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اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى
د/ مرفت اأحمد خالف

اأ�صتاذ م�صاعد بجامعة املن�صورة

اأ�شتاذ م�شارك بجامعة اأم القرى

 المقدمة :
 , الكربى  للمدن  الكبري  العمراين  التطور  اأن  ال�شك 

احل�شري  والنمو  التمدن  لظاهرة  ال�شريع  العاملي  واالنت�شار 

مفـــــهوم  جعل  احلا�شر  الوقت  يف  العامل  ي�شهده  الذي 

عامل  يعد  احل�شرية  واملراكز   , للمـدن  االقليمي  التخطيـط 

اأ�شا�شي يف و�شع ا�شرتاتيجية اخلطط التنموية واالقت�شادية, 

املرتكزات  عليها  تقوم  التي  الرئي�شة  العنا�شر  اأحد  و  بل 

اإطار  يف  ال�شاملة   1 االإدارية  االأقاليم  حتديد  يف  العلمية 

تنظيم ال�شلطة واحلكم يف الدول احلديثة  . و كان من جراء 

ت�شاعد م�شكالت املـــــدن الكــــــــــربى نتيجة للق�شور يف و�شع 

عمرانية  وحدات  املدن  اأن  اأ�شا�س  على  التنموية  املخططات 

ربط  اإىل  االجتاه  الدول يف  معظم  بداأت  اأن  بذاتها   م�شتقلة 

على  احلفاظ  اأجل  من  املجاورة  باالأقاليم  املدن  تخطيط 

املتكاملة  واحل�شرية  الريفية  للتنمية  املتـــــوازنة  امل�شتويات 

يف اإطار الوحدات االقليمية الداخلية , بل اأ�شبح منو املــــدن 

بخ�شائ�س  يرتبط  العمراين  و  االقت�شادي  وازدهارها 

الوقت  يف  امل�شاهد  من  ولعل  الوظيفية   اأقاليمــها  وطبيعة 

احلا�شر االأخذ مبفهوم التخطيط العمراين ال�شامل ح�شريا 

وريفيا  يف االأقاليم والوحـــــدات االإدارية الداخلـــــية بناء على 

التنــــظيم ال�شيـــا�شي يف كافة الدول , وذلك بهدف الربط بني 

املراكـــز احل�شرية والريــــــفــية يف م�شروعات تنـموية متكاملة 

اقت�شاديا واجتماعـيا , و اأ�شبح مفهوم تنظيم )اأقاليم املدن( 
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هو املفهوم ال�شائد يف اإدارة املدن الكربى والعوا�شم العاملية  

التي  الوظيفية  اأقاليمها  احلديثة  للمدن  باأن  القول  وميكن 

وحياتها  العمـــراين  تطـــــــــــورها  يف  بها  وتتاأثر  عليها  تعتمد 

املدينة  وجود  يف  االأ�شل  اإن  بل  واالجتماعـية,   االقت�شــــادية 

يكمن يف وظيفتها االإقليمية , واإذا مل تنجح يف ذلك فاأنها تفقد 

اأهم �شفة حيوية يف حيـاة املدن , وال ميكن فهـم املدن اإال اإذا 

در�شت عالقاتها املكانيــة  ٢ يف اإطـار منطقتها اجلغرافية . 

وترتبط املدن مبناطقـها اجلغرافيـــــة بالعديد من العالقات 

اأربـــع عالقات  اأن نح�شـــرها يف  والروابــــــط والتي ميــــــكن 

اأ�شا�شية هي العالقات االإداريـــــة و املكانيـــــة و االقت�شاديـــة 

و االجتماعية , ولعل مقت�شى الطـــرح العلمي يف هذه الدرا�شة 

يتطلب اإلقاء ال�شوء ب�شكل اأكرب على العالقات االجتماعية , 

وهي تلك النوعية من العالقــــات التي ت�شتمل على العالقــــات 

باملــــــدن  تتوطن  حيث  والثـــــقافية  والتعليمية  ال�شحية 

اخلــــــــــــدمات ال�شحية املتخ�ش�شة . كما اأن املدن يف الوقت 

اإن  و  املختلفة  التعليمية مب�شتوياتها  للموؤ�ش�شات  نف�شه مركز 

معظم �شكان االأقـــاليـــم يتلقون تعليمهم العــــايل يف املـــــــدن 

القريبــة من مراكزهم �شواء احل�شرية اأو الريفـــــــية , و هذا 

باالإ�شافة اإىل اأن املدن الكربى تعتـرب مراكز للثقافـة ملناطقـها 

كق�شور  الثقافيـة  االأن�شطة  كافة  بها  ترتكز  اإذ   . اجلغرافية 

الثقـــــــافـة و اأجهـزة االإعـالم واالأندية الثقافيــــــة و غري ذلك 

من هذه النوعية من اخلدمات الثقافية . واالإقليم التعليمي 

اأحد االأقاليم الوظيفية ٣  تلك املجمــــــــــــــوعة من االأقالــــيم 

مورفولوجيتها  و  وطبيعتها  اأحجامها  حيث  من  تختلف  التي 

وحدودها و اأق�شامها , كما تختلف هذه االأقاليم يف طبيعــــــــة 

�شكانها وحياتها االقت�شادية و االجتماعية و املراكز احل�شرية 

والريفية املنت�شرة داخل هذه االأقاليم .

١  اتفقت العديد من الدرا�شات على اأن احلدود االإدارية ق�شرية لي�شت لها اأبعاد قيا�شية ثابتة اأو مزايا موقعية حمددة وذلك نظرا لوجود كثري من 

املتغريات املوؤثرة ومن االأف�شل حتديد االأ�شكال االإدارية طبقا للمحتوى الوظيفي للظاهرة .

٢  على الرغم من اأن فكرة العالقات املكانية - حجر الزاوية يف درا�شة االأقاليم الوظيفية - تبدو اأكرب من قدرات اجلغرايف كمتخ�ش�س اإال اأنه و 

بال �شك  اأقدر من غريه يف درا�شتها و تو�شيفها . وتتفق العديد من الدرا�شات على اأن املفاهيم االأ�شا�شية يف فكرة العالقات املكانية هي : امل�شافة , 

التقارب , التفاعل

٣  ملفهوم االقليم Region  معان متعددة يف اجلغرافيا حيث يطلق على نطاقات طبيعية و ح�شارية و ميكن ت�شنيف االقليم اإىل االآتي:

اأ-االقاليم املتجان�شة  Homogeneous و هي تت�شم بالتجان�س وفقا ملعيار اأو عدة معايري و ت�شمى احيانا اقاليم �شكلية  Formal و هي اإما اقاليم 

طبيعية ) �شطح , تربة, مناخ...اإلخ ( اأو اقاليم ب�شرية ) كثافة �شكانية , لغة , خدمات ...اإلخ( .    و من املالحظ اأن االأقاليم الطبيعية �شهلة التحديد 

و هي اأقرب للثبات و حتديد ال�شمات و هذا عك�س االقاليم الب�شرية �شعبة التحديد متغرية االأبعاد و متغرية اخل�شائ�س     

 ب -االأقاليم الوظيفية  Functional  Region   وهي االأقاليم التي حتيط مبركز معني وتر�شم وفقـــا حلركة ال�شكان وال�شلع  و كذا اخلدمات 

نحو املراكز التي ت�شتقطب تلك احلركة , ولذلك ت�شمى احيانا االأقاليم امل�شتقطبة اأو االأقاليم البوؤرية   Nodal  Region   وينتمي اقليم املدينة 

اإىل النمط االأخري حيث اإن املعــــيار يف حتديده هو مدى ما ي�شل اإليه نفــوذ املدينة  , ويعترب حتديد اقاليم املدن هاما الأغرا�س التخـطيط االإقليمي 

واملحلي يف توزيع اخلدمات .
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االأقاليم  ينطبق على  اأن ما ذكر  القول  �شبق ميكن   ومما 

الوظيفية للمدن يف الدول املتقدمة  فاإىل اأي حد ينطبق هذا 

يف  �شك  هناك  لي�س  ؟  النامية  الدول  يف  املدن  اأقاليم  على 

العامل  بالد  يف  والريفية  احل�شرية  املراكز  طبيعة  اختالف 

لهذه  واالجتماعي  االقت�شادي  التخلف  ظروف  و  النامي 

 , املتقـدم  العـامل  يف  احل�شرية  املراكز  طبيعة  عن  االأقاليم 

ولـعل اأهـم مظاهـر االختـالف تتـمثل يف ظـاهرة اال�شتقطاب 

االقاليم  يف  االأم  احل�شري  للمركز  الهيمنة  و  احل�شري 

الوظيفية بالدول النامية .

دول  يف  الوظيفية  االأقاليم  طبيعة  عن  النظر  وبغ�س 

العـــــديد  هنـــــــاك  اأن  اإال  النامي  العامل  و  املتقدم  العامل 

تنــــاولت  و   * التخ�ش�س  باأدبيـــــــــات  الدرا�شات متثلت  من 

هذه  من  للعديد    ١ التخطيطية  النظـــــــــــــرية  االأ�شكال 

االأخرى  و  الدائري  ال�شكل  ذات  االأقاليم  فراأينا   , االأقاليم 

ذات ال�شكل ال�شدا�شي..... الخ .

التي  االأ�شا�شية  املفاهيم  لبع�س  التنويه  البداية  من  والبد 

ترتبط باالإقليم ب�شكل عام وهي كالتايل: 

-االقليم اإما اأن يكون منطيا اأو وظيفيا , وما نحن ب�شدد 

درا�شته اإقليما وظيفيا .

 , الناب�س  قلبه  هي  جاذبة   مركزية  نقطة  لالإقليم  اإن   -

وهذا ما ينطبق يف هذه الدرا�شة على مدينة  مكة املكرمة .

املختار  اال�شم  عنه  يعرب   , حمددا  موقعا  لالإقليم  اإن   -

لهذا االقليم و ميكن توقيعه ب�شهوله على اخلرائط و هذا 

االقليم  ي�شمى  و  الدرا�شة  بهذه  اخلرائط  �شتو�شحه  ما 

التعليمي .

املكونة  الظاهرة  امتداد  على  تعتمد  لالإقليم حدودا  اإن   -

لالإقليم نف�شه .

- اأن لالإقليم تنظيما هرياركيا داخليا تتفاعل فيه عنا�شره 

الداخلية , و هذا ما �شيو�شحه ال�شكل رقم ) 1 ( و الذي 

يو�شح النموذج التفاعلي للدرا�شة  . 

* و�شع مركز االأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية   HABITAT  بع�س ق�شايا العمران قيد االهتمام ومنها دور املدن يف اأقاليمها و تنمية هذه 
االأقاليم .

١ يرى كري�شتالر اأن اخلدمات متيل لالنت�شار يف منط �شدا�شي االأ�شالع , فالدائرة معناها التداخل الوظيفي و�شوف تن�شاأ مراكز اخلدمات عند 

روؤو�س امل�شلعات ال�شدا�شية بحيث يكون اأكرثها عددا اأ�شغرها حجما , اإذا فاحلجم مراآة تعك�س مرتبة اخلدمات  و ما ميكن قوله هنا اأن االإقليم 

املثايل يف ال�شكل ال يتحقق من خالل رقم حمدد تفر�شه معادله ريا�شية , كما اأو�شحت بع�س النظريات اإمنا ال�شكل املثايل لالإقليم هو الذي ي�شمن 

�شهولة الو�شول داخل االإقليم ويلبي احتياجات �شكانه وي�شمن يف الوقت نف�شه الكفاية الذاتية من اخلدمات

�شكل رقم )1( النموذج التفاعلي للدرا�شة



املجلد ال�سابع )1( مارس ٢٠١٥ 6061

اإحداث  على  يعمل  النقل  اأن  ال�شابق  ال�شكل  من  يت�شح 

اأقاليما  يخـــــلق  ثم  من  و  املختلفة  املناطق  بني  تفاعالت 

هذا  اأن  القـــــــول  ميكن  و   . اجتماعيا  و  اقت�شاديا  متميزة 

النموذج يو�شح اأن هناك نقطــــــــة االأ�شل  Origin   و تتمثل 

   Destination النهاية   الثاين نقطة  , و  يف موقع اجلامعة 

من  املقدمة  التعليمية  اخلدمة  طالبي  اإقامة  مواقع  متثل  و 

جامعة اأم القرى , و بني املوقعني حركة دائمة .

 أهمية الدراسة : 
 تتمثل اأهمية الدرا�سة يف النقاط التالية : 

عامة  ب�شفة  الوظيفية  االقاليم  درا�شات  حتظ  مل 

�شكل رقم )٢( موقع جامعة اأم القرى ) فرع بنات( بالن�شبة الأحياء مدينة مكة املكرمة 

�شكل رقم )٢( موقع جامعة اأم القرى ) فرع بنات( بالن�شبة الأحياء مدينة مكة املكرمة 

اأن  , و ال�شك  ال�شعودية  العربية  الكايف يف اململكة  باالهتمام 

هذه الدرا�شة �شتكون اأداه م�شاعدة يف اإعادة تخطيط اأنظمة 

تقييم  اإعادة  و  الدرا�شة  حمل  باملــــــدينة  احل�شري  النقل 

الباحثة  تود  و   . اجلامعية  التعليمية  اخلدمات  مواقع  بع�س 

من البداية اأن تنوه اإىل اأن الدرا�شة التطبيقية �شتكـــــون على 

اأحــــياء  اأحد  بالزاهــــــر  القرى  اأم  بجامعة  الطالبات  مقر 

مدينة مكة املكرمة و ال�شكل رقم ) ٢ ( يو�شح موقع اجلامعة 

بالن�شبة الأحياء املدينة  .

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى
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�شكل رقم )٣( احلرم وموقع اجلامعة واملركز الهند�شى ملدينة مكة داخل النطاق احل�شرى 

 تزايد الطلب االجتماعي على التعليم العايل ب�شكل يفوق 

اأحيانا الطاقة اال�شتيعابية للجامعات ال�شعودية , حيث تكت�شب  

و  ال�شعودية  اجلامعات  اأهميــــــــة  من  اأهميتها  الدرا�شة  هذه 

دورها يف تنمية املجتمع خا�شة جامعة اأم القرى التي تعد من 

اأهمية  الدرا�شة  اأن ملو�شوع  ,كما  ال�شعودية  اأعرق اجلامعات 

خا�شة تتعلق باأهمية جامعة اأم القـــــــرى حيث اإنها من اأكرب 

من  العديد  ت�شم  و  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اجلامعات 

الكليات العلمية و النظرية , و هناك زيادة �شنوية كبرية يف 

ن�شاأة  اإن   . االأخرية  ال�شنوات  يف  خ�شو�شا  الطالبات  اأعداد 

طابعا  عليها  ي�شفي  املكرمة  مكة  يف  القــــــــــــرى  اأم  جامعة 

االإ�شالم  بعلوم  تهتم  ثقافية  و  علــــــــمية  كموؤ�ش�شة  مميزا 

اأي�شا  وتر�شخ الت�شــــــــــورات االإ�شالمية يف خمتلف العلوم و 

ن�شــــــــــاأة  بداية  تعود  و   . الب�شرية  القوى  تنمية  امل�شاهمة يف 

كاأول  ال�شريعة  كلية  اأ�ش�شت  1٣69هـ حني  عام  اإىل  اجلامعة 

العربية  باململكة  احلديث  مبفهومه  العايل  التعليم  يف  �شرح 

ال�شعودية  .

على  التاأكيد  من  اأي�شـــا  اأهميتها  الدرا�شة  هذه  تكت�شب 

بع�س االأ�شا�شيات الهـــــــــــامة ذات ال�شلة مبو�شوع الدرا�شة  

فمن املوؤكد اأن اأحجام ال�شكان و منط  كثافتهم و اأ�شكال النمو 

العمراين و امل�شتويات املعي�شية و الثقافية لل�شكان �شتوؤثر وبال 

�شك على االإقليـــم التعليمي من حيث بنيته و �شكله و امتداده 

حيث تتميز اخلدمــــات التعليمية عموما بهرياركــــــية حجمية 

ووظيفية و هذا يظهر ب�شــــــــكل اأو�شح يف اجلامعات و خا�شة 

اجلامعات املتعـــــــــددة الكـــــــليات و التخ�ش�شات كجامعــــــة 

اأم القرى و الذي يت�شع اإقليمــــها لي�شمل النطــــــاق احل�شـــــري 

للمدينة حمل الدرا�شــــــة باالإ�شافة اإىل ذلك النطاق الريفي 

املجاور للمدينة . و يف الواقــــــــع اأن عملية االنتقال يف اأحياء 

و  اإليها عملية �شعبة  و  منها  االنتقال  اأو  املكرمة  مدينة مكة 

خـــــــا�شة يف بع�س املوا�شم كاحلــــــــج و العمرة و ذلك لطبيعة 

العمراين  التطور  اأن  , كما  توؤديهــــــا  التي  الوظيفة  و  املدينة 

عملية  �شعوبة  من  يزيد  اأي�شا  للمدينة  ال�شريع  ال�شــــكاين  و 

االنتقال من و اإىل املدينة . و من املالحظ اأن االأعداد الكبـــرية  

اخلا�شة  املركبات  غالبيتهن  يف  ي�شتخدمن  الطالبات  من 

ممـــــــــــــا يزيد من زيادة االزدحام املروري باملدينة و كذلك 

و  خا�شــــة  باجلامعة  اخلا�شة  املواقف  على  الطلب  زيادة 

يقع على هام�س  الذي  تتمثل يف موقعها  اإن م�شكلة اجلامعة 

 )٣( رقم  ال�شكل  انظر   , الزاهر  حي  يف  املركزية  املنطقة 

تعتمد  و    . اجلامعة  موقع  و  الهند�شي  املركز  يو�شح  والذي 

اأ�شا�شا على الدرا�شة امليدانية , و قد خل�شت  هذه الدرا�شة 

هذه الدرا�شة اإىل حتديد االإقليم التعليمي ملدينة مكة املكرمة 

القيا�س  معايري  اأهم  كاأحد  التعليم  معيار  با�شتخدام  وذلك 

التي ت�شاهم يف حتديد اإقليم املدينة .
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مشكلة الدراسة : 
تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف الآتي :

القرى  اأم  جلـــــامعة  التعليمي  االإقليم  حتديد  كيفية   -

)فـــــرع البنات( بحي الزاهـــــــر ب�شكل دقيــــــــق و توقيعه على 

اخلرائط .

)�شكله  االإقليم  هذا  مورفولوجية  على  التعرف  حماولة   -

و ي�شمن  �شكانه  االإقليم  اأي حد يخدم هذا  اإىل  و  وتركيبه( 

�شهولة و�شول الطالبات اإىل مقر اجلامعة .

أهداف الدراسة :
جغرافية  كوحدة  عليها  قا�شرا  املدينة  تخطيط  يعد  مل 

لي�شت  املدينة  اأن  اإذ   , بها  املحيط  اقليمها  لي�شمل  امتد  بل 

و  منـــــوها  عوامل  يف  ترتبط  بل  بذاتهـــــا  قائمة  ظاهـــــــرة 

و  بها  املحيطــــة  اجلغرافية  باملناطـــــق  بوظيفتها  قيامهـــــا 

االإقليمية  تلك  للمدينة  تعد  فلم  هنا  من  و  ؛  عليها  املعتمدة 

حتددها  منظـــورة  غري  قاعدة  اأ�شبحت  اإمنا  و  املحدودة 

جمموعة كبرية من التفاعالت و العالقات املكانية .

و تهدف هذه الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف التالية : 

- التعرف على العوامل املوؤثرة يف االإقليم التعليمي . 

من  ات�شاعه  و  التعليمي  االإقليم  �شـــــــكل  على  التعرف   -

خالل املتغريات النقلية املحــــددة لالإقليم كالزمن , التكلفة , 

امل�شافة , و�شيلة النقل .

التوزيع اجلغرايف ملواقع املرتددين  اأمناط  التعرف على   -

ملدى  كموؤ�شر  اخلدمة  هذه  من  امل�شتفيدين  و  اجلامعة  على 

ات�شاع االإقليم .

 فرضيات الدراسة :
تنطلق هذه الدرا�سة من عدة فر�سيات اأ�سا�سية ، و �ستحاول 

اأهم  لعل  و  عليها  الإجابة  التالية  ال�سفحات  يف  الدرا�سة 

هذه الفر�سيات هي : 

مواقع  باختالف  اخلدمة  من  امل�شتفيدات  حجم  تفاوت   -

اإقامتهن .

بتعدد  للجامعة  التعليمي  االإقليم  امتداد  و  �شكل  تاأثر   -

التخ�ش�شات العلمية بها . 

مناف�شة  جامعات  ن�شاأة  �شوء  يف  االإقليم  حجم  تقل�س   -

باملنطقة .

يف     Field of Movement احلركة  جمال  تفاوت   -

داخل االإقليم تبعا للقطاعات املحيطة مبوقع اجلامعة و هي 

ت�شمل نطاقات : القلب و النطاق االنتقايل و النطاق الهام�شي 

و كذلك خارج املدينة.  انظر ال�شكل رقم ) 4 (. 

أساليب الدراسة : 
تعتمد هذه الدرا�سة على العديد من الأ�ساليب منها :

و   GIS اجلغرافـــية  املعلومات  نظم  برنامج  ا�شتخدام   -

هو ي�شتخدم يف العــــــــديد من البحوث اجلغرافية و بخا�شة 

اخلرائط  ربط  طريق  عن  ذلك  و  التطبيقي  البعد  ذات 

بقاعدة البيانات املتاحة و هذا ي�شاعد على اتخاذ القرارات 

التخطيطية , و قد مت ر�شم جميع خرائط البحث با�شتخدام 

هذا الربنامج .

من  لعل  و  االإح�شائي  التحليل  يف  امل�شتخدمة  الربامج   -

�شكل )4( نطاقات القلب واالإنتقاىل والهام�شى ملدينة مكة املكرمة

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى
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اأهم هذه الربامج برنامج SPSS و هذه احلروف اخت�شار لـ 

 Statistical Package For The Social Sciences
قد  و  االجتماعية  للعـــلوم  االح�شائية  احلزمة  تعني  هي  و 

اأكرث  1968م و هو من  اأول ن�شخة من الربنامج عام  ظهرت 

املعلومات االح�شائية يف علم  ا�شتخداما يف حتليل  الربامج 

جماالت  يف  الباحثني  قبل  من  بكرثة  ي�شتخدم  و  االجتماع 

عدة. و قد ا�شتفادت منه الدرا�شة احلالية يف حتديد االقليم 

مع  خا�شة  اال�شتبيان  ا�شتمارة  بيانات  يف  جاء  مبا  التعليمي 

بيانات امل�شافة و الزمن و التكلفة و الو�شيلة امل�شتخدمة .

ت�شجل  طريقها  فعن  مهمة  بحثية  وثيقة  اال�شتبيان  يعد   -

»اقليم  الدرا�شة  حمل  الظاهرة  عن  املعلومات  و  البيانات 

بع�س  يف  البحثي  االأ�شلوب  هذا  اأهمــــــــية  تت�شح  و   » املدينة 

و  االقت�شادية  اجلغرافيا  منها  و  اجلغرافية  البحـــــوث 

بهــــــــــــدف  اطــــــار فكري يرتبط  اال�شتبيان  و   . االجتماعية 

ي�شم  هو  و   , للدرا�شة  العلمية  الفرو�س  يعك�س  و  البحث 

العديد من االأ�شئلة املو�شوعة من قبل الباحث ليجيب عليها 

املفحو�شني . 

العمل  على  كبري  حد  اإىل  الدرا�شــــــــة  هذه  اعتمدت  قد  و 

امليداين و لذلك كان من املــــــــنا�شب تو�شيح اإجراءات هذا 

العمل و كيفية اختيار العينة , و قد ا�شتمرت الدرا�شة مــــــدة 

14٣4-14٣5هـ   اجلامعي  للعام  االأول  الدرا�شي  الف�شــــــــل 

االجتماعية  العلوم  كلية  طالبات  من  العينة  اختيار  ومت 

بجامعة اأم القرى و هي احدى اأكرب الكليات باجلامعة و قد مت 

حتديد حجم العينة بن�شبة 10 % من اجمايل طالبات الكلية و 

البالغ عددهم حوايل 4700 طالبة , و قد مت توزيع ا�شتمارات 

اال�شتبيان على الطالبات بطريقة ع�شوائية و امللحق رقم )1( 

الدرا�شة,  يف  امل�شتخدمة  اال�شتبيان  ا�شتمارة  منوذج  يو�شح 

مغلقة   ( االأ�شئلة  من  جمموعة  اال�شتمارة  ت�شمنت  قد  و 

قد  و  البحث  اأهداف  تخدم  االأ�شئلة  و جاءت   ,  ) مفتوحة  و 

طبقا  الطالبات  ن�شب   , باجلامعة  االلتحاق  �شبب  يف  متثلت 

للف�شل الدرا�شي ,و�شيلة االنتقال امل�شتخدمة , طول الرحلة 

ا�شتبعاد  كما مت    . الرحلة  تكلفة   , الو�شول  زمن  التعليمية, 

يو�شح   )٢( رقم  امللحق  و   . اال�شتمارات  هذه  من  الفا�شد 

بع�س جداول تفريغ اال�شتمارة .  

األسلوب الكرتوجرافي :اعتمدت الدرا�شة على ا�شتخدام 
االأ�شلوب الكرتوجرايف و بالتايل عر�س للعديد من اخلرائط 

جوانبه  من  العديد  اأظهرت  التي  و  باملو�شوع  ال�شلة  ذات 

العلمية و قد جاء االعتماد على بع�س اخلرائط الطبوغرافية 

اجلدول  يو�شحها  كما  خمتلفة  مبقايي�س  للمنطقة  احلديثة 

التايل باالإ�شافة اإىل ت�شميم العديد من اخلرائط املو�شوعية.

أوال : اإلطار النظري و الدراسات السابقة :
اإن فردية االإقليم كفكرة مل تغب عن ب�شاط البحث و لكن 

ذلك  و  لالإقليم  البنائية  املكونات  حتليل  مع  البداية  كانت 

مع  املكونات  هذه  تفاعل  كيفية  و  خ�شائ�شه  على  للتعرف 

التفرد  اإبراز  االجتاه يف  اأ�شرف هذا  قد  و   , البع�س  بع�شها 

مما ا�شتحال معه �شياغة القوانني و النظريات و حديثا اأدرك 

على  يركز  ال  حديث  اجتاه  فظهر  امل�شكلة  هذه  اجلغرافيون 

اإبراز التفرد و اإمنا ين�شب على تو�شيح الوظائف .

1-اإلطار النظري : 
ي�شم االإطار النظري عر�س بع�س االأفكار ذات ال�شلة بهذا 

املو�شوع مثل : مفهوم امل�شافة كعامل موؤثر يف �شهولة الو�شول, 

و مفهوم منطقة النفوذ و طبيعة املنطقة املركزية باعتبارها 

االإطار اجلغرايف املحدد كنقطة اجلذب املركزية و هي هنا 

موقع جامعة اأم القرى للطالبات .

جدول رقم ) 1 ( قاعدة البيانات اخلرائطية امل�شتخدمة يف الدرا�شة

االإ�شقاط امل�شتخدمتاريخ االنتاجامل�صدرالتغطية     مقيا�س الر�شمنوع اخلرائطم  

500000/1طبوغرافية1  
مدن: مكة و جدة 

و الطائف

وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية 
  1411هـ  

م�شقط مركيتور 

امل�شتعر�س العاملي

1/ ٢50000طبوغرافية٢  
مدن: مكة و جدة 

و الطائف

وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية
140٢هـ  

م�شقط مركيتور 

امل�شتعر�س العاملي

1/ 50000طبوغرافية٣
مكة املكرمة

NF37-SEI-d2
وزارة ال�شئون 

البلدية و القروية
1981م

مركيتور امل�شتعر�س 

الدويل
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مفهوم المسافة كعامل مؤثر في سهولة الوصول:
و يق�شد بذلك امل�شافة اأو ) املدى ( االأكرب الذي ميـــــكن 

غالبا  التي  اخلدمة  على  للح�شـــــول  يقطــــــعه  اأن  لالإن�شان 

تكاليف  اأخرى ما هي  زاوية  و من   , ت�شغل موقع مركزي  ما 

االنتقال اإىل ذلك املوقع املركزي , و من ثم ميكن القول باأن 

الذي  االأدنى  احلد  منها   االأول  خدمة  لكل  جمالني  هناك 

انتـــــــــقاله للح�شول على هذه  االإن�شان يف  اأن يتحمله  ميكن 

بعده  ت�شبــــح  الذي  و  االأق�شى  احلد  هو  الثاين  و  اخلدمة, 

مرتفعـــــة  اخلدمة  على  للح�شول  االإجمــــــــالية  التكاليف 

بحيث ال تغري اأو جتذب ال�شخ�س للذهاب اإىل ذلك املركز اأو 

ت�شطره اإىل االنتقال ملركز اآخر للح�شول على نف�س اخلدمة. 

و يف الواقع فاإن امل�شافة تعد العامل االأكرث تاأثريا يف �شهولة 

الو�شول *. و تبدو العالقة االرتباطية عك�شية بني امل�شافة و 

عدد املرتددين للح�شول على اخلدمة التعليمة  اإذ كلما كرب 

كلما  اجلامعية  التعليمية  اخلدمة  ت�شم  التي  املدينة  حجم 

اأدبيات  من  العديد  وهناك   . التفاعل  اإقليم  م�شاحة  زادت 

الدرا�شة تطرح اأمامنا بع�س االأ�شاليب الكمية النظرية و التي 

حاولت اأن تقي�س ب�شكل اأو باآخر حدود هذا االإقليم و من هذه 

, و قانون �شتيوارت  
1

 Reilly  Low 
االأ�شاليب قانون رايلي  

 . 
٢

  Stewart
و ميكن القول اأنه كلما زادت امل�شافة املقطوعة للو�شول اإىل 

مفهوم  مع  يتفق  هذا  و  الطالبات  اأعداد  قلت  اجلامعة  مقر 

منها  و   , اجلغرافية  الدرا�شة  اأدبيات  يف  اجلاذبية  منوذج 

اأي�شا نظرية القطع .

* ي�شتخدم يف جغرافية احل�شر مفهوم �شهولة الو�شول لتف�شري و تعليل منو املدن فيما يت�شل باملوقع و الت�شهيالت و الوظائف . لال�شتزادة راجع :
      .Ingram , D.R.  The Concept of Accessibility : a Search for an Operational from Regional Studies  ,  1971 

قانون رايلي   ت= )نx٢ ن1(/)م٢(  
  ١

حيث متثل ت مقدار التفاعل بني املدينة االأوىل و الثانية 

ن 1  = �شكان املدينة االأوىل           ن ٢ =  �شكان املدينة الثانية                  م ٢= مربع امل�شافة بني املدينتني 

 
٢  r انون �شتيوارت    ت = )ك نx  1  ن٢(/)م ب(

ت= التفاعل بني اأي مركزين ح�شريني

ن1= �شكان املدينة االأوىل                 ن٢= �شكان املدينة الثانية                   ك = معامل ثابت                    م ب = امل�شافة بني املدينتني

    Sphere of Influence  مفهوم منطقة النفوذ
هي  بل  ثابته  لي�شت  عامة  ب�شفـــــــة  النفوذ  مناطق  اإن 

اأهمــــها حجم  لعل  العوامل  بالعديد من  تتــــاأثر  و  ديناميكية 

توفرها  التي  اخلدمة  مرتبة  و  الوظيفية  رتبتها  و  املدينة 

املدينة و كثافة ال�شكان يف الظهري باالإ�شافة اإىل كثافة توزيع 

املحالت العمرانية احل�شرية و الريفية باإقليم املدينة و �شبكة 

النقل و احلدود االإدارية . 

نفوذ  فيها  يظهر  مكانية  وحدة  يعد  التعليمي  واالإقليم 

املدينة حمل الدرا�شة و هو يتكون من النقطة البوؤرية و نطاق 

ما  غالبا  و   . الوظيفي  االإقليم  يكونان  معا  هما  و  تاأثــــريها 

بغ�س  الدائرة  اإىل  اأقرب  �شكـــــل  ذات  النفوذ  منطقة  تظهر 

غالبا  هنا  الدائري  وال�شكل  الدائرة.  هذه  قطر  عن  النظر 

ما يعك�س التجان�س الكبري يف الظروف الطبيعية للمنطــــــقة 

ا�شتخدمت  التي  الرئي�شة  املحـــــاور  على  االنتقال  �شهولة  و 

اأدت  لالنتقال  مف�شلة  كو�شيــــــلة  اخلــــــــا�شة  املركبات  فيها 

اإىل �شرعة االنت�شار يف كل االجتاهات مما حتقق معه ال�شكل 

االأقرب اإىل الدائرة  . 

 Spatial Interaction  مفهوم التفاعل المكاني
بع�شها  عن  مبعزل  العي�س  ت�شتطيع  ال  و  املدن  تعي�س  ال 

البع�س فريتبط ال�شكان و االأن�شطة يف مدينة ما مع ال�شكــــــان 

من  معــقد  مزيج  بوا�شــطـــة  اأخرى  مدينة  يف  االأن�شطة  و 

االت�شاالت  و   , املاليـــــة  التحــــويالت  و    , تيـــــارات احلركة 

 , �شبحة  اأبو   ( املكاين  بالتفاعل  جميعا  اإليها  ي�شار  التي 

٢00٣م , �س 166 (. و تتميز املدينة االأكرث ات�شاال مع غريها 

اأكرث  تكون  اأن  يتوقع  و   , االت�شال  �شهولة  اأعلى من  مب�شتوى 

اأهمية بحيث ت�شكل هذه املدينة نقطة مركزية لنوع حمدد من 

التفاعل و االت�شال . 

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى
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Hinterland   لت�شري اإىل املناطق  *ا�شتخدم الباحثون تعبريات خمتلفة بخ�شو�س املناطق التابعة للمدينة , فقد ا�شتخدم االأملان كلمة ظهري  
التابعة للمدينة ,و هناك الكثري من الباحثني ا�شتخدموا تعبريات خمتلفة منها املجال احل�شري Urban Field و هناك الكثري من االأبحاث كانت 

باجتاه درا�شة العالقات املتبادلة بني املدينة و مناطق النفوذ املحيطة بها و يعد ابن خلدون من اأوائل الذين در�شوا هذه العالقة .    

راجع: اأبو عيا�س, عبد االإله ,و القطب , اأ�شحق , االجتاهات املعا�شرة يف الدرا�شات احل�شرية , الكويت , وكالة املطبوعات , 1980م .

الدراسات السابقة :
عديدة  بدرا�شات  الوظيفــــــية  االأقاليم  مو�شوع  حظى 

تعليمية  و  �شحـــــية  من  نف�شها  االأقاليم  هذه  بتنــــوع  تنوعت 

هذه  من  العديد  ركزت  قد  و   , ....اإلخ   اأمنية  و  ترفيهية  و 

 , و �شكله  االإقليم  بنية   : اأفكار حمددة منها  الدرا�شات على 

ا�شتخدامه  اإمكانية  و  املكاين  التفاعل   , م�شكالته  و  حجمه 

كوعاء تخطيطي , اإال اإن رحلة العمل - و التي لها اأكرب االأثر 

العديد  االأ�شا�شي يف  املحور  نف�شه -كانت  االإقليم  يف حتديد 

من الدرا�شات التي ا�شتحوذت على اهتمام بع�س الباحثني , 

و كذلك ظهرت درا�شات تناولت حركة الهجرة ال�شكانية من 

االأرياف اإىل املدن بحكم املغريات االقت�شادية و االجتماعية 

و الثقافية التي تقدمها املناطق احل�شرية و التي تتفوق بها 

تناولت  التي  الدرا�شات  تركزت  كما  الريفية  املناطق  على 

مفهوم املوقع على حتديد ما ت�شمى مبناطق نفوذ املدينة , اأي 

املناطق الواقعة على اأطراف املدينة *.و من هذه الدرا�شات 

ما يلي :  

- درا�شة   Nystuen  )1968 م ( , و تناولت هذه الدرا�شة 

اأهمية املوقع الن�شبي بو�شفه من املفاهيم املكانية و التي لها 

دور يف حتديد اأمناط �شهولة الو�شول .

مدينة  1978م(  عن   (    Manning مايننج   درا�شة   -

�شيدين اال�شرتالية و الذي تو�شل فيها اإىل حتديد رحلة العمل 

اليومية م�شافيا و زمنيا .

اأمناط  عن   ) 198٣م   (  Fagnani فاجناين   درا�شة   -

رحلة العمل اليومية يف اإقليم باري�س و حتليل عينة الدرا�شة 

املعتمدة يف ذلك و ا�شتخدامها لو�شائل نقل خمتلفة .

- درا�شة املطري ) 1985م ( , بعنوان : اقليم مكة املكرمة 

درا�شة يف جغرافية املدن . و قد تناول البحث كيفية حتديد 

منها  للقيا�س  معايري  عدة  با�شتخدام  املكرمة  مكة  اقليم 

التجارة و الزراعة و ال�شناعة و الثقافة و التعليم و غريها, 

خمطط  و�شع  اأهمها  تو�شيات  عدة  اإىل  البحث  انتهى  وقد 

اقليمي موحد للمدينة و اقليمها , و اإبراز دور املدينة الديني 

و تنمية دورها التجاري .

العمل  رحلة  , عن جغرافية  1996 م(   ( درا�شة حزين   -

و قد  ال�شادات,  ال�شناعية مبدينة  ال�شركات  لبع�س  اليومية 

الرئي�س  العمايل  الظهري  متثل  املنوفية  حمافظة  اأن  ات�شح 

ملدينة ال�شادات.

ملدينة  العمل  رحلة  ,عن  القباين)1998م(  درا�شة   -

اإعادة  يف  الرحلة  هذه  درا�شة  اأهمية  ات�شح  وقد  الريا�س, 

تخطيط املدينة حمل الدرا�شة, و اإعادة انت�شار االأن�شطة بها 

خا�شة مع منوها العمراين ال�شريع

املراكز  اأحجام  عن   ,  ) 1999م   ( االأحيدب  درا�شة   -

هذه  تناولت  وقد   , الوظيفية  اأقاليمها  امتداد  و  احل�شرية 

الدرا�شة االرتباط بني احجام املراكز احل�شرية و امتدادات 

اأقاليمها الوظيفية يف حماولة لر�شد اأثر احلجم على االمتداد 

الوظيفي .

- درا�شة زعزوع ) ٢00٣ م( , عن رحلة العمل للمراأة يف 

مدينة جدة و قد تبنت الدرا�شة بناء منوذج ذكرت الباحثة 

اأنه ميكن تطبيقه على العديد من املدن ال�شعودية .  

 ,  ) )14٢6ه  الفـــــوزان  العزيز  عبد  بن  �شالح  درا�شة   -

ملن�شوبي جامعة  التعليم  و  العمل  اأهم خ�شائ�س رحلتي  عن 

الدرا�شة  هذه  اهتمت  قد  و   , الريا�س  مبدينة  �شعود  امللك 

اجلامعيـــــة  الدرا�شة  رحلة  و  العمل  رحلة  خ�شائ�س  بتناول 

, و  الريا�س  ملوظفي و طالب جامعة امللك �شعود مبــــــــدينة 

عن  ال�شكن  اأماكن  انف�شال  الدرا�شة  هذه  نتائج  اأثبتت  قد 

اأثبتت  كما  العينة   اأفراد  من  كبرية  ملجموعة  اجلامعة  مقر 

ا�شتخدام املركبات اخلا�شة اأكرث من مركبات النقل العام يف 

عملية االنتقال . 

روبرت   « كتاب  املدينة  نفــــــوذ  تناولت  التي  املوؤلفات  ومن 

يحدد  و   , االقليمية  و  املدينــــــــة  اقليم  بعنـــــوان   » ديكن�شون 

الكاتب اقليم املدينة على اأ�شا�س املدى الذي ت�شله وظائفها 

و خدماتها اإىل املناطق املجاورة , و اعتمادا على هذه املديات 

التي ت�شلها خدمات املدينة و وظائفها حتدد مناطق نفوذها.     
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ثانيا : إقليم المدينة  City  Region  كإطار تنظيمي 
للتخطيط اإلقليمي :

لقد اأ�شبحت اأقاليم املدن حمل اهتمام كبري من خمططي 

بها ظاهرة  انت�شرت  التي  و  املتقدمة  الدول  املدن خا�شة يف 

املهتمني  و  املخططــــني  من  العديد  بداأ  حيث   , التح�شر 

بالدرا�شات االإقليمية و احل�شـــــرية تق�شيم الدول على اأ�شا�س 

اأقاليم املدن الوظيفية و يظهر هذا يف بع�س الدول املتقدمة 

مثل الواليات املتحدة االمريكية و دول غرب اأوروبا ال�شناعية 

و ذلك بعد اأن عجزت االأقاليم الطبيعية و ال�شكانية يف و�شع 

الوحدات  هذه  واجهت  التي  العديدة  للم�شكالت  احللول 

الداخلية يف هذه الدول . 

اإن ا�شتخدام مفهوم العالقة بني املدينة و اقليمها جاء �شمن 

و عرف  الدرا�شات اجلغرافية  ا�شتخدامه يف  �شاع  ا�شطالح 

 Site Relationships- مبفهوم عالقة املو�شع - الو�شعية

Situation واملجال احل�شري  
.  ).Urban Field  Johnson , 1967,P81(

واالإقليم التعليمي يعك�س �شورة من �شور التفاعل بني املدينة 

حمل الدرا�شة  »  مكة املكرمة  «    و �شواحيها باالإ�شافة اإىل 

اأر�شية  م�شاحة  نف�شه  الوقت  يف  هو  و  املجاورة  املدن  بع�س 

من  هيكلية  �شبكة  و   , تتو�شطها  مركزية  نواة  و  متجان�شة 

املوا�شالت جتمعها , و لكونه يعك�س التفاعل الب�شري فهو ال 

يرتبط يف حدوده اخلارجية باحلدود االإدارية . 

االأقاليم  عن  وا�شح  ب�شكل  يختلف  الوظيفي  االإقليم  لعل 

ال�شكلية الطبيعية اأو الب�شرية يف كون االإقليم ال�شكلي يعتمد 

االإقليم  تك�شب  التي  االأ�شا�شية  الظاهرة  على  حتديده  يف 

�شخ�شيته و هي تتمثل بو�شوح يف و�شط و مركـــــــز االإقليم و 

تبداأ بالتايل يف التال�شي �شـــــــوب الهوامـــــــ�س اخلارجــــــية,  

اأما االإقلــــــيم الوظيــــــفي  و التعليمي اأحد اأنواعه , فاإن اأهم 

انت�شار  لي�س  و  التنظيم املكاين  و �شكل  الوحدة  ما مييزه هو 

ظاهرة ملمو�شة حمددة , و لذلك فاإن فهم الطبيعة املعقدة 

و  االت�شال  اأمناط  حتليل  هو  احل�شري  الوظيفي  لالإقليم 

العالقات داخل النظام و التي ت�شمل احلركة الطبيعية مثل 

النقل و ال�شفر .

حتديد  يف  اأ�شا�شية  لبنه  كونه  يف  الوظيفي  اأهمية  تظهر 

الذي  هو  االأخري  هذا  و  االإقليمي  و  احل�شري  االإقليم  وبناء 

املتغريات  بها  �شتتطور  التي  الكيفية  الت�شورات  ي�شنع 

والعوامل املوؤثرة يف االأن�شطة احل�شرية و االإقليمية و يف �شوء 

التي ميكن من  اال�شرتاتيجيات  و�شع  الت�شورات ميكن  هذه 

خاللها �شبط عملية النمو احل�شري و االإقليمي بحيث يتاح 

لل�شكان  اأي�شا  و  توزيع جغرايف  اأف�شل  و اخلدمات  لالأن�شطة 

اأكرب الفوائد من هذه االأن�شطة و اخلدمات .

تبدو فكرة اإقليم املدينة كوعاء تخطيطي ذات �شلة مبفهوم 

يف  كاملة  نظرية  تبنته  الذي  املفهوم  هذا  النمو  اأقطاب 

الدرا�شات احل�شرية موؤداها باخت�شار » اأن النمو ال يحدث 

يف جميع املناطق يف نف�س الوقت و لكن يظهر على �شكل نقاط 

هي يف الغالب املحالت احل�شرية الكربى التي غالبا ما تكون 

نواة لالإقليم « .  

التي  الوظيفية  املكانية  التنمية  ا�شرتاتيجيات  اإطار  يف  و 

دور  تعظيم  ت�شمن  التي  و  ال�شعودية  العربية  اململكة  تتبعها 

املدن ال�شغرية كفاعل �شريك يف �شنع التنمية و لي�س جمرد 

م�شتفيد من نتائجها و ن�شر بع�س الكليات يف العديد من هذه 

امل�شتقبل  يف  �شيوؤثر  مما  اجلموم  و  القنفذة  و  كالليث  املدن 

القريب على امتداد االإقليم التعليمي حمل الدرا�شي .  

عن  يختلف  ب�شريا  جغرافيا  اقليما  املدينة  اقليم  يعترب 

�شنع  من  اقليم  فهو   , املعروف  الطبيعي  اجلغرايف  االإقليم 

على  متغري  اقليم  هو  و   , الطبيعة  �شنع  من  لي�س  و  االن�شان 

الدوام تبعا لتطور و�شائل املوا�شالت على مر الع�شور و لي�س 

اقليما ثابتا جامدا بل اإن تغري م�شتوى و نوعية اخلدمات التي 

يف  اأي�شا  يوؤثر  اخلدمات  هذه  تطور  مدى  و  املدينة  تقدمها 

�شكانها  خدمة  على  تعي�س  ال  فاملدينة   , املدينة  اقليم  تغيري 

فقط و اإمنا تعمل على خدمة �شكانها و �شكان االإقليم املحيط 

اقليمها عالقة  و  املدينة  بني  فالعالقة   , الوقت  ذات  يف  بها 

   . بدون مدينة  ريف  اأو  ريف  بدون  توجد مدينة  تكامليه فال 

)حمدان , 1977, �س 4-٣٢5(       و يالحظ اأن حتديد اقليم 

اأية مدينة لي�س باالأمر الي�شري اإذ يعتمد حتديد االقليم على 

الن�شاط  اأوجه  و  اخلدمات  من  عدد  توزيع  نطاقات  حتديد 

و  لها  املجاورة  املدن  و  بالقرى  املدينة  تربط  التي  املختلفة 

مقدار  حتديد  من  متكن  التي  القيا�س  طرق  من  عدد  على 

 , وهيبة   (  . وظائفها  من  عدد  يف  املتمثلة  املدينة  جاذبية 

املدن مبعنى  الوظائف يف  تتداعى  و قد   . 1975, �س٢57 ( 

جتتمع  اأن  االأغلب  لكن  و  اأخرى  وظيفة  وظيفة  ترث  قد  اأنه 

تعدد  في�شبح  الالحقة  و  ال�شابقة  الوظائف  تتعا�شر  و 

اأن  الواقع  و   ,  Multifunctional القاعدة   هو  الوظائف 

اإىل  تاما  ان�شرافا  مدينة  ان�شراف  اأي  الوظائف  تخ�ش�س 

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى
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وظيفة واحدة يكاد يكون افرتا�شا نظريا بحتا ال يتحقق يف 

الواقع ) حمدان , مرجع �شابق , �س 188( , و ينطبق ذلك 

املفهوم على مدينة مكة املكرمة فقد دعت الوظيفة الدينية 

للمدينة اإىل ا�شتقطاب وظيفة تعليمية و ثقافية لها متثلت يف 

جامعة اأم القرى التي توفر اخلدمة التعليمية العليا للمدينة و 

اقليمها . و يف واقع االأمر اأن لكل مدينة دور تعليمي ال يقت�شر 

على اقليمها فقط و امنا يتعدى هذا االقليم حيث اأن االقليم 

خدمة  من  تقدمه  ما  مبقدار  يتحدد  مدينة  الأي  التعليمي 

املوؤ�ش�شات  ارتقت  كلما  اإنه  حيث  بها  ينفرد  متميزة  تعليمية 

التعليمية يف تقدميها للخدمة و خا�شة املوؤ�ش�شات اجلامعية 

كلما كان تركيزها اأكرث يف املدينة و العك�س �شحيح مبعنى اأن 

االإقليم التعليمي للمرحلة اجلامعية للمدينة اأكرب من اقليمها 

التعليمي للمرحلة الثانوية .     

اأن  اإذ  اأحجامها  و  اأ�شكالها  حيث  من  املدن  اأقاليم  وتتنوع 

التداخل بني نفوذ املدن و �شيطرتها على مناطق ريفية معينة 

يعمل على حتديد ال�شكل اخلارجي الأقاليم املدن , و قد كانت 

يف  للمتخ�ش�شني  عديدة  لدرا�شات  جماال  الظاهرة  هذه 

 Vun Tunin جماالت العمران احل�شري مثل فون ثيونن  

و حتديده ملناطق النفوذ املحيطة باملدينة عن طريق ح�شاب 

نقطة االنقطاع  . و يف النهاية فاإن اقاليم املدن لي�شت ذات 

اأقاليم  فهناك   , هند�شي  �شكل  اأي  حتتمل  بل  معينة  اأ�شكال 

ذات ال�شكل الدائري و اأخرى ذات ال�شكل ال�شدا�شي و ثالثـــة 

اإن  االأ�شكال حيث  و غري ذلك من  رباعية  �شبه  اأ�شكال  ذات 

ريفية  مناطق  على  �شيطرتها  و  املـدن  نفــــــوذ  بني  التداخل 

معينة يعمل على حتديد �شكل اقليم املدينة اخلارجي . و اإذا 

ظروفها  الدرا�شة  فلمنطقة  العامة  ال�شورة  هي  هذه  كانت 

عن  �شتختلف  بها  الوظيفية  االأقاليم  جتعل  التي  و  اخلا�شة 

اأن  اأو�شحته الدرا�شات ال�شابقة . و لعل من االأهمية هنا  ما 

حيث  ؛  اجلامعة  موقع  و  املركزية  املنطقة  لطبيعة  نعر�س 

ي�شكل موقع اجلامعة نقطة الو�شول النهائية للرحلة التعليمية 

املقطوعة من قبل امل�شتفيدات من هذه اخلدمة , و قد كان 

يف  الوا�شح  اأثره  املركزية   املنطقة  �شمن  اجلامعة  لوقوع 

من  تعد  التي  النقلية  خا�شة  امل�شكالت  من  العديد  جت�شيد 

نطاق  داخل  تقع  التي  املنطقة  تلك  املركزية  املنطقة  �شمات 

حارة   , ال�شامية  اأحياء  يف  يتمثل  و  االأول  الدائري  الطريق 

, �شعب عامر وجزء من  , جرول  القراقرة   , اأجياد   , الباب 

النقل  طرق  يو�شح  الذي  و   )  5( رقم  ال�شكل  انظر  امل�شفلة 

واملوا�شالت مبدينة مكة املكرمة . 

و هذه املنطقة ترتكز فيها االأن�شطة التجارية و اخلدمات 

حول احلرم املكي ال�شريف و تتميز بالكثافة البنائية املرتفعة 

امل�شاحات  ندرة  و  االأرا�شي  اأ�شعار  ارتفاع  ب�شبب  وذلك 

ملدينة  الت�شاري�شية  للطبيعة  نظرا  االأفقي  للتو�شع  املتوفرة 

مكة املكرمة, وت�شهد املنطقة املركزية حتوال ح�شريا متميزا, 

حيث مت يف العقد االأخري تطوير ال�شاحات املحيطة باحلرم 

حول  القدمية  املباين  من  الكثري  اإزالة  فتم  ال�شريف  املكي 

اإىل  باالإ�شافة  هذا  احلرم  حول  ال�شاحات  لتو�شعة  احلرم 

اإن�شاء العديد من املباين ال�شاهقة االرتفاع التي متثل خدمات 

فندقية لزوار بيت اهلل احلرام, كما ان�شئت جممعات عمرانية 

و ا�شتثمارية �شخمة اأثرت وال �شك يف تغيري خريطة ا�شتخدام 

االر�س و كذلك تغريت الرتكيبة االجتماعية للمنطقة فقلت 

فيها اخلدمات التعليمية واالجتماعية نظرا الختفاء �شريحة 

 , اطرافها  على  ظهورها  و  املجتمع  من  حمددة  �شكانية 

الكثافة  ذات  املناطق  من  تعد  برمتها  املركزية  املنطقة  و 

الوقت  ن�شمة / هكتار ( و هى يف   600 ال�شكانية املرتفعة ) 

ال  �شيقة  �شــــــــــوارع  ذات  متكتلة  بيــــــــــــئة عمرانــــــية  نف�شه 

ت�شتوعب حجم احلركة املرورية يف هذه املنطقة .
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�شكل )5( �شبكة الطرق الرئي�شية املقرتحة حتى عام 1450 هـ

و قد ات�شح من خالل الدرا�شة اأن مدينة مكة و ما ت�شمه 

من النطاقات احل�شرية الثالثة القدمي و يتمثل يف املنطقة 

التي  احلديثة  االأحــــــياء  يف  يتمثل  و  احلديث  و  املركزية, 

على  الواقع  الع�شـــــــــوائي   و   , تخطيــــــطية  مبعايري  اأن�شئت 

املوقع  لنظرية  ا�شتثناء  بحق  متثل  كمدينة  تبدو  ؛  االأطراف 

فجميع امل�شتوطنات الب�شرية قامت على اأ�ش�س و معايري اأو قل 

مقومات يعرفها اجلغرافيون ب�شكل وا�شح اإال اأن مكة املكرمة 

تعاىل  قال  ذلك  تعار�س  فاملقومات  ذلك  من  النقي�س  على 

بيتك  زرع عند  بواد غري ذي  اأ�شكنت من ذريتي  اإين  ربنا   «

املحرم ... اإىل اآخر االآية  « �شورة اإبراهيم  اآية رقم ) ٣7 ( . 

فوعورة ال�شطح املتمثل يف ال�شخر الناري و املتحول و �شيق 

ت�شكل  التي  اجلبال  ل�شفوح  ال�شديدة  االنحدارات  و  االأودية 

م�شاحة كبرية من كتلة املدينة كجبل عمر و هندي و اأبو قبي�س 

و جبل الكعبة باالإ�شافة اإىل انعدام املاء , كلها كانت مقومات 

لدور يختلف عن  تعاىل هياأها  و  �شبحانه  لكن اهلل  و  طاردة 

جميع املدن بكونها تهوى اإليها االأفئدة و ت�شهد اجتماع ماليني 

الب�شر �شنويا الأداء فري�شة احلج . 

 ومما �شبق يت�شح اأن املنطقة املركزية فر�شت العديد من 

موقع  اأن  باعتبار  القرى  اأم  جامعة  حميط  على  م�شكالتها 

ت�شهد  التي  املنطقة  لهذه  الغربي  الطرف  يقع على  اجلامعة 

االأرا�شي  الأ�شعار  ارتفاع  و  التجارية  لالأن�شطة  وا�شح  تركز 

اململكة  يف  االأرا�شي  اأ�شعار  اأعلى  من  تعد  اإذ  كبرية  ب�شورة 

املدينة  حمور  على  اأي�شا  تقع  اأنها  كما   , ال�شعودية  العربية 

املنورة -  مكة املكرمة و الذي ي�شهد حركة نقل كثيفة . 

ثالثا : العوامل المؤثرة في اإلقليم التعليمي : 
ذكر اأحمد ا�شماعيل يف درا�شته ) ا�شماعيل , 199٣, �س 

98( اأن منو املدينة املعا�شرة قد تبلور يف اجتاهني : 

االأول ظهور املدن املليونية و املجتمعات احل�شرية و اأقاليم 

املدن. 

و الثاين هو االنت�شار املدين و املتمثل يف ظهور ال�شواحي .

ال ميكن التعامل مع املدينة على اأنها وحدة قائمة بذاتها بل 

اأنها تتاأثر يف وجودها و منوها بالعديد من املناطق املحيطة 

بها و التي تعرف باإقليمها و تعتمد عليها يف ظروفها احلياتية, 

يف  ا�شتمرارها  و  بقائها  يف  ذاتها  املدينة  عليها  تعتمد  كما 

تاأدية وظيفتها حيث تاأتي اأهمية املدينة من اأهمية موقعها يف 

هذا االإقليم فهي متثل قاعدة له. و من املمكن حتديد وظيفة 

املدينة من وجهة النظر املكانية اإىل قاعدتني هما : 

- القاعدة املحلية : و هي التي يق�شد بها خدمة �شكان 

املدينة ذاتها 

خدمة  بها  يق�شد  التي  هي  و   : الإقليمية  القاعدة   -

�شكان املناطق املحيطة بها اأو مبعنى اخر اإقليمها و لي�س من 

ال�شهولة الف�شل بني امل�شتويني ) جمال حمدان , 1977 م (

من  بالعديد  القرى  اأم  جلامعة  التعليمي  االإقليم  يتاأثر 

من  لعل  و  امتداداته  و  حجمه  و  �شكله  حتدد  التي  العوامل 

اأهم هذه العوامل ال�شكان و العمران  و ا�شتخدامات االأر�س 

و الطرق . 

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى
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السكان :      
اأهمها  لعل  العالقات  بالعديد من  باإقليمها  املدينة  ترتبط 

احلجمي  ومنوها  املدينة  ن�شاأة  اأن  اإذ  ال�شكانية  العالقات 

والعمراين يعتمد اأ�شا�شا على الزيادة ال�شكانية التي يوفرها 

ال�شكانية  االإقليم املحيط باملدينة و ذلك من خالل الهجرة 

من الريف اإىل املدينة اأو من خالل رحالت احلركة اليومية 

لل�شكان �شواء رحالت عمل اأو تعليم اأو ت�شوق اأو عالج ......

اجلغرافية  العالقات  يف  هاما  عن�شرا  ال�شكان  يعد  و   . اإلخ 

تتم  العالقات اجلغرافية ال  فاإن  القول  اإن �شح  بل  املتنوعة, 

امل�شكلة  الديناميكية  اأ�شا�س احلركة  فهم  ال�شكان  بوجود  اإال 

ال�شعودية  العربية  . و تعد اململكة  للنظام احل�شري للمدينة 

ب�شكل عام من الدول ذات النمو ال�شكاين املرتفع و الذي بلغ 

الدويل,  البنك  لتقديرات  طبقا  ذلك  و  14٣0هـ  يف   %  ٣,4

مكة  يف  ال�شكاين  النمو  معدالت  يو�شح  التايل  واجلدول 

املكرمة.

جدول رقم ) ٢ (  معدالت النمو ال�شكاين مبدينة مكة 

املكرمة حتى عام 1450 هـ
 

ال�سنة
   عدد 

ال�سكان

معدل 

النم� 

ال�سن�ي %

  امل�ســـــــــــــــــــــــــــــــــدر

    تعداد فردي ر�شمي  -  1٣8٣٢00000 

1٣91٣01000  5.٢4
  املخطط الرئي�شي ملكة 

املكرمة

1٣94 ٣69٣95    7.06
  م�شلحة االح�شاءات 

العامة

 140٣611460  5.76
  خمطط التنمية 

ال�شامل

141٣ 965697  4.68
 م�شلحة االح�شاءات 

العامة

 خمطط التنمية 14٢01٢750004.0

14٣01795000٣.48
 تقديرات خمطط 

التنمية 

 1440٢٣45000٢.7
 تقديرات خمطط 

التنمية

1450٣01٢500٢.5
 تقديرات خمطط 

التنمية

  امل�شدر : املخطط الهيكلي ملكة املكرمة

) التقرير الفني ( 14٢0 هـ

واملدينة توفر الكثري من اخلدمات الإقليمها منها اخلدمات 

التعليمية  للموؤ�ش�شات  مركز  هي  املدينة  فدائما  التعليمية 

يتلقون  االإقليم  اأبناء  معظم  و  م�شتوياتها  باختالف  العالية 

تعليمهم العايل يف املدينة االأم يف االإقليم. 

و ي�شم نطاق التعليم اجلامعي ملدينة مكة املكرمة العديد 

من املدن و القرى املتناثرة يف اإقليم املدينة و التي تظهرها 

الدرا�شة فيما بعد من واقع العمل امليداين و حتليل ا�شتمارة 

اال�شتبيان .

و قد اأثر موقع مدينة مكة املكرمة و اأهميتها الدينية على 

تزايد النمو ال�شكاين بها فطبقا لبيانات م�شلحة االإح�شاءات 

العامة لتعدادات خمتلفة بداأ من تعداد 1٣94هـ و حتى تعداد 

عددهم  تزايد  قد  املكرمة  مكة  مدينة  �شكان  فاإن  14٣1هـ 

مبعدالت مرتفعة حيث ت�شاعف عددهم يف خالل الـ 40 �شنه 

االأخرية بن�شبة ت�شل اإىل 80 % , و قد اأثر موقع االأحياء من 

احلرم املكي بو�شط مدينة مكة املكرمة على معدالت الكثافة 

ال�شكانية بها و اجلدول التايل يو�شح الكثافة ال�شكانية باأحياء 

مدينة مكة املكرمة .
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 الكثافةالأحياءت�سل�سل الكثافة الأحياءت�سل�سل

61.4ال�شهداء 5٣7.5٣1الطندباوي 1 

55.٣العكي�شية ٣٣٢.1٣٢ال�شبيكة ٢

50.8جبل النور ٣٢9.7٣٣الهنداوية ٣

50.٣الرو�شة ٣٢6.1٣4الزهراء 4

٣7.٢املر�صالت ٣09.٣٣5الهجلة  5

٣5.4العزيزية ٢99.4٣6امل�شفلة 6

٣5.1العدل ٢47.٢٣7املن�صور 7

٢٢.8الهجرة ٢4٢.1٣8احلجون 8

٢0.6كدي ٢٢9.0٣9التقوى 9

٢0.4الروابي 196.٢40اخلن�شاء 10

17.0الن�شيم 180.741اخلالدية 11

14.7وادي جليل 178.٢4٢اجلميزة 1٢

1٣.8الرا�شدية 16٢.64٣املعابدة 1٣

9.1ال�شرائع 15٢.544حارة الباب وال�شامية 14

8.7الكعكية 147.045اأجياد 15

7.٢التنعيم 147.046البيان 16

6.7اخل�شراء 1٣9.947ال�شيافة 17

5.7ويل العهد 1٣8.148التي�شري 18

4.9النوارية 1٢7.849العتيبية 19

4.٢ال�شالمة 119.950جرهم ٢0

٣.6امل�شاعر 111.751جرول ٢1

٢.9بطحاء قري�س 106.85٢االأندل�س ٢٢

٢.8العوايل 105.55٣ال�شليمانية ٢٣

1.6البحريات 104.854الر�شيفة ٢4

1.1ال�شوقية 10٣.٢55اجلامعة ٢5

1.0احلمرا واأم اجلود 95.856القرارة والنقا ٢6

1.0العمرة اجلديدة 91.557الزاهر ٢7

0.7امللك فهد 75.758النزهة ٢8

0.1�شرائع املجاهدين 71.559ريع زاخر ٢9

0.1الع�شيلة 64.060�شعب عامر و�شعب على ٣0

 امل�شدر من ح�شاب الباحثة اعتمادا على بيانات الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة 14٢4هـ , 

وبيانات م�شلحة االإح�شاء العامة واملعلومات 14٣1هـ .

جدول رقم )٣( الكثافة ال�شكانية باأحياء مدينة مكة املكرمة 14٣1هـ

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى
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حتديد  ميكن   )  6  ( رقم  ال�شكل  و  ال�شابق  اجلدول  من 

اأمناط الكثافة ال�شكانية مبدينة مكة املكرمة كالتايل :   

- اأحياء ذات كثافة �شكانية مرتفعة جدا و هي االأحياء التي 

النمط  هذا  و    , هكتار   / ن�شمة   ٣00 عن  الكثافة  بها  تزيد 

ي�شم اأحياء منطقة القلب من املدينة و عددها 5 اأحياء هي 

: الطندباوي, ال�شبيكة , الهنداوية , الزهراء , الهجلة و هذه 

البالغ  و  املدينة  اأحياء  اإجمايل  من   %8.4 متثل  املجموعة 

اإجمايل  من   %16 حواىل  ت�شم  اأنها  كما   , 60حى  عددها 

�شكان املدينة و ذلك طبقا للنتائج التف�شيلية لتعداد 14٢5ه, 

يف حني اأنها متثل فقط 0.4% من اإجمايل م�شاحة املدينة , 

و يظهر من ال�شكل اأنها اأحياء مت�شلة يف توزيعها مع بع�شها 

البع�س يف منطقة القلب من املدينة .

الكثافة  تــرتاوح  مرتفـــــعة  �شكانية  كثــافة  ذات  اأحياء   -

ي�شم  و  هكتار   / ن�شمة   ٢00  -٣00 بني  ما  بــها  ال�شـــــكانية 

هذا النمط 4 اأحياء فقط هي : امل�شفلة , املن�شور , احلجون, 

كما   , املدينة  اأحياء  اجمايل  من   %6.6 متثل  هي  و  التقوى 

اأنها متثل  املدينة , يف حني  9.4% من اجمايل �شكان  ت�شم 

م�شاحة ت�شل اإىل 0.4% فقط من اجمايل م�شاحة املدينة, و 

هذه االأحياء تظهر ب�شكل غري مت�شل مبعرث يف منطقة القلب. 

بها  الكثافة  ترتاوح  متو�شطة  �شكانية  كثافة  ذات  اأحياء   -

ما بني اأقل من ٢00- 100 ن�شمة / هكتار و عددها 16 حي 

هي: اخلن�شاء , اخلالدية , اجلميزة , املعابدة , حارة الباب 

العتيبية,  التي�شري,  ال�شيافة,  البيان,  اأجياد,  وال�شامية, 

اجلامعة.  الر�شيفة,  ال�شليمانية,  االأندل�س,  جرول,  جرهم, 

ت�شم  و  االأحياء,  اجمايل  من   %  ٢6.7 جميعها  متثل  وهي 

٢8.4 %من اجمايل �شكان املدينة , يف حني اأنها متثل ٢.٢% 

من اجمايل م�شاحة املدينة , و هي يف معظمها اأحياء تنت�شر 

على اأطراف منطقة القلب و هذه االأحياء تتفاوت يف م�شاحتها 

ب�شكل وا�شح فنجد حي اجلامعة اأكرب هذه االأحياء حيث تبلغ 

م�شاحته 5٢4 هكتار و على النقي�س منه ياأتي حي حارة الباب 

و ال�شامية وهو اأ�شغر االأحياء مب�شاحة ٣4 هكتار.

-اأحياء ذات كثافة �شكانية منخف�شة تقل بها الكثافة عن 

املدينة  اأحياء  باقي  ميثل  النمط  وهذا  هكتار   / ن�شمة   100

اأحياء املدينة,  58.٣ % من اجمايل  ٣5 حي متثل  و عددها 

 , املدينة  �شكان  اجمايل  من   %  48.1 االأحياء  هذه  وت�شم 

م�شاحة  اجمايل  من   %  97.0 النمط  هذا  اأحياء  متثل  كما 

املدينة و معظم هذه االأحياء هي اأحياء تنت�شر على اأطراف 

كبرية  م�شاحات  ذات  اأحياء  هي  و  للمدينة  ال�شكنية  الكتلة 

 ٢0 اأكربها م�شاحة حي ويل العهد الذي ت�شل م�شاحته اإىل 

الغربي من  الطرف اجلنوبي  اأق�شى  و يوجد يف  األف هكتار 

املدينة يف حني اأن اأ�شغر اأحياء هذا النمط هو حي القرارة 

و النقا والذي تبلغ م�شاحته ٣4 هكتار , و تظهر الدرا�شة اأن 

توزيع هذه االأحياء باملدينة ياأخذ منطني من التوزيع فهي اإما 

اأحياء كبرية امل�شاحة على اأطراف الكتلة ال�شكنية للمدينة , 

اأو اأحياء ذات م�شاحات �شغرية يف منطقة القلب من املدينة 

و لكن انخفا�س الكثافة بها يرجع لكونها اأحياء تخدم منطقة 

و  فندقية  مناطق خدمات  عبارة عن  فهي  املقد�شة  امل�شاعر 

لي�شت مناطق �شكنية حيث يندر بها ال�شكن الدائم . 

�شكل )6( الكثافة ال�شكانية باأحياء مدينة مكة املكرمة 14٣1 هـ
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العمران :
بداية البد من التاأكيد على قوة تاأثري النمو العمراين على 

االإقليم التعليمي يف اأي مدينة من حيث حجم االقليم و �شكله 

وامتداده حيث اإن تغذية هذا االإقليم تاأتي من الكتلة العمرانية 

و   , ذاتها  املدينة  اأحياء  من  اأوال  تبداأ  التي  و   , به  املحيطة 

مدينة مكة املكرمة لها طبيعة خا�شة حيث اإن النمو العمراين 

النمو  �شهد  قد  و  الديني  بو�شعها  وثيقا  ارتباطا  ارتبط  بها 

�شهدت  حيث  1٣91هـ  عام  قبل  بداأت  قفزات  بها  العمراين 

النمو  اأثرت على  اقت�شادية  ال�شعودية طفرة  العربية  اململكة 

العمراين جلميع مدن اململكة و منها مكة املكرمة حيث منت 

املدينة عمرانيا ب�شكل ملحوظ و خا�شة على املحاور الرئي�شة 

للطرق التي تربطها مبدن جدة و الطائف و املدينة املنورة و 

الليث . و عند درا�شة اجتاهات النمو العمراين للمدن ب�شكل 

تبعا  للمدينة  االأفقي  االمتداد  يقا�س  اأن  املعروف  فمن  عام 

لالجتاهات اجلغرافية الرئي�شة و الثانوية و الفرعية , و تبني 

مراحل  يف  املكرمة  مكة  ملدينة  العمراين  النمو  معدالت  لنا 

منوها املختلفة و التي يو�شحها اجلدول رقم )4( اأن العوائق 

و  دائمة  عوائق  �شكلتا  االأفقي  النمو  حمددات  و  الطبيعية 

م�شتمرة اأمام اجتاهات النمو العمراين للمدينة و التي تتفق و 

امتدادات جماري االأودية الرئي�شة , و ب�شكل عام مييل النمو 

اإ�شعاعيا  اأو  جتميعيا  يكون  الأن  الداخلية  للمدن  العمراين 

و  العمراين  النمو  املوؤثر يف اجتاهات  االأ�شا�شي  العامل  بفعل 

هو ال�شبكة الطرقية الداخلة اإىل االإقليم اأو اخلارجة منه ) 

م�شيلحي , 1984, �س 117(.  وقد �شهد العمران يف مدينة 

املا�شية  �شنة  الع�شرين  خالل  تطوراته  اأهم  املكرمة  مكة 

حدثت  حيث  ال�شريف  املكي  احلرم  بتو�شعة  ارتبطت  التي  و 

على  �شاعد  كذلك   , باأكملها  املدينة  يف  جذريه  تطورات 

ال�شكنية  املخططات  ظاهرة  انت�شار  العمراين  التو�شع  هذا 

الكتلة  عن  خارجة  عمرانية  نويات  ظهور  يف  �شاهمت  التي 

التطور  عن  م�شتقلة  تن�شاأ  هي  و  للمدينة  القدمية  العمرانية 

العام للمدينة املقد�شة ك�شواحي لها ا�شتقالليتها اخلا�شة و 

بال�شرائع  املحدود  املدخل  خمططات  يف  االجتاه  هذا  يظهر 

ال�شواحي  هذه  مثل  فن�شوء   , املجاورة  املخططات  كذلك  و 

البعيدة ميكن اأن يعترب من طراز النويات التي تنمو م�شتقلة 

ثم متتد لرتتبط باملدينة االأم ) ال�شرياين , 1986, �س69( . و 

قد اأكدت الدرا�شة امليدانية  من واقع ا�شتمارات اال�شتبيان اأن 

هناك عدد من الطالبات ياأتني للجامعة من هذه املخططات 

و خا�شة ال�شرائع و العوايل .

و يت�شح من حتليل اجلدول ال�شابق اأن مدينة مكة املكرمة 

�شهدت منوا عمرانيا �شريعا يف الفرتة ما بني عامي 1٣91هـ - 

1406هـ فهذه املرحلة ت�شاعفت فيها م�شاحة الكتلة العمرانية 

15 عام , وهذه  حوايل ثالثة اأ�شعاف يف مدة زمنية حوايل 

 امل�ساحة بالهكتارالعام
حجم التغري العمراين 

بالهكتار
معدل النم� ال�سن�ي %

1٣75711--

1٣911٣91.٢680.٢6.0

1٣98٢٣4٣.1951.99.8

140647٢1.4٢٣78.٣1٢.7

14٢011٣6٢.66641.٢10.0

14٢415159.٣٣796.78.4

14٣٢19618.54459.٢٣.٣

امل�شدر : الغامدي والنجار , ٢000م , املخطط الهيكلي ملدينة مكة املكرمة 14٢5هـ .

     جدول رقم )4( معدل النمو العمراين مبدينة مكة املكرمة الفرتة من 1٣75هـ- 14٣٢هـ
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اال�شتعمال

الن�سبة من امل�ساحة 

الإجمالية للنطاق 

العمراين%

     15,٣8 �شكني

    0,٢7اإ�شكان فندقي

    0,67حكومي

     0,04   اخلدمات الثقافية واالجتماعية 

 ٢,49      �شناعي

  1,٣8 اال�شتخدام التجاري

   0,٣8   اخلدمات الدينية

 1,0٣اخلدمات التعليمية 

     0,19اخلدمات ال�شحية 

  1,17    اال�شتعماالت الرتفيهية 

    10,7٢   طرق

  0,10مقابر

   ٢8,4٣ اأرا�شي ف�شاء 

  ٣٢,٣9         خمططات �شكنية معتمدة غري منفذة

  0,88   مرافق عامة

غري  معتمدة  �شناعية  خمططات 

منفذة
1,08   

 1,80  اأرا�شي زراعية 

 1,60 االأودية وخمرات ال�شيول 

امل�شاعر  منطقة  مع  املتداخل  اجلزء 

املقد�شة
-  

    -املناطق اجلبلية

العمراين  النطاق  م�شاحة  اإجمايل 

االأ�شمل 
100  

املرحلة متثل بداية لتاريخ ح�شري جديد ملدينة مكة , بينما 

الفرتة التالية من عام 14٢0هـ و حتى 14٣٢هـ  فقد �شهدت 

العمرانية  الكتلة  زادت م�شاحة  منوا عمرانيا متو�شطا حيث 

حوايل ثمانية اأالف هكتار يف مدة ت�شل اإىل 1٢ عام تقريبا . 

و قد اتخذ االمتداد العمراين اأكرث من حمور اأهمها االجتاه 

نحو ال�شمال على امتداد طريق املدينة املنورة , و جتاه الغرب 

ال�شكنية  انت�شرت املخططات  على امتداد طريق جدة , كما 

هذا  يعد  و  ال�شرقي  اجلنوب  و  اجلنوب  اجتاه  يف  اجلديدة 

االجتاه اأكرث االجتاهات التي تاأثرت بالنمو العمراين  , كما 

طريق  امتداد  على  الغرب  جتاه  عمرانيا  منوا  اي�شا  ظهر 

الطائف . و نظرا ال�شتمرار الزيادة ال�شكانية مبدينة مكة و 

ما يتبعه  من زيادة يف م�شاحة الكتلة العمرانية فمن املتوقع 

٢4107 هكتار و ذلك  اإىل  زيادة امل�شاحة العمرانية للمدينة 

كانت  كما  ال�شنوي  العمراين  النمو  معدالت  ثبات  بفر�س 

عليه يف ال�شنوات ال�شبع االأخرية ) ٣,٣ % �شنويا ( , و بنف�س 

املعدل ف�شوف ت�شل م�شاحة املدينة املاأهولة يف عام 1450هـ  

تنفيذ  بعد متام  و خا�شة  ٣1986 هكتار  من  يقرتب  ما  اإىل 

مازالت  التي  تلك  اأو  اإن�شائها  اجلاري  ال�شكنية  املخططات 

منفذه على الورق فقط )ع�شكورة , 14٣4هـ , �س 611(     

استخدامات األراضي :  
االأن�شطة  من  معقد  و  متباين  ن�شيج  من  املدينة  تتكون   

كالتجارة  اقت�شادية  االأن�شطة  هذه  كانت  �شواء  والعالقات 

واخلدمات  ال�شكنية  كاملناطق  اجتماعية  اأو  وال�شناعة, 

التعليمية و االإدارية و غريها . و تعك�س موا�شع هذه االأن�شطة 

ذلك  و  االأ�شا�شية  املتغريات  من  خمتلفة  جمموعة  تاأثريات 

النظر  وبغ�س  املدينة,  بها  التي متر  التطورية  للمراحل  تبعا 

دورها  و  املكرمة  مكة  ملدينة  الن�شاأة  ظروف  تاأثري  عن 

االإقليمي واملرحلة التطورية التي متر بها واأثر ذلك على �شكل 

ميكن  فاإنه   , بها  االأرا�شي  ا�شتخدامات  توزيع  وخ�شائ�س 

القول اأن الظروف االقت�شادية ، خا�شة االعتماد على عوائد 

اأكرب االأثر  ، كان له  النفط ال�شخمة و اال�شتثمارات الكبرية 

يف منو هذه املدينة ب�شكل وا�شح و تنوع ا�شتخدامات االأرا�شي 

بها بل و اختالطها, مما انعك�س على كفاءة الهيكل العمراين 

و  املقومات  من  نابعة  تخطيطية  فل�شفة  اإيجاد  وحماولة 

من  انطالقا  حتديدا  املدينة  لهذه  احل�شارية  الظروف 

تريد  ما  لعل  و  الدينية.  وظيفتها  تبلورها  التي  خ�شو�شيتها 

ا�شتخدامات  اأمناط  عر�س  قبل  هنا  الباحثة  عليه  توؤكد  اأن 

�شكل  باأي  ميكن  ال  اأنه  هو  املكرمة  مكة  مدينة  يف  االأرا�شي 

االعتماد على النماذج و النظريات االأوروبية اخلا�شة برتكيب 

-منوذج  خا�شة  االأرا�شي  ا�شتخدامات  توزيع  و  عامة  املدن 

احللقات املركزية و نظرية القطاعات و االأنوية املتعددة -يف 

حمل  باملدينة  االأرا�شي  ا�شتخدامات  توزيع  اأمناط  تف�شري 

الدرا�شة .

جدول رقم ) 5 (  ن�شب ا�شتخدامات االأرا�شي مبدينة مكة 

املكرمة  14٣1هـ

امل�شدر : املر�شد احل�شري ملكة املكرمة , نتائج املوؤ�شرات 

احل�شرية ملكة املكرمة , 14٣1هـ , �س ٢8  
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و من حتليل اجلدول ال�سابق يت�سح ما يلي :

على  الوظائف  متعددة  مدينة  املكرمة  مكة  مدينة  تعد 

تنوع  ذلك  يوؤيد  و   , الدينية  الوظيفة  �شيادة  من  الرغم 

الرغم من ذلك فهناك  و على  بها  االأرا�شي  ا�شتخدامات 

فبينما   , اال�شتخدام  فئات  بني  كبري  واختالف  تفاوت 

فندقي,  �شكني,  باأنواعه  ال�شكني  اال�شتخدام  ا�شتحوذ 

من   %16 حوايل  متثل  5700هكتار  حوايل  على  حكومي 

م�شاحة  اأن  جند  العمراين  النطاق  م�شاحة  اإجمايل 

من   0.04 عن  تزد  مل  االجتماعي  و  الثقايف  اال�شتخدام 

اإجمايل م�شاحة النطاق العمراين .

املدن  من  العديد  عن  الدرا�شة  حمل  املدينة  تختلف  ال 

اال�شتخدامات  بني  املتجان�شة  الن�شب  يف  ال�شعودية 

املختلفة �شاأنها يف ذلك �شاأن باقي املدن ال�شعودية متعددة 

 و هي تختلف بذلك عن مدينة ينبع ال�شناعية 
1

الوظائف

التي تعد من اأوىل املدن ال�شعودية املتخ�ش�شة .

الأمناط  العامة  التوزيع  �شورة  لفهم  حماولة  اأي  لعل 

العوامل  عن  الك�شف  يعني  مكة  مبدينة  االأرا�س  ا�شتخدام 

اجلغرافية املوؤثرة يف هذه ال�شورة . فطبيعة املنطقة  والعامل 

يوجد  اأين  و  اال�شتخدام  طبيعة  على  تاأثريه  له  الت�شاري�شي 

يف  يرتبط  التجاري  اال�شتخدام  اأن  جند  املثال  �شبيل  على 

بامل�شاحات  ترتبط  ما  غالبا  التي  الرئي�شة  باملحاور  توزيعه 

امل�شتوية ل�شمان جذب املرتددين على هذا اال�شتخدام دون 

تعب اأو م�شقه , كما اأن البعد اأو القرب من مركز املدينة من 

تعني  هنا  فامل�شاحة  اال�شتخدام  لنمط  الرئي�شة  املحددات 

االأر�س  قيمة  اأن  يف  �شك  من  لي�س  و   . االأر�س  قيمة  حتديد 

حتقيق  نظرية  مع  يتوافق  ما  وهذا  اال�شتخدام  منط  حتدد 

اجلدوى االقت�شادية لكل ن�شاط , و لي�س االأمر مرتبط بذلك 

فقط فلعدد ال�شكان و منط الكثافة ال�شكانية تاأثريهما اأي�شا 

يرتبط  ما  غالبا  اإذ   , االأرا�شي  ا�شتخدامات  خريطة  على 

اال�شتخدام التجاري باالأحياء ذات الكثافة ال�شكانية املرتفعة 

و  نف�شها  املدينة  بوظيفة  اال�شتخدام  نوعية  اأي�شا  تتاأثر  كما 

فنظرا  بها  املوا�شالت  وطرق  الداخلي  تخطيطها  طبيعة 

لالأهمية الدينية للمدينة حمل الدرا�شة فقد يتطلب ذلك بناء 

متنوعة  وظائف  ذات  ال�شوارع  و  الطرق  من  متكاملة  �شبكة 

فمنها ما هو دائري , �شرياين , جتميعي , حملي و جميعها 

تهدف اإىل الربط بني  اأحياء املدينة املختلفة و منطقة احلرم 

مبواقع  ال�شكنية  املناطق  تربط  نف�شه  الوقت  يف  و  ال�شريف 

يف  املتمثلة  و  املدينة  اأحياء  بني  املنت�شرة  الدينية  اخلدمات 

امل�شاجد و البالغ عددها حوايل ٣000 م�شجد . 

من املالحظ اأن هناك تطور وا�شح يف ن�شب ا�شتخدامات 

ن�شب  عليه  كانت  ما  يفوق  ال�شعودية عموما  باملدن  االأرا�شي 

املدينة  ت�شهد  حيث  ال�شابقة  الفرتات  يف  اال�شتخدامات 

ال�شعودية طفرة عمرانية كبرية . 

مكة  مبدينة  الأرا�سي  ا�ستخدامات  درا�سة  خالل  ومن 

املكرمة اأمكن ا�ستخال�ص احلقائق التالية  :

اختالف الهيكل العام لالستخدامات :
الوا�شحة  الرئي�شة  ال�شمات  من  التفتيت  و  التداخل  لعل 

اال�شتعمال  اأن  والوا�شح  اخلريطة  لهذه  االأوىل  النظرة  من 

التعليمي يبدو متداخل مع العديد من اال�شتخدامات االأخرى 

خا�شة ال�شكنية و التجارية و بالتايل يتعذر الو�شول اإىل بع�س 

ال�شكنية  املناطق  بني  املنت�شرة  اجلامعية  التعليمية  املواقع 

الفنون  كلية  موقع  ذلك  على  مثال  خري  لعل  و  والتجارية 

الفرعية  ال�شوارع  باأحد  القرى  اأم  التابعة جلامعة  للطالبات 

ال�شيقة من �شارع املن�شور , و تتج�شد م�شكلة هذا املوقع يف 

ندرة مواقع انتظار ال�شيارات و احلافالت .

التكتل و التداعي الوظيفي لبعض االستخدامات :
قد يوؤدي التقارب اجلغرايف لبع�س االأن�شطة اإىل العديد من 

االأرا�شي  ا�شتخدامات  تخطيط  اإعادة  تعيق  التي  امل�شكالت 

لبع�س  الوظيفي  التداعي  اأن  املعروف  فمن   , م�شتقبال 

االأن�شطة يوؤدي اإىل �شهولة الو�شول اإىل مواقع هذه االأن�شطة 

و ي�شمن لها جناحها يف وظيفتها و لكن هذه احلقيقة لي�شت 

التعليمي   اخلدمي  اال�شتخدام  فتجاور  عام  ب�شكل  مطلقة 

يف  يكون  ال  غالبا  التجاري  اال�شتخدام  مع  جنب  اإىل  جنبا 

ال�شاغلة  املباين  كانت  اإذا  خا�شة  التعليمية  اخلدمة  �شالح 

لال�شتخدامني متكتلة , فهذا و ال �شك يبلور م�شكالت عديدة و 

على العك�س من ذلك اإذا خطط م�شتقبال لنقل مقر اجلامعة 

و خارج  االقليمية  الرئي�شة  املحاور  اأحد  على  الطالبات  فرع 

الكتلة ال�شكنية املتكتلة فيمكن جتنب م�شكالت عديدة تعوق 

الوظيفة التعليمية للجامعة .

١   لال�شتزادة راجع : عبد العال , اأحمد حممد , املدن ال�شعودية , ا�شتخدام االأر�س و الوظائف , مكتبة نه�شة ال�شرق , 1966م
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الغزو و اإلحالل : 
املواقع  بع�س  حتديد  على  املعنية  االأجهزة  تعمل  قد 

خطة  �شمن  التعليمي  خا�شة  اخلدمي  لال�شتخدام 

ا�شتخدامات االأرا�شي و يف نف�س الوقت ال تقوم بنزع ملكيات 

يكون  ما  غالبا  الذي  و  اال�شتخدام  لهذا  املجاورة  لالأرا�شي 

ال  فكثريا  الربح  الأف�شلية  طبقا  و  مالكه  با�شتخدام  رهنا 

ينتظر اأ�شحاب االأرا�شي اإىل حتقيق امل�شلحة العامة و لعل 

اإمكانية  خري مثال هنا يتعلق مبوقع اجلامعة بحي الزاهر و 

و  احلافالت  و  ال�شيارات  النتظار  كبرية  م�شاحات  حتديد 

لكن مع توفر هذه االأماكن غالبا ما ت�شتغل ال�شوارع املحيطة 

مبباين اجلامعة من اجلهات االأربعة مما يجعل املوقع برمته 

املحور  اإىل  تاأثريها  ي�شل  وا�شحة  مرورية  اختناق  بوؤرة 

املنورة  املدينة  و هو حمور  عليه اجلامعة  تقع  الذي  الرئي�س 

- مكة املكرمة .       

طرق المواصالت : 
اإنها  اأهمية كبرية حيث  املدن ذات  الطرق يف  درا�شة  تعد 

تعتمد  املدن  داخل  فاحلركة  فيها  احلياة  �شرايني  متثل 

اعتمادا اأ�شا�شيا على هذه الطرق ,كما اأنها تلعب دورا هاما 

خا�س  ب�شكل  و  مدينـــــــة  اأي  يف  التنــــــمية  عملية  امتـــام  يف 

تلعب  اإنها  بل   , املكرمة  مكة  مدينة  مثل  الكربى  املدن  يف 

و  التفاعل  اإن  حيث  التنمية  خطط  جناح  يف  الرئي�س  الدور 

�شبكة  طريق  عن  اإال  تتم  ال  املدينة  داخل  املكانية  العالقات 

داخل  ال�شكان من اخلدمات  ا�شتفادة  اأن  كما   . طرق جيدة 

االأهمية  و تقا�س   , باملدينة  املدينة تعتمد على �شبكة الطرق 

املكانية الأي خدمة من اخلدمات باملدة الزمنية اأو بامل�شافات 

التي يقطعها االأفراد طوعا للو�شول اإىل مواقع تلك اخلدمة؛ 

تنظيم مكاين يف  اأي  لفهم  امل�شافة عن�شرا مهما  تعد  حيث 

اأن اجلهد املبذول من قبل االأفراد و  احليز اجلغرايف , كما 

كذلك زمن الو�شول , و طول امل�شافة  تعك�س جمتمعة االأهمية 

اإىل حد كبري  يرتبط  لعل هذا  و  ملواقع اخلدمات.  الوظيفية 

ب�شبكة الطرق و اأنواعها املختلفة داخل املدينة ؛ كما يرتبط 

�س   ,1995  , )ال�شريعي  العامة  اخلدمة  خطوط  مب�شارات 

 . )96

داخل  الو�شول  اإمكانية  لتنمية  التخطيط  اأن  �شك  ال  و 

الدرا�شات  اإليه  ت�شبو  هاما  هدفا  يعترب  احل�شرية  املناطق 

احل�شرية ب�شفة عامة من اأجل راحة املجتمع و تقدمه و ذلك 

بتقليل زمن الرحلة و تكلفتها و حتقيق اأق�شى عوائد ممكنة 

بتكبري الوفورات عن تخطيط الرحالت اليومية و االأ�شبوعية 

و املو�شمية من اأجل العمل و الت�شوق و الرتفيه ) م�شيلحي, 

يف  يتداول  الو�شول  اإمكانية  مفهوم  و   . �س449(  1995م, 

عدد من التخ�ش�شات مثل : تخطيط املدن و تخطيط النقل 

اأ�شل  فاإن  ذلك  من  الرغم  على  و   , اجلغرافيا  و  الت�شويق  و 

مفهوم اإمكانية الو�شول يكمن يف اجلغرافيا و علم االقت�شاد 

  . )VTBI, 2002 ( احل�شري

و قد تطورت �شبكة الطرق احلالية يف مدينة مكة املكرمة 

و  حجم  و  �شكل  حددت  التي  الت�شاري�س  بطبيعة  متاأثرة 

طرق  بني  ما  ال�شبكة  هذه  تتنوع  و  ال�شبكة  تلك  اجتاهات 

الطرق  اإىل  باالإ�شافة  حملية  و  جتميعية  اأخرى  و  �شريانية  

الدائرية و هي كالتايل : 

الطرق ال�سريانية الرئي�سة : و تنق�سم اإىل : 

طرق �شريانية رئي�شة حرة ) دائرية (

الطرق ال�شريانية الثانوية )الكربى(: ومهمتها نقل احلركة 

بني املناطق احل�شرية دون املرور فيها.

الطرق ال�شريانية الثانوية )ال�شغرى(:ومهمتها نقل احلركة 

داخل املنطقة احل�شرية الواحدة.

1-الطرق التجميعية : و هي التي توفر اإمكانية الو�شول 

و التجوال خالل احلارات ال�شكنية و املناطق التجارية .

2-الطرق املحلية : و هي التي توفر اإمكانية الو�شول و 

نقل الرحالت اإىل الطرق التجميعية و ال ت�شتخدم للمرور 

العابر و غالبا ما تكون �شوارع داخل احلارات ال�شكنية .  

   اأما بالن�شبة للطرق الدائرية  و التي اأظهرها ال�شكل رقم5 

الذي جاءت االإ�شارة اإليه م�شبقا-  فهي على درجة كبرية من 

احل�شرية  اجلغرافية  املناطق  بني  احلركة  نقل  يف  االأهمية 

و  للمدينة  احل�شري  النطاق  حدود  على  الواقعة  الريفية  و 

كتلة املدينة نف�شها و يعتمد عليها ب�شكل كبري جتنبا لدخول 

ذات  املركبات  مع  خا�شة  الذروة  اأوقات  االزدحام  مناطق 

احلجم الكبري كاحلافالت و امليكروبا�س و قد �شمنت اخلطة 

كاأحزمة  تعمل  دائرية  طرق  خم�شة  ت�شميم  اال�شرتاتيجية 

الريفي  باإقليمها  للمدينة و تربطها  العمرانية  بالكتلة  حتيط 

املجاور .

الطريق الدائري الأول : و هو اأقرب الطرق الدائرية اإىل 

و  الطريق  هذا  على  املرورية  الكثافة  ترتفع  و  املكي  احلرم 

اإىل قربه من  باالإ�شافة  املتكررة  املرورية  ي�شهد االختناقات 
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د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى

م�شروعات تو�شعة �شاحات احلرم و التي توؤثر ب�شكل كبري يف 

اأيام احلج  للم�شاة  يعمل كم�شارات  و  دائري  كفاءته كطريق 

)امتداد  اجلن  حمب�س  انفاق  عرب  احلجاج  حلركة  نتيجة 

طريق ج�شر اجلمرات ( , و ال يوؤثر هذا الطريق ب�شكل مبا�شر 

يف الرحلة التعليمية جلامعة اأم القرى فرع البنات اإذ احتلت 

اجلامعة موقعا بعيدا و خارجا عن نطاق هذا الطريق .

الطريق الدائري الثاين:  وهو يحيط بالطريق الدائري 

االأول و يف دائرة اأو�شع منه , و يبلغ طوله حول الكتلة العمرانية 

ج�شور  خم�شة  يت�شمن  و  ؛  كم   ٢0 حوايل  للمدينة  القدمية 

العديد  و ي�شهد هذا الطريق ب�شكل كبري  اأربعة ع�شر نفقا  و 

اإذ يخدم  اإىل مقر اجلامعة  اليومية  التعليمية  الرحالت  من 

احلركة املرورية داخل املدينة ب�شكل كبري حيث ينقل احلركة 

من املنطقة املركزية عرب الطرق اال�شعاعية ذات االجتاهات 

املختلفة لتخفيف ال�شغط عن مركز املدينة و عمل �شيولة يف 

�شري املركبات من احلرم و اإليه .

لي�شل  الطريق  هذا  �شمم  و  الثالث:  الدائري  الطريق 

طوله اإىل حوايل ٢9 كم و ي�شهد اأكرب كثافة مرورية يف املنطقة 

يف  خا�شة  و  االإقليمية  الطرق  ب�شبكة  مبا�شرة  يت�شل  حيث 

القطاع اجلنوبي و ال�شرقي من مدينة مكة املكرمة اإذ يرتبط 

بطريق الليث - جدة و طريق الطائف - الهدا و  تتقاطع معه 

�شرايني رئي�شة قادمة مــــبا�شرة من احلــــــرم مثل طريق اأم 

القرى و الذي ي�شهد تو�شعه و رفع كفاءة كبرية و هو امتداد 

لطريق جدة - مكة ال�شريع , كما ي�شب فيه طريق ابراهيم 

العديد  الطريق  هذا  ي�شهد  و   , املن�شور  و  اأجياد  و  اخلليل 

حركة  لنقل  االجتاهني  يف  اليومية  التعليمية  الرحالت  من 

الطالبات من املناطق االإقليمية املجاورة ملدينة مكة املكرمة .

الطريق الدائري الرابع :  مت ت�شميمه على اأحدث املعايري 

العاملية للطرق ال�شريعة و يحتوي على �شبعة تقاطعات �شخمة 

و يبداأ م�شار الطريق من تقاطع طريق مكة - جدة ال�شريع و 

ي�شري عرب حلقة مغلقة و ي�شل طوله اإىل حوايل 67 كم و قد 

بداأ العمل يف تنفيذه عام 14٣٣ه على اأن يتم االنتهاء منه يف 

عام 14٣6هـ.  

   اإن درا�شة الطرق يف املدن الكبرية مثل مدينة مكة املكرمة 

درا�شة لي�شت بالب�شيطة اإذ ت�شهد الطرق بهذه املدن العديد 

من امل�شكالت من اأبرزها االزدحام و االختناقات املرورية و 

يرجع ال�شبب يف ذلك اإىل النمو ال�شكاين و العمراين ال�شريع 

داخل  املولدة  الرحالت  عدد  يف  زيادة  من  �شاحبه  ما  و 

املدينة لت�شل اإىل اأكرث من ٢50.000 رحلة يومية و بح�شب 

اخلا�شة  ال�شيارة  بوا�شطة  الرحالت  تتجاوز  االإح�شائيات 

ت�شكل  املدينة  داخل  التنقالت  اإجمايل  من   %8٢ حوايل 

٣0 % . )الهيئة العليا  رحالت العمل و اخلدمات منها حوايل 

لتطوير مكة املكرمة و امل�شاعر املقد�شة . 14٣4هـ ( .

 رابعا :مورفولوجية اإلقليم التعليمي : 
   تعد هذه النقطة البحثية من اأهم نقاط البحث فهي حماولة 

ا�شتطالعية الإي�شاح اخل�شائ�س املكانية لالإقليم التعليمي , 

على  القائمة  اال�شرتاتيجية  ال�شيا�شات  اأن  يف  �شك  من  ما  و 

اأ�شا�س تقلي�س امل�شافة بني مواقع ال�شكن و مقر اجلامعة متثل 

يف الواقع �شيا�شة تخطيطية مثالية لكونها �شيا�شة تهدف اإىل 

تقليل الطلب على النقل و خف�س معدالت الرحالت اليومية 

ت�شاعد  بالتايل  و   , املرورية  احلركة  من  احلد  و  للطالبات 

اأن  و  املروري خا�شة  االختناق  و  االزدحام  م�شكالت  يف حل 

ذروة  فرتات  ذلك  جانب  اإىل  ت�شهد  الدرا�شة  حمل  املدينة 

وا�شحـــــــة تتج�شد فيها م�شكالت االزدحام ب�شــــــــكل كبــــري 

و هي فــــرتة اأداء احلج و العـــــــمرة , باالإ�شافة اإىل م�شكالت 

التلوث و زيادة حوادث املرور نتيجة لتداخل �شري امل�شاة مع 

ال�شيارات  مواقف  ندرة  نتيجة  جاء  الذي  و  املركبات  حركة 

بجوار موقع اجلامعة مما ي�شطر العديد من �شائقي املركبات 

االنتظار يف اأماكن بعيدة اإىل حد ما عن موقع اجلامعة جتنبا 

ينتج عنه  املحيطة مبوقع اجلامعة مما  ال�شوارع  للوقوف يف 

موقع اجلامعة  تظهر حول  لطالبات(  للم�شاة)  ظهور حركة 

و يف م�شافة ت�شل اإىل ما يقرب من 500م . و هذا ما يجعل 

املوقع اجلغرايف ملقر اجلامعة ي�شهد ارتباك مروري وا�شح . 

التعليمي  لالإقليم  املكانية  اخل�شائ�س  معرفة  لعل  و 

 - الوظيفية  لالأقاليم  بقوة  و  داعمة  فكرة  �شك  ال  و  تبدو 

االقاليم -  اأ�شكال هذه  اأحد  التعليمي  االإقليم  يعد  الذي  و 

�شيا�شات  تطبيق  يف  فعالة  و�شيلة  تعد  التي  االأقاليم  تلك 

التخطيط االقليمي و ذلك انطالقا من اأن قاعدة البيانات 

ل�شمان  الرا�شخ  االأ�شا�س  هي  تعد  احلديثة  االقليمية 

يعني  هذا  و  املنطقة  يف  االقليمية  التنمية  خطط  جناح 

الدرا�شة  لهذه  املت�شمنة  البيانية  االأ�شكال  و  اخلرائط  اأن 

املطلوبة  االإقليمية  البيانات  لقاعدة  الرئي�س  الرافد  تعد 

كما   . املكرمة  مكة  ملنطقة  االقليمي  املخطط  لتحديث 

للرحلة  املكانية  اخل�شائ�س  على  التعرف  خالل  من  اأنه 
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التعليمية ميكن حتديد االقليم التعليمي و ذلك من خالل 

درا�شة امل�شافة اجلغرافية التي تقطعها الطالبات للو�شول 

و  الرحلة  هذه  يف  امل�شتغرق  الزمن  و  اجلامعة  مقر  اإىل 

و�شائل االنتقال امل�شتخدمة باالإ�شافة اإىل تكاليف االنتقال. 

و الرحلة يف حد ذاتها تعد منط من احلركة و هناك العديد 

من  النمط  هذا  اأهمية  عن  ك�شفت  التي  الدرا�شات  من 

 . 
1

احلركة 

ولعل من املنا�شب يف درا�شة مورفولوجية االإقليم  التعليمي 

الرتكيز على نقطتني اأ�شا�شيتني هما :

1-�شكل االإقليم               ٢- تركيب االإقليم  

شكل اإلقليم : 
يختلف �شكل االإقليم الوظيفي طبقا للعديد من االأ�ش�س 

واملعايري , و على الرغم من ذلك ميكن القول باأن التفاعل 

الو�شيلة  و  امل�شتغرق  الزمن  و  امل�شافة   : متغريات  بني 

االإقليم  �شكل  كبري  اإىل حد  و  تر�شم  التكلفة  و  امل�شتخدمة 

٢
الوظيفي 

١   من هذه الدرا�شات : - درا�شة روبن�شون 1984 م , �شهولة الو�شول اإىل مدينة جال�شكو

                                  - درا�شة الغلبان 1990 م , رحلة العمل اإىل مدينة طنطا

                                  - درا�شة الغماز 199٢ م , رحلة العمل اإىل مدينة العا�شر من رم�شان

                                 - درا�شة حزين 1996 م , رحلة العمل اإىل مدينة

٢  ـــ لال�شتزادة راجع : 

1-Sammons R., and Hall , P., Urban Activity Patterns and Modal Split in Journey to work , Geography , 
London , 1974                                                                                

و يرى » لو�س « اأن املكان ين�شاأ تلقائيا على �شكل قطاعات 

تتمثل اأبعاده يف وظائف معينة يحكمها تقنية النقل و الكثافة 

�شغل  يف  املكان  هذا  طاقة  و   , ال�شكان  حاجات  و  ال�شكانية 

اأي تطور يف �شبكة  و  . فاالإقليم بنية متغرية  تللك احلاجات 

�شيتغري  اخلدمة  توؤدي  التي  املواقع  يف  تعديل  اأو  املوا�شالت 

معه و بال �شك �شكل هذا االإقليم . و على الرغم من اختالف 

اأ�شكال االأقاليم الوظيفية النظرية ما بني دائرية عند » فون 

ثونن « و  �شدا�شية عند » كري�شتالر « اإال اأن اأ�شكال االأقاليم 

ا�شتمارة  حتليل  على  باالعتماد  حتديدها  ميكن  الفعلية 

اخلرائط  من  العديد  اإخراج  و  الدرا�شة  لعينة  اال�شتبيان 

التف�شيلية بناء على نتائج هذه اال�شتمارة .                                       

االإقليم  �شكل  حتديد  و  لر�شم  العام  املفهوم  فاإن  نظريا  و 

النظري بناء على املتغريات الرئي�شة وهي :  امل�شافة و الزمن 

و التكلفة , فاإنه ميكن ر�شد بع�س الدوائر التي حتيط بهذا 

اخلارجية  احلدود  اإىل  لت�شل  م�شاحاتها  تتزايد  و  املركز 

الزمن  و  امل�شافة  زيادة  نف�شه عن  الوقت  تعرب يف  و  لالإقليم 

والتكلفة كما تو�شحه االأ�شكال رقم ) 7 , 8 ,9 (  .

�شكل )7( التباعد النظرى من مركز االإقليم
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�شكل )8( امل�شافة الزمنية النظرية من مركز االإقليم

�شكل )9( التكلفة النظرية من مركز االإقليم

حدود  يو�شح  الذي  و   )  10  ( رقم  ال�شكل  حتليل  من  و 

املكرمة  مكة  ملدينة  احل�شري  النطاق  و  التعليمي  االإقليم 

اأقرب  و هو يف ذلك  يبدو مندجما  االإقليم  باأن  القول  ميكن 

اإىل الدائرة حيث اأتاحت �شبكة طرق املوا�شالت اجليدة التي 

تربط مدينة مكة بالنطاق اجلغرايف املجاور االقليم التعليمي 

ب�شكل وا�شح كنطاق �شبه دائري يحيط باملدينة و قد تناولت 

العديد من الدرا�شات كيفية قيا�س ال�شكل ب�شفة عامة 1  

1 Cole, J.P. and  King, C.A.M., Quantitative Geography:,Third Edition,London,1970 Haggett, P ., Locational  
Analysis in Human Geography , London , 1965 .          

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى
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�شكل )10( حدود االإقليم التعليمي جلامعة اأم القرى- فرع البنات بالزاهر

�شغل  التعليمي  االإقليم  اأن  يت�شح  ال�شابق  ال�شكل  من  و 

م�شاحة كبرية متتد �شماال لت�شل اإىل مدينة اجلموم و جنوبا 

اإىل اأم الراكة و ت�شل هنا يف اأق�شى امتداد لها قرابة 5٢ كم. 

كما متتد �شرقا من البجيدي حتى حدود مدينة بحرة غربا 

لت�شل يف اأق�شى امتداد لها على هذا املحور قرابة 60 كم. 

و من الوا�شح اأن هذه املنطقة املت�شعة قد �شمت بداخلها 

النطاق العمراين بالكامل ملدينة مكة املكرمة و الذي اأحتوى 

منطقة  با�شتثناء  املدينة  اأحياء  اجمايل  هم  حي   60 على 

امل�شاعر )عرفات و منى و مزدلفة ( كما هو وا�شح من ال�شكل 

و ذلك لطبيعة هذه املنطقة كونها تخلو من ال�شكان . 

تركيب اإلقليم : 
 ي�شم االإقليم التعليمي بداخله م�شتويان متباينان : م�شتوى 

حملي و هذا يعك�س العالقة بني موقع اجلامعة و اأحياء مدينة 

مكة املكرمة , و م�شتوى اقليمي و هذا يبلور العالقة بني موقع 

اجلامعة و النطاق اجلغرايف املجاور للمدينة . 

االأ�شهل  و  اجلامعة  موقع  اإىل  االأقرب  هو  املحلي  والنطاق 

و�شوال حيث يولد اأكرب عدد من الرحالت التعليمية اليومية 

ملقر اجلامعة , و قد اأمكن �شابقا حتديد ثالثة نطاقات ثانوية 

بن�شب  ت�شارك  النطاقات  هذه  و  احل�شري  النطاق  داخل 

 )11( رقم  ال�شكل  اأو�شح  كما   . الرحالت  هذه  يف  خمتلفة 

حجم التيارات الوافدة اإىل موقع اجلامعة و التي تتباين ب�شكل 

وا�شح فلعل اأكرب التيارات الوافدة اإىل مقر اجلامعة قادم من 

جنوب املنطقة تلك املنطقة التي تعاين من نق�س اخلدمات 

اأقرب اجلامعات بهذا االجتاه  التعليمية اجلامعية حيث تقع 

على م�شافة تزيدعن 190 كيلو مرت و تتمثل يف مدينة الليث 

و�شواحيها , و يلي هذا التيار يف املرتبة الثانية التيار القادم 

وب�شكل  تعتمد  مناطق  هي  و  الغربي  ال�شمايل  االجتاه  من 

اأ�شا�شي على جامعة اأم القرى ل�شهولة الو�شول اإليها اعتمادا 

على �شبكة الطرق اجلديدة التي تربط املراكز العمرانية يف 

هذا االجتاه مبكة املكرمة , و يت�شح اأي�شا من حتليل ال�شكل 

ياأتي من  اإىل مقر اجلامعة  الوافدة و�شوال  التيارات  اأقل  اإن 

بني  الكبرية  املناف�شة  ذلك  يف  ال�شبب  لعل  و  الغرب  جهة 

جامعة اأم القرى و جامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة يف 

الكليات  العديد من  واأن  الطالبات خا�شة  العديد من  جذب 

باالأخرية بداأت يف فرتة مبكرة . 

و �سرتكز الدرا�سة هنا على عدة نقاط هي كالتايل : 

امل�سافة   

الزمن   

ال��سيلة   

التكلفة   
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�شكل )11( حجم التيارات الوافدة اإىل موقع اجلامعة

المسافة : 
مورفولوجية  يف  توؤثر  التي  العوامل  اأهم  من  امل�شافة  تعد 

االأقليم التعليمي �شكله و تركيبه و قد ات�شح من خالل درا�شة 

اعداد  يو�شح  الذي  و  امللحق رقم )4(  و  اجلدول رقم )6( 

الطالبات الوافدات من اأحياء مدينة مكة و خارجها , مايلي : 

جدول رقم )6( اعداد و ن�شب الطالبات الوافدات للجامعة 

طبقا للم�شافة

ات�شح اإن حواىل ٢0 % من اجمايل الطالبات يقطعن م�شافة 

اأقل من 1 كيلو مرت و هذا يعني اإن موقع اجلامعة داخل الكتلة 

الطالبات  من  للعديد  رئي�شة  جذب  نقطة  لها  جعل  ال�شكنية 

خا�شة من اأحياء : الزاهر , النزهه , االأندل�س , الرو�شة , 

املعابدة , العتيبية , اأجياد , الر�شيفة , هذا و قد بلغت ن�شبة 

الطالبات الوافدات اإىل مقر اجلامعة من م�شافة ترتاوح بني 

الن�سبة %العددالفئات

9019.1اأقل من 1 كم 

17.0   80من 1 - 5 كم

٢1.٣    100اأكرث من 5 - 10 كم

٢7.7 1٣0اأكرث من 10 - 15 كم

7014.9اأكرث من 15 كم

470100 االجمايل

       جدول رقم )6( اعداد ون�شب الطالبات الوافدات 

للجامعة طبقا للم�شافة 

1 - 5 كم حواىل 17,5 % من اإجمايل اأعداد طالبات العينة , 

و تتزايد هذه الن�شبة لت�شل اإىل ٢4 % مع م�شافة ترتاوح بني 

5 - 10 كم , كما ت�شل الن�شبة اإىل ذروتها اأي حوايل ٢8 % 

مع م�شافة ترتاوح بني 10 - 15 كم . كما ات�شح من اجلدول 

اأي�شا اأن حوايل 15 % من اإجمايل الطالبات يفدن من خارج 

اأن  من  الرغم  على  و  املكرمة  مكة  ملدينة  احل�شري  النطاق 

املدينة ت�شم ) 60 ( حي اإال اأن اأعداد طالبات العينة ياأتني 

٢7 % من اإجمايل اأحياء  16 ( حي فقط متثل حوايل  من ) 

املدينة و منها اأحياء : ال�شوقية , ال�شرائع , الزاهر , النزهه, 

يو�شح  و   .  )  4  ( رقم  امللحق  اأنظر   , اإلخ   ....... العزيزية 

اجلدول رقم ) 7 ( اأعداد الطالبات الوافدات للجامعة طبقا 

للم�شافة و الزمن

يت�شح من اجلدول اأن هناك ) 90 ( طالبة يقطعن م�شافة 

اأقل من 1 كم للو�شول اإىل مقر اجلامعة يف مدة زمنية ت�شل 

 5 تزيد عن  ال  م�شافة  بينما يف   . �شاعة  ن�شف  اأقل من  اإىل 

80 طالبة يف فرتة زمنية ال تزيد  كم يفد اإىل مقر اجلامعة 

 %  50 يقرب من  ما  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  كما   . ال�شاعة  عن 

من حجم العينة من الطالبات يقطعن م�شافة ترتاوح بني 5 

-15 كم للو�شول للجامعة يف مدة زمنية ت�شل اإىل ال�شاعة و 

الن�شف , و يف م�شافة تزيد على 15 كم تفد اإىل اجلامعة 60 

طالبة تقطعن هذه امل�شافة يف مدة زمنية تزيد عن ال�شاعة و 

الن�شف . و هذا ما يو�شحه ال�شكل رقم)  1٢ ( و الذي يو�شح 

التباعد الفعلي من مركز االقليم . 

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى
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جدول رقم ) 7 ( اأعداد الطالبات الوافدات للجامعة طبقا للم�شافة و الزمن

�شكل رقم )1٢( التباعد الفعلي من مركز االإقليم

                      الزمن   ) �ساعة (

Total
من 1/2 - 1 اأقل من 1/2

اأكرث من

1 /2، 1  -1 

اأكرث من 

1/1،2

م�صافة

90       -     -    -     90اأقل من 1كم

80     -    -      40    40من 1-5كم

110     -   10      60    40  اأكرث من 5-10 كم 

1٣0     -    ٣0    90    10اأكرث من 10-15كم

60    ٣0   ٢0    10     -اأكرث من15كم

Total180   ٢00   60   ٣0    470

الزمن :  
تاأتي اأهمية تناول زمن الو�شول يف درا�شة الرحلة التعليمية 

ملا له من دالالت جغرافية و اقت�شادية و اجتماعية , و يعترب 

زمن الو�شول  من املوؤ�شرات الهامة الدالة على حجم احلركة 

و كثافة احلركة بني املدن و يتحدد زمن الو�شول طبقا لعدة 

اعتبارات من اأهمها امل�شافة و نوعية و حالة الطرق من حيث 

معدالت  تباين  و  م�شارتها  عدد  و  انحنائها  اأو  ا�شتقامتها 

ال�شرعة  اإىل  باالإ�شافة  هذا  حماورها  طول  على  االنحدار 

اأثناء  املناخية  الظروف  كذلك  و  الطريق  على  بها  امل�شموح 

تنوع  و  اجلامعة  موقع  و  االقامة  امل�شافة بني حمل  و  الرحلة 

و�شائل النقل و املوا�شالت . و يت�شح من الدرا�شة اأن ما يقرب 

من 50 % من طالبات عينة الدرا�شة ي�شلن اجلامعة يف مدة 

من  ن�شبة  اأقل  بينما   , ال�شاعة  اإىل  اأق�شاها  ت�شل  زمنية 

الطالبات و التي متثل ما يقرب من 5 % ي�شلن اجلامعة يف 

مدة زمنية تزيد عن ال�شاعة و الن�شف و ال�شكل رقم )1٣( 

يو�شح امل�شافة الزمنية الفعلية . 
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�شكل رقم )1٣( امل�شافة الزمنية الفعلية من مركز االإقليم

جدول رقم) 8 ( اأعداد الطالبات الوافدات للجامعة طبقا للم�شافة و الو�شيلة

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى

الوسيلة :  
ما  الطالبات  قبل  من  امل�شتخدمة  االنتقال  و�شيلة  تختلف 

 . للجامعة  تابعة  و حافلة  و حافلة خا�شة  �شيارة خا�شة  بني 

كما تختلف اأعداد الطالبات طبقا للو�شيلة و هذا ما يو�شحه 

الوافدات  الطالبات  اأعداد  يو�شح  الذي  و  رقم)8(  اجلدول 

للجامعة طبقا للم�شافة و الو�شيلة .

يف�شلن  الطالبات  من  ن�شبة  اأكرب  اأن  اجلدول  من  يت�شح 

ا�شتخدام ال�شيارة اخلا�شة حيث اأن حوايل 78 % من الطالبات 

اأنها  حيث  اخلا�شة  ال�شيارة  با�شتخدام  اجلامعة  اإىل  يفدن 

اأكرث و�شائل املوا�شالت مرونة فهي ال تتقيد مبواعيد حمددة 

يف  هذا  و  خ�شو�شية  و  راحة  توفري  و  �شرعة  اأكرثهم  هي  و 

الواقع يتفق و طبيعة املجتمع ال�شعودي , بينما �شجلت ن�شب 

ال��سيلة

Total
حافلة خا�سة�سيارة خا�سة

حافلة تابعة 

للجامعة

م�صافة

    90 -    -    90اأقل من 1كم

   80  -   10    70من 1-5كم

  110   10   ٢0    80 اأكرث من 5-10 كم 

  1٣0   -    ٣0   100 اأكرث من 10-15كم

  60   -    ٣0   ٣0اأكرث من15كم

Total  ٣70   90    10  470 

الطالبات الالتي ت�شتخدمن احلافالت اخلا�شة ما يقرب من 

خم�س العينة و هذا يوؤكد حمدودية م�شاركة احلافالت التابعة 

 % ٢ للجامعة يف نقل الطالبات حيث ال ت�شتخدمها اأكرث من 

من الطالبات و قد يرجع ال�شبب يف ذلك اإىل عدم منا�شبة 

تتحرك  فهي  الطالبات  مواعيد  مع  احلافالت  هذه  مواعيد 

اأن معظم اجلداول  الثانية يف حني  ال�شاعة  من اجلامعة يف 

الدرا�شية  للطالبات ت�شتمر حتى بعد ال�شاعة الرابعة , هذا 

باالإ�شافة اإىل اأن هذه احلافالت تقطع رحلة طويلة للذهاب 

للجامعة االأمر الذي جتد فيه الطالبات م�شقة و اإجهاد يوؤثر 

يف حت�شيلهن العلمي.
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اجلدول رقم ) 9 ( اأعداد الطالبات الوافدات للجامعة طبقا للم�شافة والتكلفة 

�شكل رقم )14( التكلفة الفعلية من مركز االإقليم

التكلفة :
تتاأثر تكلفة االنتقال بالبعد املكاين بني مكان االإقامة و موقع 

العك�س  و  باالبتعاد  تزيد  التكلفة  اأن  الوا�شح  من  و  اجلامعة 

�شحيح, اأي اأن العالقة بينهما عالقة طردية . و نظرا لكون 

ا�شتخدام  يف�شلن  اجلامعة  طالبات  من  العظمى  الغالبية 

اإجابتهن من حتديد  ا�شتمارات  فقد خلت  ال�شيارة اخلا�شة 

التكلفة الفعلية لرحلة الذهاب للجامعة. و اجلدول رقم ) 9( 

و  للم�شافة  للجامعة طبقا  الوافدات  الطالبات  اأعداد  يو�شح 

التكلفة . 

التكلفة )ريال (

Total
اأكرث من 400اأقل من 300-400اأقل من 300-200

م�صافة

10-  - 10من 1-5كم

10٢0  10 -اأكرث من 5-10 كم 

٣0-   ٣0 -اأكرث من 10-15كم

٢0٣0 10-اأكرث من15كم

Total  10  50 ٣090

اإجمايل  من   %  ٢0 حوايل  اأن  ات�شح  اجلدول  حتليل  ومن 

اإجابتهن  حتليل  كانت  و  التكلفة  �شوؤال  على  اأجنب  العينة 

كالتايل 55 % منهن يتكلفن حوايل 400 ريال �شهريا للو�شول 

للجامعة , يف حني اأن حوايل ٣٣ % منهن يتكلفن اأكرث من 400 

ريال للو�شول للجامعة لكونهن ياأتني من م�شافة خارج النطاق 

احل�شري للمدينة , و حوايل 11 % من الطالبات يتكلفن ما 

٣00 ريال للو�شول اإىل مقر اجلامعة . و ال�شكل  بني ٢00 - 

رقم ) 14 ( يو�شح التكلفة الفعلية من مركز االإقليم  .
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د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى

خامسا : النتائج و التوصيات :
اإن �شبط و تنظيم و توزيع االأوزان و االأثقال احل�شارية و 

ال�شكانية بني االأقاليم الوظيفية للدولة ي�شمن لها اال�شتقرار 

و التقدم و هذا يوؤكد اأن التنظيم الداخلي للدولة ال ميكن اأن 

يتم اإال يف �شوء مبداأ االإقليمية .

التعليمي  االإقليم  حدود  تاأثر  الدرا�شة  خالل  من  ات�شح 

باأهمية مدينة مكة املكرمة و ثقلها التعليمي و اأي�شا الطبيعة 

الفيزيولوجية التي حددت طرق املوا�شالت باملنطقة و اأفرزت 

يف الوقت نف�شه االإقليم الوظيفي كما اأو�شحته اخلرائط فهو 

لي�س بالدائري كما يف نظرية فون ثيونن و ال بال�شدا�شي كما 

اأظهرته نظرية كري�شتالر .

احلتمي  قالبها  املكرمة  مكة  ملدينة  اأن  من  الرغم  على 

الق�شري و الذي يتمثل يف حدودها االإدارية اإال اأن هذا القالب 

لذلك  و  التعليمية  املكانية  عالقاتها  يف  املدينة  به  تلتزم  مل 

االإطار  هذا  خارج  املكانية  العالقات  من  بالعديد  ارتبطت 

للمنطقة بهدف  االإقليمي  التخطيط  اإعادة  اأهمية  يفعل  مما 

املتمثلة  و  الراقية  التعليمية  ت�شهيل احل�شول على اخلدمات 

احل�شري  التخطيط  منظومة  �شوء  يف  القرى  اأم  جامعة  يف 

ال�شامل .

ات�شح من الدرا�شة اأن هناك ارتباط و ا�شح بني العالقة 

بني حجم مركز اخلدمة و منطقة النفوذ اأو ما يعرف بتناق�س 

.  Distance  Decay ن�شبة الوافدين مع زيادة امل�شافة

من  مبجموعة  للجامعة  التعليمي  االإقليم  حتدد   

لهذه  اجلغرايف  املوقع  معادلة  يف  تتبلور  اأن  ميكن  العوامل 

اجلامعة و اإمكانية �شهولة الو�شول اإليها .

االأيزوكرون  خريطة  اأهمية  الدرا�شة  هذه  خالل  من  تاأكد 

- و الذي ابتكرها �شابو - كوثيقة اإقليمية هامة يف التخطيط 

االإقليمي .

ي�شرتك يف توليد احلركة اليومية بهدف الو�شول اإىل مقر 

العوامل  هذه  و  داللته  له  كل  العوامل  من  جمموعة  اخلدمة 

معا  تعمل  الوقت  نف�س  يف  لكنها  و  التاأثريية  قدرتها  تختلف 

التعليمي  االإقليم  حدود  و  خ�شائ�س  لتحدد  كبري  بارتباط 

بدقة . 

تاأكيد دور م�شروع نقل الطالبات و الذي نفذ حتت اإ�شراف 

تكون  اأن  على  اخلا�س  القطاع  دور  تفعيل  و  املعنية  اجلهات 

و�شيلة النقل رخي�شة و �شريعة و اآمنه .

ارتبط ظهور االإقليم الوظيفي بالقاعدة االقت�شادية و التي 

غالبا ما متثلت يف ال�شناعة يف دول العامل املتقدم , اأما يف 

دول العامل النامي فالو�شع اختلف متاما حيث ارتبط ظهور 

االأقاليم الوظيفية بالبعد االجتماعي و الذي متثل يف توطني 

بع�س اخلدمات احلكومية كالتعليم و ال�شحة.      

المالحق :
امللحق رقم ) 1 ( ا�ستمارة ال�ستبيان   

 اال�شم : ...............................    )اختياري(

1-الكلية التابعة لها:.....................

٢-الق�شم:..............................

٣-حمل االإقامة :

داخل مدينة مكة املكرمة : حي ......................

حمافظة.................,   : املكرمة  مكة  مدينة  خارج 

مدينة..................., قرية.........  

4-ما هو �شبب التحاقك بجامعة اأم القرى :

اأقرب جامعة يل ) 1(   

 متيزها العلمي ) ٢ (    

حتى اأكون مع زميالتي)٣(

5-كم تبلغ امل�شافة من حمل االإقامة اإىل اجلامعة بالكم :

اأقل من 1كم     ) 1 (                      

من 1كم - 5 كم ) ٢ (  

اأكرث من 5كم- 10كم )٣ (       

 اأكرث من 10كم- 15كم ) 4 (          

اأكرث من 15كم ) 5 ( 

الو�شول  يف  ت�شتغرقينها  التي  الزمنية  املدة  هي  6-ما 

للجامعة :

اأقل من ن�شف �شاعة )  1  (         

 من ن�شف �شاعة - �شاعة )  ٢  (

اأكرث من �شاعة - �شاعة و ن�شف )  ٣  (      

 اأكرث من �شاعة ون�شف  )  4  ( 

7-ما هي و�شيلة االنتقال للجامعة :

�شيارة خا�شة ) 1 (            

حافلة خا�شة ) ٢ (                

حافلة تابعة للجامعة ) ٣(
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8-عدد اأيام احل�شور للجامعة :

يومان )1 (                          ثالثة اأيام ) ٢ (        

اأربعة اأيام ) ٣ (                   خم�شة اأيام ) 4 (

9-كم تبلغ تكلفة االنتقال للجامعة يف ال�شهر :

اأقل من ٢00ريال )1 (                

 من ٢00- اأقل من ٣00 ريال ) ٢ (

من ٣00- اأقل من 400 ريال ) ٣ (  

  اأكرث من 400 ريال ) 4 (    

اأخرى اذكريها ) 5 (

االنتقال  يف  م�شكالت  اأو  �شعوبات  لديك  توجد  10-هل 

للجامعة :    نعم  )  1  (                                                  ال )  ٢  (

اإذا كانت االإجابة بنعم حددي اأهم ثالثة م�شكالت مما يلي 

ح�شب اأهميتها لك :

-عدم انتظام الو�شيلة يف احل�شور يوميا

مواعيد  مع  احلافلة  اأو  ال�شيارة  مواعيد  توافق  -عدم 

املحا�شرات

-طول امل�شافة من منزيل اإىل اجلامعة

-طول الوقت امل�شتغرق يف الرحلة نظرا لكرثة عدد الطالبات 

يف احلافلة

-ارتفاع تكاليف النقل للجامعة

اجيبي عن االأ�شئلة التالية :

اجلدول  يف  لها  املنا�شبة  العبارة  اأمام   )√( عالمة  �شعي 

اأدناه :

ال�س�ؤالم

اأوافق 

ب�سدة

5

اأوافق

4

اأوافق اإىل 

حد ما

3

ل اأوافق

2

ل اأوافق 

ب�سدة

1

1
عدم وجود التخ�ش�س يف جامعات اأو كليات قريبة مني 

هو �شبب التحاقي بها

قرب امل�شافة ما بني اجلامعة ومقر اإقامتي �شبب التحاقي بها2

وجود طالبات باجلامعة من منطقتي �شبب اللتحاقي بها3

وجود اأقارب اأو اأخوات يل باجلامعة �شبب اللتحاقي بها4

درجة التميز العلمي للجامعة �شبب اللتحاقي بها5

موقع اجلامعة يف حي الزاهر منا�شب 6

اأف�شل اأن تكون و�شيلة النقل التي ا�شتقلها  تابعة للجامعة  7

اأف�شل اأن تكون و�شيلة النقل التي اآتي بها �شيارة خا�شة8

تكلفة الرحلة التعليمية للجامعة توؤثر يف اختياري لنوع الو�شيلة 9

عدد اأيام احل�شور للجامعة يوؤثر يف اختياري لنوع الو�شيلة10

مواعيد حما�شراتي توؤثر يف اختياري لنوع الو�شيلة11

 تكلفة الرحلة التعليمية للجامعة توؤثر يف عدد اأيام احل�شور12

املدة الزمنية للو�شول للجامعة توؤثر يف اختياري لنوع الو�شيلة13

امل�شافة بني مقر اقامتي واجلامعة توؤثر يف نوع الو�شيلة14

من االأن�شب جتميع جدويل يف اأقل عدد من االأيام15

توؤثر طول الرحلة التعليمية على ن�شاطي العلمي يف اليوم16

تتوفر باجلامعة خدمات معاونة ت�شاعدين على طول اليوم الدرا�شي17

اف�شل االإقامة يف املوطن االأ�شلي واتنقل يوميا للجامعة18

توؤثر موا�شم احلج والعمرة يف و�شويل ملوقع اجلامعة19
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قريبة  كليات  اأو  التخ�ش�س يف جامعات  وجود  1:  عدم  �س 

مني هو �شبب التحاقي بها

�س 5 : درجة التميز العلمي للجامعة �شبب اللتحاقي بها 

�شبب  اقامتي  مقر  و  اجلامعة  بني  ما  امل�شافة  قرب   :  ٢ �س 

التحاقي بها

�س 6: موقع اجلامعة يف حي الزاهر منا�شب

�س ٣ : وجود طالبات باجلامعة من منطقتي �شبب اللتحاقي بها 

تابعة  ا�شتقلها  التي  النقل  و�شيلة  تكون  اأن  اأف�شل   :  7 �س 

للجامعة

اأو اأخوات يل باجلامعة �شبب اللتحاقي  4 : وجود اأقارب  �س 

بها 

 �س 8 : اأف�شل اأن تكون و�شيلة النقل التي اآتي بها �شيارة خا�شة 

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة10.650

Valid

ال اأوافق44.7٢10

اأوافق اإىل حد ما17.080

اأوافق٣100.٢1

اأوافق ب�شدة6.4٣0

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة8.540

Valid

ال اأوافق19.190

اأوافق اإىل حد ما٣4.1160

اأوافق4110.٢٣

اأوافق ب�شدة14.970

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة6.4٣0

Valid

ال اأوافق10.650

اأوافق اإىل حد ما٣100.٢1

اأوافق6٢00.4٢

اأوافق ب�شدة90 19.1

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة٢9.8140

Valid

ال اأوافق17.080

اأوافق اإىل حد ما٣1.9150

اأوافق8.540

اأوافق ب�شدة860.1٢

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة٣100.٢1

Valid

ال اأوافق46.8٢٢0

اأوافق اإىل حد ما10.650

اأوافق14.970

اأوافق ب�شدة6.4٣0

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة51.1٢40

Valid

ال اأوافق٣4.1160

اأوافق اإىل حد ما110.٢

اأوافق110.٢

اأوافق ب�شدة10.650

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة860.1٢

Valid

ال اأوافق٣180.٣8

اأوافق اإىل حد ما17.080

اأوافق19.190

اأوافق ب�شدة860.1٢

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة110.٢

Valid

ال اأوافق110.٢ 

اأوافق اإىل حد ما10.650

اأوافق٢5.51٢0

اأوافق ب�شدة59.6٢80

100470    Total  

SPSS ملحق رقم ) 2 ( بع�ض التحليالت الح�سائية لبيانات الدرا�سة با�ستخدام
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�س 9 : تكلفة الرحلة التعليمية للجامعة توؤثر يف اختياري لنوع 

الو�شيلة

�س 1٣ : املدة الزمنية للو�شول للجامعة توؤثر يف اختياري لنوع 

الو�شيلة

لنوع  يوؤثر يف اختياري  للجامعة  اأيام احل�شور  : عدد   10 �س 

الو�شيلة  

نوع  يف  توؤثر  اجلامعة  و  اقامتي  مقر  بني  امل�شافة   :14 �س 

الو�شيلة

�س 15 : من االأن�شب جتميع جدويل يف اأقل عدد من االأيام �س 11: مواعيد حما�شراتي توؤثر يف اختياري لنوع الو�شيلة 

اأيام  عدد  يف  توؤثر  للجامعة  التعليمية  الرحلة  تكلفة   :1٢ �س 

احل�شور 

�س 16 : توؤثر طول الرحلة التعليمية على ن�شاطي العلمي يف 

اليوم 

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة10.650

Valid

ال اأوافق٢9.8140

اأوافق اإىل حد ما4110.٢٣

اأوافق٣100.٢1

اأوافق ب�شدة14.970

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة17.080

Valid

ال اأوافق٢7.71٣0

اأوافق اإىل حد ما4110.٢٣

اأوافق17.080

اأوافق ب�شدة70 14.9 

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة860.1٢

Valid

ال اأوافق٢9.8140

اأوافق اإىل حد ما19.190

اأوافق٣100.٢1

اأوافق ب�شدة17.080

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة٣٢0.4

Valid

ال اأوافق40.4190

اأوافق اإىل حد ما٣100.٢1

اأوافق19.190

اأوافق ب�شدة70 14.9 

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة8,540

Valid

ال اأوافق٣100.٢1

اأوافق اإىل حد ما٢5.51٢0

اأوافق4110.٢٣ 

اأوافق ب�شدة٣100.٢1

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة6.4٣0

Valid

ال اأوافق4110.٢٣

اأوافق اإىل حد ما14.970

اأوافق٢170.٣6

اأوافق ب�شدة19.190

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة14.970

Valid

ال اأوافق40.4190

اأوافق اإىل حد ما4110.٢٣

اأوافق17.080

اأوافق ب�شدة٣٢0.4

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة٣٢0.4

Valid

ال اأوافق860.1٢

اأوافق اإىل حد ما17.080

اأوافق٣180.٣8

اأوافق ب�شدة٢7.61٣0

100470    Total  
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د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى

�س 17 : تتوفر باجلامعة خدمات معاونه ت�شاعدين على طول 

اليوم الدرا�شي 

يوميا  اأنتقل  و  االأ�شلي  املوطن  يف  االإقامة  اأف�شل   :  18 �س 

للجامعة

�س 19 : توؤثر موا�شم احلج و العمرة يف و�شويل ملوقع اجلامعة

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة6.4٣0

Valid

ال اأوافق8.540

اأوافق اإىل حد ما17.080

اأوافق٢170.٣6

اأوافق ب�شدة٣1.9150

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة10.650

Valid

ال اأوافق860.1٢

اأوافق اإىل حد ما10.650

اأوافق4110.٢٣

اأوافق ب�شدة6٢00.4٢ 

100470    Total  

    PercentFrequency

ال اأوافق ب�شدة110.٢

Valid

ال اأوافق٣٢0.4

اأوافق اإىل حد ما٢0 ٣.4

اأوافق40 8.5

اأوافق ب�شدة٣80 80.8

100470    Total  



املجلد ال�سابع )1( مارس ٢٠١٥ 9091

ملحق رقم )3( تق�سيم الأحياء طبقا للكثافة ال�سكانية

الفئات
عدد 

الأحياء
اأ�سماء الأحياء يف كل فئة

اأعداد 

ال�سكان

امل�ساحة 

بالهكتار

  5 اأكرث من 300ن�سمة / هكتار
الطندباوي_  ال�شبيكة_ 

الهنداوية_ الزهراء- الهجلة
٢06140576 

 4من 300- 200 ن�سمة / هكتار
امل�شفلة_ املن�شور_ احلجون_ 

التقوى
1٢٢155488 

اأقل من 200- 100ن�سمة / 

هكتار
16 

اخلن�شاء_ اخلالدية_ اجلميزة_ 

املعابدة_ حارة الباب وال�شامية_ 

اأجياد_ البيان_ ال�شيافة_ 

التي�شري_ العتيبية_ جرهم_ 

جرول_ االأندل�س_ ال�شليمانية_ 

الر�شيفة_ اجلامعة  

٣68119٢80٣ 

٣5اأقل من 100ن�سمة/هكتار

�شعب عامرو �شعب علي _القرارة 

والنقا_ كدي_ الروابي_ 

ال�شهداء_ النزهة_ الزاهر_  جبل 

النور_  ريع زاخر_ الرو�شة_ 

وادي جليل_ العدل_ الن�شيم _ 

املر�شالت_ العزيزية_ العوايل_ 

امل�شاعر_ بطحاء قري�س_ امللك فهد 

_ العكي�شية _ ال�شوقية_ ويل العهد 

_ الهجرة_ الكعكية _ التنعيم_  

البحريات _ النوارية_  العمرة 

اجلديدة_ احلمراء واأم اجلود_ 

ال�شالمة _ �شرائع املجاهدين_ 

الع�شيلة_ اخل�شراء _ ال�شرائع _ 

والرا�شدية

5980٢61٢6091 

1294440129958  60اجلملة



املجلد ال�سابع )1( مارس ٢٠١٥ 9091

د/ مرفت اأحمد خالف اإلقليم التعليمي لجامعة أم القرى

من  الوافدات  الطالبات  اعداد   )  4  ( رقم  امللحق 

اأحياء مدينة مكة املكرمة و خارجها

الن�سبة %اعداد الطالباتاحلي

601٢.8ال�شوقية

601٢.8ال�شرائع

601٢.8الزاهر

408.5النزهه

٢04.٣بطحاء قري�س

408.5العزيزية

٢04.٣العدل

٢04.٣العمرة اجلديدة

10٢.1التقوى

10٢.1الر�شيفة

10٢.1ال�ش�شة

10٢.1املعابدة

10٢.1اخلن�شاء

10٢.1جبل النور

10٢.1البحريات

10٢.1النوارية

7014.9خارج مكة

470100اجلملة
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