ويق�ضد بها �ضيطرت املدينة الكربى وهى املدينة الأوىل يف 

احلجم ال�ضكاين باملنطقة - والتي متثلها هنا مدينة جدة –  

  Urban و ذلك من خالل �ضيطرتها على النظام احل�ضري

  Urban  يف املنطقة , ويخلق ذلك فجوة ح�ضرية   System
Gap بني املدينة وبقية مدن املنطقة الأ�ضغر حجما.) جابر, 

2006م ( .

اإن مفهوم املدينة الأوىل  The Primate City اأو املدينة 

امل�ضيطرة اأو املدينة املهيمنة الذى جاء به مارك جفر�ضون عام 

1939م بعد درا�ضة بع�س النظم احل�ضرية يف العامل , يف�ضر 

عالقة املدن يف النظم احل�ضرية بوجود مدينة رئي�ضية حتتل 

العا�ضمة  الغالب  النظام احل�ضري هي يف  املرتبة الأوىل يف 

وترتكز   , القليم  املدن يف  بقية  على  �ضيطرتها  تفر�س  التي 

وال�ضناعية  التجارية  والأن�ضطة  واخلدمات  ال�ضلطة  فيها 

وال�ضكان مما يوؤدى اإىل ت�ضخمها على ح�ضاب املدن الأخرى 

حتى   , الثانية  املدينة  اأمثال  ثالثة  يزيد  حجمها  اأن  حتى 

ت�ضبح املدينة الأوىل ذاتية النمو نتيجة لرتكز ال�ضكان الكبري 

لالأن�ضطة واخلدمات والفعاليات املختلفة فيها. ) اجلار اهلل, 

اأحمد ,مرجع �ضابق ,�س 80(

احل�ضر  �ضكان  ون�ضب  اأعداد  التايل  اجلدول  لنا  ويو�ضح 

مبدن منطقة مكة املكرمة طبقا لتعداد 1431هـ.

جدول رقم ) 1 ( اأعداد ون�ضب ال�ضكان مبدن منطقة مكة 

املكرمة  1431 هـ

  عدد ال�شكان  املدينةم
 %من اجمايل 

�شكان احل�شر

343068759,4جدة1

153473126,6مكة2

57997010,0الطائف3

553041,1رابغ4

270320,5اخلرمة5

259370,4تربة6

256010,4اجلموم7

245120,4القنفذة 8

216560,4رنية9

193310,3خلي�س10

184300,3الليث11

121240,2الكامل12

100%5775315اجلملــة

امل�ضدر:  م�ضلحة الإح�ضاءات العامة

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق ت�ضخم احلجم ال�ضكاين ملدينة 

عدد  حيث  من  املنطقة  مدن  مقدمة  يف  جاءت  حيث  جدة 

60% من  ال�ضكان فقد ا�ضتحوذت وحدها على ما يقرب من 

اإجمايل �ضكان املنطقة , ثم تلتها مدينة مكة يف املرتبة الثانية 

بحجم �ضكاين ي�ضل اإىل ن�ضف حجم �ضكان املدينة الأوىل . 

يت�ضح من اجلدول اأي�ضا اأن هناك فجوة كبرية بني املدن 

مدن  باقي  وبني  والطائف  ومكة  جدة  وهى  الأوىل  الثالثة 

الأوىل  الثالثة  فاملدن  ال�ضكاين  احلجم  حيث  من  املنطقة 

ا�ضتحوذت وحدها على اأكرث من 95% من �ضكان منطقة مكة 

املكرمة , هذا بالإ�ضافة اإىل اأن مدينة الطائف وهى اأقل املدن 

الثالثة من حيث احلجم ال�ضكاين متثل بها10% من ال�ضكان, 

1% وهى  بن�ضبة  رابغ  التالية مبا�ضرة مدينة  املرتبة  تلتها يف 

اأكرب املدن املتو�ضطة �ضكانيا , وهذا يعد فجوة �ضكانية  كبرية 

بني املدينتني . انظر ال�ضكل رقم )2( والذى يو�ضح اأحجام 

�ضكان احل�ضر مبنطقة مكة املكرمة  1431 هـ
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احلجم  هذا  على  الأوىل  الثالثة  املدن  ا�ضتحواذ  يعنى 

خدمي  اهتمام  من  املدن  هذه  به  تتمتع  ما  مدى  ال�ضكاين 

واإداري يوؤهلها ل�ضتقطاب اأعداد كبرية من ال�ضكان , وهذا اإن 

  Urban  دل على �ضئ فاإمنا يدل على الالم�ضاواه احل�ضرية

املكرمة  مكة  منطقة  مدن  منها  تعانى  التي     Inequality
اخلدمي  والرتكز  ال�ضكاين  احلجم  من  منها  كل  ن�ضيب  يف 

وهذا يوؤكد على وجود فكرة الهيمنة احل�ضرية من قبل هذه 

موؤ�ضر  قيا�س  من  لبد  كان  ثم  ومن  املهيمنة,  الكربى  املدن 

تطبيق  خالل  من  وهذا  ذلك  من  للتاأكد  احل�ضرية  الهيمنة 

املعادلة التالية :

حيث اأن : 

م هـ = موؤ�ضر الهيمنة احل�ضرية

�س1 = عدد �ضكان املدينة الأوىل ) الكربى (

والثالثة  الثانية  املدن  �ضكان  عدد   = �س3+�س4  �س2+ 

والرابعة.) اجلابري ,2005,�س33(

اأكرث  املعادلة  ناجت  كان  اإذا  اأنه  على  املعادلة  نتيجة  وتدل 

يفوق  الأوىل  املدينة  �ضكان  اأن  على  ذلك  دل  �ضحيح   1 من 

التالية جمتمعة وهذا يعنى هيمنة  الثالثة  عدد �ضكان املدن 

املدينة الأوىل على ال�ضكان مقارنة باملدن الثالثة التالية لها 

يف احلجم ال�ضكاين . وبتطبيق هذه املعادلة على مدن منطقة 

الأوىل  املدينة  وهى  جدة  مدينة  بني  فيما  وخا�ضة  الدرا�ضة 

عدد  �ضعف  من  اأكرث  اإىل  �ضكانها  عدد  ي�ضل  والتي  �ضكانيا 

�ضكان املدينة التالية لها مبا�ضرة وهى مدينة مكة املكرمة , 

جند اأن ناجت املعادلة جاء 1,6وهذا يعنى هيمنة مدينة جدة 

الثالثة  املدن  وخا�ضة  املنطقة  مدن  بباقي  مقارنة  �ضكانيا 

التالية لها وهى مكة والطائف ورابغ حيث اأن ن�ضبة �ضكان هذه 

املدن جمتمعة بلغت 63 % من �ضكان مدينة جدة وحدها . 

العتبار  يف  اأخذ  الأربع  املدن  موؤ�ضر  اأن  من  الرغم  وعلى 

عالقة املدينة الأوىل مع املدن الثالث التي تليها فهو الآخر مل 

يف�ضر عالقاتها مع بقية املدن وعالقات املدن فيما بينها ,كما 

اأنه يركز اأي�ضا على متغري واحد فقط يف �ضرح العالقات بني 

امل�ضتوطنات وهو حجم ال�ضكان وتهمل بقية املتغريات املهمة 

كالوظيفة والتباعد وامل�ضاحات املخدومة.   

)اجلاراهلل , اأحمد , مرجع �ضابق , �س 82- 83 (

ثالثا : احلجم ال�شكاين للمدن املتو�شطة :

ت�ضم منطقة مكة املكرمة اأحدى ع�ضر حمافظة بالإ�ضافة 

اإمارة مكة املكرمة , منها ت�ضع مدن ذات حجم �ضكاين  اإىل 

م هـ =
�س1

�س2 + �س3 + �س4 

مو�ضوع  على  بالتطبيق  الختيار  عليها  وقع  والتي  متو�ضط 

الدرا�ضة وهذه املدن هي : القنفذة , الليث , اجلموم , رابغ , 

خلي�س , رنيه , تربة , اخلرمة , الكامل.

الزيادة  ون�ضبة  ال�ضكاين  احلجم  يو�ضح  التايل  واجلدول 

ال�ضكانية لهذه املدن .

جدول رقم ) 2 ( اأحجام ال�ضكان ون�ضبة الزيادة ال�ضكانية 

مبدن منطقة الدرا�ضة

  املدينة
عدد ال�شكان 

1425هـ

عدد ال�شكان 

1431هـ

الزيادة 

ال�شكانية %

203172451220,6القنفذة

155911843018,2الليث

218252560117,3اجلموم

409865530434,9رابغ

168791933114,5خلي�س

196432165610,2رنية

228362593713,6تربة

240262703212,5اخلرمة

422012124187,3الكامل

امل�ضدر :من اإعداد الباحثة اعتمادا على بيانات

م�ضلحة الإح�ضاءات العامة , تعدادات 1425-1431هـ

احلجم  يف  الكبرية  الفجوة  ال�ضابق  اجلدول  من  يت�ضح 

ال�ضكاين مابني مدن منطقة الدرا�ضة حيث جاءت مدينة رابغ 

يف املرتبة الأوىل على قائمة املدن من حيث احلجم ال�ضكاين 

على   %25  ,%22 على  وحدها  ا�ضتحوذت  فقد  التعدادين  يف 

التوايل من اإجمايل �ضكان مدن الدرا�ضة . و متثل اأقل حجم 

�ضكاين يف مدينة الكامل فكان ن�ضيب هذه املدينة من ال�ضكان 

يف تعداد1425هـ اأقل من 5000 ن�ضمة ميثلون 2,3% من �ضكان 

حجمها  ت�ضاعف  اأن  لبثت  ما  ثم   , الدرا�ضة  مبنطقة  املدن 

ال�ضكاين اأكرث من مرة  حيث بلغت ن�ضبة ال�ضكان بها 5,3 %  

يف تعداد1431هـ. انظر ال�ضكل رقم )3(والذى يو�ضح الزيادة 

ال�ضكانية ملدن منطقة الدرا�ضة مبكة املكرمة 1431هـ.

هناك تباين وا�ضح يف ن�ضبة الزيادة ال�ضكانية باملدن حيث 

جاءت اأعلى ن�ضبة يف مدينة الكامل 187,3 % , يف حني جاءت 

مدينة رابغ يف املرتبة الثانية بن�ضبة زيادة ت�ضل اإىل حوايل 

35% بينما متثلت اأدنى ن�ضبة يف مدينة رنية 10,2%. ونظرا 

تق�ضيمها  ميكن  الدرا�ضة  ملدن  ال�ضكاين  احلجم  لختالف 

للفئات احلجمية كما يو�ضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم ) 3 ( الفئات احلجمية ملدن الدرا�ضة طبقا 

لتعداد 1431هـ

 الفئات احلجمية
عدد 

املدن 

عدد 

ال�شكان
%     

24,1 55304   1اأكرث من 50000 ن�ضمة

34,2 78570   3من 50000 - 25000

41,7 96053   5اأقل من 25000 ن�ضمة

يت�ضح  من اجلدول ال�ضابق اأن غالبية مدن الدرا�ضة والتي 

55% منها وعددها خم�ضة مدن هي القنفذة , الليث ,  متثل 

خلي�س , رنية , الكامل ,هي من املدن ذات احلجم ال�ضكاين 

األف ن�ضمة ,   25 املتدين حيث يقل عدد �ضكان كل منها عن 

اإجمايل  من   %42 من  يقرب  ما  جمتمعة  املدن  هذه  وت�ضم 

�ضكان املنطقة , يف حني جند الفئة الثانية �ضمت ثالث مدن 

منها  كل  �ضكان  عدد  يرتاوح  اخلرمة   , تربة   , اجلموم  هى 

مابني50 - 25 األف ن�ضمة  وهذه املدن جمتمعة ت�ضم اأكرث من 

ثلث �ضكان املنطقة , بينما هناك مدينة واحدة فقط بلغ عدد 

�ضكانها اأكرث من 50األف ن�ضمة وهى مدينة رابغ  والتي  ت�ضم 

حوايل 25% من �ضكان املنطقة وذلك طبقا لتعداد 1431هـ .

ووفقا لهذه الحجام ال�ضكانية التي ت�ضمها املدن املتو�ضطة 

مبنطقة الدرا�ضة , فمن املفرت�س اأن ت�ضم هذه املدن جمموعة 

من الوظائف ت�ضمل جميع وظائف املدن ال�ضغرية اإ�ضافة اإىل 

وظائف املدن املتو�ضطة و تتمثل هذه الوظائف يف : مدار�س 

ثانوية متخ�ض�ضة ) فنية ( , ومدار�س متري�س و معاهد عليا 

)مدة الدرا�ضة بها عامان بعد الدرا�ضة الثانوية(, و جامعة 

لكل جمموعة من املدن اأو بع�س الكليات التي تتبع جامعة ما 

ال�ضناعات  بع�س  اإىل  بالإ�ضافة  هذا  كبري  عام  م�ضت�ضفى  و 

املتوفرة يف  الطبيعية  على اخلامات  تعتمد  التي  و  ال�ضغرية 

املدينة , و مبقارنة هذه الوظائف التي من املفرت�س توافرها 

املتو�ضطة  املدن  من  مبثيالتها  عام  ب�ضكل  املتو�ضطة  باملدن 

منطقة  مدن  جميع  اأن  جند  خا�س  ب�ضكل  الدرا�ضة  مبنطقة 

الدرا�ضة ل يتوفر بها مدار�س ثانوية فنية متخ�ض�ضة )جتاري, 

و  املمر�ضني  تدريب  مدار�س  كذلك  و   , زراعي(   , �ضناعي 

كما  املهني  التدريب  مراكز  بع�س  توجد  اإمنا  و  املمر�ضات 

اأما عن املعاهد العليا  هو احلال يف القنفذة و الليث فقط , 

املدن  بع�س  يف  تتوفر  فهي   ) الثانوية  املدر�ضة  بعد  )�ضنتان 

مثل اخلرمة , اأما عن اجلامعة فال توجد جامعة تخدم هذه 

املدن و اإمنا يكتفى ببع�س املعاهد و الكليات )كليات الرتبية( 

التابعة جلامعة اأم القرى كما هو احلال يف القنفذة و الليث و 

اجلموم . و بالن�ضبة للخدمة ال�ضحية و املتمثلة يف امل�ضت�ضفى 

العام الكبري فهي غري متوفرة يف اأغلبية املدن , و لكن توجد 

بع�س امل�ضت�ضفيات التي ت�ضل طاقتها اإىل 100 �ضرير تقريبا 

م�ضتو�ضف  واإمنا  م�ضت�ضفيات  بها  يوجد  ل  املدن  بع�س  و   ,

فقط, كذلك احلال بالن�ضبة للم�ضانع ال�ضغرية التي تعتمد 

على اخلامات املتوفرة يف البيئة املحلـية فهي نادرة  الوجود 

4( اجمايل اعداد اخلدمات  اأي�ضـا. و يو�ضح ال�ضكل رقم ) 

مبدن منطقة الدرا�ضة .

للتح�ضر طبقا ملعايري  ب�ضكل عام  املدن  ا�ضتجابة  وتختلف 

كثرية تتباين هذه املعايري يف درجاتها من مدينة اإىل اأخرى 

وهذه املعايري متعددة فمنها احلجم ال�ضكاين وهو اأهمها ملا 

اإىل  بالإ�ضافة  هذا   , التح�ضر  عملية  يف  اأهمية  من  لل�ضكان 

الطرق واأطوالها وحجم وعدد اخلدمات التي تقدمها املدينة 

ال�ضكنية  الكتلة  م�ضاحة  املعايري  ت�ضم  قد  كذلك   , ل�ضكانها 

وتطورها , اأي�ضًا اأعداد امل�ضاكن وحجم ا�ضتهالك الكهرباء, 

التح�ضر ومدى �ضرعة  املدينة نحو  كل ذلك يعرب عن اجتاه 

منو  اإمكانية  عن  تعرب  معايري  اأنها  كما   , لذلك  ا�ضتجابتها 

املعايري  وهذه   . التح�ضر  عملية  يف  دورها  توؤدى  كي  املدن 

م�ضتقبال  النمو  مراكز  اختيار  و  ميكن عن طريقها  حتديد 

يف منطقة الدرا�ضة بل اأن هذه املعايري ميكن اأن توجهنا اإىل 

املدن  كل  .فلي�ضت  التح�ضر  لعملية  واأقرب  اأ�ضرع  املدن  اآي 

ا�ضتجابتها  درجة  يف  تت�ضاوى  الدرا�ضة  مبنطقة  املتو�ضطة 

للتنمية احل�ضرية واإمنا هناك مدن قد تكون موؤهلة اأكرث من 

غريها لت�ضبح مركزا للنمو باملنطقة , وبناءا على ذلك فقد 

النمو  مراكز  لختيار  املعايري  بع�س  على  الدرا�ضة  اعتمدت 

وهذه املعايري مت اختيارها بناءا على ما توفر من بيانات يف 

التي  واملعايري   . وامل�ضاكن1431هـ  لل�ضكان  العام  الإح�ضاء 

�ضتعتمد عليها الدرا�ضة هي احلجم ال�ضكاين واأطوال الطرق 

بكل مدينة واأعداد اخلدمات- التعليمية وال�ضحية - , و�ضيتم 

التي  واملدينة   جمتمعة  املعايري  هذه  على  درجة  و�ضع100 

اأكرث من  املوؤهلة  تكون هي  اأكرب درجة �ضوف  �ضتح�ضل على 

غريها , ومن ثم �ضتكون هي اأوىل املدن يف احتياجها للتنمية 

احل�ضرية . و�ضيتم تق�ضيم الـ100درجة على النحو التايل :

 , درجة   30 الطرق  اأطوال   , درجة   50 ال�ضكانى  احلجم 

اأعداد اخلدمات 20 درجة . وقد مت توزيع الدرجات على هذا 

النحو طبقا لأهمية كل عن�ضر يف عملية التح�ضر .
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لقيا�س اإمكانية النمو للمدن املتو�ضطة مت معايرة البيانات 

اأطوال  وجملة  ال�ضكاين  احلجم  يف  واملتمثلة  امل�ضتخدمة 

الطرق وعدد اخلدمات يف املدن , وذلك با�ضتخدام معادلة 

البيانات من  اإىل جتريد  التو�ضل  اأجل  املعيارية من  الدرجة 

اأن  , حيث  لها  اأوزان  متيزها ومن ثم �ضهولة قيا�ضها وو�ضع 

قيا�ضها  ووحدة  ال�ضكان  بيانات  منها  متنوعة  البيانات  هذه 

واأعداد   , )كم(  قيا�ضها  ووحدة  طرق  واأطوال   , )ن�ضمة( 

اأوزان معيارية  , ولعمل  اخلدمات ووحدة قيا�ضها )خدمة ( 

اطوال الطرقحجم ال�ضكاناملدن
عدد 

اخلدمات
الرتتيبمعيار النمو

245121194220.2811997القنفذة

18430940200.5720982الليث

25601774190.1143059اجلموم

55304887220.4039634رابغ

19331630290.5654303خلي�س

21656554220.3988315رنيا

25937636240.2174578تربة

27032799300.3733086اخلرمة

1212430970.5929161الكامل

  SPSS   امل�ضدر : من اأعداد الباحثة  با�ضتخدام برنامج

جدول رقم ) 4 ( املعايري الرتجيحية لتحديد مراكز النمو مبنطقة الدرا�ضة

�ضكل ) 4 ( اأعداد اخلدمات مبدن منطقة الدرا�ضة

الدرجة )القيمة املعيارية(=

القيمة - الو�ضط احل�ضابي للمتغري

الإنحراف املعيارى للمتغري

قيا�ضها  وحدات  من  جتريدها  من  لبد  كان  البيانات  لهذه 

ومن ثم تطبيق املعادلة التالية :

ومن خالل تطبيق املعادلة على بيانات اجلدول ال�ضابق فاإن 

ناجت املعادلة يدل على اأن املدينة التي حققت اأعلى درجة هى 

املدينة التي فى اأحتياج اأكرث للنمو عن باقى مدن املنطقة , 

فهذه  الأوىل  املرتبة  فى  الكامل  مدينة  جاءت  فقد  ثم  ومن 
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املدن  اأقل  150كم وهى  تبعد عن مدينة مكة حواىل  املدينة 

يف عدد ال�ضكان واأطوال الطرق واأي�ضا عدد اخلدمات بها , 

ومبقارنة احلجم ال�ضكانى لهذه املدينة فى التعدادين 1425, 

1431هـ جند اأنها يف التعداد الأول كانت اأقل من 5000 ن�ضمة 

بينما يف التعداد الثاين ت�ضاعف حجمها ال�ضكانى حواىل ثالث 

اأ�ضعاف حيث بلغت اأكرث من 12000 ن�ضمة فهى اإذا مع هذه 

الزيادة ال�ضكانية هى اأكرث املدن اأحتياجا للنمو , و لالإطالع 

على اأحوال ال�ضكان بهذه املحافظة ب�ضكل عام و املدينة ب�ضكل 

خا�س , فمعظم �ضكان حمافظة الكامل هاجروا منها ب�ضبب 

خدمات  م�ضاكل  ب�ضبب  اأي�ضا  و  باملحافظة  اخلدمات  �ضعف 

البنية التحتية , كما اأن املحافظة تقل بها ن�ضبة ال�ضكان اأدنى 

من �ضن 40 عام و هذا يرجع بطبيعة احلال اإىل نق�س فر�س 

احل�ضول على عمل باملدينة , هذا بالإ�ضافة اإىل اأن اخلدمات 

التنموية مل تتوطن باملدينة �ضوى من 3 �ضنوات �ضابقة تقريبا 

�ضكان  اجمايل  من  تقريبا   %63 الكامل  مدينة  ت�ضم  و   ,

املحافظة ) م�ضلحة الح�ضاءات العامة ,تعداد 1425هـ(  . 

اأما مدينة رابغ التي جاءت فى املرتبة الثانية والتي تبعد عن 

180 كم وهى مدينة ذات حجم  مدينة مكة املكرمة م�ضافة 

�ضكانى كبري اأكرث من 55000 ن�ضمة ولتتمتع مب�ضتوى خدمي 

كاف لهذا احلجم ال�ضكاين فهى على �ضبيل املثال ليوجد بها 

للرعاية  مركزين  اإىل  بالإ�ضافة  فقط  واحد  م�ضت�ضفى  �ضوى 

اخلدمات  وزيادة  النمو  اإىل  بحاجة  فهى  ثم  ومن  ال�ضحية 

.تاأتى  القادمة  الفرتة  فى  التح�ضر  نحو  الأجتاه  وبالتايل 

مدينة اجلموم فى املرتبة التا�ضعة والأخرية فى قيا�س معايري 

النمو والأجتاة نحو التح�ضر فقد حققت0,1 درجة وقد يرجع 

مكة  مدينة  كبريعلى  ب�ضكل  اعتمادها  اإىل  ذلك  يف  ال�ضبب 

ك�ضاحية  تعد  فهى  كم   25 بحواىل  عنها  تبعد  فهى  املكرمة 

للمدينة الأم . و لكن يف حقيقة الأمر هناك بع�س املعوقات 

التي تقف حائال دون تنمية املدن املتو�ضطة يف معظم الدول 

و  العامة  املرافق  �ضعف  املثال  �ضبيل  على  منها  النامية, 

اخلدمات احل�ضرية التي يجب اأن تتوفر يف هذا امل�ضتوى من 

املدن , كما اأن هذه املدن تفتقر اإىل وجود نوعية من الوظائف 

التي بدونها ل ت�ضتقيم احلياة الوظيفية يف مثل هذه املدن و 

العاملني  معظم  اأن  حيث  اخلدمات  قطاع  يف  العاملني  منها 

و   , الكربى  املدن  الإقامة يف  و  العمل  يف�ضلون  القطاع  بهذا 

بالدولة  التوظيف  يف  متبع  نظام  هناك  يكون  اأن  لبد  لذلك 

يتمثل يف اتباع �ضيا�ضة الالمركزية يف التوظيف فمن املعروف 

نتيجة  الكربى  املدن  يف  العمل  يف�ضلون  املوظفني  كبار  اأن 

على  يجب  بالتايل  و   , املتو�ضطة  املدن  يف  احلياة  ل�ضعوبة 

الدولة �ضرف منح و تعوي�ضات للموظفني يف املدن املتو�ضطة 

كنوع من الت�ضجيع على الإقامة و العمل بها , كذلك لبد من 

رفع كفاءة املوظفني باملدن املتو�ضطة و ذلك عن طريق عقد 

ور�س عمل و دورات لهم لرفع كفاءتهم العملية . 

التنمية  يف  امل�ضاهمة  من  املتو�ضطة  املدن  تتمكن  لكي  و 

عدة     Richerdson ريت�ضارد�ضون    يقرتح    الإقليمية 

عمر  حممد,  و  عبداهلل  حممد   , احلماد   ( منها  اأ�ضاليب 

عثمان , �س 42(:

الكبرية  املدن  من  القريبة  املتو�ضطة  املدن  تنمية   -

امليرتوبوليتانية لت�ضتفيد من املزايا املوجوده بها و لكن لبد 

اأن يكون هذا القرب بالقدر الذي لميكن املدن الكبرية من 

ابتالع املدن املتو�ضطة .

- تنمية املدن املتو�ضطة البعيدة عن املدن امليرتوبوليتانية 

لت�ضبح مراكز جذب م�ضاد Co-center magnet  يجذب 

جذب  اأخرى  ناحية  من  و  ناحية  من  الريف  من  النازحني 

حتتكرها  التي  الجتماعية  و  القت�ضادية  الن�ضاطات  بع�س 

املدن الكبرية .

  رابعا : موؤ�شرات التنمية احل�شرية مبنطقة الدرا�شة : 

تعتمد الدرا�ضة على بع�س املوؤ�ضرات املحددة والتي متثلت 

اخلدمات  وهى  لل�ضكان  والأ�ضا�ضية  الرئي�ضة  اخلدمات  يف 

اأهمية  من  ال�ضيادية  اخلدمات  لهذه  ملا  وال�ضحية  التعليمية 

حمدودية  اإىل  بالإ�ضافة  هذا   , احل�ضرية  التنمية  عملية  يف 

البيانات املتاحة للمنطقة , الأمر الذي اأدى اإىل عدم العتماد 

اأن العتماد على القطاعات  اأكرث من ذلك كما  على بيانات 

اخلدمية يف عملية التنمية احل�ضرية يعد من الأمور الهامة 

حيث ت�ضاهم ال�ضتثمارات يف القطاعات اخلدمية يف تو�ضيع 

الطاقة ال�ضتيعابية لالقت�ضاد ب�ضكل عام , كما ي�ضكل قطاع 

اخلدمات واحدا من اأهم فعاليات املدينة الأ�ضا�ضية فبدونه 

املنا�ضبة  احل�ضرية  البيئة  ت�ضبح  اأن  املدينة  ا�ضتطاعت  ملا 

املدن  اإىل  ت�ضل  التي  و  الهائلة  باأعدادهم  ال�ضكان  لتجمع 

ي�ضاهم قطاع اخلدمات يف  , كما  اأكرث من ذلك  اأو  املليونية 

كما   , ال�ضكان  حياة  يف  املدنية  و  احل�ضرية  اجلوانب  تنمية 

اأنه ي�ضاهم يف زيادة الدور احل�ضري الذي ي�ضاهم يف تدعيم 

الدرا�ضة  , وقد متثلت موؤ�ضرات  العمرانية يف املدن  النه�ضة 
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فيما يلي : 

- اأحجام الف�ضول طبقا لأعداد الطالب والطالبات 

اأو  الطالب  من  املدر�ضة   اأو  املدر�س  يخدمه  ما  معدل   -

الطالبات 

- معدل ما يخدمه ال�ضرير من ال�ضكان

- معدل ما يخدمه الطبيب من ال�ضكان

  تختلف �ضورة توزيع اخلدمات ب�ضكل عام ما بني الريف 

واحل�ضر , فعلى �ضبيل املثال توجد عالقة طردية بني اأعداد 

القرى واأعداد املدار�س البتدائية واملتو�ضطة , فكلما ازدادت 

الثقل  اختلف  وكلما   , املدار�س  اأعداد  زادت  القرى  اأعداد 

وخا�ضة  اخلدمات  توزيع  �ضورة  تتباين  للقرى  ال�ضكانى 

 , بالريف  اخلدمى  الثقل  مواقع  عن  هذا   . منها  التعليمية 

املدن  ت�ضهد  فغالبا  باحل�ضر  اخلدمى  الثقل  مواقع  عن  اأما 

-خا�ضة الكبرية - تركز ال�ضلطة الإدارية بها مما يوؤدى اإىل 

توطن العديد من اخلدمات بها مما يوؤثر فى اإحداث التنمية 

املطلوبة , واخلطط القومية ينبغى اأن ت�ضعى اإىل اإحداث نوع 

من التوازن احلقيقى بني النمو فى املدن بالأقاليم املختلفة.

)ال�ضريعى و خالف , 2012م, �س 53(  

الدرا�ضة  توزيع اخلدمات يف مدن منطقة  وتو�ضح �ضورة   

مدينة  من  للخدمات  التوزيعية  ال�ضورة  يف  التباين  مدى 

املعايري  مع  اختالفها  اأي�ضا  بل  فح�ضب  هذا  لي�س   , لأخرى 

التخطيطية للخدمات يف اململكة العربية ال�ضعودية وهذا ما 

�ضتو�ضحه الدرا�ضة يف هذا اجلزء . و�ضتعتمد الدرا�ضة اأي�ضا 

النتائج  اأن  حيث  1425هـ  لتعداد  التف�ضيلية  النتائج  على 

هذه  اإعداد  وقت  حتى  تظهر  مل  1431هـ  لتعداد  التف�ضيلية 

الدرا�ضة .

املدار�س  اأعداد  زيادة  اأي�ضا  الدرا�ضة  خالل  من  يت�ضح 

املدار�س تختلف من  ,فاأعداد  الدنيا  التعليمية  امل�ضتويات  يف 

امل�ضتوى  رتبة  بني  عك�ضية  فالعالقة   , لآخر  تعليمي  م�ضتوى 

اأن  مبعنى   , م�ضتوى  كل  يف  املدار�س  عدد  وبني  التعليمي 

املرحلة  يف  املدار�س  عدد  من  اأكرث  البتدائية  املدار�س  عدد 

لأن  وذلك   , الثانوية  املرحلة  من  اأكرث  والأخرية   , املتو�ضطة 

الرحلة املدر�ضية تزداد بارتفاع امل�ضتوى التعليمي حتى ت�ضل 

احلال  بطبيعة  ينعك�س  وهذا   , الثانوية  املرحلة  يف  اأق�ضاها 

مرحلة  كل  يف  ال�ضكان  من  املدر�ضة  تخدمه  ما  معدل   على 

حيث تزداد املعدلت ال�ضكانية للمدار�س يف املراحل التعليمية 

العليا , اأي اأن معدلت ال�ضكان للمدار�س الثانوية تزداد عن 

ال�ضكانية  املعدلت  فيها  تزداد  والأخرية  املتو�ضطة  املدار�س 

املوؤ�ضرات  التاىل يو�ضح  . و اجلدول  عن املدار�س البتدائية 

التعليمية جلميع املراحل باملدن املتو�ضطة .         

جدول رقم ) 5 ( املوؤ�ضرات التعليمية جلميع املراحل - باملدن املتو�ضطة

امل�ضدر من اأعداد الباحثة اعتمادا على بيانات النتائج التف�ضيلية لتعداد 1425هـ

-  املراحل التعليمية التي تت�ضمنها الدرا�ضة هي البتدائي واملتو�ضط والثانوي

املدينة

اعداد املعلمني واملعلماتاعداد الطالب والطالباتاعداد الف�ضولاعداد املدار�س

%جملةاناثذكور %جملةاأناثذكور%جملةاناثذكور%جملةاناثذكور

15132811,2103881919,92335199443299,922621744310,8القنفذة

9192811,28112220310,41784227040549,321634756313,7الليث

1111228,810510120610,627422614535612,322820743510,6اجلموم

15163112,418715434117,641743825799918,333634768316,7رابغ

12162811,288991879,62074195840329,320623544110,8خلي�س

15153012,010011621611,122282246447410,31592093689,0رنيه

19173614,414812227014,031832917610014,028323051312,5تربة

18213915,614013727714,333352920625514,327227654813,4اخلرمة

5383,23612482,582119410152,374301042,5الكامل

1191312501009889511939100226762093843614100200020984098100اجلملة
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من اجلدول ال�شابق يت�شح ما يلي :

اأعداد  يف  واملتمثلة  املختلفة  التعليمية  املوؤ�ضرات  تباين 

املدار�س والف�ضول والطالب والطالبات واملعلمني واملعلمات 

حيث  من  املدن  رتب  اأي�ضا  تختلف  كما   , لأخرى  مدينة  من 

ن�ضيب كل منها من هذه املوؤ�ضرات كالتايل :

اأعداد املدار�س  تاأتى مدينة اخلرمة يف املرتبة الأوىل من 

بها - ذكور واإناث- حيث تبلغ ن�ضبة املدار�س بها  اأكرث من 15 

التعليمية  باملراحل  املتو�ضطة  باملدن  املدار�س  اإجمايل  % من 

تزيد  بن�ضبة  تربة  مدينة  الثانية  املرتبة  يف  يليها   , املختلفة 

عن 14 % , ثم مدينة رابغ يف املرتبة الثالثة , وهذا الرتتيب 

يختلف عن ترتيب هذه املدن من حيث احلجم ال�ضكاين حيث 

تليها اخلرمة  ثم  الأوىل �ضكانيا  املرتبة  رابغ يف  جند مدينة 

يف املرتبة الثانية وتربة يف املرتبة الثالثة وقد يكون للم�ضاحة 

ال�ضكان  عدد  على  يتوقف  ل  املدار�س  فتوزيع  ذلك  يف  تاأثري 

اأخرى  وعوامل  املنطقة  م�ضاحة  اأي�ضا  فيه  يوؤثر  واإمنا  فقط 

اخلرمة  .ومدينة  حاليا  عنها  احلديث  ب�ضدد  ل�ضنا  كثرية 

ي�ضل حجمها ال�ضكاين اإىل حوايل 50% من احلجم ال�ضكاين 

ملدينة رابغ ومع ذلك فهي تتفوق عليها يف امل�ضاحة ولهذا كان 

لبد من زيادة اأعداد املدار�س بها حتى تغطى هذه امل�ضاحة . 

اأ�ضف اإىل ذلك ُبعد مدينة اخلرمة عن اإمارة مكة حيث تبعد 

عنها حوايل 300كم فكان من ال�ضروري اأن تكتمل خدماتها 

خا�ضة التعليمية منها حتى تكفي ال�ضكان يف الفئات العمرية 

امل�ضتفيدة منها , بينما امل�ضافة مابني رابغ والإمارة ت�ضل اإىل 

180 كم الأمر الذي قد ي�ضاعد يف اعتمادها على اخلدمات 

التعليمية  منها خا�ضة يف املراحل املتقدمة .

زيادة  رابغ  مدينة  يف  املدار�س  اأعداد  نق�س  يعو�س  قد 

اأعداد الف�ضول بها فنجدها ت�ضتحوذ على اأكرث من 17% من 

مدينتي  ما  حد  اإىل  تت�ضاوى  بينما  الف�ضول  اعداد  اإجمايل 

املعلمني  اأعداد  على  هذا  ,وينطبق  ذلك  يف  واخلرمة  تربة 

واملعلمات حيث ح�ضلت مدينة رابغ على اأكرث من 16 % بينما 

جاءت مدينتي اخلرمة وتربة يف املرتبة الثالثة والرابعة على 

التوايل.

عنا�ضر  جميع  يف  الأخرية  املرتبة  يف  الكامل  مدينة  تاأتى 

املنظومة التعليمية يف منطقة الدرا�ضة باأكملها ويرجع ال�ضبب 

قلة  من  ذلك  وماتبع  بها  ال�ضكان  اأعداد  قلة  اإىل  ذلك  يف 

اأعداد الطالب والطالبات ومن ثم اأنخفا�س اعداد املدار�س 

والف�ضول واملعلمني واملعلمات  , فاملدينة كان حجمها ال�ضكانى 

حتى تعداد 1425هـ اأقل من 5000 ن�ضمة ولهذا جند ن�ضبتها 

يف مفردات العملية التعليمية ترتاوح مابني 2-3 % فقط  , و 

ال�ضكل رقم )5( يو�ضح املوؤ�ضرات التعليمية جلميع املراحل.  

�ضكل ) 5 ( املوؤ�ضرات التعليمية جلميع املراحل 1425هـ
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لقيا�س مدى كفاءة اخلدمات التعليمية وال�ضحية لبد من 

األقاء ال�ضوء على بع�س املوؤ�ضرات منها:

- اأحجام الف�ضول طبقا لأعداد الطالب . 

- معدل ما يخدمه املدر�س من الطالب .

- معدل ما يخدمه ال�ضرير من ال�ضكان .

- معدل ما يخدمه الطبيب من ال�ضكان .

- اأحجام الف�شول طبقا لأعداد الطالب :

باملراحل  والإناث  للذكور  الف�ضول  اأعداد  اأجمايل  بلغ 

الذكور  ف�ضول  ن�ضبة  بلغت  ف�ضال   1939 املختلفة  التعليمية 

منها حوايل 51% , بينما ن�ضبة ف�ضول الإناث 49% , هذا يف 

43614طالبا  والطالبات  الطالب  اأعداد  اإجمايل  بلغ  حني 

ن�ضب  ويت�ضح من   , 48%  طالبات  52%طالب  وطالبة منهم 

الف�ضول والطالب مدى التوازن فيما بينها , اإل اأنها تختلف 

فيما بينها من مرحلة لأخرى ومن مدينة لأخرى .   واجلدول 

الطالب  لأعداد  طبقا  الف�ضول  اأحجام  يو�ضح  التايل 

والطالبات باملراحل التعليمية

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق و ال�ضكل رقم )6(تباين اأحجام 

الف�ضول من مرحلة لأخرى , فكلما اأرتقت املرحلة التعليمية 

حجم  متو�ضط  اأن  اجلدول  يظهر  ,حيث  الف�ضل  حجم  زاد 

الف�ضل يف املرحلة البتدائية بلغ 20 طالب وطالبة/ف�ضل , 

 , 24 طالب وطالبة / ف�ضل  بلغ  املتو�ضطة  املرحلة  بينما يف 

املدينة

املرحلة الثانويةاملرحلة املتو�ضطةاملرحلة الأبتدائية

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

  25  27  22  23  22  21 القنفذة

  28  34  18  19  16  20 الليث

  30  37  26  28  25  20 اجلموم

  31  30  26  23  22  20 رابغ

  21  26  24  22  18  24 خلي�س

  29  28  21  25  16  20 رنية

  31  28  27  24  21  18 تربة

  26  30  26  27  18  20 اخلرمة 

  20   36  19  34  13  14 الكامل

  28  30  24  24    20  20 اجلملة

جدول رقم ) 6 ( اأحجام الف�ضول طبقا لأعداد الطالب والطالبات باملراحل التعليمية املختلفة 

امل�ضدر: من اإعداد الباحثة اعتمادا على بيانات ال�ضئون البلدية والقروية 1425 هـ

يف حني جنده بلغ 30 طالب يف املرحلة الثانوية .كما اختلفت 

اأحجام الف�ضول يف كل مرحلة عن املتو�ضط العام مما �ضاعد 

على وجود اأمناط متعددة كالتايل:

 املرحلة البتدائية :  

النمط الأول: بلغ حجم الف�ضل فيه اأكرث من 20 طالب /

 , 24طالب  الذكور ومتثله مدينة خلي�س   ف�ضل يف مدار�س 

الإناث  بينما متثله يف مدار�س   , 21 طالب  القنفذة  ومدينة 

مدينة اجلموم حيث بلغ حجم الف�ضل فيها 25طالبة ومدينتي 

القنفذة ورابغ 22 طالبة لكل منهما ومدينة تربة 21 طالبة. 

 18- 20 فيه مابني  الف�ضل  :يرتاوح حجم  الثاين  النمط 

طالب /ف�ضل ومتثله يف مدار�س الذكور مدن الليث, اجلموم, 

رابغ , رنيه ,اخلرمة , تربة , يف حني متثله يف مدار�س الإناث 

مدينتي خلي�س واخلرمة 18طالبة لكل منهما .

النمط الثالث : ي�ضل حجم الف�ضل فيه اإىل اأقل من 18 

طالب /ف�ضل ومتثله يف مدار�س الذكور مدينة الكامل فقط 

14 طالب /ف�ضل , بينما يف مدار�س الإناث متثله مدن الليث 

,رنيه 16 طالبة , والكامل 13 طالبة فقط.  

املرحلة املتو�شطة :    

من  اأكرث  اإىل  فيها  الف�ضل  حجم  ي�ضل  الأول:  النمط 

الكامل  مدينة  يف  يتمثل  وهذا  الذكور  مدار�س  يف  25طالب 

34طالب ومدينتي اجلموم واخلرمة 28 ,27 طالب / ف�ضل 

 27 تربة  مدن  فتمثله  الإناث  مدار�س  يف  اأما   , التوايل  على 

دكتورة / مرفت اأحمد خالف   دور المدن المتوسطة الحجم  فى التنمية الحضرية
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طالبة , واجلموم ورابغ واخلرمة 26 طالبة لكل منهما 

 -  20 مابني  فيه  الف�ضل  حجم  يرتاوح   : الثاين   النمط 

25 طالب /ف�ضل ومتثله يف مدار�س الذكور مدن رنيه, تربه 

24 طالب , القنفذة ورابغ 23 طالب لكل منهما ,خلي�س 22 

طالب اأما مبدار�س الإناث فتمثله خلي�س , القنفذة , رنيه 24 

,22 , 21 طالبه على التوايل .

النمط الثالث : ي�ضل حجم الف�ضل فيه اإىل اأقل من 20 

طالب / ف�ضل يف مدار�س الذكور متثله مدينة الليث فقط , 

ويف مدار�س الإناث متثله مدن الكامل والليث . 

املرحلة الثانوية : 

يف  ويتمثل  ف�ضل   / طالب   30 من  اأكرث   : الأول  النمط 

مدار�س الذكور والإناث على حد �ضواء ففي مدار�س الذكور 

متثله مدن اجلموم , الكامل , الليث 37 ,36 , 34 على التواىل 

ويف مدار�س الإناث يف مدينتي رابغ وتربة 31 لكل منهما.

/ف�ضل  طالب   25  -  30 مابني  يرتاوح  الثانى:  النمط 

ومتثله مدن رابغ , اخلرمة 30طالب , ورنية , تربة 28طالب, 

مدار�س  يف  وذلك   , طالب   26 خلي�س   , طالب   27 القنفذة 

الذكور. اأما مدار�س الإناث فيتمثل يف مدن اجلموم , رنيه , 

الليث , اخلرمة , القنفذة.

مدار�س  يف  ويتمثل  طالب   25 من  اأقل   : الثالث  النمط 

الإناث فقط يف مدن خلي�س , الكامل 

- معدل ما يخدمه املدر�ص من الطالب: 

الدرا�ضة  مبنطقة  واملعلمات  املعلمني  اأعداد  اإجمايل  بلغ 

منهم  املعلمني  ميثل  معلما   4098 املتو�ضطة  باملدن  وحتديدا 

حوايل 49% , بينما ن�ضبة املعلمات 51 % وهى اإىل حد ما ن�ضب 

املعلمون  اأعداد  وتقل   . والطالبات  الطالب  ن�ضب  مع  تتوافق 

اأعلى  اأن  جند  حيث  التعليمة  العملية  اأرتقت  كلما  واملعلمات 

بلغت  فقد  البتدائية  املرحلة  معلمو  هم  املعلمني  من  ن�ضبة 

واجلدول   . واملعلمات  املعلمني  اإجمايل  من   %52 ن�ضبتهم 

التايل يو�ضح معدل ما يخدمه املدر�س من الطالب .     

�ضكل ) 6 ( اأحجام الف�ضول مبراحل التعليم 1425هـ
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جدول رقم ) 7 ( معدل ما يخدمه املدر�س من الطالب باملراحل التعليمية

      امل�ضدر : من اأعداد الباحثة اعتمادا على بيانات ال�ضئون البلدية والقروية 1425 هـ

املرحلة الثانويةاملرحلة املتو�ضطةاملرحلة الإبتدائيةاملدينة

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

119791612القنفذة

86661412الليث

101514101410اجلموم

131212111210رابغ

121088106خلي�س

13815131721رنيه

101113151215تربة

11913111414اخلرمة

88135186الكامل

111011101312اجلملة

يت�شح من اجلدول ال�شابق ما يلي:

اأن معدل ما يخدمه املدر�س من الطالب على م�ضتوى مدن 

بينما  املتو�ضطة  و  البتدائية  املرحلتني  يف  يت�ضاوى  الدرا�ضة 

اأرتفع يف املرحلة الثانوية. 

يف املرحلة البتدائية : يرتفع املعدل عن املعدل العام يف 

اأنخف�س  الذكور يف حني  وخلي�س مبدار�س  ورنيه  رابغ  مدن 

عن املعدل العام يف الليث والكامل. بينما يف مدار�س الإناث 

فقد اأرتفع املعدل يف مدن اجلموم ورابغ وتربة بينما اأنخف�س 

بباقى املدن

يف املرحلة املتو�شطة : يت�ضح اأن ال�ضمة الغالبة على مدار�س 

الذكور ارتفاع املعدل حيث توجد �ضت مدن يرتفع بها املعدل 

,اخلرمة,  ,تربة  اجلموم   , رنيه  وهى  العام  املتو�ضط  عن 

الكامل, رابغ يف حني اأنخف�س ب�ضكل ملحوظ يف الليث , رنيه, 

خلي�س ول يختلف الو�ضع كثريا يف مدار�س الإناث �ضوى يف 

املعدل عن مدار�س  اأنخف�س  والكامل حيث  مدينتى اجلموم 

الذكور .

يف املرحلة الثانوية: جند مدينة رنية هى اأكرث املدن التى 

يرتفع بها املعدل وخا�ضة يف مدار�س الإناث فقد بلغ املعدل 

اأي�ضا يف  العام يالحظ  املعدل  يقرب من �ضعف  ما  اإىل  بها 

مدينة  يف  الذكور  مدار�س  يف  املعدل  ارتفاع  املرحلة  هذه 

يف  الإناث  مدار�س  يف  الن�ضف  اإىل  انخف�س  بينما  الكامل 

املدينة ذاتها.

فمن  الدرا�ضة  منطقة  يف  ال�ضحية  اخلدمات  عن  اأما 

باملدن  ال�ضحية  للخدمات  اأمناط  اأربعة  توجد  اأنه  املعروف 

ال�ضعودية, وهى امل�ضتو�ضفات ومراكز الإ�ضعاف وامل�ضت�ضفيات 

حجمها  يف  متدرجة  اأمناط  وكلها   , الطبية  املراكز  واأخريا 

املوؤ�ض�ضات  اأ�ضغر  تعد  امل�ضتو�ضفات  )اخلدمي(  الوظيفي 

اأما  الإ�ضعاف  مراكز  ,تليها  ال�ضحة  جمال  يف  اخلدمية 

امل�ضت�ضفيات فتعد املوؤ�ض�ضة التقليدية التي تنت�ضر يف التجمعات 

العمرانية املتو�ضطة, اأما املراكز الطبية فتظهر يف التجمعات 

العمرانية الكبرية لحتوائها على تخ�ض�ضات متعددة) فتحي 

يف  ال�ضحية  (.واخلدمات   457 �س   , 2001م   , م�ضيلحي 

منطقة الدرا�ضة وبناءا على ما يتم عر�ضه من موؤ�ضرات لهذه 

اخلدمة جند اأنها بحاجة اإىل زيادة عدد عنا�ضرها ومكوناتها 

حتى تتنا�ضب مع اأعداد ال�ضكان يف هذه املدن واأقاليمها, حيث 

اأن هذه املدن تعد قواعد اإدارية لنطاقات ريفية ترتاوح ما بني 

املراكز واملحافظات الإدارية , ومن ثم فحجمها ال�ضكاين ل 

يقت�ضر على املدينة فقط واإمنا ي�ضم اقليمها الريفي , وقد 

ت�ضغيل  تكلفة  م�ضتويات  اإىل  للمدينة  ال�ضكاين  احلجم  يقل 

على  ال�ضحية  �ضوق اخلدمات  تعتمد  اإذ  ال�ضحية  اخلدمات 

نطاقني وا�ضحني , يرتكز النطاق الأول يف املدينة  

 قاعدة املركز اأو املحافظة- والنطاق الثاين يتمثل يف �ضكان 

النطاقان يكمالن  . وهذان  باملدينة  املحيط  الريفي  النطاق 

بع�ضهما الآخر يف كفالة نفقات الإن�ضاء والت�ضغيل للخدمات 
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باحلوا�ضر  ال�ضحية  اخلدمة  هذه  نفوذ  ويتوقف   , ال�ضحية 

واملدن الإقليمية على كفاءة مرافق النقل الداخلي بني الريف 

واحل�ضر  .

والبحث هنا �ضيتعر�س للخدمات ال�ضحية احلكومية فقط 

وفق ما جاء من بيانات يف النتائج التف�ضيلية لتعداد 1425هـ

- معدل ما يخدمه ال�شرير من ال�شكان

 7 الدرا�ضة  مبدن  امل�ضت�ضفيات  اأعداد  اإجمايل  بلغ 

م�ضت�ضفيات حكومية , وهذا يعنى وجود مدينتني ل يوجد بهما 

م�ضت�ضفي حكومي وهما اجلموم وخلي�س وهما يعتمدان على 

باأن  عللنا هذا  واإذا   . الأهلية  وامل�ضتو�ضفات  الرعاية  مراكز 

ل  والتي  املكرمة  مكة  ومدينة  اجلموم  بني  ما  امل�ضافة  قرب 

تزيد عن 25 كم كما �ضبق وذكرنا �ضالفا جتعل مدينة اجلموم 

تعتمد على املدينة الأم يف اخلدمات ال�ضحية املتخ�ض�ضة, 

مدينة  عن  كم   120 حوايل  تبعد  التى  خلي�س  مدينة  ولكن 

مكة الأمر الذي ل يجعلها ت�ضتطيع العتماد عليها يف توفري 

مراكز  على  العتماد  و�ضيكون  ل�ضكانها  ال�ضحية  اخلدمة 

 , لل�ضكان  كاف  غري  هي  و   - مركزان  وعددها   - الرعاية  

العدد ل�ضكان املدن كان من  ولإلقاء ال�ضوء حول كفاية هذا 

ال�ضروري قيا�س معدل ما يخدمه ال�ضرير من ال�ضكان , وهذا 

ما يو�ضحه اجلدول التايل :

 جدول رقم ) 8 ( معدل ما يخدمه ال�ضرير من ال�ضكان

امل�ضدر من اأعداد الباحثة اعتمادا على النتائج التف�ضيلية لتعداد 1425هـ

املدينة
اأعداد 

امل�شت�شفيات
�شرير /  ن�شمة %عدد ال�شكان    % اأعداد الأ�شرة

�ضرير/1639 ن�ضمة114731.124099435.0القنفذة

�ضرير/3665 ن�ضمة1306.410995316.0الليث

-7602611.0---اجلموم

�ضرير/591 ن�ضمة111624.6685389.9رابغ

-499197.2---خلي�س

�ضرير/885 ن�ضمة15010.6442296.4رنيه

�ضرير/853 ن�ضمة15010.6426546.2تربة

�ضرير/ 772 ن�ضمة15010.6386005.6اخلرمة

�ضرير/ 637 ن�ضمة1296.1184682.7الكامل

�ضرير/1461 ن�ضمة7472100689381100اجلملة

مبتو�ضط  اأي  �ضرير  عدد472  الـ�ضابعة  امل�ضت�ضفيات  ت�ضم 

الأ�ضرة  اأعداد  واقع  من  ولكن  تقريبا,  م�ضت�ضفي  67�ضرير/ 

بكل م�ضت�ضفي جند اإما اأنها تقل عن ذلك بكثري اأو اأنها ترتفع 

العدد  هو  ذلك  يف  والفي�ضل  اأحيانا  ال�ضعف  من  اأكرث  اإىل 

ال�ضكاين كعامل موؤثر يف توزيع هذه اخلدمة . وقد اعتمدت 

الدرا�ضة هنا على اأعداد ال�ضكان على م�ضتوى املحافظة ولي�س 

على م�ضتوى املدينة فقط حيث اأن هذه اخلدمات يت�ضع جمال 

نفوذها لي�ضمل املحافظة باأكملها ولي�ضت املدينة فقط .  

ح�ضلت القنفذة والتي ت�ضم اأكرث من ثلث �ضكان املحافظات 

جمتمعة 35% على اأكرب عدد من الأ�ضًرة 30% تقريبًا تليها يف 

ذلك رابغ والتي ح�ضلت على حوايل 25% من اأعداد الأ�ضًرة 

مقابل 10% تقريبا من اأعداد ال�ضكان , ويظهر من اجلدول 

ارتفاع معدل ما يخدمه ال�ضرير من ال�ضكان والذي ي�ضل اإىل 

وتتفاوت   , الدرا�ضة  ملدن  عام  كموؤ�ضر  ن�ضمة   1461 �ضرير/ 

املحافظات فيما بينها حول هذا املعدل العام فبع�ضها يرتفع 

اإىل اأكرث من ال�ضعف والبع�س الآخر ينخف�س اإىل الن�ضف , 

اإىل  ولذلك ن�ضتطيع تق�ضيم املحافظات طبقا لهذه املعدلت 

ثالث اأمناط كما يو�ضحها ال�ضكل رقم )7( .
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�ضرير/  اإىل  املعدل  بها  يرتفع  حمافظات   : الأول  النمط 

هي  فقط  واحدة  حمافظة  ومتثلها  ن�ضمة   3000 من   اأكرث 

حمافظة الليث ويرجع ال�ضبب يف ارتفاع معدل اخلدمة هنا 

حيث  �ضكانيا  الثانية  املرتبة  يف  تاأتى  املحافظة  هذه  اأن  اإىل 

ت�ضم 16%من ال�ضكان بينما ت�ضم حوايل 6%فقط من اأعداد 

من  ال�ضرير  يخدمه  ما  معدل  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  الأ�ضًرة 

ال�ضكان.

اخلدمة  معدل  بها  يرتاوح  حمافظات  الثاين:  النمط 

يف  يتمثل  النمط  وهذا  ن�ضمة   1000  -3000 �ضرير/  بني  ما 

حمافظة واحدة فقط هي حمافظة القنفذة .

�ضرير/  عن  املعدل  بها  يقل  حمافظات  الثالث:  النمط 

1000 ن�ضمة وهذا هو النمط ال�ضائد يف املحافظات وينت�ضر يف 

خم�س حمافظات هى : رابغ , رنيه ,تربة ,اخلرمة , الكامل . 

- معدل ما يخدمه الطبيب من ال�شكان:

 , ال�ضحية  للخدمة  الهامة  العنا�ضر  اأحد  الطبيب  يعد 

طبيب   318 الدرا�ضة  مبدن  الأطباء  عدد  اإجماىل  وي�ضل 

45طبيب  مبتو�ضط  احلكومية  امل�ضت�ضفيات  على  موزعني 

ن�ضمة  600األف  اأكرث من   العدد  يخدم  , وهذا  / م�ضت�ضفي 

هم اجماىل �ضكان املحافظات الت�ضعة,  اآى مبعدل يزيد عن 

طبيب / 2000 ن�ضمة كموؤ�ضر عام واإن كان يرتفع املعدل كثريا 

عن هذا اأحيانا وينخف�س  اأحيانا اآخرى كما يو�ضحه اجلدول 

التاىل : 

جدول رقم ) 9 ( معدل ما يخدمه الطبيب من ال�ضكان

امل�ضدر من اأعداد الباحثة اعتمادا على النتائج التف�ضيلية لتعداد 1425هـ 

 طبيب /   ن�شمة%عدد ال�شكان %عدد الأطباءاملدينة

طبيب/2564 ن�ضمة29.624099435.0 94القنفذة

طبيب  / 2972 ن�ضمة3711.610995316.0الليث

-7602611.0--اجلموم

طبيب  / 1054 ن�ضمة 6520.4685389.9رابغ

-499197.2--خلي�س

طبيب / 1264 ن�ضمة3511.0442296.4رنية

طبيب  / 1376 ن�ضمة 319.7426546.2تربة

طبيب/ 1245 ن�ضمة 319.7386005.6اخلرمة

طبيب / 739 ن�ضمة  258.0184682.7الكامل

طبيب / 2168 ن�ضمة318100689381100اجلملة

القنفذة  مبدينة  الأطباء  ن�ضبة  ارتفاع  اجلدول  من  يت�ضح 

تليها يف ذلك مدينة  الأطباء  اأعداد  ثلث  ت�ضم حوايل  حيث 

تت�ضاوى  تكاد  حني  يف   , الأطباء  اأعداد  خم�س  بحوايل  رابغ 

اأعداد الأطباء يف كل من الليث ورنيه 11% تقريبا لكل منهما, 

لكل   %  10 من  يقرب  مبا  واخلرمة  تربة  اأي�ضا  تت�ضاوى  كما 

منهما , بينما جاءت الكامل باأقل ن�ضبة  على م�ضتوى منطقة 

الدرا�ضة وهى 8 % .ونتيجة لختالف اأعداد الأطباء واأعداد 

الطبيب  يخدمه  ما  اختالف معدلت  تبع ذلك  فقد  ال�ضكان 

من ال�ضكان من مدينة لأخرى , وبناءا على ذلك ميكن تق�ضيم 

منطقة الدرا�ضة اإىل عدة اأمناط  كما يو�ضحها ال�ضكل رقم 

)8  ( وهى كالتايل :

اأكرث  اإىل  اخلدمة  معدل  فيه  ي�ضل  مدن   : الأول  النمط 

والليث  القنفذة  يف  يت�ضح  وهذا  طبيب   / 2000ن�ضمة  من 

واملعدلت يف كل منهما تفوق املعدل العام للمنطقة .

النمط الثاين : مدن يرتاوح فيها املعدل ما بني 2000 - 

 , تربة   , رنيه   , رابغ  يف  يتمثل  وهذا  طبيب   / ن�ضمة   1000

اخلرمة , وهو يكاد يكون النمط ال�ضائد يف املنطقة .

النمط الثالث : ويتمثل يف الكامل فقط والتي ي�ضل فيها 

املعدل اإىل اأقل من 1000ن�ضمة/ طبيب وهذا يرجع اإىل قلة 

بع�س  الأطباء  اأعداد  زيادة يف  بها يف مقابل  ال�ضكان  اأعداد 

ال�ضئ مقارنة بغريها من املناطق .  
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 النتائج والتوصيات 
الكربى  الثالثة  املدن  �ضيطرة  اأن  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت   -

جدة ومكة والطائف على اخلدمات ال�ضيادية والإدارية اأدى 

اإىل �ضعف الو�ضع اخلدمي بباقي مدن املنطقة .

- هناك معدلت زيادة �ضكانية مرتفعة يف املدن املتو�ضطة 

التنمية  على  والرتكيز  املدن  بهذه  الهتمام  ت�ضتدعى 

تعدت  والتي  الكامل  ينطبق على مدينة  بها وهذا  احل�ضرية 

الزيادة ال�ضكانية بها ن�ضبةـ %100 .

الفعلية للخدمات  العنا�ضر  اأن  - تبني من خالل الدرا�ضة 

التخطيطية  املعايري  عن  تختلف  املتو�ضطة  للمدن  التعليمية 

اأعداد  املثال  �ضبيل  على   , باململكة  التعليمية  للخدمات 

الف�ضول يف املرحلة البتدائية حتدد يف املعايري التخطيطية 

يف  جندها  ولكن  باملدر�ضة  ف�ضال   24-12 بني  ترتاوح  باأن 

بع�س املدن ت�ضل اإىل  7, 8, 9 ف�ضال اأحيانا . 

نحو  ال�ضناعات  و  ال�ضتثمارات  بتوجيه  الهتمام  اإن    -

و  احل�ضري  بالقت�ضاد  النهو�س  على  يعمل  املتو�ضطة  املدن 

تلبية حاجيات ال�ضوق املحلية و القليمية و توفري فر�س عمل 

الكربى  للمدن  الهجرة  من  احلد  اي�ضا  و  البطالة  من  للحد 

مما يعمل على توفري عوامل اجلذب الالزمة للنمو و التطور 

لبد  املتو�ضطة  املدن  يف  ال�ضتثمارات  فر�س  تتوفر  لكي  و   ,

الطرق  مثل  التحتية  البنية  مب�ضاريع  الهتمام  من  للدولة 

الهتمام  كذلك   , القليمية  و  املحلية  النقل  ب�ضبكة  لربطها 

هذه  يف  الأعالم   بو�ضائل  الهتمام  و   , احلكومية  باملرافق 

اأثر  من  يحد  مما  �ضكاين  جذب  مناطق  تكون  حتى  املدن 

الهجرة ال�ضكانية من هذه املدن اإىل املدن الكربى .

حتى  املتو�ضطة  املدن  ملوارد  الأمثل  ال�ضتغالل  �ضرورة   -

تاأهيلها جلذب  ثم  ومن  التنمية   بدورها يف  القيام  ت�ضتطيع 

اإمكانية  مدى  ودرا�ضة  الإنتاجية  وامل�ضروعات  ال�ضتثمارات 

التو�ضع العمراين لهذه املدن .

و اخلدمات احل�ضرية  املرافق  الدرا�ضة �ضعف  اظهرت   -

يكفي  ل  الذي  بال�ضكل  الدرا�ضة  مبنطقة  املتو�ضطة  املدن  يف 

ل�ضد احتياجات ال�ضكان �ضواء لهذه املدن اأو املناطق الريفية 

التابعة لها .

يف  العايل  التعليم  خدمات  بتوفري  الهتمام  �ضرورة    -

اأنه من خالل  واملتمثلة يف فروع اجلامعات حيث  املدن  هذه 

الدرا�ضة اأت�ضح اأن املدن املتو�ضطة ت�ضم 7 كليات فقط منها 

كلية واحدة للبنني و6 كليات للبنات وهذا بالطبع غري كاف 

وخا�ضة  التعليمية  اخلدمات  اأن  كما   , املدن  هذه  ل�ضكان 

التنمية  يف  ت�ضاهم  التي  اخلدمات  اأهم  من  منها  اجلامعية 

احل�ضرية .

بامل�ضاريع  القيام  على  املدن  هذه  يف  ال�ضباب  ت�ضجيع   -

ال�ضناعية التي توفر فر�س عمل وتفتح اأ�ضواقًا جديدة الأمر 

الذي يجعل منها مناطق �ضناعية جاذبة لال�ضتثمار .

- زيادة عنا�ضر اخلدمة ال�ضحية لل�ضكان بهذه املدن حيث 

والأطباء  لالأ�ضًرة  اخلدمة  معدلت  ارتفاع  الدرا�ضة  اأثبتت 

حيث ت�ضل معدلت اخلدمة بها يف بع�س املدن اإىل اأكرث من 

املدن  يف  امل�ضت�ضفيات  توفري  من  لبد  كذلك   , ن�ضمة   3000

التي تخلو من وجود هذه اخلدمة وهى اجلموم وخلي�س . 

ي�ضاعد على  اإداريا  املتو�ضطة  املدن  ان الهتمام برتقية   -

التي كانت تعاين  و  اإدارية جديدة يف القليم  ظهور عوا�ضم 

يف  تكافوؤ  خلق  اإىل  يوؤدي  ثم  ومن   , كربى  ملدن  التبعية  من 

املنظومة العمرانية و يحقق التوازن املطلوب بني حمافظات 

املنطقة.
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