
  

  ي المراكز العمرانية الغربية لمحافظة اربدـــالتنمية ف
  
  
  
  
  
  إعداد

  محمد سهيل محمد غرايبة
  
  
  
  
  

  المشرف
  حسن عبد القادر صالحاألستاذ الدكتور 

  
  
  
  

  الدراسة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فيقدمت هذه 
  الجغرافيا
  

  
  
  
  
  

  كلية الدراسات العليـا
  ةالجامعة األردني

  

  

  2007شباط، 



ب  

  
  



ج  

  داءداءــــــــــــــــــــاإلهاإله
من أفنى عمره وبذل جهـده وال يـزال          إلى   ... نبراس المحبة ومشعل األمل    إلى  

ولم ... الذي منحني كل ما يملك       إلى... من علمني أن العلم والعمل هماِ قوام الحياة          إلى...

هدا في تقديم الدعم لي  يف... دخر جراعالذيُ يعجب الز كل قطـرة  إلى... نباتهكنتُ الزرع 

  .....عرق انسابت على جبين والدي وهو يكافح من أجل تعليمي 

  ...والدي الحبيب
من يزهر   إلى   ... زهرة حياتي وريحانَةُ عمري      إلى... رمز الحنان والعطاء     إلى  

من  إلى   ... من غرست في قلبي األمل وحب الحياة         إلى...الفرح في عيونها عندما تراني      

مـن   إلى ... من فاقت بطيبها كل نساء العالم    إلى... تتفتح األبواب ويتحقق األمل      ِبدعائها

ففي حضنها وجدت غذائي وشربت من كأس       ...وأحاطتني بدفء حنانها  ...غمرتني بحبها   

  لبنها شرابي  

  ...أمي الحبيبة
وأحيا عندي ضمير العلم وحب     ... كل من ساندني   إلى   ... كل من علمني حرفا    إلى  

  التعلم 

  أساتذتي األفاضل
 مـن هـم قمـر وبـدر فـي           إلـى ... من يلتفون حولي بـإخالص ومحبـة       إلى  

 إلـى ... اللذين يفرحون لفرحي ويحزنون لحزني     إلى...وسندي وأعضاء جسدي  ...سمائي

  .. أجنحتي التي أحلق بهاإلى...  لي الخير دائمااتمنواللذين 

  ...أخوتي وأخواتي 
  .. وأصدقائي.......ع أقاربيوجمي ......وعماتي.....  أعماميإلى  

  

  ����  هللاعبداروح أخي  إلى ����
  ،،،،ذا الجهد المتواضعـهدي هأ

   محمد سهيل غرايبة/الباحث



د  

   وتقدير وتقديرشكـرشكـر

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمـد            
   وبعد،،،،.. وعلى آله وأصحابه أجمعين�

  

مام هذا الجهد المتواضـع، يـسعدني أن أتقـدم          الحمد هللا الذي أعانني على إت       
األستاذ الدكتور حسن عبد القادر      إلى   بجزيل الشكر ووافر االحترام وعظيم االمتنان     

صالح المشرف على رسالتي لما بذله من جهد وتوجيهات قيمة وسديدة، والذي رافق             
 خطوات إنجاز األطروحة بكل صدق وإخالص حتى اكتملت، فكل كلمة من كلماتهـا            
تدين له بالفضل والعرفان والجميل، فكان خير عون لي في بلورة أفكـار الدراسـة               
وإرساء دعائمها العلمية بصورتها النهائية، والذي كان له الفـضل الكبيـر بعـد اهللا          

حيز الوجود، فقد علمنـي أمانـة العلـم، وسـعة      إلى تعالى في تطويرها وإخراجها 
ن بتوجيهاته وإرشاداته ينير لـي الطريـق        الصدر، فجزاه اهللا عني خير الجزاء، فكا      

  ..لإلنجاز بدافعية عالية وهمة قوية

  

كل من األسـتاذ الـدكتور موسـى        إلى   كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل       
بي والدكتور سليمان أبو خرمة  لما بـذلوه مـن جهـد             سمحة والدكتور محمد العر   

   .إلخراج هذه الرسالة بصورتها النهائية

  

لتكون ل من ساهم في إخراج هذه الرسالة         أتوجه بالشكر والتقدير لك    وأخيراً،  
  .نواة عمل علمي يخدم مياديننا بأشكالها المختلفة

  

  

  محمد سهيل غرايبةمحمد سهيل غرايبة/ / الباحثالباحث



  �

  

   احملتويات احملتوياتفهرسفهرس
  الصفحة  الموضوع

  ب..........................................................................قرار لجنة المناقسة

  ج ................................................................................اإلهــداء

  د .............................................................................شكـر وتقدير

  ه .........................................................................فهرس المحتويات

  ح ............................................................................فهرس الجداول

  ك ...........................................................................فهرس األشكال

  ن ...................................................................... باللغة العربيةملخص

  1.........................................هايتمقدمة الدراسة ومنهج :الفصل األول

  2..........................................................................تمهيد: أوالً

  6..............................................مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها: ثانياً

  8................................................................منهجية الدراسة: ثالثاً

  16...........................................................الدراسات السابقة: رابعاً

  19.........................................لمحة جغرافية عن منطقة الدراسة: خامساً

  28.....................................خصائص السكان والمساكن :الفصل الثاني

  29...............................................للسكانائص الديمغرافية الخص: أوالً

  29......................................................حجم السكان وتوزعهم) أ

  35......................................................نمو السكان وكثافتهم) ب

  36..........................................التركيب النوعي والعمري للسكان) ج

  39.....................................................)الهجرة(حركة السكان ) د

  42...............................................الخصائص االجتماعية للسكان: ثانياً

  42............................................ التعليمي لسكان المنطقةالمستوى) أ

  44.................................................. للسكانالصحيالمستوى ) ب

  45............................................... الخدمات االجتماعيةمستوى) ج

  47....................................................المستوى الثقافي للسكان) د



و  

  48.....................................................الخصائص االقتصاديـة: ثالثاً

  48..................................................... المهني للسكانالتركيب) أ

  51.......................................... الشهري ومصدرةالدخلمستوى ) ب

  54.............................................................والبطالةالفقر ) ج

  56......................................... السكن في منطقة الدراسةخصائص: رابعاً

  56..................................................................البناءمادة ) أ

  57.............................................................ملكية المسكن) ب

  58............................................................األثاث المنزلي) ج

  59............................................................المرافق الصحية) د

  60...............................الشوارع والطرق ووسائل النقل المستخدمة) هـ

  استعماالت األرض في المراكز العمرانية الغربيـة لمحافظـة         :الفصل الثالث 
  62....................................................................................اربد

  63.......................................................................مقدمة: أوالً

  63...............................................استعماالت األراضي الزراعية: ثانياًَ

  67................................ ومصادر تمويلهامستلزمات الحياة الزراعية) أ

  70........................................................ الثروة الحيوانية-) ب

عاني منها المزارعون في مراكـز غـرب        التي ي ) المشكالت(التحديات الزراعية   ) ج

  71..................................................................اربد لدى عينة الدراسة

  73.................................................... بغرض السكناالستعمال: ثالثاً

  77................................................. بغرض الخدماتاالستعمال: رابعاً

  78...........................................................التعليميةالخدمات ) أ

  78.........................................................الخدمات الصحية) ب

  79.......................................................... اإلداريةالخدمات) ج

  79............................................................الخدمات الدينية ) د

  80..................................................خدمات التسلية والترفيه) هـ

  80.........................................................الخدمات الصناعية) و

  81...................................................استعماالت خدمية أخرى) ز

  82..........................................االستعمال بغرض النقل والمرور: خامساً

  83............................................................أراضي الفضاء: سادساً



ز  

  
  87................................أنماط التنمية وتوزيعها المكاني :الفصل الرابع

  87.......................................................................مقدمة: أوالً

  88...............................................................عوامل التنمية: ثانياً

  88...................................................... العوامل التنمويةتركيب: ثالثاً

  93....................................توزيع الدرجات العاملية لألنماط التنموية: رابعاً

  100................... العاملية بين الوحدات المكانيةللدرجاتالتحليل البياني : خامساً

  108............نتائج التصنيف العنقودي للتجمعات السكانية وتوزيعها المكاني: سادساً

  114...................................نتائج الدراسة وتوصياتها :الفصل الخامس

  114......................................... التحليليين العاملي والعنقودينتائج: أوالً

  115..................................النتائج العامة ذات العالقة بمشكلة الدراسة: ثانياً

  116.................................... مجال الخدمات والناحية الديموغرافية.1

  117.......................................................المجال االجتماعي. 2

  120.......................................................المجال االقتصادي. 3

  122.................................................................التوصيات: ثالثاً

  122.......................................................... قطاع الخدمات.1

  123................................................... القطـاع االجتماعـي.2

  126.......................................................القطاع االقتصادي. 3

  129......................................................... المصادر والمراجعقائمة

  129...........................................................المراجع العربية: أوالً

  132...........................................................المراجع األجنبية: ثانياً

  133............................................................. اإلنجليزيةالملخص باللغة



ح  

  

   اجلداول اجلداولفهرسفهرس
  الصفحة  الجدول

  

  12................................................ منطقة الدراسةتوزيع العينة في :)1(جدول 

  14........... العاملي والعنقودي في العينةالمتغيرات المستخدمة في عملية التحليل :)2(جدول 

  23..).2005 – 1995(طة اربد خالل الفترة التوزيع الزماني لهطول األمطار لمح :)3(جدول 

  30.......2004 والنوع لكل لواء لعام نسمة حسب التقسيمات اإلدارية/عدد السكان :)4(جدول 

  31..........2004 اعتمادا على عدد السكان لعامالنسبة المئوية لكل مركز عمراني :)5(جدول 

  34................................. وقرى منطقة الدراسةتوزيع السكان على مدن :)6(جدول 

  36...........................)2004 و 1994( لعامي تعداد سكان منطقة الدراسة :)7(جدول 

   العمرانية الغربية لمحافظة اربد توزيع أرباب األسر في عينة الدراسة في المراكز :)8( جدول

 الغربية لمحافظة اربـد وفقـاً       التوزيع السكاني لعينة الدراسة في المراكز العمرانية       :)9(جدول  

  38...........................................................لمتغير العمر والجنس

ع السكاني لعينة الدراسة في المراكز العمرانية الغربية لمحافظة اربد وفقـاً            التوزي :)10(جدول  

  41................................................................... الهجرةلمتغير

التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة من الذكور واإلناث في المراكز العمرانيـة          :)11(جدول  

  42........................................ التعليميلغرب اربد وفقاً لمتغير المستوى

 عينة الدراسة في المراكز العمرانية      مستوى الرضا عن الخدمات الصحية لدى      :)12(جدول رقم   

  44......................................................................لغرب اربد

مرانية لغـرب اربـد وفقـاً للخـدمات         توزيع أسر عينة الدراسة في المراكز الع       :)13(جدول  

  46........................................................................المتوافرة

 والبلدية والتنمية السياسية لدى عينة      مدى الرغبة بالمشاركة في االنتخابات النيابية      :)14(جدول  

  47......................................................................... الدراسة

 العمرانية الغربيـة لمحافظـة      توزيع أرباب األسر في عينة الدراسة على المراكز        :)15(جدول  

  48..........................................................اربد وفقاً لمتغير المهنة



ط  
  49...................... الدراسة وفقاً لمتغير المهنةتوزيع ربات األسر في عينة :)16(جدول 

  50.............. العملية لدى عينة الدراسةتوزيع أفراد األسرة وفقاً لمتغير الحالة :)17(جدول 

 الغربية لمحافظة اربد وفقاً لمتغير       أسر عينة الدراسة في المراكز العمرانية      توزيع :)18(جدول  

  51.............................................................حجم الدخل الشهري

 فـي المراكـز العمرانيـة       توزيع أسر عينة الدراسة وفقاً لمصدر الدخل الشهري        :)19(جدول  

  53............................................................الغربية لمحافظة اربد

   العمرانية الغربيـة لمحافظـة     أنواع المساكن لدى أسر عينة الدراسة في المراكز        :)20(جدول  

  56.............................................................................اربد

  57........................................ عينة الدراسةملكية المساكن لدى أسر :)21(جدول 

  58....................ينة الدراسة لدى أسر عاألثاث المنزلي واألجهزة المتوافرة :)22(جدول 

  59...................................... عينة الدراسةالمرافق الصحية لدى أسر :)23(جدول 

  60...................... بين مساكن أسر عينة الدراسةأنواع الشوارع التي تربط :)24(جدول 

  60......................... أفراد عينة الدراسةيستخدمهاأنواع وسائط النقل التي  :)25(جدول 

مستلزمات الحيازة الزراعية لتحسين اإلنتاج من وجهة نظر أصحاب الحيـازات            :)26(جدول  

  68...................................... لغرب اربدالزراعية في المراكز العمرانية

  69......... المراكز العمرانية الغربي الربد فيمصادر تمويل الحيازات الزرعية :)27(جدول 

  70.................... بتربية الحيوانات والدواجناهتمام األسر في عينة الدراسة :)28(جدول 

  71........بقار وخاليا النحل في منطقة الدراسةأعداد وسعة مزارع الدواجن واأل: )29(جدول 

  71........... المزارعون لدى عينة الدراسةالمشكالت الزراعية التي يعاني منها :)30(جدول 

 مساهمته في تفسير التباين الكلـي       األنماط المستخلصة من التحليل العاملي ونسبة      :)31(جدول  

  88................................................لظاهرة التنمية في منطقة الدراسة

  Varimax Rotation(......89( التدوير مصفوفة تشبعات العوامل باستخدام طريقة :)32(جدول 

ــدول  ــتخدام   :)33(ج ــدوير باس ــد الت ــل األول بع ــشبعات العام ــصفوفة ت ــةم   طريق

)Varimax Rotation(...........................................................90  

ــدول  ــصفوف :)34(ج ــتخدام م ــدوير باس ــد الت ــاني بع ــل الث ــشبعات العام ــةة ت   طريق

)Varimax Rotation(...........................................................91  



ي  
ــدول  ــتخدام  :)35(ج ــدوير باس ــد الت ــث بع ــل الثال ــشبعات العام ــصفوفة ت ــةم    طريق

)Varimax Rotation(...........................................................92  

  93...................دراسة وفقاً للعوامل المستخرجةلالدرجات العاملية لمناطق ا :)36(جدول 

  94............)عامل الخدمات (ية للعامل األول التوزيع المكاني للدرجات العامل :)37(جدول 

  97..........)العامل االجتماعي(التوزيع المكاني للدرجات العاملية للعامل الثاني  :)38(جدول 

  99............)العامل الزراعي( للعامل الثالث التوزيع المكاني للدرجات العاملية :)39(جدول 

  109.................... التجمعات السكانية وفقاً لنتائج التصنيف العنقوديتصنيف :)40(جدول 

  

  



ك  

  األشكالاألشكال  فهرسفهرس
  

  لصفحةا  الشكل

  3........................................................... موقع منطقة الدراسة)1(الشكل 

  4........................... موقع منطقة الدراسة وحدودها مع ألوية محافظة اربد)2(الشكل 

  5............................................الوحدات المكانية في منطقة الدراسة) 3(الشكل 

  20......................................... التكوينات الجيولوجية لمنطقة الدراسة)4(الشكل 

  22.................................... شبكة التصريف المائي في منطقة الدراسة)5(الشكل 

  25............................................. المناسيب لمنطقة الدراسة خطوط)6(الشكل 

  33.................................. توزع التجمعات السكانية الريفية والحضرية)7(الشكل 

  38...... لمتغير الفئة العمريةالتوزيع النسبي ألرباب األسر في عينة الدراسة وفقاً) 8(الشكل 

  43...................التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي) 9(الشكل 

مستوى الرضا عن الخدمات الصحية لدى عينة الدراسة في المراكـز العمرانيـة             ) 10(الشكل  

  45.......................................................................لغرب اربد

  46......................................للخدمات المتوافرةالتوزيع النسبي وفقا ) 11(الشكل 

  49...........................................التوزيع النسبي وفقا لمتغير المهن) 12(الشكل 

  50............................. لمتغير المهنةالتوزيع النسبي لربات األسر وفقاً) 13(الشكل 

  51..................... لمتغير الحالة العمليةالتوزيع النسبي ألفراد األسرة وفقاً) 14(الشكل 

  52..........................التوزيع النسبي لفئات الدخل الشهري لعينة الدراسة) 15(الشكل 

  53....................توزيع النسبي لعينة الدراسة وفقا لمصدر الدخل الشهري) 16(الشكل 



ل  
  

  57......................وزيع النسبي لمادة البناء المستخدمة في منطقة الدراسة) 17(الشكل 

  58...........................السكن ضمن عينة الدراسة التوزيع النسبي لملكية  )18(الشكل 

  59...........................النسبي لألثاث المنزلي ضمن عينة الداسةالتوزيع ) 19(ل الشك

  61............النسبي ألنواع وسائط النقل المستخدمة لدى عينة الدراسةالتوزيع ) 20(الشكل 

  65.........................1980االستعمال الزراعي في منطقة الدراسة لعام  )21(الشكل 

  66.........................2000ستعمال الزراعي في منطقة الدراسة لعام اال) 22(الشكل 

  68..................النسبة المئوية لمستلزمات الحيازة الزراعية لتحسين اإلنتاج) 23(الشكل 

  69..........................مصادر تمويل الحيازات الزراعية ونسبتها المئوية) 24(الشكل 

  70...........................النسبة المئوية ألنواع الحيوانات في عينة الدراسة ) 25(الشكل 

  73.....................2000-1980استعمال األرض لغرض السكن لعامي ) 26(الشكل 

  75...............................1980تعمال السكني في منطقة الدراسة االس) 27(الشكل 

  76...............................2000االستعمال السكني في منطقة الدراسة ) 28(الشكل 

  84..........................1980استعماالت األرض في منطقة الدراسة لعام ) 29(الشكل 

  85...........................2000استعماالت أرض في منطقة الدراسة لعام ) 30(الشكل 

  96..............عامل الخدمات/ولالتوزع المكاني للدرجات العاملية للعامل األ) 31(الشكل 

  98...........العامل االجتماعي/التوزع المكاني للدرجات العاملية للعامل الثاني) 32(الشكل 
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  التنمية في المراكز العمرانية الغربية لمحافظة اربد

  إعداد
  محمد سهيل غرايبةمحمد سهيل غرايبة

  
  المشرف

  األستاذ الدكتور حسن عبد القادر صالحاألستاذ الدكتور حسن عبد القادر صالح

  ملخص

 مقومات التنمية في المراكز العمرانية الغربية لمحافظة تحديد إلى تهدف هذه الدراسة  

المكانية للتنمية في هذه المراكز، وتصنيف وحداتها المكانية تحديد األنماط  إلى اربد، إضافة

مؤشرات التنمية، حيث طبق متغيراً فيها من ) 14(حسب األبعاد التنموية السائدة، وقد تم اعتماد 

 Clusterوالتحليل العنقودي  Factor Analysisا التحليل العاملي منوعان من التحليل، وه

Analysis.  

حولها متغيرات الدراسة وهي عامل ل رئيسية تجمعت معواوأفرز التحليل العاملي ثالثة   

 من التشتت الكائن في مصفوفة المعلومات بقيمة مميزة بلغت %)52.93(الخدمات والذي فسر 

من مجموع %) 13.84(نسبته  و العامل االجتماعي والذي فسر ما، والعامل الثاني وه%)7.41(

، والعامل الثالث وهو العامل %)1.94(التشتت الكائن في مصفوفة المعلومات، وبقيمة مميزة 

، وقد فسرت العوامل مجتمعة %)1.48(وبقيمة مميزة بلغت %) 10.57(والذي فسر الزراعي 

األبعاد التنموية السائدة في اعدت في تحديد من تشتت مصفوفة المعلومات، وس%) 77.34(

عن بعضها من خالل تصنيف مناطق  متمايزة اًأنماطالمنطقة، بينما أفرز التحليل العنقودي 

  :مجموعات ذات مستويات تنموية متباينة وهي إلى الدراسة

يافا الطيبة وكفر يوبا وكفر أسد بيت : ( التاليةالمراكز ويضم :)شبه المتقدم (النمط األول -

  ).وقميم وسوم وصما وحوفا الوسطية وزحر ودوقرا

مخربا ودير السعنة وججين وناطفة وجمحة : ( التالية ويضم المراكز:)النامي(النمط الثاني  -

 ).وكفر رحتا وأبسر أبو علي وهام ومندح وصيدور وزبدة الوسطية

  ).راجقم، وكفر عان، والخ( هي ثالث مراكزويضم ): األقل نمواً(النمط الثالث  -



س  
 هاالمشاكل التي تعاني منأمكن التعرف على ومن خالل هذين األسلوبين في التحليل،   

في خدمات في مدى توافر الخدمات ومستوياتها، ونقص ملحوظ منطقة الدراسة وأهمها التباين 

  .البنية التحتية من طرق، وصرف صحي

ياه الري وانتشار متمثلت في نقص كما أظهرت نتائج الدراسة وجود مشكالت زراعية   

  إلى  باإلضافة،اعية، والتسويق الزراعي وعجزها عن تلبية متطلبات هذا القطاعاآلفات الزر

  .ارتفاع أسعار المعدات الزراعية

  :وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي  

 بغرض زيادة الدخل  مع االهتمام بإنتاجية األرض الزراعيةة وتنميتهاتطوير الزراع .1

 للمنتجات ابتكار مراكز تسويقو  المحافظة على خصوبة األرضزراعي من خاللال

تقليل تكاليف النقل، والوقاية من اآلفات الحشرية واألمراض الدراسة و في منطقة الزراعية

  .الزراعية

ة والعمل على توزيعها بشكل ع الخدمات خاصة التعليمية والصحيضرورة االهتمام بقطا .2

 .عادل

ات الصرف الصحي وتعميمها في المراكز العمرانية بغرض المحافظة على االهتمام بشبك .3

 .البيئة

 خالل تنفيذ الخطط اإلنمائية نتطوير قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة م .4

 .المحلية

 .المدن إلى تنفيذ خطط التنمية الريفية المتكاملة بغرض وضع حد لظاهرة الهجرة الريفية .5

  

  



 

 

1

  
  الفصل األولالفصل األول

  هاهايتيتمة الدراسة ومنهجمة الدراسة ومنهجمقدمقد
  

  ..تمهيدتمهيد: : أوالًأوالً

  .. وأهدافها وأهميتها وأهدافها وأهميتهامشكلة الدراسةمشكلة الدراسة: : ثانياًثانياً
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  تمهيدتمهيد  ::أوالًأوالً

بيـة  تقع منطقة الدراسة في اإلقليم الشمالي من األردن وهي ضمن أراضي المنطقة الغر       

ْ  شماال، وخطـي     32 37ْ  و    32 28لمحافظة اربد، وتمتد منطقة الدراسة بين دائرتي العرض         

  ).المركز الجغرافي ودائرة األراضي والمساحة(ْ  شرقاً 35 50ْ  و 35 36الطول 

  :ثالثة مناطق موزعة كاآلتي إلى  وتقسم منطقة الدراسة

و ) مركـز اللـواء   (الطيبة  : مرانية هي لواء الطيبة الذي يضم بدوره سبع مراكز ع       : األول  -

  .مندح و زبدة الوسطية و دير السعنة و صما و مخربا و أبسر أبو علي

) مركز اللـواء   (دكفر  أس  : لواء الوسطية الذي يضم أيضاً سبع مراكز عمرانية هي        : الثاني  -

  .وصيدور و الخراج و قم و قميم وكفر عان و حوفا

بعة سياسياً وإدارياً لقصبة اربد الرئيـسية وتـضم عـشرة    بلدية غرب اربد وهي تا    : الثالث  -

و بيت يافا و سوم و دوقر وزحر و ججين وجمحا و ) مركز البلدية(كفر يوبـا : مراكز هي

هام و ناطفة و كفر حتا، ليصبح مجموع هذه المراكز العمرانية في منطقة الدراسة أربعـا                

  ).2004دائرة اإلحصاءات العامة،  (وعشرين مركزاً

يمثل موقع منطقة الدراسة بالنسبة لخارطة المملكة األردنية الهاشمية،         ) 1(والشكل رقم     

  .موقع المنطقة وحدودها مع ألوية محافظة اربد) 2(كما يمثل الشكل رقم 

وسيتم التركيز في هذه الدراسة على أنماط التنمية ومستوياتها في المراكـز العمرانيـة                

رد الباحث فصالً كامالً بعنوان أنماط التنمية وتوزيعها المكـاني          الغربية لمحافظة اربد، حيث أف    

  .ضمن منطقة الدراسة

 مقسمة على ثالث مناطق رئيسية، هي لواء       2كم190وتبلغ مساحة منطقة الدراسة كاملة        

  ).2كم71(، وبلدية غرب اربد )2كم43(، ولواء الوسطية )2كم81(الطيبة 

اربد تبدأ حدود منطقة الدراسة، والتي تتكـون        الغرب من محافظة     إلى   كم10وعلى بعد     

من المراكز العمرانية سالفة الذكر، ويطل الجزء الغربي منها على األغوار الشمالية، بينما يطل              

الجزء الشرقي منها على أراضي منطقة البارحة ومركز المدينة الرئيسي، وتطل الجهة الجنوبية             

، ويمثل الشكل لشمالية على أراضي لواء بني كنانةمنها على أراضي لواء الكورة، وتطل الجهة ا

  .الوحدات المكانية في منطقة الدراسة مع تحديد لمركز كل تجمع فيها) 3(
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   وأهدافها وأهميتها وأهدافها وأهميتهامشكلة الدراسةمشكلة الدراسة: : ثانياًثانياً

خاصة من الناحيتين الطبيعيـة والبـشرية   تعتبر منطقة الدراسة من المناطق الهامة جداً         

 98000عدد السكان الـذي يتجـاوز        إلى    إضافة 2كم190 على مساحة تقدر بنحو      فهي تحتوي 

 وقد ساعدها في ذلـك      الجتماعية،حققت المنطقة تقدما على المستويات االقتصادية وا      نسمة، وقد   

 لـري   الـضرورية  والميـاه    توافر الموارد الطبيعية المتمثلة في األرض الـصالحة للزراعـة         

توافر الموارد البشرية لغرض النشاط الزراعـي        إلى    باإلضافة . والمناخ المناسب  المزروعات،

  .أحيانا

من انخفاض  وعلى الرغم من ذلك ما زالت المراكز العمرانية في منطقة الدراسة تعاني               

 المياه أحيانـا،  مشكالت التربة وعملية االنجراف وقلة       إلى    ويعزى ذلك  في اإلنتاجية الزراعية،  

 وصعوبة أوضاع المزارعين بالرغم مـن   بالتكنولوجيا الزراعية،ات الخاصةالمعلوم إلى   إضافة

  .التقدم العلمي والتقنيات الحديثة

عدم التواؤم بين توزع كل من السكان والخدمات         لمشكلة الدراسة    ىومن المظاهر األخر    

تركز الخدمات المختلفة في مناطق دون غيرها مما سبب في ظهور فوارق             إلى   األمر الذي أدى  

ضعف قطاع الخدمات أو     إلى    إضافة ،في مستوى التنمية بين التجمعات السكانية المختلفة      كبيرة  

 وبخاصة قطاع الـصحة إذ تخلـو منطقـة          القطاع ما زال دون الحد المطلوب،      أن مستوى هذا  

  .الدراسة من وجود أي مستشفى فيها

ـ                 من ويعتبر تفاوت استعماالت األرض من األمور المهمة والمـؤثرة فـي التنميـة ض

 حيث تتنوع استعماالت األراضي فـي كـل تجمـع مـن             ية لمنطقة الدراسة،  التجمعات السكان 

 لألراضي ينعكس إيجابياً على التنمية مما يكون له أكبـر           لالتجمعات السكانية، فاالستعمال األمث   

  .األثر على المستويات االقتصادية واالجتماعية للسكان

 إال أن   ،2 كم 190 مساحتها   ية والتي ال تتجاوز   وعلى الرغم من محدودية المنطقة الدراس       

وجود تباين يتمثل في تنوع أشكال سطح األرض والتربـة والمنـاخ والميـاه               إلى   الدالئل تشير 

 وينعكس هذا التنوع على التفاوت االقتصادي واالجتماعي بين التجمعـات           ،واستعماالت األرض 

  .السكانية

مات وشـبكة الكهربـاء     ي من ضعف قطاع الخد    والجدير بالذكر أن منطقة الدراسة تعان       

 إلـى    ومما يسترعي االنتباه ذلك النزوح المستمر مـن المنـاطق الريفيـة            والصرف الصحي، 

 ومن جهة    الصناعات البسيطة،  حيث ال توجد سوى   ضعف قطاع الصناعة     إلى   إضافةالحضرية  
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زيـداً مـن التطـوير      م إلى   ثانية فإن القطاعات اإلنتاجية عامة وقطاع الزراعة بخاصة تحتاج        

والتنمية بهدف تحقيق معيشة كريمة ألبناء هذه المراكز من جهة ولوضع حدا للبطالة من جهـة                

  .أخرى

إحساس الباحث بمشكلة الدراسة لما يساعد على إجـراء          إلى    وغيرها أدت هذه الفجوات    

  :تقييم شمولي لواقع التنمية في منطقة الدراسة وطرح التساؤالت التالية

لمنطقة الدراسة؟ وما مدى التباين والتـشابه فـي   ) الطبيعية والبشرية(مات الجغرافية  ما الس  .1

 وحداتها المكانية؟

  للسكان؟غرافية واالجتماعية واالقتصاديةوما المؤشرات الديم .2

انعكاس ذلك على مشكالت التنمية     كيف تبدو استعماالت األراضي في منطقة الدراسة؟ وما          .3

 ؟في منطقة الدراسة

 ؟ بغرض التعرف على مستوى التنميةنماط التنموية التي يمكن استخالصهاما األ .4

 ؟ما السبل الكفيلة بتطوير منطقة الدراسة وتنميتها .5

  :األهداف التاليةتحقيق  إلى وانطالقاً من التساؤالت سالفة الذكر فإن هذه الدراسة تسعى

 . في منطقة الدراسةخصائص السكان والمساكنتحليل  .1

 .ت األراضي في منطقة الدراسة ومدى تواءمها مع ظروف البيئة الطبيعيةتوضيح استعماال .2

 .العوامل المؤثرة في التنمية في منطقة الدراسة إلى التعرف .3

 .النهوض بمنطقة الدراسة من خالل تنفيذ مشاريع التنمية .4

تكمن أهمية الموضوع في كونه يعالج األوضاع االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية          و  

كما أنه يتعرف على المشكالت التنموية وكيفية       . كان المراكز العمرانية الغربية لمحافظة اربد     لس

  .إيجاد الحلول المناسبة لها

وتحتل منطقة الدراسة مكانة مهمة من األردن عامة، ومحافظة اربد خاصة، حيث تستمد          

  :منطقة الدراسة أهميتها من

مما أكسبها أهمية اجتماعية    واألغوار الشمالية،   ،  محافظة اربد تعتبر منطقة مجاورة لكل من       .1

  . ، قديما وحديثاواقتصادية

يساعد مناخ المنطقة على زراعة الخضروات شتاء وإنتاج محاصـيل مبكـرة عـن بقيـة                .2

 .المناطق في المملكة

د بعض المعالم التاريخية والسياحية، فضال عن الطقس الجميل والدافئ في الربيع ممـا              يوج .3

 .جذب للسياح المحللين وغيرهمطقة يجعلها من
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ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة من منظور جغرافي للتنمية وبصورة تكاملية شاملة                

للجوانب االقتصادية واالجتماعية والطبيعية ومدى تداخل هذه الجوانب وتأثير كل منهـا علـى              

  .األخر

لجزء الغربـي مـن     كما تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتصدى لقضية التنمية في ا             

زيادة إنتاج الغذاء وتوفير فـرص عمـل ألبنـاء           محافظة اربد، حيث أن هذه التنمية تسهم في       

المدن وتخفيف حدة الفقـر وتحـسن مـستوى الرعايـة            إلى   المراكز والحد من مشكلة الهجرة    

  .الصحية

  :أما مبررات الدراسة فهي تكمن بما يلي  

  .منطقة الدراسة ي فتنميةأنماط القلة الدراسات التي أجريت على  .1

الحاجة الماسة لتحسين مستوى معيشة سكان منطقة الدراسة بالتخفيف مـن حـدة البطالـة                .2

 .والفقر

 .االستعمال الجائر لألراضي الزراعية الصالحة للزراعة في المنطقة .3

 .وجود تباين تنموي بين المراكز الريفية والحضرية في منطقة الدراسة .4

  منهجية الدراسةمنهجية الدراسة: : ثالثاًثالثاً

غرافيـة،  ولخـصائص الديم  ا إلى   ستحاول هذه الدراسة توضيح مفهوم التنمية والتعرف        

  .للسكان وذلك بهدف تقييم المستوى التنموي لمنطقة الدراسة  واالجتماعيةواالقتصادية،

بإتباع أسـلوب   Descriptive Analysis وتعتمد هذه الدراسة على منهج التحليل الوصفي  

  .ي ألغراض إجراء الدراسة ميدانياًاد واالقتصالمسح االجتماعي

  الجغرافية خصائصال إلى    مفهوم التنمية والتعرف    توضيح علىفالمنهج الوصفي يساعد      

م بين   واالقتصادية للسكان، ومدى التواؤ    غرافية واالجتماعية و والخصائص الديم  ، الدراسة منطقةل

حليلي فهو يستخدم من أجل التعرف أما المنهج الت. استعماالت األراضي الريفية والظروف البيئية    

تصنيف المستوى التنموي للوحدات المكانية داخل       إلى    إضافة ،على العوامل المؤثرة في التنمية    

  .منطقة الدراسة

  :تشمل ما يليطبيق هذه المنهجية على عدة مراحل وسيتم ت  

   المرحلة التحضيرية)أ

قارير والدراسات المختلفة عنها من سيتم في هذه المرحلة تحديد منطقة الدراسة وجمع الت        

  :تشمل ما يليالتي كافة المصادر 
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  المكتبيةالمصادر  )1

وتتضمن اإلطالع على الدراسات السابقة والتقارير والمراجـع والبحـوث المنـشورة،              

  :ومنشورات الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنها

  .دائرة اإلحصاءات العامة -

 ).يريات الزراعة في كل لواءمد(وزارة الزراعة  -

 ).مديرية تربية اربد الثالثة(وزارة التربية والتعليم  -

 ).مديرية صحة اربد(وزارة الصحة  -

 .مكاتب التنمية االجتماعية في المنطقة -

 .ربدوِا والطيبة، ،مديرية أشغال لواء الوسطية -

 .يةالمركز الجغرافي الملكي للحصول على الخرائط الطبوغرافية والصور الجو -

فر فـي منطقـة     اوزارة المياه والري من أجل التعرف على حجم الموارد المائية التي تتـو             -

 .الدراسة

 ). وغرب اربدبلديات الطيبة، والوسطية،(بلديات وزارة ال -

 .وزارة التخطيط -

  . لإلطالع على المسوحات االجتماعية واالقتصاديةوزارة التنمية االجتماعية، -

   المصادر الميدانية)2

 البيانـات والمعلومـات   ستخدم الباحث في هذه الدراسة االستبانة كأداة مهمة في جمع سي  

  .بموضوع الدراسة المتعلقة

  : وهيدة محاور تنسجم مع طبيعة الدراسة،ع إلى وقد قسمت االستبانة  

 وتشمل أسئلة   األسئلة التي تتعلق بالخصائص الديمغرافية لمجتمع الدراسة      : المجموعة األولى   .1

 ومكان اإلقامة ومكان العمـل،     والمهنة، والكثافة، وعمر رب األسرة،    بحجم األسرة،  تتعلق

كيل  ودوافع الهجرة ألن هذه الخصائص تلعب دوراً كبيراً ومهماً في تـش            ،الزواجيةوالحالة  

  .المالمح السكانية

يختص محاور رئيسية هي التعليم وما       إلى    وقد قسمتها  ،تتعلق بالخدمات : المجموعة الثانية   .2

مدى  إلى   في المنطقة، إضافة   به من توافر مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية       

من ماء وكهربـاء وطـرق ومؤسـسات اجتماعيـة وثقافيـة            توافر خدمات البنية التحتية،     

  .ورياضية
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قتـصادية لمنطقـة    االو  االجتماعيـة  تتعلق هذه المجموعة بالخصائص   : المجموعة الثالثة   .3

وحالة العمالـة والبطالـة      مستوى الدخل لدى أرباب األسر،      وتشتمل على  ومكانها،الدراسة  

 . وكذلك أنماط استعماالت األراضي الزراعية ومدى توافقها مع خصائص البيئةوالفقر،

 ونوع الملكية ومساحة البيت وعدد      مادة البناء، مثل  المسكن  وهي تتعلق ب  : المجموعة الرابعة .4

 .األثاث المنزلي إلى  باإلضافةلحالة العامة لوضع البناء الحالي،الغرف وعدد الطوابق وا

وتتناول أنواع تحديات التنمية بشكل عام ومدى رضا سـكان المنطقـة            : المجموعة الخامسة .5

  .على بعض المتغيرات اإليجابية وكذلك السلبية للتنمية

  صدق األداة

ن األساتذة والمحكمـين الـذين      لقد قام الباحث بتصميم االستبانة وعرضها على العديد م          

 وقد قام الباحث مع تالءم مع موضوع الدراسة وأهدافها،أجروا عليها بعض التعديالت المناسبة لت 

 تاالستبيانابعاد بعض   مجموعة من الباحثين المدربين بجمع البيانات من مجتمع الدراسة وتم است          

  . %82 حيث تبين أن نسبة الصدق فيها بلغت غير الدقيقة،

  تمع الدراسة وعينتهامج

 وقد تم اختيار    ،يتكون مجتمع الدراسة من أرباب األسر المقيمين بشكل دائم في المنطقة            

قوائم المـشتركين فـي شـركة        إلى   بالرجوعلعينة العشوائية المنتظمة    هؤالء األفراد بطريقة ا   

بلغ حيث   ،عشوائيةالختيار العينة ال   )فشر(الكهرباء من سكان منطقة الدراسة واالستعانة بجداول        

 )2004دائـرة اإلحـصاءات العامـة،       (أسـرة   ) 16598( عدد األسر في منطقة الدراسة نحو     

:  التاليـة والستخراج حجـم العينـة المناسـبة والممثلـة للمجتمـع تـم اسـتخدام المعادلـة         

  )2001،السرياني(

  

 

  

  .حجم العينة الكلي= N حيث 

  Z =الثقة درجة.  

 E =هالخطأ المسموح ب مقدار.  

 S =االنحراف المعياري  

  

N= Z
2
 x S

2
 

(E)2 
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) 50(ولتطبيق هذه المعادلة قام الباحث بإجراء مسح استطالعي على عينة مكونة مـن                

 وقد اعتمد متغير المستوى التعليمي رات الدراسة،رب أسرة الستخراج االنحراف المعياري لمتغي

ذا المتغير وموضوع    وذلك للعالقة القوية بين ه     اسي في عملية استخراج حجم العينة،     كمتغير أس 

  .الدراسة، حيث أن التنمية تؤثر وتتأثر بالمستوى التعليمي بشكل كبير جداً

  :وبالتالي أصبحت معطيات المعادلة كالتالي) 3.853(وقد بلغ االنحراف المعياري   

  Z) =1.98 ( 98وهي عند مستوى ثقة.%  

 S =3.854  

 E) =0.05(%  

  : النحو التاليوبتطبيق المعادلة يصبح حجم العينة على  

=

=

=

=

=

51567.970

24

376.23292

0025.0

23094.58

0025.0

853316.149204.3

)05.0(

)854.3()98.1(
2

22

x

x

 

    أسرة  )971= (

  

 منطقة الدراسة بشكل يتناسب مع عدد أسر كل تجمـع           مراكزوتم توزيع هذا العدد على        

  :حسب القانون التالي

  =نسبة كل تجمع  عدد األسر لكل تجمع سكاني
عدد األسر الكلي لمنطقة الدراسة 

)16598(  

العدد الكلي لالستبيان   ×
)971(  

  

  = يوبا كفر  لقريةتفمثالً عدد االستبيانا  2023
16598  

  استبيان) 118( =971   ×

    

يوضح حجم العينة المطلوبة لكل تجمـع       ) 1( وهكذا لجميع التجمعات السكانية والجدول التالي      

  .سكاني في منطقة الدراسة
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  )1(جدول 
   منطقة الدراسةتوزيع العينة في

النسبة المئوية   *األسرعدد   اسم القرية  الرقم
(%)  

حجم العينة 
  المطلوبة

  118  12.1  2023  كفر يوبا   .1
  54  5.6  930  سوم   .2
  45  4.6  772  زحر   .3
  77  7.9  1320  بيت يافا   .4
  45  4.6  771  دوقرة   .5
  27  4.4  471  ججين   .6
  12  1.2  209  كفر رحتا   .7
  20  2  341  جمحة   .8
  13  1.3  218  ناطفة   .9
  10  0.9  154  هام   .10
  136  14  2340  الطيبة   .11
  82  8.4  1405  صما   .12
  45  4.7  784  دير السعنة   .13
  13  1.3  222  مخربا   .14
  12  1.1  190  مندح   .15
  4  0.3  59  زبدة الوسطية   .16
  4  0.3  52  أبو علي   .17
  77  7.9  1317  كفر أسد   .18
  62  6.3  1060  قميم   .19
  36  3.7  625  حوفا الوسطية   .20
  14  1.3  228  قم   .21
  27  2.8  473  كفرعان   .22
  22  2.3  383  الخراج   .23
  14  1.5  251  صيدور   .24
  971  100  16598  المجموع الكلي  

 .) 2004( العامة ت دائرة اإلحصاءا:المصدر •

  

  إجراءات البحث

الحصول على خريطة طبوغرافية من المركز الجغرافي الملكي األردني موضح عليهـا             -

  .أسماء وحدود الوحدات المكانية داخل منطقة الدراسة

 بهدف إجراء مـسح ميـداني       نية لمنطقة الدراسة،  للوحدات المكا القيام بزيارة استطالعية     -

 .لمطابقة البيانات مع الواقع وحصر الموارد واإلمكانيات للتجمعات السكانية
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  جمع البيانات

بعد تحديد حجم العينة وتوزيعها على الوحدات المكانية التابعة لمنطقة الدراسـة والبالغـة       -

 والتي لديهم الخبـرة      من الباحثين،  ث بمشاركة مع مجموعة   وحدة مكانية، قام الباح   ) 24(

الكافية في هذا المجال بجمع البيانات من تلك المناطق بالتعاون والتنسيق مـع متـصرف               

 وكفر أسد،  والطيبة،  يوبا،  كفر   ؤساء البلديات في منطقة   لواء الوسطية ولواء الطيبة، ور    

ة منها خـالل عمليـة       لالستفاد مرحلة تدوين المالحظات الميدانية،   وقد تم أيضاً في هذه ال     

 .كتابة البحث

 وتم إعـداد مـصفوفة      نسب مئوية،  إلى   الستبيان وتحويلها تم تفريغ البيانات الواردة في ا      -

الوحدات المكانية داخـل   إلى )n(حيث تشير ) n*a(تتكون من ) Data Matrix(معلومات 

 إلـى   )األعمـدة   ()a( وتـشير    وحدة مكانية، ) 24(، وعددها   )الصفوف (منطقة الدراسة 

 .خصائص السكن إلى الخصائص االقتصادية واالجتماعية، والديمغرافية للسكان باإلضافة

الحاسب اآللي إلجـراء أسـلوب       إلى   إدخال مصفوفة البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة      -

التحليل العاملي بهدف إيجاد معامالت االرتباط بين المتغيرات للتعرف علـى عالقاتهـا             

تها في تفسير التباين التنموي وتجميع هذه المتغيرات وتصنيفها في عدد   البينية وتحديد أهمي  

 وتفسير مدى تأثيرها على مستوى التنميـة         العوامل النظرية وفقاً لتقاربها،    من األنماط أو  

 إيجاد الدرجات العاملية وتشبعات األماكن بها للوصول       إلى   في منطقة الدراسة، باإلضافة   

 .الموجودة في منطقة الدراسةتصنيف مستويات التنمية إلى 

وباستخدام مخرجات التحليل العاملي قام الباحث بإجراء التحليـل العنقـودي لتـصنيف              -

التجمعات السكانية في فئات تنموية تتميز بخصائص معينـة تحـدد مـستواها التنمـوي               

 .وتدرجاته

 المتغيرات  حيث تم إدخاله الدراسة بطريقة الحذف،وتم معالجة البيانات المستخدمة في هذ -

 وقد تم حذف المتغيرات األقل تفسيراً وبلـغ         ،على شكل نسب مئوية ومتوسطات حسابية     

أمـا المتغيـرات     متغيراً،) 14(عدد المتغيرات التي اعتمدت في المرحلة النهائية للتحليل         

التي لم تستخدم في التحليل فقد استعان بها الباحث في الفصول الالحقة للمساعدة في عملية 

 .فسيرالت

يبين المتغيرات المستخدمة في الدراسة والتي أدرجت تحت ثالث عوامل          ) 2(والجدول    

 والعامـل    والعامـل االجتمـاعي،    ،عامل الخـدمات  : ة حسب نتائج التحليل العاملي وهي     رئيسي

  .الزراعي
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  )2(جدول 
   في العينة العاملي والعنقوديالمتغيرات المستخدمة في عملية التحليل

  رالمتغي  الرقم

  نسبة األندية الرياضية   .1
  نسبة محطات الوقود   .2

  نسبة مالكي األرض الزراعية    .3

  نسبة وجود مقاهي انترنت   .4

  نسبة وجود المدارس الثانوية   .5

  نسبة األميين   .6

  نسبة العاطلين عن العمل    .7

  نسبة توافر الكهرباء   .8

  نسبة توافر الماء   .9

  نسبة ملكية سيارة خصوصي    .10

  ناتنسبة تربية الحيوا   .11

  نسبة توافر طرق معبدة   .12

   المثمرةنسبة زراعة األشجار   .13

  نسبة زراعة المحاصيل الزراعية    .14
  .عمل الباحث: المصدر  *
  

  معالجة البيانات. 1

  :ة البيانات التي جمعها عدداً من األساليب اإلحصائية هياتبع الباحث في معالج  

 إذ أخذ الباحث ثمـاني      منطقة الدراسة، الجوية والفضائية ل  أسلوب التحليل للخرائط والصور       )أ

ين  مختلف األرض لعامين بالتحليل والتفسير واستخراج أنماط استعماالت       الباحث   طبقات وقام 

الفترة القديمة والحديثـة إلبـراز التطـورات        إذ تم عمل مقارنة بين     ،2000 و   1980 هما

  .االقتصادية واالجتماعية في منطقة الدراسة

 فـي تمثيـل   )GIS (Geographic Information Systemلومات الجغرافية استخدام نظم المع )ب

الظواهر الجغرافية وانتشارها بألوان وإسقاطات مختلفة مستفيداً من قدرة هذا النظام علـى             

 وقابليتها للتمثيل Spatial Data بالبيانات المكانية Attribute Dataربط البيانات الوصفية 

 . مختلفةعلى خرائط وفي أشكال بيانية

 إلـى   يرجع أسلوب التحليل العاملي في استخدامهFactor Analysisأسلوب التحليل العاملي   )ج

 فضل اسـاليب  علم النفس منذ بداية القرن العشرين ويعتبر هذا التحليل اإلحصائي من بين أ            

 ا،اً للمعلومات واختصارها وتحويله    إذ يقدم تصنيف   سة،التحاليل المستخدمة إحصائياً والمدرو   

  ).Rummel, 1976( التفاعالت واختبار النظريات التي يتم التوصل إليها اًووصف
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س األول في هـذا  ويعتمد التحليل العاملي على مصفوفة البيانات األولية والتي هي األسا    

تلخيص المظاهر المتعددة التي جمعهـا الباحـث مـن خـالل             إلى    ويهدف النوع من التحليل،  

 )Variables( وذلك بتخفيض األعداد الكبيرة من المتغيرات        قام برصدها، المتغيرات العديدة التي    

وهناك العديد من الطرق الرياضية المستخدمة في نتـائج         ،  )Factors( عدد قليل من العوامل   إلى  

التحليل العاملي وتزيد عن العشرة ولكن أكثرها شيوعاً في البحوث الجغرافية هو أسلوب تحليل              

حيث تتم معالجة البيانات على أسـاس  ) Principle Component Analysis(المكونات األساسية 

  .قيات خطية تتعامد مع بعضها البعضاشتقاق تواف

 يعتبر أسـلوب التحليـل العنقـودي مـن     Cluster Analysisأسلوب التحليل العنقودي   )د

لـى   إ تـصنيف الحـاالت المدروسـة      إلى   األساليب األكثر شيوعاً في االستخدام والذي يهدف      

وهو أحد المقاييس المتميزة والمستخدمة إلظهـار التبـاين         ة،  مجموعات متقاربة نسبيا أو متماثل    

تصنيف التجمعات السكانية فـي فئـات تنمويـة تتميـز            إلى   اإلقليمي، كما يهدف هذا األسلوب    

  .بخصائص معينة واشتقاق أنماط تنموية

 التنمية في الوحدات المكانية     وسيتم استخدام هذا األسلوب في الدراسة لتصنيف مستويات         

 من خالل وضع تجمعات الدراسة في مجاميع متجانسة بحيث تتشابه كـل             نطقة الدراسة، داخل م 

المستوى التنمـوي لكـل      إلى   مجموعة بالخصائص التنموية والتي من خاللها تستطيع التعرف       

) المـشكالت (السلبية  الجوانب اإليجابية والجوانب     إلى   مجموعة من الوحدات المكانية بالتعرف    

  .التي تتصف بها كل مجموعة من هذه الوحدات
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   الدراسات السابقة الدراسات السابقة::رابعاًرابعاً

  )2004(دراسة السنيني . 1

مقومـات  ال) التباين التنموي المكاني في محافظة صـنعاء      (تناولت الباحثة في دراستها       

وتصنيف وحـداتها  سة، نماط المكانية في منطقة الدراوكذلك تحديد األالمؤثرة في عملية التنمية،   

  .المكانية حسب األبعاد التنموية السائدة

  :مجموعة من النتائج المهمة منها إلى وقد توصلت الباحثة  

  .هناك تباين في توافر الخدمات في منطقة الدراسة  . أ

 .وجود مشكالت زراعية تتمثل في نقص المياه وانتشار اآلفات الزراعية والتسويق الزراعي . ب

 منها قطاع الصناعة المتمثلة في قلة رأس المال وقلة االستثمار فـي             وجود مشكالت يعاني   . ت

  .المشروعات الصناعية

  )1998(دراسة سيف . 2

التنمية الريفية المتكاملة ودورهـا فـي تحقيـق التنميـة           (تناولت الباحثة في دراستها       

 وأن نـسبة    واقع التنمية الريفية في اليمن، خاصـة      ) االقتصادية واالجتماعية في الريف اليمني    

  .1994حسب ما جاء في التعداد العام للسكان لعام % 76 إلى سكان الريف فيه تصل

  :عدد من النتائج منها إلى وتوصلت الباحثة في دراستها  

 .أن التنمية الريفية المتكاملة عملية مستمرة وطويلة األمد  . أ

 .ظروفهمتتطلب هذه العملية إشراك جميع السكان الريفيين وحشد طاقاتهم لتحسين  . ب

إدارة وقادة  إلى تكاليف ضخمة وتكنولوجيا متطورة بقدر ما تحتاج      إلى   ال تحتاج هذه العملية    . ت

  . كل ما فيهارأشخاص أكفاء قادرين على حشد طاقاتهم في الريف بشكل يستثم

  )2003(دراسة المرعي . 3

لتباين التنموي  ، دراسة ا  )التباين التنموي المكاني لمدينة العقبة    (تناول الباحث في دراسته       

وذلك بدراسة خصائص المناطق الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية وخصائص         لمدينة العقبة، 

  .المسكن وكيف تمتد هذه الخصائص مكانياً

واعتمد الباحث في دراسته على أسلوب التحليل العنقودي من أجـل وضـع تجمعـات                 

  .الخصائص التنمويةالدراسة في مجاميع متجانسة بحيث تتشابه كل مجموعة ب
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ومن أهم نتائج الدراسة اختالف توزيع األنشطة والمـشاريع التنمويـة بـين المنـاطق            

واألقاليم األمر الذي يؤثر في الشعور باالستياء والذي يتولـد عنـه الكثيـر مـن المـشكالت                  

  .االجتماعية

  )2004(دراسة حيدر . 4

موضـوع  ) في محافظـة الزرقـاء    تخطيط التنمية اإلقليمية    (تناول الباحث في دراسته       

 التخطيط اإلقليمي في هذه المحافظة وكذلك العوامل المؤثرة على عملية التنمية بهدف الوصـول             

  .تقييم اإلمكانات المتوفرة والمتاحة لعملية التنمية في محافظة الزرقاءإلى 

ين نتائج من أهمها ضرورة تطبيق منهج معين بهدف تقليل التبا          إلى   وقد توصل الباحث    

بين األنماط المكانية في المحافظة، وتطوير التنمية الزراعية والصناعية في اإلقلـيم واألقـاليم              

  :المختلفة وخصوصاً في المناطق الريفية وارتكز المنهج على ثالثة متغيرات هي

  .المتغير االقتصادي واإلنتاج  . أ

 .المتغير الخدماتي والتوزيعي . ب

  .المتغير البيئي . ت

  )1998(دراسة الوشاح . 5

التباين التنمـوي بـين     ) التباين التنموي في محافظة البلقاء    (تناولت الباحثة في دراستها       

مناطق هذه المحافظة وتصنيف وحداتها حسب األبعاد التنموية السائدة واستخدام الباحثـة فـي              

دراستها أسلوب التحليل العاملي والعنقودي لألربعة عوامل الرئيـسية التـي تجمعـت حولهـا               

  . الدراسةمتغيرات

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة وجود مشاكل تتعلق بنقص خـدمات البيئـة                 

  .التحتية التي تمثلت في نقص نسبة توفير شبكات المياه والكهرباء ومكاتب البريد

  )2003(دراسة إبداح . 6

موضوع التنمية من ) لواء األغوار الشمالية دراسة في جغرافية التنمية(تناول الباحث في دراسته 

واقع  إلى   دراسة شاملة لعناصر التنمية وأهدافها للوصول      إلى   منظور جغرافي من أجل التوصل    

  .التنمية وحقيقتها في المنطقة

إن التنمية  : مجموعة من النتائج المهمة من بينها      إلى   وتوصل الباحث من خالل دراسته      

مخرجـات  م بـين    ة مع عدم تواؤ   جتماعيفي منطقة الدراسة تعاني من العديد من المشكالت اال        

  . وكذلك مشكالت زراعية متمثلة في نقص مياه الري والتسويق الزراعيالتعليم وسوق العمل،
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  )2001(دراسة قطن . 7

 سـلطنة    جبال محافظـة ظفـار،     السكان والتنمية الريفية في   (تناول الباحث في دراسته       

 فيما بينهم وكذلك العالقة بين السكان والخدمات      موضوع السكان والتنمية الريفية والعالقة    ) عمان

 كما أخذ وتناول في موضـوع البحـث عالقـة           بعض، لريفية كمترابطات بعضهم مع   والتنمية ا 

  .المتغيرات الديمغرافية واالقتصادية مع المتغيرات التنموية لمنطقة دراسته

  :مجموعة من النتائج من أهمها إلى وتوصل الباحث من خالل دراسته  

ينت الدراسة أن غالبية أرباب األسر في مجتمع الدراسة يعملون في القطاع العام بما نسبته               ب  . أ

  %).33.8(وكذلك نشاط الرعي ونسبته % 21

 %).38( ريال عماني بما نسبته 200بلغ متوسط دخل الفرد في الريف سنوياً  . ب

  .جداًإن تأثير التنمية على العادات والتقاليد لدى أفراد المجتمع ضعيفة . ج

  ): ,Aiden and A wang) (1985(دراسة أيدن وأونج . 8

تخطيط التنمية اإلقليمية في ماليزيا عملية التخطيط التنموي (تناول الباحثان في دراستهما  

اإلقليمي في ماليزيا من أجل حل المشكالت التي تعاني منها ماليزيا وخاصة اتـساع الفجـوات                

استهما على استخدام المناهج المختلفة لتحقيق التنمية اإلقليميـة         اإلقليمية، واعتمد الباحثان في در    

  . اإلقليمية في ماليزياةمنهج شامل لتخطيط التنمي إلى من أجل الوصول

  :وقام الباحثان بتصميم منهج للتنمية اإلقليمية يعتمد على أربعة متغيرات هي  

  .إنشاء مراكز عمرانية جديدة  .أ

  التنمية الريفية  .ب

  .ت الصناعيالتشت  .ج

  .تحضر الريف وإنشاء مراكز نمو جديدة  .د

  )Tom Danels) (2001(دراسة توم دنلز . 9

  Anew American Approach To Regional(التخطيط اإلقليمي   فيمنهج أمريكي جديد  

Planning ( ليمـي للواليـات المتحـدة       في التخطـيط اإلق    ذه الدراسة لتقديم منهج جديد    جاءت ه

العمل على تطوير مناطق جديدة في المـساحات         إلى   ث هدف الباحث من دراسته    حياألمريكية،  

 ولها القدرة على التقليل من استهالك األراضـي وهـي           فتوحة تتميز خدماتها بأنها رخيصة،    الم

  .أفضل من التوسع العمراني
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وتتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في أنها ستقوم بتوضـيح مفهـوم                 

مية ومبرراتها وستقوم بتحليل الخصائص الديمغرافية واالجتماعيـة واالقتـصادية لمنطقـة            التن

 ضمن مـرحلتين    تحليل الصور الجوية والفضائية لمنطقة الدراسة وذلك       إلى   الدراسة، باإلضافة 

 كما أنها ستقوم بتحليل استعماالت األرض لمنطقة الدراسة، ومن ثم توضيح مختلفتين من الزمن،

  .راتيجية تنموية مستقبلية لمنطقة الدراسةخطة وإست

وتختلف أيضا هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في تميزها والتنـوع فـي                 

المجاالت التي تتصدى لها سواء اقتصادية أو اجتماعية بخالف الدراسات التنموية السابقة التـي              

ه الدراسة على التنمية من منظـور   بينما تركز هذ،ركزت على جانبا أو أكثر من جوانب التنمية    

   . فالجغرافيا تشكل قاعدة عريضة لخطط التنمية،جغرافي شامل ومتكامل

وضع خطة تنموية تساهم في وضع حلول مقترحة لتنمية منطقـة           إلى   وتطرقت الدراسة   

  .استخدام أسلوب التحليل العاملي والعنقودي في الدراسة إلى الدراسة، باإلضافة

  جغرافية عن منطقة الدراسةجغرافية عن منطقة الدراسةلمحة لمحة : : خامساًخامساً

  مورفولوجية منطقة الدراسة
 إلـى   تتكون معظم مراكز منطقة الدراسة من محدبات هضبية قليلة ومرتفعات متوسطة            

السهول التي تسود بارتفاعـات      إلى   باإلضافةخفيفة يتخللها بعض األودية كقرية حوفا الوسطية،        

) 4(مرتفعات عجلون، ويمثـل الـشكل رقـم         وبالتالي   وتة كونها تلتقي مع مرتفعات اربد،     متفا

  .ينات الجيولوجية لمنطقة الدراسةالتكو

وتشكل هذه المنطقة جزءا من الحافة الشرقية لغور األردن التي تتألف من جروف شديدة   

 ومرتفعات السلط، فضالً عن الطيات المقعرة التـي         وتبرز عناصر الطي في عجلون،    االنحدار،  

 المطلة على وادي األردن، والتي نتجت بفعل حركات شد أو توتر أدت           تشغلها الهضبة الشرقية    

 وتتكون المرتفعات الغربية المطلة على وادي األردن في الشمال حيث يقع لـواء              ظهورها،إلى  

 وترسـبات   كون هذا اللواء من صخور كرتياسـية،       ويت طية وهو أحد ألوية منطقة الدراسة،     الوس

وجود  إلى باإلضافةالعصر الترياسي،  إلى ة وجيرية تعودحديثة وهي عبارة عن رسوبيات بحري

 وهـو حجـر   Lime Stone أما لواء الطيبة فتسود فيه صخور من نوع ،الصخر الطباشيري

والتكوينات   الحديثة بتواجد الرواس  إلى   إضافة وزعة على أطراف هذا اللواء،     م جيري صواني 

 وهـو  Soft Hard Stoneها صخور مـن نـوع   بينما بلدية غرب اربد فيسود في ،البازلتية القليلة

 ،المركز الجغرافي ( مع وجود الحجر الجيري الصواني والطباشيري        ،صخر بين الصلب واللين   

2004(.  
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إن المعالم الجيمورفولوجية في محافظة اربد تتميز بشكل عام بأنها ذات انحدار بـسيط                

والتـي  .  أي باتجاه منطقة الدراسة    اه الغرب، كون شديدة االنحدار باتج   جداً باتجاه الشرق، بينما ت    

  ).1978 عبد الهادي،(م 400-200ابين يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر م

  المناخ -

يعد المناخ من أكثر الظواهر الطبيعية تأثيراً في النشاط البشري داخل المدن، فالمناخ في           

 ا يجعله يختلف من منطقة    وهذ جموعة من المتغيرات المؤثرة عليه،    أي منطقة محصلة لتفاعل م    

 ويؤثر على الموارد المائية وبالتالي على و يشكل عنصرا في البيئة الطبيعية، لذلك فهأخرى،إلى 

 ليمكن استغالله في نـشاطات عديـدة كالزراعـة          على الموارد البشرية واالقتصادية،    و األرض

  .)1990شحادة، (ا والصناعة والسياحة وغيره

ز بـصيف  دراسة لمناخ البحر المتوسط المعتدل الدافئ الذي يمتـا  وينتمي مناخ منطقة ال     

لفـة كـالحرارة     لذلك يتأثر اإلنسان بالعناصر المناخيـة المخت       دافئ جاف وشتاء معتدل رطب،    

  .والرياح، والرطوبة

أكثر العوامل تأثيراً في كميات األمطار الـساقطة        ) المنسوب(يعتبر عامل التضاريس    و  

 الـشرق والباديـة،    إلى   تقل باالتجاه و) اربد(، و )عجلون(في المرتفعات   حيث ترتفع هذه الكمية     

  .وغرباً األغوار

 األمطار التي تهطل على تجمعاتهم السكنية ألنهـم يعتمـدون           يهتم المزارعون بكميات    

 ولعدم وجود موارد مائية أخرى كاألنهـار أو الميـاه           ،عليها في الحصول على الموارد المائية     

ذلك فالمزارعون ينتظرون موعد هطول األمطار الذي يبدأ في أوائل تشرين أول            الجوفية مثالً، ل  

زراعة المحاصـيل الـصيفية كالخـضار        إلى   فإذا تأخر موعد هطول األمطار، فأنهم يتحولون      

  .والسمسم بكميات قليلة جدا تكاد تسد حاجة المنزل

 ونذكر على ،اه األمطارويسود في منطقة الدراسة الكثير من األودية التي تتجمع بينها مي            

 ووادي المرصد ،أسد  ووادي العمود في كفر،سبيل المثال وادي السنديان في بين كفرعان وحوفا

التصريف المـائي ضـمن هـذه       شبكة  ) 5( ويمثل الشكل    ،بين كفرحتا ودوقره وغيرها الكثير    

  .األودية

شهور الـشتاء    وتتركز األمطار     ما بين شهري تشرين األول ونيسان،      يمتد فصل المطر    

  .أول، وكانون ثاني، وشباط، وآذارالحقيقي وهي كانون 
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  )3( جدول
  .)2005 – 1995(طة اربد خالل الفترة التوزيع الزماني لهطول األمطار لمح

كانون   من حيث   الرقم 
2  

تشرين   أيلول  أب  تموز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط
1  

تشرين 
2  

كانون 
1  

معدل سقوط    .1
   ملماألمطار

106  103  90  25  6  2  0  0  1  14  51  62  

  .2003دائرة األرصاد الجوية، : المصدر*

إن كمية األمطار الهاطلة على ألوية المنطقة والتي تقع ضمن خط المطر المتساوي هي                

 وهي تكفي لقيام زراعة بعلية ولكنها ال تتسبب في وجود ينـابيع ميـاه               ،ملم سنوياً  450حوالي  

   .غزيرة ودائمة

أسد عبر مجاري األودية نحو الغـرب         كفر تتجه مياه األمطار التي تسقط على منطقة      و  

حيث سد وادي العرب الذي خصص لتجمع مياه األمطار من أجل الحصول على مياه لسد حاجة                

المحاصيل الزراعية في األغوار الشمالية، وإن قسماً من المياه الساقطة يخزنه أبناء المنطقة في              

داخل منازلهم والجزء اآلخر يتسرب في التربة ويستفاد منـه للعمليـات            ) آبار(برك اصطناعية   

  .الزراعية

  الموارد المائية -

تعتبر الثروة المائية هي أساس التطور الزراعي في أي بلد من بلدان العـالم، ولـذلك                  

قـة  يظهر أثر الحياة على توزيع السكان وتجمعهم في مناطق مختلفة من مناطق العالم، وإن منط     

إنتاج الدراسة كغيرها من مناطق األردن تعاني من نقص في كميات المياه التي تؤثر سلباً على                

، مع العلم أن قلة التساقط الثلجي في منطقة الدراسة له أكبر األثر             كثير من المحاصيل الزراعية   

 أن الينابيع  ورغم هذا التساقط القليل إال إال في فترات زمنية محدودة جداً،في نقص كميات المياه

، وبالتالي فأنها تعاني من نقص فـي كميـات األمطـار    ريان ال تظهر إال بشكل قليل   الدائمة الج 

  .تشرين األول من كل عام إلى خصوصاً في أيام الجفاف والتي تمتد من أواخر نيسان

وهناك الكثير من سكان المنطقة يعتمدون على مياه البرك االصـطناعية لجمـع ميـاه                 

أما بالنسبة لآلبار االرتوازية فيوجد في كل منطقة بعض اآلبار التي تعتبـر مـصدر               األمطار،  

ففي لواء الوسطية يوجد عدة آبـار       : شرب لهذه المراكز العمرانية وهي ممثلة وموزعة كاآلتي       

ارتوازية تساهم جميعها في سد احتياجات سكان هذا اللواء، ففي منطقة وادي العرب يوجد ثالث               

 وكذلك في صيدور يوجد بئر يتم توزيع المياه منه على مراكز هذا اللواء، أما في                آبار ارتوازية 

لواء الطيبة فيوجد أربع آبار ارتوازية منها اثنان في مركز اللواء في الطيبة وصما واألخر فـي    

مندح، أما بلدية غرب اربد فهي تعتمد على المياه من اآلبار االرتوازية في نفس قـصبة اربـد                  
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 ييوبا وآخر ف   كفر   وجود بئر في مركز البلدية     إلى   عة من الناحية اإلدارية لها باإلضافة     ألنها تاب 

  .)2003 وزارة المياه،(ب ناطفة باإلضافة لعين ماء في نفس ناطفة يستفاد منها في مياه الشر

خريطة خطوط المناسيب لمنطقة الدراسة والتي توضح أرقـام هـذه           ) 6(ويمثل الشكل     

  .الخطوط

زيع المياه على المراكز العمرانية لهذه األلوية بواقع يوم واحد أو يـومين فـي               ويتم تو   

 ولتوفير استهالك المياه لتوالي، وذلك لقلة المياه من جهة،األسبوع لكل تجمع سكني معين وعلى ا

من جهة أخرى ليقوم سكان المنطقة كغيرهم بتعبئة الخزانات الحديدية علـى أسـطح المنـازل                

  . انقطاع المياه طيلة أيام األسبوع لألغراض المنزلية المختلفةالستعمالها عند

  .التربة -

ر تعتبر التربة النتاج النهائي لقوى الطبيعة فهي نتيجة لتداخل عوامل المناخ والـصخو              

 بتنوع الصخور التي اشتقت منها، وتتميز التربة األردنية بشكل          والنبات وغيرها، فتتنوع الترب   

 الجنوب، ومن الغرب إلى ثقيل، ويقل محتوى الطين في التربة من الشمال        إلى عام بقوام متوسط  

التربة التي تنتشر في     إلى   الشرق، وتتركز تربة البحر المتوسط الحمراء في المنطقة، إضافة        إلى  

  . ةمناطق المنحدرات المنبسطة وجوانب قراها واألودي

 وغناها  تها لالحتفاظ بالرطوبة،   بقابلي وتمتاز تربة مدينة اربد وتربة المنطقة بشكل خاص         

لها فقيرة باالكاسيد والبوتاسيوم والكالسيوم، ومن صفاتها تدني نسبة المواد العضوية فيها مما يجع    

  .)1991البحيري، (نوعا ما من هذه الناحية 

وتسهم األمطار في منطقة الدراسة في غسل كربونات الكالسيوم، حيث يوجد في المنطقة      

صحوب بالصوان، وهذا يعكس مدى انجـراف التربـة علـى المنحـدرات             الصخر الجيري الم  

 لذلك نالحـظ  ث يتم جرف التربة من هذه المناطق،وخاصة قمم التالل والمنحدرات الجانبية، حي     

أن هناك إجراءات للحفاظ على هذه التربة عن طريق عمل جـدران اسـتنادية وسالسـل فـي             

ر الحرجية للحفاظ على تماسك التربة، وقد ركّـز         زراعة األشجا  إلى    بإضافة المناطق المنحدرة، 

سكان المنطقة على زراعة أشجار الزيتون في األراضي المنحدرة والـوعرة لالسـتفادة منهـا               

كمساحات غير صالحة لالستخدام، فنالحظ أشجار الزيتون منتشرة في لواء الوسطية خاصة في             

ندح وصما وفي بلدية غرب اربـد       عان وحوفا وفي لواء الطيبة خاصة في الطيبة وم         كفر   قرى

  .نخاصة في دوقرا وكفريوبا وججي
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لثقيلة، والتربة الـسمراء     نوعين التربة الحمراء ا    وتتواجد التربة في منطقة الدراسة على       

وهـي   أما بالنسبة للتربة الحمراء الثقيلة فهي تغطي السهول المنبسطة وتتميز بـسمكها           الخفيفة،

 وهي في حالة الجفاف تتشقق بشقوق عميقة تقدر بحوالي نـصف            ولى،غنية بالحديد بالدرجة األ   

ـ       كفر   متر، وتوجد هذه التربة في سهول كل من        ما ومنـدح   عان وقميم وكفرأسد والطيبـة وص

  . وهي تصلح لزراعة الخضروات البعلية والحبوب بأنواعهاوكفريوبا ودوقرا وغيرها،

ة القوام وتحتفظ بالرطوبة وال تتشقق علـى        تتميز بأنها خفيف  ف ء الخفيفة  التربة السمرا  أما  

اإلطالق، وتصلح هذه التربة لزراعة األشجار المثمرة وزراعة أنواع من الحبوب، وتنتشر مثل             

  .هذه التربة في منطقة صيدور وزحر وأبسر أبو علي وغيرها

   ونشأتهالنمو العمراني -

ـ   بدء العمران قديماً في المراكز التي كانت            سب وظيفـة المنطقـة،    تستقطب السكان ح

فالتركز السكاني كان يقوم على أسس مختلفة منها ما قام على أساس تجاري كأن تكون المنطقة                

 أساس  واقعة على طريق تجاري مهم وتصبح محطة تزويد للقوافل التجارية، ومنها ما قام على             

عربيـة   كممارسة حرفة الزراعة وهذا العامل الرئيسي لقيام كثيـر مـن الحـضارات ال         حرفي،

  .وغيرها في مناطق متعددة من العالم

 ولهذا نمت كثيـر مـن الحـضارات         يفالزراعة هي العامل الرئيسي لالستقرار البشر       

 إن حيـاة    اخ معتـدل،  والمدن على أحواض األنهار وفي المناطق التي تتميز بتربة خصبة، ومن          

مقومات هي المأكـل     إلى   ج فاالستقرار يحتا   كثيراً عن حياة التنقل والترحال،     االستقرار تختلف 

 لذا بدأ اإلنـسان بإقامـة       ،والمشرب للسكان المقيمين، واالستقرار يعني ارتباط اإلنسان بالمكان       

أن تطـور سـكن      إلى   البناء الذي يتناسب مع طبيعة الظروف التي يعيشها، ابتداء من الكهوف          

زمـن لـيس     إلى   جودة وبقيت هذه النماذج مو    وبعد ذلك أقام بيوت الحجر والطين،      بيوت القش، 

ومن ثم تطور اإلنسان وأصبح يسكن بيوتاً تبنـى مـن االسـمنت             ،  ببعيد في كثير من المناطق    

 أبـو (،   يـسمى بالقـصور أو الفـيالت       والحديد وبأشكال هندسية متنوعة، والكثير منهـا اآلن       

  )1982عياش،

 بالسنوات،   يصعب تحديدها  أزمنة طويلة،  إلى   قة الدراسة تعود  إن بداية نشأة مراكز منط      

ومن خالل المقابالت الشخصية واالستبيان مع كثير من كبار السن في مراكز وقرى المنطقـة               

تبين لنا أن أسباب نشأة هذه المراكز كان أوالً على أساس زراعي حيث أن منطقة الدراسة تتمتع             

ـ          إلى   بتربة خصبة، ومناخ معتدل، إضافة     ي توفر كميات من األمطار تسمح بقيام نـشاط زراع

يكفي لسد الحاجة لسكان المنطقة آنذاك، وثانياً فإن في المنطقة كما تبين لنا أكثر من لواء، ومن                 
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 مـع األراضـي   الذي يتميز بربط األراضي األردنية فـي الـشرق       " لواء الوسطية "هذه األلوية   

لمنطقة  وهذا قد أعطاه موقعاً مميزاً يشجع الكثير على االستقرار في هذه ا            الفلسطينية في الغرب،  

  .وممارسة النشاط التجاري والذي كان يعتمد على وسائل نقل بدائية كالحيوانات بمختلف أنواعها
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  الثانيالثانيالفصل الفصل 

  كنكنااسسخصائص السكان واملخصائص السكان وامل

  ..غرافية للسكانغرافية للسكانووالخصائص الديمالخصائص الديم: : أوالًأوالً
  عهم وتوز السكانحجم )أ

   نمو السكان وكثافتهم)ب

   للسكان والعمريالتركيب النوعي )ج

   )الهجرة (سكان حركة ال)د

  ..الخصائص االجتماعية للسكانالخصائص االجتماعية للسكان: : ثانياًثانياً
  المستوى التعليمي لسكان المنطقة )أ

  المستوى الصحي للسكان  )ب

  مستوى الخدمات االجتماعية  )ج

  المستوى الثقافي للسكان  )د

  ..الخصائص االقتصادية للسكانالخصائص االقتصادية للسكان: : ثالثاًثالثاً
  التركيب المهني للسكان  )أ

   مستوى الدخل الشهري ومصادرة )ب

  الفقر والبطالة  )ج

  ..كن في منطقة الدراسةكن في منطقة الدراسةااسسممخصائص الخصائص ال: : رابعارابعا
  مادة البناء  )أ

  ملكية المسكن  )ب

  األثاث المنزلـي )ج

  المرافق الصحيـة )د

  ووسائط النقل المستخدمة الشوارع والطرق )ه
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  للسكانللسكانالخصائص الديمغرافية الخصائص الديمغرافية : : أوالًأوالً

 تتأثر بها العمليات التنموية، ألنها      تعد الخصائص الديمغرافية من العوامل األساسية التي        

تمثل الموارد البشرية المتاحة للقيام بعملية التنمية البشرية، وتعتبر منطقـة غـرب اربـد مـن         

  نسمة وفق تعـداد    98.000المناطق المأهولة بالسكان إذ بلغ عدد سكان منطقة الدراسة حوالي           

، وبدأ يتزايـد    1952اً وفق تعداد     بعد أن كان ال يتجاوز خمس وعشرون ألف        2004عام  ل السكان

  ليصل1994 وأربعين ألفاً ثم ارتفع وفق تعداد عام اثنتين إلى 1979أن وصل عام  إلى بالتدريج

  ).دائرة اإلحصاءات العامة(ستين ألفاً إلى 

  حجم السكان وتوزعهمحجم السكان وتوزعهم) ) أأ

ميـع  يعتبر حجم السكان من العناصر السكانية المهمة جداً، وذلك ألنه يؤثر ويتـأثر بج               

األنشطة البشرية، فحجم السكان يؤثر على حجم الناتج القومي، وبالتالي يؤثر على قوة المنطقـة        

  .ومكانتها

وكثيراً ما يصبح حجم السكان الضخم عالة على المنطقة وبالتالي على الدولة بشكل عام،   

ح التزايد السكاني   السيما االقتصاد الدولي إذا لم تتمكن من توفير الطعام لسكانها، ولذلك فقد يصب            

عامل ضعف أكثر منه عامل قوة، وليس هناك حجم معقول للسكان يمكن اعتباره مقياساً دولياً أو     

أن  إلـى    هذه النقطة، وأشار   إلى   "أرسطو"تحقيقه، وقد تنبه الفيلسوف اليوناني       إلى   محلياً تسعى 

 م بـشكل عـا    للسكان هو الحجم الذي ال يتـرك فراغـات كبيـرة فـي الدولـة               األمثلالحجم  

  )2001الدويكات،(

ظلت منطقة الدراسة حتى منتصف الستينيات بعيدة عن التقدم بل كانت عبارة عن منطقة   

متأخرة يعتمد سكانها بشكل عام على الزراعة وتربية الحيوانـات لـذلك اتـصفت باالقتـصاد                

ـ  )اربد(المعيشي الراكد، وارتبط بذلك استمرار عزلتها عن مركز المدينة        سبب عـدم  ، وذلـك ب

مركز المدينة حتى منتصف السبعينيات حيث أصبح هناك         إلى   وجود وسائل نقل حديثة توصلهم    

وسائل النقل التي ساعدتهم كثيراً وخففت عنهم عبء الطريق ومشقته، وقد تباين تقـدير حجـم                

 حيث أصـبحت مقومـات الحيـاة        تالسكان تبايناً كبيراً في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيا       

لبشرية أفضل وتقدم مستوى الخدمات بشكل عام عما كان عليـه سـابقاً، باإلضـافة لتحـسن                 ا

المستوى الصحي في المنطقة مما كان له األثر اإليجابي في ارتفاع معدل الزيـادة الطبيعيـة،                

  .وبالتالي ازدياد حجم السكان سنة بعد أخرى



 

 

30

  )4(جدول 
  2004 لكل لواء لعام  والنوعنسمة حسب التقسيمات اإلدارية/عدد السكان

  إناث  ذكور  نسمة/عدد السكان  اسم القرية  الرقم  اسم اللواء  الرقم

  6112  6509  12621  الطيبة  -1

  4204  4406  8610  صما  -2

  2372  2477  4849  دير السعنة   -3

  608  648  1256  مخربا   -4

  512  529  1041  مندح   -5

  178  175  353  زبدة الوسطية   -6

1-  

  لواء الطيبة

  138  179  371  أبسر أبو علي   -7
  3599  3918  7517  كفرأسد   -1
  2503  2583  5086  قميم   -2
  1707  1725  3459  حوفا الوسطية   -3
  585  649  1234  قم   -4
  1203  1378  2581  كفرعان   -5
  980  1137  2117  الخراج   -6

2-  

  لواء الوسطية

  724  751  1475  صيدور   -7
  5477  6154  11631  كفريوبا   -1
  2533  2558  5091  سوم   -2
  2293  2359  4652  زحر   -3
  3608  3916  7524  بيت يافا   -4
  2329  2300  4629  دوقرة   -5
  1238  1402  2640  ججين   -6
  637  661  1298  كفرحتا   -7
  1016  1079  2095  جمحه   -8
  657  704  1361  ناطفة   -9

3-   

  لدية غرب اربدب

  481  538  1019  هام   -10
  47897  49942  98000  المجموع كامل 

  .2004دائرة اإلحصاءات العامة، تعداد السكان لعام : المصدر*

يتركز معظم السكان في مركز اللواء، فمثالً لو تناولنا لواء الطيبة لوجـدنا أن مدينـة                  

مـن سـكان اللـواء،      %) 44 (نسمة أي ما نسبته   ) 12621(تشتمل على   ) مركز اللواء (الطيبة  

مركـز  (والباقي يتركزون في المراكز األخرى، وكذلك لواء الوسطية نجد أن مدينة كفر أسـد               

من سكان اللواء، وكذلك مدينة كفر يوبا     %) 33(نسمة أي ما نسبته     ) 7517(تشتمل على   ) اللواء

مـن سـكان   %) 28(نسمة أي ما نسبته  ) 11631(بالنسبة لبلدية غرب اربد والتي تشتمل على        

لوجدنا أن  ) الطيبة، وكفر أسد، وكفر يوبا    (البلدية، ولو القينا نظرة على الثالث تجمعات السكانية         

  .من سكان منطقة الدراسة%) 34(حجم سكانها يشمل ما نسبته 
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 وإن التفسير الوحيد لهذه الزيادة المطردة في كل من كفر أسد وكفر يوبا والطيبة يعـود                 

تبارها هي المراكز الرئيسية    دمات والدوائر الحكومية في هذه التجمعات باع      تركز معظم الخ  إلى  

، باإلضافة لتركز األعمال االقتصادية والوظيفية فيها، كما نالحظ أن النسبة الباقية التـي              لأللوية

من السكان يتوزعون على بقية مراكز المنطقة، وبنسب قليلة جداً لكل منها            %) 66(تقدر بـنحو   

من إجمالي سكان منطقة الدراسة، وكذلك قريـة        %) 2.7(ة كفر عان تشكل ما نسبته       فمثالً قري 

من جملـة   %) 1.4(وقرية كفر رحتا التي تشكل ما نسبته        %) 1.3(مخربا التي تشكل ما نسبته      

  .سكان المنطقة كاملة

    

  )5(جدول 
  2004 اعتمادا على عدد السكان لعامالنسبة المئوية لكل مركز عمراني

  %النسبة المئوية   عدد السكان   المركزاسم  الرقم
  12.9  12621  الطيبة.1
  8.7  8610  صما.2
  4.9  4849  دير السعنة .3
  1.4  1256  مخربا .4
  1  1041  مندح .5
  0.3  353  زبدة الوسطية .6
  0.3  317  أبسر أبو علي .7
  7.8  7517  كفرأسد .8
  5.8  5086  قميم .9
  3.8  3459  حوفا الوسطية .10
  1.5  1234  قم .11
  2.6  2581  عان كفر.12
  2.1  2117  الخراج .13
  1.6  1475  صيدور .14
  12.8  11631  كفريوبا .15
  5.8  5091  سوم .16
  5.7  4652  زحر .17
  7.9  7524  بيت يافا .18
  4.8  4629  دوقرة .19
  2.6  2640  ججين .20
  1.3  1298  كفرحتا .21
  2.1  2095  جمحه .22
  1.3  1361  ناطفة .23
  1  1019  هام .24

  %100  98000  المجموع 
   .عمل الباحث: صدرالم  *

ويتوزع السكان في المنطقة متركزين في المناطق السهلية حيث ترتفع كثافتهم، في حين               

 إلـى   أنها تنخفض في المناطق الجبلية الوعرة، ويمكن أن نعزو هذا التفاوت في توزيع السكان             

  .الموارد االقتصاديةأسباب تتعلق بالموقع الجغرافي والمناخ والمياه و
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 عوامل طبيعيـة  ع السكان سواءزلتي كان لها األثر الكبير في توض العوامل اوهناك بع   

 وتباين كثافتهم مـا هـو إال نتـاج التفاعـل             التوزيع الجغرافي للسكان   أو عوامل بشرية، فنمط   

المشترك بين عناصر البيئة الطبيعية والبشرية، فاإلنسان قوة فاعلة ومعدلة في البيئة الطبيعيـة              

 عمليـة  أيضا الطبيعية الحتمية،وهو     بعض األحيان يكون مستجيبا لفعل الظروف      أحياناً، لكن في  

ديناميكية مستمرة تختلف أسبابها ونتائجها في الزمان والمكان، ويتضح ذلك من خالل استعراض 

تباين توزيعهم واختالف كثافتهم، ويتجمـع الـسكان         إلى   معظم المؤثرات الجغرافية التي تؤدي    

التي تتوافر فيها الظروف الطبيعية واالقتصادية المواتية والتي تكفـل لهـم            عموماً في األماكن    

البقاء، واالستمرار حيث أن معظم السكان الريفيين يقطنون قرب األودية واألحـواض الجبليـة              

والهضاب الخصبة والصالحة للزراعة والرعي، حيث يعتمد السكان في حياتهم على الزراعـة             

هم من يعتمد على بعض الصناعات المبتدئة كحرفة يعتاشون منهـا           والرعي وتربية الماشية،وفي  

 يمثل تـوزع    )7(والشكل رقم   كالنجارة والحدادة أو الميكانيك، وغيرها من الوظائف البسيطة،         

، عن خمـس آالف  )حسب التعداد العام لإلحصاءات العامة    (المراكز العمرانية الريفية والتي تقل      

  .رية والتي تزيد عن خمس آالف نسمةنسمة، والمراكز العمرانية الحض
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من مناطق مختلفة منذ سنوات طويلة فقسم من سكان المنطقة سكان هذه المنطقة  وفد وقد  

جاءوا من شبه الجزيرة العربية، ومنهم من جاء من سوريا، وقسم جاء من مناطق مختلفة مـن                 

األمطـار،  زراعتها علـى ميـاه      األردن، وقد استقروا في هذه المنطقة الهضبية التي تعتمد في           

 وعمليه التبادل التجاري مع مدينة اربد وبعض المـدن الفلـسطينية            مارسو النشاط الزراعي،  و

  .القريبة من األغوار األردنية

 49942 نسمة منهم حوالي     98000 نحو   2004ووصل عدد سكان المنطقة حسب تعداد         

دائـرة  ( أسـرة    16598طقـة الدراسـة      إناثاً، ويبلغ عدد األسر في من      47897ذكوراً وحوالي   

  ).اإلحصاءات العامة

، بين مدينة وقرية وهي على النحو مركز عمراني) 24(ويتوزع سكان منطقة الدراسة على 

كفر يوبا، سوم، زحر، بيت يافا، دوقرة، ( اربد وتشمل بلبلدية غرالمراكز العمرانية : اآلتي

كفر أسد، قميم، حوفا (اء الوسطية تشمل  لوومراكز، )رحتا، جمحة، ناطفة، هام كفر ججين،

 مراكز  فهي سبعواء الطيبةل لالمراكز العمرانيةأما  ،)عان، الخراج، صيدور كفر ، قم،الوسطية

  ). أبسر أبو عليالطيبة، صما، دير السعنة، مخربا، مندح زبدة الوسطية،( أيضاً وتشمل عمرانية

  )6(جدول 
  اسة وقرى منطقة الدرتوزيع السكان على مدن

عدد األسر   اسم القرية  الرقم
  *اإلجمالي

عدد السكان عام 
2004  

متوسط حجم 
  األسرة

  5.7  11631  2023  كفر يوبا  .1
  5.4  5091  930  سوم  .2
  6.0  4652  772  زحر  .3
  5.7  7524  1320  بيت يافا  .4
  6.0  4629  771  دوقرة  .5
  5.6  2640  471  ججين  .6
  6.2  1298  209  كفر رحتا  .7
  6.1  2095  341  جمحة  .8
  6.2  1361  218  ناطفة  .9
  6.6  1019  154  هام  .10
  5.4  12621  2340  الطيبة  .11
  6.1  8610  1405  صما  .12
  6.01  4849  784  دير السعنة  .13
  5.6  1256  222  مخربا  .14
  5.4  1041  190  مندح  .15
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عدد األسر   اسم القرية  الرقم

  *اإلجمالي
عدد السكان عام 

2004  
متوسط حجم 

  األسرة

  5.9  353  59  زبدة الوسطية  .16
  6.0  317  52  أبو علي  .17
  5.7  7517  1317  كفر أسد  .18
  4.7  5086  1060  قميم  .19
  5.5  3459  625  حوفا الوسطية  .20
  5.4  1234  228  قم  .21
  5.4  2581  473  كفرعان  .22
  5.5  2117  383  الخراج  .23
  5.8  1475  251  صيدور  .24

  5.7  97850  16598  المجموع الكلي  
  ).دائرة اإلحصاءات العامة) 2004(ر عدد األس( العامة تعمل الباحث بالتعاون مع دائرة اإلحصاءا: المصدر  *

  

أن هناك سبعة مراكز عمرانية يزيد عدد سكان كل منها عن           يتضح من الجدول السابق       

 أمـا  ،)  وقمـيم كفر أسد، وسوم، وبيت يافا، والطيبة، وصـما، وكفريوبا، (نسمة، وهي   5000

) 17( إلـى     عددها  نسمة، ويصل  )5000( المتبقية فيقل عدد السكان فيها كل منها عن          المناطق

  .منطقة

  نمو السكان وكثافتهمنمو السكان وكثافتهم) ) بب

نسمة، وحيـث أن مـساحة     ) 98000( بنحو   2004قدر عدد سكان منطقة الدراسة لعام         

وهي ) 2كم/  نسمة   515( إلى   فإن كثافة السكان في المنطقة تصل     ) 2كم190(منطقة الدراسة تبلغ    

أخرى، فالكثافـة الـسكانية      إلى   قةبذلك نسبة عالية جداً، ولكنها تتباين بصورة واضحة من منط         

تعتبر مقياساً جيداً للتعبير عن درجة االزدحام السكاني في منطقة معينة إال أن أغلـب الـسكان                 

العزلة النسبية التي تتمثل في البعد عن مركز اللواء  إلى يستوطنون مساحات محدودة فيه، إضافة

  .المواصالت في بعض المناطقوصعوبة الطرق و

بة التزايد السكاني وتوزيعهم في منطقة الدراسة بمجموعـة مـن العوامـل             وتأثرت نس   

االجتماعية واالقتصادية، فالزيادة في عدد السكان ما زالت مستمرة، ويتصف مجتمع الدراسة بما    

  :يلي

  .تقدم مستوى الخدمات الصحية وتحسين المستوى الغذائي إلى زيادة السكان، ويرجع ذلك -

 .الحضر إلى ياً حركة سكانية واسعة من الريف منطقة الدراسة حالتشهد -
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حدوث تغيير اجتماعي وثقافي فـي الحيـاة         إلى   أدى التطور السريع في مجال التكنولوجيا      -

  .العامة للمجتمع الريفي

إن ازدياد عدد السكان في أي منطقة يكون مرهونا بحـسب المـستوى الـذي تعيـشه                   

 السكان لعـامين متباعـدين همـا     عددالذي يمثل) 7(المنطقة، فلو أمعنا النظر في الجدول رقم     

المـستوى المعيـشي     إلى   لوجدنا أن الفرق بينهما كان واضحا، ويعود ذلك       ) 2004 و   1994(

، األمر الذي كان له أثر واضح في         بنسب متفاوتة  المواليدوالمتقدم إذ انخفضت معدالت الوفيات      

  .مثل هذه الزيادة

  )7(جدول 
  )2004 و 1994( لعامي  منطقة الدراسةنتعداد سكا

  2000تعداد عام   1994تعداد عام   اسم المنطقة
  29940  18450  لواء الطيبة
  23469  14700  لواء الوسطية
  41940  21087  بلدية غرب اربد

  .1994/2004اإلحصاءات العامة لعامي : المصدر  *

   والعمري للسكان والعمري للسكانالتركيب النوعيالتركيب النوعي) ) جج

يد األعباء الملقاة على عاتق رب األسرة، فكلمـا         يلعب حجم األسرة دوراً كبيراً في تحد        

وذلك من ارتفاع قيمة النفقات سواء كانـت        . ازداد عدد أفراد األسرة ازدادت األعباء لما يتطلبه       

على الغذاء أو الكساء أو الصحة أو التعليم، فقد بلغ متوسط حجم األسرة في المراكز العمرانيـة                 

أفراد، ونالحظ أن هذا المعدل قريب من المعدل العام         ) 6(أفراد أي ما يعادل     ) 5.7(لغرب اربد   

أفراد، وبالتالي فهناك تقارب شديد بين النتائج مما يدل علـى           ) 6.3(لألسرة في األردن، والبالغ     

  .صحة البيانات

وتظهر األرقام واإلحصاءات أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث في المنطقـة، إذ تبلـغ                

لإلناث والبـالغ  %) 48.9(نسمة، مقابل ) 49942( يقدر عددهم بنحو   إذ%) 51.1(نسبة الذكور   

  .نسمة) 47897(عددهن 

   التركيب العمري للسكان-

فئات  إلى تؤكد جميع الدراسات الديموغرافية على أهمية دراسة أعمار السكان وتوزيعهم         

  .عمرية يكون مداها عشر سنوات أو خمس سنوات
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معرفة االحتياجات للمجتمعات في ظروف السلم       إلى   نوإن هذا التوزيع يساعد المخططي      

والحرب، وتجمع هذه الفئات التي تبدأ عادة من فئة األطفال الرضع دون العام وتنتهي بمن هـم                 

، لألطفـال  فئة اإلعالة المبكـرة    الفئة األولى  عاماً فأكثر من العمر في فئات ثالث، وتسمى          65

 عامـاً،  64 وهم كبار السن والذين تجاوزت أعمارهم       خرةوالفئة الثالثة تسمى فئة اإلعالة المتأ     

 والتي تقدم الخدمات لكل من الفئة األولى والثالثة وتنحر بين        الفئة الثانية وهي الفئة المنتجة    أما  

 عاماً، وال شك أن التركيب العمري يتأثر بعوامل مـن الـوالدات والوفيـات               64-15األعمار  

  ...قتصادية والحروبوغيرها من العوامل اال.. والهجرة

  التركيب العمري ألرباب األسر

توزيع أرباب األسر في عينة الدراسة للمراكز العمرانية لغـرب          ) 8(يبين الجدول رقم      

من عينة الدراسة كانوا مـن ذوي       %) 51.5(اربد وفقاً لمتغير الفئة العمرية، فتبين أن ما نسبته          

عاماً، ) 39-15(كانوا من الفئة العمرية     %) 30.7(عاماً، وأن ما نسبته     ) 64-40(الفئة العمرية   

وهي كانت أقل نسبة ضمن هذه      %) 17.8(ما يقدر بــ    )  فأكثر 65(وبلغت نسبة الفئة العمرية     

  .العينة

  )8( جدول
 العمرانية الغربية لمحافظة اربد وفقاً لمتغير توزيع أرباب األسر في عينة الدراسة في المراكز

  الفئة العمرية
  النسبة المئوية  العدد  عمريةالفئات ال

15-39  283  30.7  
40-64  484  51.5  
  17.8  184   فأكثر65

  %100  971  المجموع
 عمل الباحث: المصدر  *

سنة لدى أرباب األسر تمثل نـسبة  ) 39-15(يتبين من الجدول السابق أن الفئة العمرية    

 ر من ذلك، ولكن يعود    مع أنه من المفروض أن تصل هذه النسبة أكث        %) 30.7(متوسطة بلغت   

المدن الكبرى كعمان واربد أو بسبب الهجرة الخارجية من أجل  إلى هجرة أصحاب هذه الفئةإلى 

  .تحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية وخاصة أن أفراد هذه الفئة قادرين على العمل
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  نة الدراسة وفقا لمتغير الفئة العمرية األسر في عيألربابالتوزيع النسبي ) 8(شكل 
  

وجدناها هي أقل نسبة حيث بلغـت       )  سنة فأكثر  65(وإذا أمعنا النظر في الفئة العمرية         

  .وهذا مؤشر على أن مجتمع الدراسة هو من المجتمعات الفتية%) 17.8(

   ألفراد األسرةالعمريالتركيب 

في المراكـز العمرانيـة الغربيـة       التوزيع السكاني لعينة الدراسة     ) 9(يوضح الجدول     

لمحافظة اربد وفقاً لمتغير العمر والجنس، إذ تبين أن أعلى نسبة عمرية لدى أفراد األسرة فـي                 

، وبلغـت   %65.5سنة، حيث بلغت    ) 64-15(العينة لكل من الذكور واإلناث هي الفئة العمرية         

بنسبة )  سنة 15أقل من   (عمرية  لإلناث، وتلتها الفئة ال   % 63.3، مقابل   %67.4نسبة الذكور فيها    

، أمـا أقـل    %33.4، فيما كانت نسبة اإلناث      %29.3، حيث حظيت نسبة الذكور منها       31.2%

وهذا أمر طبيعي في تدني هذه      % 3.3حيث بلغت   )  فأكثر 65(النسب فقد كانت في الفئة العمرية       

مـر علـى أفـراد      النسبة بسبب أن مجتمع الدراسة من المجتمعات الفتية وكذلك ينطبق هذا األ           

  .األسرة

  )9(جدول 
 الغربية لمحافظة اربد وفقاً لمتغير العمر العمرانية المراكزالتوزيع السكاني لعينة الدراسة في 

  والجنس
  الفئة العمرية  المجموع  اإلناث  الذكور

النسبة   العدد  النسبة المئوية  العدد
  المئوية

النسبة   العدد
  المئوية

  %31.2  1634  %33.4  800  %29.3  834  15أقل من 
15-64  1920  67.4%  1510  63.3%  3430  65.5%  
  %3.3  175  %3.3  79  %3.3  93   فأكثر65

  %100  5236  %100  2389  %100  2847  المجموع
  .عمل الباحث: المصدر  *
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  ))الهجرةالهجرة((حركة السكان حركة السكان ) ) دد

تعتبر عمليات الهجرة الداخلية من األمور المهمة والتي يجب التطرق لها عند دراسـة                

موضوع السكان والعمران، وتعرف الهجرة على أنها حركة السكان من مكان آلخر، أو تغييـر               

هجـرة   إلى   مكان سكنهم وتبعاً للمسافة المقطوعة في الحركة، فانه يمكن تقسيم الحركة السكانية           

دولية وهي هجرة السكان لخارج البلد وقطع مسافات طويلة ألغراض علمية أو خاصة، والهجرة 

 إلى  هي الهجرة الداخلية وفيها ال يقطع المهاجر أية حدود دولية، وهي غالباً من الريف             األخرى  

  .)2001الدويكات،( ةالمدين

المدينة، كمـا    إلى   وقد أمكن تمييز عدد من العوامل تقف وراء هجرة السكان من الريف             

بة عوامل طرد ريفية، وعوامل جذب حـضرية، فارتفـاع نـس           إلى   أمكن تصنيف تلك العوامل   

البطالة بين سكان الريف وارتفاع الكثافات السكانية فيه، وتفتت الملكيات الزراعية بسبب أسلوب             

اإلرث، وعدم توافر الخدمات الصحية الجيدة، وكذلك الخدمات الثقافية والتعليمية والترفيهية في            

ن سـكنهم   الريف، كلها كان لها األثر السلبي ألن تكون عوامل طرد السكان الريفيين من أمـاك              

باتجاه المدينة، وفي المقابل فإن توافر الخدمات المختلفة، وفرصة التعليم والعمل، تقـوم علـى               

  .المدينة إلى جذب سكان األرياف

وهذا ما حصل في منطقة الدراسة، فقد هاجر الكثير من سكان لواء الوسطية والطيبـة                 

مين مصدر دخل لهم وألطفالهم مـن   هجرة داخلية لمركز المدينة اربد، وذلك لعدة أسباب منها تأ         

  .خالل الوظيفة الحكومية التي يبحث عنها كل مواطن ريفي

فمعظم سكان المنطقة خاصة الشباب يعملون في قطاع القوات المسلحة واألمـن العـام                

  .األعمال األخرى في مركز المدينة أو خارجها إلى باإلضافة

ا في تغير الوضع السكاني في منطقـة        وقد أثرت الهجرة بأنواعها وخاصة الداخلية منه        

الدراسة حيث ساهمت وبشكل كبير في زيادة عدد سكان مدينة اربد، والمدن التي حولها، وتغير               

التركيبة الديمغرافية لهم فضالً عن الضغط الكبير على الخدمات األساسية في مناطق اسـتقبال              

  .المهاجرين

لطبيعية للسكان غير أن ذلك يتفـاوت       وفي بعض الحاالت تفوقت الهجرة على الزيادة ا         

تأثيره من مكان آلخر في منطقة الدراسة وتبعاً لعوامل الجذب التي تمتاز بها كل دولة أو كـل                  

  ). قميم وكفرعان(مدينة أو منطقة مهاجر إليها، ويظهر ذلك واضحاً في منطقتين هما
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منطقة من الكفـاءات    المدن إهمال الزراعة وحرمان ال     إلى   ومن سلبيات الهجرة الريفية     

 القوى العاملة من جهة، وعلى فقـدان        فالعلمية والمهنية، فتؤثر الهجرة بشكل عام على استنزا       

العقول والكفاءات العلمية والبشرية من جهة أخرى، ومن اآلثار السلبية للهجرة أنها تحرم أقاليم              

  .مهاجر إليها فقطالمنطقة المهاجر منها من التطور، ليقتصر هذا التطور في المنطقة ال

 ولهـا   سنوات طويلة،  إلى   اهرة قديمة تعود  المدن ظ  إلى   إن ظاهرة الهجرة من األرياف      

 وإن التطور العلمي واستخدام اآلالت  هو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي،     أسباب متنوعة منها ما   

ن طالة بـي   فتفشت الب  الستغناء عن فئات العمل في الريف،     ا إلى   الزراعية على نطاق واسع أدى    

 فساءت األحوال االقتصادية لقطاع كبير من البـشر، وجـاءت           السكان وقل عدد األيدي العاملة،    

المدن، والتي قدمت لهم مغريات مصانعها وتجارتهـا أو          إلى   الفرصة لسكان القرى بأن يتجهوا    

 وأصبحت حياة المدن مـن      حياة جديدة لم يكونوا يحلمون بها،     خدماتها، وأعطيتهم فرص عمل و    

  .المسلّمات التي البد وأن يوافق عليها كل إنسان يرغب في حياة جديدة وجيدة

رة اربد في السنوات األخيلقد برزت هذه الظاهرة في المراكز العمرانية الغربية لمحافظة   

العمل في الوظائف الحكوميـة والتجـارة       إلى    واتجاه السكان  نظراً لضعف النشاطات الزراعية،   

  .مات لمحاولة رفع مستوى المعيشةوالصناعة وقطاع الخد

 وإنمـا   رجية منذ زمن ليس بالبعيد البعيـد،       منطقة الدراسة الهجرة الخا    وعرفت مراكز   

أن الكثيـر مـن      إلـى     ويعود هذا النوع من الهجرات في منطقة الدراسة        ات،يبدأت منذ السبعين  

ا  أن ذلك تـرك آثـار      األفراد يبحثون عن فرصة العمل المناسبة التي تؤمن لهم حياة كريمة ولو           

  .الوسطيةالطيبة و سلبية على التركيب السكاني في مراكز المنطقة وخاصة مراكز لوائي

  أنواع الهجرة من منطقة الدراسة

والتساؤالت التـي تـم      جميع المراكز العمرانية في المنطقة       بعد عمل مسح ميداني على      

 هناك نوعين من أنواع الهجرة في       طرحها على سكان عينة الدراسة من خالل االستبيان تبين أن         

  :المنطقة وهما على النحو اآلتي

  .الهجرة الداخلية. أ

النصيب األكبر من الهجرة، فالمالحظ أن الهجرة الداخلية الخاصة          الهجرة الداخلية    تشكل  

 رغم أنها تقـيم فـي مـدن         ا ارتباطات وثيقة جداً بهذه المراكز     باألسر هي شبه دائمة، ولكن له     

ضعف في الخدمات بل إن طبيعة عمـل         إلى   ن األردن، وال يعزى سبب هجرة األسر      مختلفة، م 

 ومن خالل الجوالت الميدانية، وعمليات االستقصاء       ،معيل األسرة هي التي حددت مكان اإلقامة      

 ولكـل  عمان، اربد، الزرقاء، العقبة،   : كزت في المدن الرئيسية وهي    تبين أن األسر المهاجرة تر    
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 أو   صناعي، أو تجاري، أو خدمات عامة،      دن مزاياها االقتصادية فمنها ما هو     مدينة من هذه الم   

  .تجمع بين األنشطة االقتصادية المختلفة

  الهجرة الخارجية. ب

 على الهجرة الفردية بدرجة أكبر من هجرة         الهجرة الخارجية في منطقة الدراسة     تقتصر  

 ث الميداني إن هناك أسرا مهـاجرة       وظهر من خالل البح    البالد األجنبية،  إلى   سر وخصوصاً األ

بالد عربية ولو قل عددها بشكل عام، وإن معظم الهجرات الخارجية هي من النوع المؤقت،          إلى  

 من أبناء منطقة الدراسة المهاجرين يعودون في مواسم معينة من الـسنة،             كثيراًلذلك نالحظ أن    

 له مردود إيجابي كبير على سكان  بين أهلهم وأقاربهم، وهذاإجازتهموبالذات في الصيف لقضاء 

 وتوفير معدل دخل مرتفع وتحسين في مستوى المعيشة والبناء لكثير           المنطقة من الناحية المادية،   

  .من أسر المنطقة

 بالنتائج د التحليل لعناصر االستبانة خرج الباحثومن خالل عينة الدراسة واالستبانة وبع  

ونسبة كل مـنهم ضـمن    والذي يبين أعداد المهاجرين  )10(تالية والتي يوضحها الجدول رقم      ال

  .قرى ومدن منطقة الدراسة

  )10(جدول 
   الهجرة اربد وفقاً لمتغير الغربية لمحافظةالسكاني لعينة الدراسة في المراكز العمرانيةالتوزيع 

عدد   اسم القرية
  المهاجرين

عدد   اسم القرية  النسبة المئوية
  المهاجرين

  النسبة المئوية

  1.1  1  دير السعنة  16.1  15  يوباكفر 
  3.2  3  مخربا  3.2  3  سوم
  3.2  3  مندح  1.1  1  زحر

  -  -  زبدة الوسطية  5.3  5  بيت يافا
  2.2  2  أبو علي  4.3  4  دوقرة
  9.7  9  كفر أسد  -  -  ججين

  5.3  5  قميم  1.1  1  كفر رحتا
  4.3  4  حوفا الوسطية  32  3  جمحة
  2.2  2  قم  1.1  1  ناطفة
  4.3  4  كفرعان  2.2  2  هام

  4.3  4  الخراج  15.1  14  الطيبة
  -  -  صيدور  7.4  7  صما

  %100  93  المجموع      المجموع
  .عمل الباحث: المصدر  *

مراكـز األلويـة ففـي      ن أعلى نسبة مهاجرين موجودة في       أ إلى   يشير الجدول السابق    

نـسبة  مهاجر أي ب  ) 15(ا، والتي حظيت من عينة الدراسة بنحو         يوب  كفر   الدرجة األولى جاءت  

 ثم جاءت في    ،%15.1ا، أي بنسبة    مهاجر) 14( تلتها مدينة الطيبة والتي حظيت بنحو      ،16.1%
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ا أمر   وهذ ،%9.7مهاجرين أي بنسبة    ) 9(لعينة   أسد والتي كان نصيبها من ا       كفر   المرتبة الثالثة 

 أنها مراكز أساسية لمنطقـة     إلى    السكان في الثالثة مراكز باإلضافة     طبيعي بسبب ضخامة عدد   

  .الدراسة

د ونالحظ من خالل الجدول السابق أن هناك تجمعين سكنيين كان نصيبهما مـن أعـدا                

كثير من   إلى   فقر مثل هذه القرى    إلى   ويعود ذلك )  وصيدور ججين،(المهاجرين ال شيء، وهما     

  .األماكن النائية التي توجد فيها مثل هذه القرى إلى إضافة الخدمات وخاصة التعليم،

  ائص االجتماعية للسكانائص االجتماعية للسكانالخصالخص: : ثانياًثانياً

   التعليمي لسكان المنطقة التعليمي لسكان المنطقةالمستوىالمستوى  ))أأ

يعد التعليم من المتضمنات المهمة للتنمية بشكلها العام حيث تناولتـه أدبيـات التنميـة                 

 م بتوفيره كـأداة الكتـساب الثقافـة،       وهي االهتما : األولىالبشرية من ثالث زوايا رئيسية هي       

هي اعتبار التعليم حق إنساني أساسـي       : الثالثة و ، العمل ربط التعليم باحتياجات سوق   : والثانية

  ).1995 الصيفي،(تحسين وضع البشر  إلى يهدف

دي والنسبي لعينة الدراسة من الذكور واإلناث فـي          التوزيع العد  )11(ويوضح الجدول     

  .المراكز العمرانية لغرب اربد وفقاً لمتغير المستوى التعليمي

  )11(جدول 
لنسبي لعينة الدراسة من الذكور واإلناث في المراكز العمرانية لغرب اربد  واالعدديالتوزيع 

   التعليميوفقاً لمتغير المستوى
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  % النسبة   العدد  المستوى التعليمي  المجموع  اإلناث  الذكور

  4.0  226  4.1  104  4.0  122  أمي
  5.0  279  5.2  134  4.8  145  يقرأ ويكتب

  36.5  2048  38.1  975  35.2  1073  م أساسيتعلي
  23.8  1335  24.2  619  23.4  716  تعليم ثانوي
  15.8  884  15.70  4.2  15.8  482  تعليم متوسط
  13.3  747  12.0  3.8  14.4  439  تعليم جامعي
  1.6  91  0.7  18  2.4  73  دراسات عليا

  %100  5610  %100  2560  %100  3050  المجموع
  .عمل الباحث: المصدر  *
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ـ                  ةيتضح من الجدول السابق أن هناك انخفاضا في نسبة األمية لدى سكان عينة الدراس

فقط % 4ية وذلك بسبب التقدم العلمي، والصحوة الثقافية لدى سكان هذه القرى إذ بلغت نسبة األم

 وكما نرى من خالل الجدول أن أعلى نسبة في المـستوى التعليمـي   من مجموع عينة الدراسة،   

  .ألميةلتعليم األساسي والذي كان له دور أساسي في تخفيف نسبة اتنحصر في ا

 أن فئة التعليم األساسي بين الذكور واإلناث وبلغت أعلى          كما نالحظ من الجدول السابق      

وهذا دليل على أن المجتمع في الوقت الحاضر ال يفرق بين تعليم            %) 36.5(نسب حيث قدرت    

  . وتعليم اإلناثالذكور

 ونالحـظ ارتفاعـاً    التعليمية األخرى، باالنخفاض كلما انتقلنا نحو المراحل    وتبدأ النسب     

 إلـى   بسيطاً في مرحلة التعليم الجامعي والتعليم المتوسط لتصل هذه النسبة في التعليم المتوسط            

 وهذا ما يؤكد على االهتمام بـالتعليم        ، %13.3 إلى   م الجامعي فتصل نسبته   ، أما التعلي  15.8%

أن سـبب هـذا      إلـى     باإلضـافة  ،المنطقة بين صفوف الذكور واإلناث    في   سطالجامعي والمتو 

الذي جعل الفرصـة متاحـة   و  بشكل عام منطقة الدراسة  رتفاع هو قرب بعض الجامعات من     اال

د ساهم  فوجود جامعة اليرموك في مدينة اربالمتوسط أكبر من الفترات السابقة،للتعليم الجامعي و 

وجود جامعة العلوم والتكنولوجيا في الرمثا وجامعة اربد  إلى وإضافة في ارتفاع نسبة المتعلمين،

األثر اإليجابي في ارتفاع     والتي كان لها    وكليات المجتمع في مدينة اربد،     ، وجامعة جدارا  يةاألهل

   .هذه النسبة لتتنوع التخصصات بين أبناء المنطقة

  . لمتغير المستوى التعليمي التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً)9(ويوضح الشكل رقم   
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  التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي )9(شكل 
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   للسكان للسكانالصحيالصحيالمستوى المستوى ) ) بب

 ،الوضع الصحي للسكان في وقت معـين       يقصد بالمستويات الصحية تلك التي تدل على        

 بينما تتضمن المؤشرات ،الوسائل خدمات الرعاية الصحيةة بومن أهم المؤشرات الصحية المتعلق

  .المتعلقة بالنتائج معدل وفيات األطفال الرضع واألجل المرتقب عند الوالدة

أن نسبة السكان الذين يتلقون رعاية صحية جيدة في منطقة الدراسـة         إلى   تجدر اإلشارة   

المستـشفيات   إلى    أبنائهم وأنفسهم   وهم السكان األغنياء الذين يذهبون لعالج      ) %10(ال تتجاوز   

  .)2004 ،دائرة اإلحصاءات العامة( الخاصة والحكومية في مركز المدينة اربد

 في معظم مدن وقـرى  ملحوظافالوضع الصحي في منطقة الدراسة ما زال يشهد تأخرا        

 ،ص أية مستشفى حكومي أو خـا       يوجد فيها  بأكملها ال  ويجدر الذكر أن منطقة الدراسة       ،المنطقة

لينصب االعتماد األكبر على المراكز الصحية األولية التي ال تشهد أي منها وجود سيارة إسعاف     

 مستوى  )12(ويوضح الجدول رقم      والطيبة وكفريوبا،  د أس  كفر   على األقل سوى مراكز األلوية    

  .الرضا عن الخدمات الصحية لدى عينة الدراسة في المراكز العمرانية لغرب اربد

  
  )12(جدول رقم 

   عينة الدراسة في المراكز العمرانية لغرب اربدمستوى الرضا عن الخدمات الصحية لدى
  %النسبة المئوية   العدد  درجة الرضا
  6.1  56  ممتازة
  20.9  193  جيد جدا
  35.6  328  جيد
  37.4  344  مقبول
  100  971  المجموع

  . عمل الباحث:المصدر  *
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مستوى الرضا عن الخدمات الصحية لدى عينة الدراسة في المراكز العمرانية  )10( رقم الشكل
  لغرب اربد

  

 فنجـد أن    عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة،    ن الجدول السابق عدم الرضا      يتضح م   

 برضاهم عن الخدمات المقدمة وهي نسبة قليلة جدا         ا من عينة الدراسة أجابو    ) %6.1(ما نسبته   

 ليحرم باقي عينة الدراسة من هذه الخدمات        ،ديوبا والطيبة وكفر أس    كفر    مراكز مثل  يتتواجد ف 

   .من عينة الدراسة % 94والتي بلغت نسبتهم حوالي 

   الخدمات االجتماعية الخدمات االجتماعيةمستوىمستوى) ) جج

 النظـامين   يعتبر هذا النظام بمفهومة الشامل من األنظمة المركبة التـي تجمـع بـين               

نه القاسم المشترك األعظم بينهما ألنه يشتمل على قطاعات خدمية  لذا فا  االجتماعي واالقتصادي، 

 وأية   والدين )الترويحية(اجتماعية كالخدمات اإلدارية والصحية والتعليمية واإلرشادية والترفيهية        

مثلما أنه يشتمل على قطاعات خدمية اقتصادية كالخـدمات التجاريـة        .الالمنية والبيئية وغيرها  

 لتشكل هـذه  همنا في هذا المجال النوع األول،      وما ي  ية والمعلوماتية وغيرها،  والتسويقوالسياحية  

ه عناصره  يشكل نظاما فرعيا لا بحيث أن كل عنصر منهتالقطاعات عناصر داخل نظام الخدما

ها البعض في عالقـات     ض وتتفاعل جميع هذه األنظمة الفرعية مع بع       األصغر التي تتفرع منه،   

  .ة مزاولة وظائفها المنوطة بها لتسير عملية نظام الخدمات االجتماعيمتبادلة تستطيع بواسطتها

توزيع أسر عينة الدراسة في المراكز العمرانية لغرب اربد وفقـاً            )13(يمثل الجدول   و  

   .للخدمات التي تحصل عليها ونسبها المئوية
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  )13(جدول 
  .فرةاالمتوللخدمات مرانية لغرب اربد وفقاً الع توزيع أسر عينة الدراسة في المراكز

  النسبة المئوية  العدد  الخدمات
  26.0  155   مدارس أساسية وأكاديمية وشاملة

  42.3  390   مدارس مهنية
  14.6  135  الصرف الصحي

  5.53  51  حديقة عامة
  38.3  353  مراكز صحية

  25.0  231  تسويق اإلنتاج الزراعي
  58.8  542  مراكز الخدمات االجتماعية

  34.7  320  مراكز ثقافية
  .الدراسة الميدانية للباحث: المصدر  *

  

 أن هناك تحسنا واضحا في مراكز الخدمات االجتماعية حيث          يتضح من الجدول السابق     

ى التحسن الواضح والملموس في مـستو      إلى    إضافة  من عينة الدراسة،   ) %58.8(تها  بلغت نسب 

 للمدارس األكاديمية،   ) %26(ته  ا نسب الشاملة والتي حازت على م    الخدمات التعليمية األكاديمية و   

 لتليها مباشرة خدمات المراكز الصحية والتي نالت على ما نسبته           لمهنية، للمدارس ا  ) %42.3(و

 فمعظم مناطق الدراسة يتركز فيها مراكز صحية أولية باستثناء مراكز األلوية التي             ،) 38.3%(

  .تحتوي على المراكز الصحية الشاملة
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  متوافرةالتوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً للخدمات ال) 11 (شكل
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  المستوى الثقافي للسكانالمستوى الثقافي للسكان) ) دد

يسهم المستوى الثقافي في إنتاج المعارف والخبرات العلميـة والتكنولوجيـة األساسـية          

 إلـى   إضافة،يجيةواإلسترات البرامج القومية السياسة العامة في التعليم والتدريب وإنشاء   لصياغة

 مجريات األمور ويحاول أن يمحورها لمصلحة البلد بمـا          بأن اإلنسان المثقف والمتعلم يستوع    

ويشمل المجال الثقافي قراءة الصحف والمجالت والمشاركة فـي          .يعود بالفائدة عليه وعلى بلدة    

لحاسـوب  حـسن اسـتعمال ا     إلى    وكذلك حب المشاركة في التنمية السياسية إضافة       تاالنتخابا

 كمثال على توضيح المـستوى  ت وقد تم اختيار متغير المشاركة في االنتخابا      رهاواالنترنت وغي 

   .الثقافي للسكان

  )14(جدول 
   . والبلدية والتنمية السياسية لدى عينة الدراسةالمشاركة في االنتخابات النيابيةب الرغبة مدى
  %النسبة المئوية   العدد   المشاركة الرغبة فيدرجة

  61.9  570  أحب المشاركة في االنتخابات
  21.2  195  محايد

  16.9  156   تاالنتخاباال أحب المشاركة في 
  36.5  336   األحزاب السياسيةمشارك في 

  63.5  585  ال أحب المشاركة في التنمية السياسية
  . عمل الباحث:المصدر •

  

  :يتضح من خالل الجدول السابق النتائج اآلتية  

والبلدية والتي بلغـت      النيابية ت عينة الدراسة في المشاركة في االنتخابا      رغبة معظم سكان   .1

  .والتي تعتبر من أنواع ممارسة الثقافة في منطقة الدراسة) %61.9(نسبتهم 

 مـن عينـة     ) %16.9(غـت    االنتخابات حيث بل   يانخفاض نسبة من ال يحب المشاركة ف       .2

 تم محايدون في المشاركة في االنتخابامن العينة ممن ه) %21.2( ليبقى ما نسبته الدراسة،

 .بشكل عام

ـ  ) %36.5( بلغت  ثانخفاض نسبة المشاركين في التنمية السياسية حي       .3  ،ة من عينـة الدراس

    . ممن هم يعارضون المشاركة في التنمية السياسية) %63.5(مقابل 
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  اديـةاديـةصصالخصائص االقتالخصائص االقت: : اًاًثالثثالث

   المهني للسكان المهني للسكانالتركيبالتركيب) ) أأ

  رباب األسرالحالة العملية أل

 الحالة العملية ألرباب األسر في منطقة الدراسة إذ تبين أن ما            )15(يوضح الجدول رقم    

، %31.1  تلتها نسبة المتقاعدين حيـث بلغـت       ألسر كانوا موظفين،  من أرباب ا  % 49.7نسبته  

 ،3.1وتلتها نسبة المزارعين وبلغـت       ،%10.6الثالثة نسبة التجار وكانت     وجاءت في المرتبة    

  %.0.2نت أقل النسب الفئة واألعمال األخرى وبلغت وكا

  )15(جدول 
 لمحافظة اربد وفقاً لمتغير ة العمرانية الغربيب األسر في عينة الدراسة على المراكزتوزيع أربا

  المهنة
  النسبة المئوية  العدد  المهنة
  49.7  458  موظف
  3.1  29  مزارع
  31.1  286  متقاعد
  10.6  98  تاجر
  2.0  18  سائق
  41.5  14  عامل

  1.1  10  أعمال حرة
  0.7  6  عاطل عن العمل

  0.2  2  مهن أخرى
  100  971  المجموع

  .عمل الباحث: المصدر  *

  

ويعـود  % 49.7أن أعلى نسبة هم فئة الموظفين إذ بلغـت          يالحظ من الجدول السابق       

ـ          إلى   السبب في هذا االرتفاع     العمريـة   اتأن معظم أرباب األسر الذين يمارسونها هم من الفئ

 وبلغـت   سنة،) 64-40(يث أن الفئة العمرية     تلتها فئة المتقاعدين ح    سنة،) 39-30(المتوسطة  

 وهي الفئة التي يكون اإلنسان قد أشرف فيها علـى   كما ظهر لدينا في عينة الدراسة،     ) 51.5%(

قاً لمتغير التقاعد حيث بلغت هذه النسبة في عينة الدراسة وف إلى االنتهاء من أي عمل لديه وأحيل

  %.31.1المهنة 
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% 10.6والي  ونالحظ من خالل الجدول أن هناك نسبة عالية من التجار والتي بلغت ح              

لوية وهي انتشار بعض المحالت التجارية في مراكز األ إلى  ويعود ذلك من سكان عينة الدراسة،   

التي أصبحت  لمواد  ة بتوافر كثير من ا    والتي فعالً أصبحت متميز   ) كفر أسد، والطيبة، وكفريوبا   (

  .ضرورية جداً في مثل هذه المناطق
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   التوزيع النسبي وفقا لمتغير المهن)12(شكل 
  الحالة العملية لربات األسر

 حيـث  ينة الدراسة وفقاً لمتغير المهنـة،  توزيع ربات األسر في ع)16(يوضح الجدول     

األسر غير عامالت حيث تقوم بدورها كربة منزلة حيث         من ربات   %) 82.1(تبين أن ما نسبته     

بة بلغـت    فئة ربات األسر الموظفات بنـس      ثم جاءت من بعدها    ،الفئة بأعلى النسب  ه  حظيت هذ 

 وكانت أقل النسب لفئة ربات األسر التي تعمـل علـى مدرسـة              من عينة الدراسة،  %) 10.2(

  %).7.7(كمعلمة حيث بلغت 

  )16(جدول 
   الدراسة وفقاً لمتغير المهنةعينة فيتوزيع ربات األسر 

  النسبة المئوية  العدد  المهنة
  82.1  756  ربة منزل
  10.2  94  )من غير المعلمات(موظفة
  7.7  71  معلمة

  %100  971  المجموع
  .عمل الباحث: المصدر  *
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 أن ربات البيوت في منطقة الدراسة تمارس دورها كربة منزل           يؤكد لنا الجدول السابق     

بيئة المناسبة لمساعدة    إدارة شؤون أفراد األسرة داخل المنزل برعاية األطفال وتوفير ال          من حيث 

 وتبين من الجدول السابق أن هناك فئة من ربات األسر تعمل معلمـة أو موظفـة                 رب األسرة، 

جانب أرباب األسر في تحـسين ظـروف         إلى   دورها كربة منزل وذلك للمساهمة     إلى   باإلضافة

  .ية والمعيشيةاألسرة االقتصاد
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   النسبي لربات األسر وفقا لمتغير المهنةالتوزيع )13(شكل 
  

  الحالة العملية ألفراد األسرة

لدى عينة الدراسـة   توزيع أفراد األسرة وفقاً لمتغير الحالة العملية        )17(يوضح الجدول     

لى نسبة ألفراد األسرة العاملين كانت مـن         حيث تبين أن أع    غرب اربد، في المراكز العمرانية ل   

 وتبين كـذلك أن أعلـى نـسبة         لإلناث،%) 44.8(مقابل  %) 78.3(غت  نصيب الذكور حيث بل   

  .للذكور%) 21.7(مقابل %) 55.2(طلين عن العمل من أفراد األسرة لإلناث والتي بلغت متعلل

  )17(جدول 
  .ى عينة الدراسةلد العملية توزيع أفراد األسرة وفقاً لمتغير الحالة

  الحالة العملية  المجموع  اإلناث  الذكور
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  65.9  1896  44.8  474  78.3  1422  العاملون
  34.1  982  55.2  587  21.7  395  المتعطلون
  %100  2878  %100  1061  %100  1817  المجموع

  .عمل الباحث: المصدر  *

كثر من فئـة اإلنـاث،    الذكور هم الذين يتحملون عبء العمل أ     ةأن فئ  إلى   تشير األرقام   

أن فئة الذكور يستطيعون العمل في مهن مختلفة أو يتعلمون حـرف صـناعية               إلى   وهذا يعود 

أن العادات والتقاليد التي ال تسمح للمرأة بالعمل فـي           إلى    أكثر من اإلناث والسبب يعود     ةومهني
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 عن العمـل    المتعطالت ومن هنا نالحظ أن نسبة اإلناث        ر،ض المهن التي ال تصلح إال للذكو      بع

  .في منطقة الدراسة تكون مرتفعة

واإلناث العاملين في منطقة الدراسة      ولو أمعنا النظر في النسبة المئوية لمجموع الذكور         

وهي نسبة ال بأس بها حيث تسود فـي مراكـز           % 65.9سنرى أنها نسبة متوسطة حيث بلغت       

 إلـى   باإلضـافة حملون شهادات، الصغيرة التي شغلت بعض األفراد ممن ي       األلوية بعض المهن  

ميـة  وجود بعض الدوائر الحكومية مثل المحكمة الشرعية والبلديات ومراكز أو مـديريات التن            

  . والتي شغلت بدورها الشباب المتعلماالجتماعية ومديريات الزراعة،
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   ألفراد األسرة وفقا لمتغير الحالة العمليةنسبيال التوزيع )14(شكل 

   الشهري ومصدرة الشهري ومصدرةالدخلالدخلمستوى مستوى ) ) بب

  )18(جدول 
 وفقاً لمتغير حجم الدخل  الغربية لمحافظة اربدأسر عينة الدراسة في المراكز العمرانيةتوزيع 

  الشهري
  النسبة المئوية  العدد  )دينار(فئات الدخل 

  2.3  21   دينار100أقل من 
  6.4  59  نار دي101-150
  12.2  112   دينار151-200
  38.9  359   دينار201-250

  40.2  370   دينار251أكثر من 
  %100  971  المجموع

  .عمل الباحث: المصدر  *
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توزيع حجم دخل األسرة الشهري في منطقة الدراسة حيث تبـين   يوضح الجدول السابق      

 دينارا حيث بلغت نـسبتهم      251ن  أن أعلى نسبة دخل لدى أسرة عينة الدراسة هي الفئة أكثر م           

أن معظم أصحاب هذه الفئة من الموظفين الذين يملكون مشروعاً آخر            إلى   وهذا راجع  ،40.2%

يعملون به بعد الدوام الرسمي كأن يملك أرضا زراعية أو مجموعة من الحيوانات كاألبقار مثالً               

 في زيادة وتحسين    خر يساهم  وهكذا يصبح لديه مصدر دخل آ      أو محالً تجارياً في منطقة سكنه،     

ويؤكد هذا أن الفئة الثانية من سكان عينة الدراسة كانت رواتبهم مـا بـين               وضعه االجتماعي،   

 ومن خالل الجدول السابق تبين أن أقل نـسبة دخـل       ،%38.9 حيث بلغت نسبتهم     دينار) 201-250(

فئة تشمل أرباب األسر الـذين      والسبب في ذلك أن هذه ال     % 2.3والتي بلغت   )  دينار 100أقل من   (للفئة  

  .ينتفعون من صندوق التنمية االجتماعية والذي يتميز بالفقر نوعاً ما
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  . لعينة الدراسة النسبي لفئات الدخل الشهريتوزيعال )15(شكل 
  

  

  مصدر الدخل الشهري لألسرة

 حيث  غير مصدر دخل األسرة الشهري،     لمت  توزيع أسر عينة الدراسة وفقاً     )19(يوضح الجدول     

، مـن إجمـالي الـدخل    %69.2الشهرية التي تسهم بنسبة     تبين أن أعلى مصدر دخل كان من الرواتب         

وكانت أقل نسبة دخل لـدى أسـر         ،%9 والعقارات الذي يسهم بنسبة      ت تتلوه مصدر اإليجارا   األسري،

  . من إجمالي الدخل األسري،%2.3بنسبة مة والخاصة الني تسهم العينة هي الخدمات العا
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  )19(جدول 
 في المراكز العمرانية الغربية لمحافظة توزيع أسر عينة الدراسة وفقاً لمصدر الدخل الشهري

  اربد
  النسبة المئوية  العدد  مصدر الدخل
  69.2  637  راتب شهري

  9.00  91  أخرى
  9.00  83  إيجارات وعقارات

  6.2  58  ناتج زراعي
  3.4  31  قطاع الصناعة

  2.3  21  )العامة والخاصة(الخدمات 
  %100  971  المجموع

  .عمل الباحث: المصدر  *

  

 لنا الجدول السابق أن غالبية أرباب األسر تعتمد على الراتب الوظيفي كمـصدر              يوضح  

يعتبر مصدر دخل ثابت مقارنـة بمـصادر        ) الوظيفي(دخل ويرجع ذلك لكون الراتب الشهري       

 نسبتها أكثر من الراتب ولكنها غير متوفرة دائماً فالناتج الزراعي           الدخل األخرى حتى لو كانت    

  .مثالً يختلف من عامل آلخر ومن موسم آلخر وال يعطي دخالً شهرياً ثابتاً بل يكون موسماً

 والعقارات والنـاتج الزراعـي فقـد        تأما بالنسبة لقطاع الصناعة والخدمات واإليجارا       

مها تتركز في المناطق الحضرية وليـست الريفيـة ألن     حصلت على أقل النسب وذلك ألن معظ      

أصحاب رؤوس األموال يفضلون استثمار أموالهم في المناطق الحضرية وغالبـاً مـا تكـون               

  .نشاطاتهم خدمية أكثر منها إنتاجية
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  .در الدخل الشهريلمص ا التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفق)16(شكل 
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  والبطالةوالبطالةقر قر  الف الف))جج

يـة لـضمان    الدخل وموارد اإلنتاج الكاف    إلى   يوجد الفقر بأشكال شتى من بينها االفتقار        

التعليم  إلى    والوصول المحدود  وسائل العيش المستدامة، والجوع وسوء التغذية، وسوء الصحة،       

 مـراض، الوفيات الناجمة عن األ    وازدياد معدل    ،إليهامات األساسية أو االفتقار     وغيره من الخد  

 ويتسم  والتمييز واإلقصاء االجتماعيان،   والتشرد والسكن غير المناسب، والبيئات غير المأمونة،      

األمـم المتحـدة   (أيضا بعدم المشاركة في صنع القرار وفي الحياة المدنية واالجتماعية والثقافية        

  .)49 ص، 1995

ـ    ) %69.2( همصادر الدخل الشهري يتبين أن ما نسبت       إلى   وبالعودة    ةمن عينة الدراس

األمر الذي من شأنه أن يزيد نسبة الفقر         ،التي تتسم بمحدوديتها   الشهرية،   ميعتمدون على رواتبه  

  .في مثل هذه المناطق

ف  وعلى بعـض الحـر     الدراسة على الزراعة بشكل أساسي،    يعتمد بعض سكان منطقة       

ون في قطاع القوات المسلحة      ممن يعمل  العدد الكبير  إلى    إضافة التقليدية والبسيطة بشكل ثانوي،   

  .حد ما إلى التي تعتبر رواتبها متدنية

   :ثالث فئات من حيث الفقر على النحو األتي إلى ويمكن أن نصنف منطقة الدراسة  

عـان  كفر  ( وتشمل مناطق ذات نسبة عالية من الفقر ويطلق عليها اسم المناطق األقل نموا            .1

  .)ومندح وهام ومخربا وجمحا وكفرحتاوقم وصيدور وابسر أبو علي وزبدة الوسطية 

: سم المناطق المتوسطة النمـو وتـشمل      مناطق ذات نسبة متوسطة من الفقر ويطلق عليها ا         .2

  .سوم وبيت يافا وزحر ودوقرا ووحوفا الوسطية ودير السعنة ووججين والخراج وناطفة

يوبـا   كفـر    مناطق ذات نسبة متدنية من الفقر ويطلق عليها اسم المناطق النامية وتـشمل             .3

  .سد وصما وقميم أوالطيب وكفر

توى الخدمات المقدمة لكل منطقـة،  وقد اعتمد الباحث في تصنيف هذه المناطق على مس      

 افية لضمان وسائل العيش الكريمـة، وموارد اإلنتاج الك   ،معدل الدخل الشهري   إلى   باإلضافة

  . يوما بعد يوم مع تزايد األسعاروالمستوى التغذوي لسكان المنطقة التي يتضاعف

 من ضعف في البنية االرتكازية وفـي الخـدمات األساسـية            ة الدراسة وقد عانت منطق    

ومحدودية اإلمكانيات المقدمة خاصة التمويلية والتدريبية فضال عن ضعف مستوى الـدخل            

 وتزداد حدة هذه المشكالت في المناطق ذات الظروف البيئية الحرجة           لمعظم األسر،  الشهري

  .عن مراكز العمرانوالبعيدة 
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الفقـر فـي منطقـة    استمرار البطالة وانتشار  إلى  ويمكن أن نوجز األسباب التي تؤدي       

  : الدراسة فيما يلي

  .عدم الموائمة من الجهات المعنية بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل .)1

ي توليد   االستثمار ف  القوانين المحفزة على   إلى   باإلضافة اإلخفاق في خلق مناخ استثماري،     .)2

  .ذلك ضعف معدالت االستثمار المحلي أصال إلى  أضففرص عمل بالقدر المناسب،

استقطاب العمالة األجنبية والعربية وخاصة المصرية من خارج البالد مما يـساعد علـى     .)3

 .زيادة نسبة البطالة وبالتالي تفشي عامل الفقر

  .كاتبضعف بنية تنظيم التشغيل من سياسات وإدارات وم .)4

 .رفض دعم المشاريع الصغيرة التي تمكن من حل بعض المشاكل المحلية .)5

 حيث أنه ال يعمل فـي أي عمـل ال يناسـب             بدأ ثقافة العيب عند بعض الشباب،     سيادة م  .)6

   .عاداته وثقافته وهواه

وينعكس الفقر على خصائص الواقع االجتماعي للمنطقة التي تتميـز بوجـود تفـاوت                

نيـاء  عدالة االجتماعية مما يحدث فجوة عميقة واسعة تفصل بـين األغ          اجتماعي وضعف في ال   

 وال تتوسطها سوى طبقة صغيرة تزداد أو تتناقص في عددها ببطء            والفقراء في منطقة الدراسة،   

نظرة على توزيـع      وتبدو الفجوة واضحة إذا القينا     ضاع العامة والسائدة في المنطقة،    حسب األو 

  . فيما تعاني غالبية السكان من الفقر بأنواعه المختلفةثروة،ملكية األراضي، أو توزيع ال

ومن الطبيعي أن ينعكس الفقر سلبيا على التنمية التي تعجز بدورها عن تحقيق نوعيـة                 

وحـل مـشكلة      لذا فان قضايا تحسين توزيع الدخل      از وخاصة في المناطق األقل نموا،     حياة تمت 

  .تحديا مهما للتنمية عجز وفقر الدولة يشكلالبطالة وإشباع الحاجات األساسية في ظل 

 فهو يحدث ستنزاف الموارد الطبيعية،ويعد الفقر من أهم العوامل المسببة لتدمير البيئة وا     

  .تدهورا للبيئة البشرية ويعوق عملية التنمية

وتكثر نسبة الشباب المتعلمين ومن ذوي الخبرات العلمية وخاصة في مجال الحاسـوب               

دراسة حيث أحصت عينة الدراسة أن نسبة كبيرة من سكان المنطقة خاصة الشباب             في منطقة ال  

 و والجدير ذكره أن البطالة تتركز في فئة الشباب من ذوي المـؤهالت العلميـة                نمن المتعلمي 

 كما يالحظ أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما         ن ذوي التعليم المتوسط والجامعي،    وخاصة م 

  .طالةازدادت معدالت الب
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 وإنما هـو مـن المكونـات        االختالالت الموضعية أو العرضية،   وليس الفقر من قبيل       

  لذلك ال يمكن القـضاء علـى الفقـر بمجـرد           االقتصادية واالجتماعية السائدة،  األساسية للبنى   

 فاألمر يتطلـب اعتبـاره مـشكلة البنـى االقتـصادية            تشخيصه بصفته مشكلة فقراء فحسب،    

   .ة للفقر باستمرار وعلى نطاق واسعواالجتماعية المولد

   السكن في منطقة الدراسة السكن في منطقة الدراسةخصائصخصائص: : رابعاًرابعاً

سيتم في هذا الجزء تحليل البيانات الخاصة بالسكن من حيث ملكية المسكن ونوع السكن                

  .ومواد البناء وتجهيزات المسكن والتعرف على أنواع الشوارع التي تربط مساكن عينة الدراسة

  البناءالبناء مادة  مادة ))أأ

 إذ تبين   اء المساكن لدى أسر عينة الدراسة،      أهم مواصفات مادة بن     التالي الجدوليوضح    

% 17.4 نـسبته من مساكن أسر العينة مبنية من الطوب اإلسمنتي وأن ما        % 79.2أن ما نسبته    

 فيما كانت أقل النسب من نصيب مادة الطين واإلسمنت المسلح والذي بلغـت              مبنية من الحجر،  

  %.3.4نسبتهم حوالي 

  

  )20(جدول 
   العمرانية الغربية لمحافظة اربدأسر عينة الدراسة في المراكزأنواع المساكن لدى 

  النسبة المئوية  العدد  مادة البناء
  79.2  729  إسمنتيطوب 

  2.1  19  إسمنت مسلّح
  17.4  161  حجر
  1.3  12  طين

  %100  971  المجموع
  .عمل الباحث: المصدر  *

مساكن في عينة الدراسة مبني من الطوب وهذا يدل على أن           يبين لنا الجدول أن معظم ال       

 فقد كانت في السابق يغلـب       البناء للمساكن في منطقة الدراسة،    هناك تحوالً كبيراً في نوع مادة       

 وتجد هذه األيام أن الطوب هو السمة الغالبة على مادة ر المشغول،عليها طابع الطين والحجر غي

قم وكفريوبا وقميم : صة المراكز التاليةمل الطوب وبشكل كبير وخا   انتشار معا  نتيجةالبناء وذلك   

  .ودوقرا وسوم
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  . النسبي لمادة البناء المستخدمة في منطقة الدراسةالتوزيع )17(شكل 

   ملكية المسكن ملكية المسكن))بب

 حيـث   لدى أرباب األسر في عينة الدراسـة،       نوع ملكية المسكن     )21(يوضح الجدول     

  %.14وكانت نسبة المساكن المستأجرة % 86شكلت المساكن المملوكة ما نسبته 

  )21(جدول 
  . عينة الدراسةدى أسرملكية المساكن ل

  النسبة المئوية  العدد  الملكية
  86  836  ملك

  14  135  مستأجر
  %100  971  المجموع

  .عمل الباحث: المصدر  *

  

لعينة فغالبية األسر تملـك      عام ألسر ا   يؤكد الجدول على أن هناك مؤشراً على استقرار         

 وأن القليل فقط منها مستأجرة وهذه النسبة القليلة تشمل الموظفين من خارج المحافظـة               بيوتها،

 أو من األسر الشابة التي لم تتمكن من تملّك بيت خـاص  الذين يعملون في قرى أو مدن أخرى،      

  .حتى اآلن

 نرى أن نسبة المستأجرين كبيـرة فـي رأي          ئيةبعادات وتقاليد المجتمعات البدا   ومقارنةً    

قلـة الـدخل    إلـى  من مجتمع عينة الدراسة ويعود سبب ذلك% 13األغلبية مع أنها ال تتجاوز   

 السيما وأن أكثـر     هاز األمن العام والقوات المسلحة،    الشهري خاصة للطبقة الذين يعملون في ج      

وخاصة جهاز األمـن العـام      كومة،  عينة الدراسة هم في قطاع الح     من نصف العاملين في اسر      

  .والقوات المسلحة
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   النسبي لملكية السكن ضمن عينة الدراسةالتوزيع) 18(شكل 
  

  األثاث المنزلياألثاث المنزلي  ))جج

  )22(جدول 
  .أسر عينة الدراسة لدى األثاث المنزلي واألجهزة المتوافرة

  ويةالنسبة المئ  العدد  األثاث المنزلي واألجهزة
  93.4  862  تلفون أرضي وخلوي

  26.6  245  غرف سفرة
  76.8  707  ستااليت

  98.0  903  تلفاز وراديو
  98.4  906  غاز للطبخ

  99.2  914  مدفئة
  99.8  918  غسالة

  60.8  560  كمبيوتر
  55.2  508  سيارة خاصة
      المجموع

  .عمل الباحث: المصدر  *

  

ن األجهـزة الرئيـسية مثـل    الدراسة يمتلكـو  أن غالبية أسر عينة      يبين الجدول السابق    

 أما  ،%90بنسبة عالية جداً تتجاوز     ) وي الهاتف األرضي والخل   ، الغاز، التلفاز،   المدفئة الغسالة،(

فنجـد أنهـا    ) الـستااليت  الكمبيوتر، والسيارة، (الترفيه والتسلية مثل    فيما يتعلق بوسائل الثقافه و    

وهذا يدل على أن هذه األجهزة من       % 80-50بين   تراوحت النسبة ما     التينسب  الحصلت على   

الضروريات ألنها ترتبط بشكل أساسي بمستوى ثقافي ومعيشة الفرد سيما وأنها تعبر عن معدل              

  .دخل األسرة ومستوى معيشتها
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%) 27(نسبها أما أقل النسب في األثاث المنزلي فقد كانت لغرف السفرة التي لم تتجاوز               

 وال عجب في ذلك ألن معظم هذه القرى هي مناطق ريفية تتسم بصغر              من أسر عينة الدراسة،   

أربع غرف باستثناء القليل من أصحاب الدخول        إلى   مساحتها إذ معظم المنازل ال تتجاوز الثالث      

  .الكبيرة
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  . عينة الدراسةيع النسبي لألثاث المنزلي ضمنالتوز )19(شكل 

  يةيةالمرافق الصحالمرافق الصح) ) دد

  )23 (جدول
   عينة الدراسة أسرالمرافق الصحية لدى 

  النسبة المئوية  العدد  اإلجابات  المرافق الصحية
  98.4  907  نعم

  مدى توفر المرافق الصحية
  %1.6  14  ال

  %100  971  -  المجموع
  .عمل الباحث: المصدر  *

 أن غالبية البيوت لدى أسر عينة الدراسة تتـوافر فيهـا المرافـق              يبين الجدول السابق    

 توافر المرافق الصحية في     عدم إلى   باستثناء فئة قليلة من األسر أشارت     % 98.4الصحية بنسبة   

أخر  إلى   أن هذه األسر تعيش في بيوت من الشعر حيث تنتقل من مكان            إلى    ويرجع ذلك  بيوتها،

  .وباستمرار
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  ق ووسائل النقل المستخدمةق ووسائل النقل المستخدمةالشوارع والطرالشوارع والطر) ) هـهـ

  )24(جدول 
  .أسر عينة الدراسة بين مساكن أنواع الشوارع التي تربط

  النسبة المئوية  العدد  أنواع الشوارع والطرق
  85.1  874  معبد باإلسفلت

  11.9  110  دبترابي مع
  3.0  27  ترابي فقط
  %100  971  المجموع

  .عمل الباحث: المصدر  *

 أن معظم البيوت في منطقة الدراسة مخدومة بالشوارع المعبدة يستدل من الجدول السابق  

 بينما ال زالت بعض البيوت في منطقـة       وهي أعلى النسب،  % 85.1لغت نسبتها   باإلسفلت حي ب  

الدراسة غير مخدومة بالطرق المعبدة بينما تصلها طرق ترابية وممهدة والتي بلغـت نـسبتها               

وت وهذا يعود لبعد هذه البي    ) لوسطية، صيدور، هام  مخربا، زبدة ا  (وخصوصاً في قرى    % 11.9

  . أو أنها أقيمت خارج حدود التنظيم للبلديات في المنطقة الرئيسية في المنطقة،المراكزعن 

  وسائط النقل المستخدمة

  )25(جدول 
  .راد عينة الدراسة أفأنواع وسائط النقل التي يستخدمها

  النسبة المئوية  العدد  أنواع وسائط النقل
  45.7  421  يارة خصوصي للعائلةس

  70.1  645   النقل العامئطوسا
  3.8  35   النقل الخاصة بالعملطوسائ

  3.9  36  حيوانات
  3.2  30  أخرى 

  .عمل الباحث: المصدر  *

  

  النقـل األساسـية،    طقاً لمتغير وسائ   توزيع أسر عينة الدراسة وف     يوضح الجدول السابق    

ل أساسي وكبير على وسائط النقـل العـام حيـث زادت            حيث تبين أن غالبية األسر تعتمد بشك      

احـة وانتـشارها   لما تتمتع به هذه الوسائل من انتشار كبير وتوفر وسائل الر       % 70نسبتهم عن   

ات خاصة والتـي     ويأتي في المرتبة الثانية من يملكون سيار       على معظم أرجاء منطقة الدراسة،    

الدخل في بعض المدن والقـرى وتحـسين        ارتفاع معدل    إلى    وهذا يشير  ،%45.7بلغت نسبتها   

  .األوضاع االقتصادية لدى بعض السكان
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ونالحظ من خالل الجدول أن هناك فئة من األسر يتوافر لديها سيارات خاصة بالعمـل                 

 والتي لـم    مؤسسات والشركات في القطاع الخاص،    مثل الذين يعملون في الدوائر الحكومية وال      

 الجدول أن هناك عددا قليال من السكان الذين يـستخدمون           يتضح من  كما% 3.8تتجاوز نسبتهم   

أخرى كأن ينتقـل بعـض    إلى  أو من قريةالنتقال من مكان آلخر داخل المنطقة    الحيوانات في ا  

أراضيهم الزراعية خاصة في القرى البعيدة عن مراكز األلوية مثل           إلى   المزارعين على الدواب  

 والتي مـا زال     ت وسيلة أخرى من وسائل النقل،     دخلوحديثاً  ) صيدور، ومخربا، وزبدة، وهام   (

 وهي تـستخدم     تم الموافقة على ترخيصها حديثاً،      والتي مها قليالً وهي الدراجات النارية،    استخدا

  .لنقل الحاجات واألغراض الخفيفة في منطقة الدراسة
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  عينة الدراسةمستخدمة لدى سائط النقل ال النسبي ألنواع والتوزيع )20(شكل 
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  الثالثالثالثالفصل الفصل 

  استعماالت األرض يف املراكز العمرانية الغربية حملافظة اربداستعماالت األرض يف املراكز العمرانية الغربية حملافظة اربد

  مقدمةمقدمة: : أوالًأوالً

   األرض الزراعية األرض الزراعيةاستعماالتاستعماالت: : اًاًثانيثاني

  مستلزمات الحيازة الزراعية ومصادر تمويلها) أ

  الثروة الحيوانية) ب

 )المشكالت(التحديات الزراعية ) ج

  ل بغرض السكنل بغرض السكناالستعمااالستعما: : الثاًالثاًثث

   بغرض الخدمات بغرض الخدماتاالستعمالاالستعمال: : رابعاًرابعاً

 الخدمات التعليمية) أ

 الخدمات الصحية) ب

  الخدمات اإلدارية )ج

 الخدمات الدينية) د

 الخدمات الترفيهية) ـه

 الخدمات الصناعية) و

 خدمية أخرىاستعماالت ) ز

  االستعمال بغرض النقل والمروراالستعمال بغرض النقل والمرور: : خامساًخامساً

  ضي الفضاءضي الفضاءاألرااألرا: : سادساًسادساً
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   الثالث الثالثللالفصالفص

   الغربية حملافظة اربد الغربية حملافظة اربدت األرض يف املراكز العمرانيةت األرض يف املراكز العمرانيةاستعماالاستعماال
  

 بأنه الطرق المختلفة التي يقوم النـاس  )Land use(يعرف مصطلح استعماالت األرض   

  .)2000صعيدي،( في استخدام األرض بها ويتخذون قراراتهم على ضوئه

  مقدمةمقدمة: : أوالًأوالً

األرض التي تعبر عـن المـوارد الطبيعيـة         من الطبيعي أن ترتبط التنمية باستعماالت         

اسـتعماالت األرض    إلى   واالقتصادية والبشرية لذا فان الباحث يجد أن من المناسب أن يتطرق          

لكي يكشف عن النمط السائد لهذه االستعماالت، وعن مدى التواؤم بينها وبين الظروف الطبيعية              

تشكل لبنة أساسية فـي     عن مواردها    تعبر   ياألرض الت في منطقة الدراسة، كما أن استعماالت       

  .بناء الدخل الفردي وما يترتب على ذلك من إمكانية تنفيذ مشاريع التنمية

   استعماالت األراضي الزراعية استعماالت األراضي الزراعية::ثانياًَثانياًَ

عليها اإلنـسان منـذ بـدء       يعد النشاط الزراعي أقدم النشاطات االقتصادية التي اعتمد           

ئيس لإلنـسان   والممول الرهور معظم مدن العالم، ظ إلى   تي أدت  كما يعد من األنشطة ال     ة،الخليق

  باإلضافة من األحيان كمواد خام في الصناعة،      إذ أن منتجاته تدخل في كثير        باحتياجاته الغذائية، 

 وما العاملة في الوطن العربي،من مجموع القوى %) 42(أنه يعمل في هذا النشاط ما نسبته إلى 

أنـه يـساهم بمـا نـسبته         إلى   ضافةاإل ب  في األردن،  ن مجموع القوى العاملة   م%) 4.1(نسبته  

 لذلك يعد من أهم القطاعـات االقتـصادية علـى           نمن الناتج المحلي اإلجمالي لألرد    %) 1.9(

  .)2004 دائرة اإلحصاءات العامة،( مستوى الوطن العربي

: 1مقيـاس   ( 1980 عـام     الصور الجوية والفضائية الملتقطة لمنطقة الدراسة      فقد دلت   

 بشقيه النبـاتي والحيـواني       لغايات اإلنتاج الزراعي    التي استغلت آنذاك   ن المساحة أ) 10.000

  .متر مربع كيلو) 75.67 (قدرت بنحو
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  في حين يبـين     1980سة لعام   االستعمال الزراعي في منطقة الدرا     )21(ن الشكل   ويبي 

ين يتضح لنـا أن      ومن خالل المقارنة بين الشكل     ،2000االستعمال الزراعي لعام    ) 22(الشكل  

 إذ قدرت نسبته في عام      ،1980 انخفض عما كان عليه في عام        2000اإلنتاج الزراعي في عام     

بينما قـدرت فـي عـام        لي اإلنتاج الزراعي لمحافظة اربد،    من إجما %) 24.27( بنحو   2000

هجرة الكثيـر مـن      إلى    ويعود السبب األهم في انخفاض هذه النسبة       ،%)27.52(بنحو   1980

 إما لعدم توافر رأس المال      وبالتالي التخلي عن مهنة الزراعة،    المدينة   إلى   ارعين من الريف  المز

 فـي انخفـاض نـسبة المـساحات     وينجم السبب المباشر، أو لعدم الجدوى وكسب المال الوفير   

فمن المالحظ أنه في كل  على حساب األراضي الزراعية، عن التوسع العمراني  المستغلة زراعياً 

  .وهي مناطق مراكز األلوية ترتفع نسبة التوسع العمرانيسد، والطيبة، وكفريوبا، أ كفر من

وقد أوضحت التحليالت التي قام بها الباحث بالتعاون مع المركـز الجغرافـي الملكـي                 

األراضي الفضاء فـي     تحليل عدد من الصور الجوية لفترتين مختلفتين أن مساحة         إلى   باإلضافة

كيلـومتر  ) 66.4 (نحو إلى  وانخفضت،1980 عام كيلومتر مربع) 80.6(بلغت منطقة الدراسة  

  .2000 في عام عمرب

  مراكز وبخاصة الوسطية    لواء ،الشعير كالقمح و  عل أشهر المناطق في إنتاج الحبوب،     ول  

  . مندح ودير السعنة ومخربا باإلضافة للواء الطيبة ومنهاعان وحوفاكفر 

أن  ِاتضح لنا    2000 و 1980ة زراعياً في عامي     المستغلوإذا استعرضنا نسبة األراضي       

في عـام   %) 17( إلى   1980 في عام    من األراضي الزراعية  %) 33 (انخفضت من هذه النسبة   

2000.  

 وكما نعلم فـإن منطقـة       ،1980قت اهتماماً كبيراً في عام      أما المحاصيل الحقلية فقد ال      

ا المحاصيل الحقلية منذ القدم وخاصـة       الدراسة تمتاز بسهولها المتموجة والمنبسطة والتي تشغله      

محصول القمح بالدرجة األولى والذي يعتبر المحصول الرئيسي بين أصناف المحاصيل الحقلية،            

وكانـت  ،  وما زال يحتل المركز األول يليه بالدرجة الثانية محصول الشعير ثم العدس وغيـره             

حاصيل الحقلية خاصة الـسهول     منطقة الدراسة وما تزال من أهم مناطق المملكة في زراعة الم          

  .المنبسطة لموائمة هذه المنطقة لهذا النوع من الزراعة
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 فكميـة األمطـار      مالئمة لزراعة المحاصيل الحقلية،    الظروف البيئية والجدير ذكره أن      

 أمـا متوسـط     ملم ضمن منطقة الدراسة،    )465( إلى   ملم )435(مرتفعة حيث تتراوح ما بين      

وهذه الظروف المناخيـة تتـوائم مـع        ) م30.9ْ-16.3ْ(ة فهي تتراوح ما بين      درجات الحرار 

) م28(المتطلبات المناخية إلنتاج المحاصيل الحقلية حيث أن درجة الحرارة المالئمة للقمح هي             

ملم سـنوياً مـن   ) 400(ما يقدر بـ  إلى وكذلك بقية المحاصيل الحقلية، ويحتاج هذا المحصول     

أن التربة مالئمة جداً لزراعـة       إلى    باإلضافة وفرة ضمن منطقة الدراسة،   ي نسبة مت  األمطار وه 

المحاصيل الحلقية فهي مرتفعة الخصوبة وتنتشر في أراض منبسطة مما يساعد علـى تخـزين            

  .الرطوبة وتوفيرها إلعطاء منتوج زراعي وفير

ن الـصنفين   أما بالنسبة لتربة المنطقة فهي من الترب الجيدة والممتازة للزراعة فهي م             

األول والثاني حسب التصنيف األمريكي ألنواع الترب إالَّ أن مساحة المحاصيل الحقلية وكـذلك     

اإلنتاج يختلفان تبعاً للتذبذب الشديد في كميات األمطار مما يحدد الموسـم الزراعـي ومقـدار                

  .اإلنتاج ومعدل اإلنتاجية

  

   تمويلها تمويلهاررالزراعية ومصادالزراعية ومصادمستلزمات الحيازة مستلزمات الحيازة   --) ) أأ

مستلزمات الحيازة الزراعية لتحسين اإلنتاج مـن وجهـة نظـر           ) 26(ضح الجدول   يو  

أصحاب الحيازات الزراعية في المراكز العمرانية لغرب اربد حيـث تبـين أن أغلـب نـسب                 

ثم تلتها مباشرة إضافة األسمدة     % 87.7المستلزمات كانت عدم وجود عمالة مدربة حيث بلغت         

اءت في المرتبة الثالثة إضافة األسمدة الكيماوية والعامـل         ثم ج % 73.3العضوية وكانت بنسبة    

أما في المرتبة الرابعـة فقـد جـاء       % 60.2،  %60.8المادي متقاربة حيث بلغت على التوالي       

أعمال التسوية للحيازة الزراعية بنسبة متقاربة       إلى   وباإلضافة% 22.2التسويق المناسب بنسبة    

 لدى أفراد عينة الدراسـة الميـاه الجوفيـة بنـسبة            وكانت أقل المستلزمات حاجة   % 21بلغت  

11.9.%  
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  )26(جدول 
مستلزمات الحيازة الزراعية لتحسين اإلنتاج من وجهة نظر أصحاب الحيازات الزراعية في 

   لغرب اربدالمراكز العمرانية
  النسبة المئوية  العدد  مستلزمات الحيازة الجوفية

  11.9  42  مياه جوفية
  21  74  تسوية
  60.8  214   أسمدة كيماويةإضافة

  73.3  258  إضافة أسمدة عضوية
  87.8  309  عمالة مدربة
  60.2  212  العامل المادي
  22.2  78  تسويق مناسب
  .عمل الباحث: المصدر •

  

  

  

  

  

    

  

  

  

   لمستلزمات الحيازة الزراعية لتحسين اإلنتاج المئويةالنسبة ) 23(شكل 
  

توفير  إلى   ألسر وأصحاب الحيازات الزراعية   ويؤكد الجدول السابق على حاجة أرباب ا        

وتدريب العاملين بشكل أكثر فعالية حتى يصبح لديهم خبرات وكفاءات فـي كـل مجـال مـن               

المجاالت الزراعية، سيما وأن التقدم العلمي والتكنولوجي في تقدٍم مستمر وخاصة أن المنطقـة              

  .  الصالحة للزراعةتمتاز باألراضي الزراعية الصالحة، والمناخ الجيد والتربة

يعانون من عدم إضافة أسمدة عـضوية       ) أصحاب الحيازات الزراعية  ( إن أفراد عينة الدراسة     

األراضي الزراعية مما يجعل المحصول قليل نسبياً إذا ما قورن باألرضي التـي              إلى   وكيماوية

 الحيـازات   تمتاز بإضافة األسمدة العضوية والكيماوية لها، كما أن العامل المـادي ألصـحاب            

  .األراضي المزروعة فعالً بالمنطقةالزراعية كان له األثر السلبي المباشر في تخفيف نسبة 
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  .يل المشاريع في الحيازة الزراعية مصادر تمو-

أهم المصادر لتمويل المشروعات في الحيـازة الزراعيـة هـي           ) 27(يوضح الجدول     

من مجموع من لديهم حيازات زراعيـة       % 91.8المصادر الذاتية من األسر والتي بلغت نسبتها        

تلتهـا  % 38.4إن كانت مملوكة أو مستأجرة، جاءت بعدها نسبة بنك التسليف الزراعي بنـسبة   

وكانـت  % 7.7مصادر أخرى متمثلة بالقروض من أشخاص معينين أو مؤسسات معينة بنسبة            

  %.6.8أقل المصادر لتمويل المشروعات الوسطاء بنسبة 

  )27(جدول 
   في المراكز العمرانية الغربي الربدالزرعيةمويل الحيازات مصادر ت

  النسبة المئوية  العدد  مصادر تمويل المشروعات في الحيازة الزراعية
  91.8  323  مصادر ذاتية من األسرة

  6.8  24  الوسطاء
  38.4  135  بنك التسليف الزراعي

  7.7  27  مصادر أخرى
  .عمل الباحث: المصدر  *

  

  .وضح مصادر تمويل المشروعات في الحيازة الزراعية ونسبتها المئويةوالشكل التالي ي  
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   تمويل الحيازات الزراعية ونسبتها المئويةمصادر) 24(شكل 
تؤكد هذه النسب على أن أصحاب الحيازات الزراعية يعتمدون على المصادر الذاتية في               

ل أفراد األسـرة األخـرى،      تمويل مشروعاتهم الزراعية سواء من أرباح المحاصيل أو من دخ         

 الوسطاء     مصادر أخرى                   بنك التسليفمصادر ذاتية            
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وهم الوسطاء الذين قلما يساعدونهم ويكونون عونـاً        % 6.8وكانت هناك نسبة قليلة منهم بلغت       

  .ةلهم في تمويل المشروعات في الحيازة الزراعية في قرى منطقة الدراس

  الثروة الحيوانيةالثروة الحيوانية  --) ) بب

  .ت والدواجناهتمام األسر في عينة الدراسة بتربية الحيوانا) 28(يوضح الجدول   

  )28(جدول 
   بتربية الحيوانات والدواجنةاهتمام األسر في عينة الدراس

  النسبة المئوية  العدد  أنواع الحيوانات
  14.5  134  أبقار
  3.9  36  ماعز
  6.2  57  أغنام
  33.7  310  دواجن

  0.5  5  إبل
  65.6  604  ال يهتمون بتربية الحيوانات

  .عمل الباحث: المصدر  *

 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .النسبة المئوية ألنواع الحيوانات في عينة الدراسة) 25(شكل 
  

يتضح من الجدول السابق أن أكثر مراكز منطقة الدراسة ال تهـتم بتربيـة الحيوانـات                  

 ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها عدم الجدوى وعدم الفائدة، السيما وأن هذه الحيوانات تحتـاج               

أكل ومشرب الحيوانات، وبشكل يمتاز بالدقة، فقد أجـاب        تكاليف باهظة الثمن من مسكن وم     إلى  

من عينة الدراسة بعدم االهتمام بتربية الحيوانات وهي نسبة عالية نوعاً مـا،             % 65.6ما نسبته   

 بها في المنازل فقـد حظيـت الـدواجن          مأما بالنسبة لنوع الحيوانات التي يتم تربيتها واالهتما       

كبر المساحة الموجودة في معظـم القـرى إذ          إلى   ود ذلك ويع% 33.7بالمرتبة األولى إذ بلغت     

�ان
ت �� '�� ا�!را�� ا����� ا������ <ن�اع ا�"

0
20
40
60
80

B! L/$"نإبQدوا;Sأf(7ممG>7أب-7ر
ب/�ب2 

ا%2E"ان7ت

�ان
تأن�اع ا�"

��
��
��
� ا
��
ا��

ا%()'  ا%$#"!  



 

 

71
يقوم صاحب المنزل ببناء سكن مصغّر بجانب بيته ليربي فيه أعدادا مختلفة األعمار من الدواجن 

بعـض   إلى   على نوعيها البياض والالحم ليؤمن حاجة بيته على األقل من هذا المنتج باإلضافة            

مزارع الـدواجن الالحمـة والـدواجن        إلى    تتوزع مزارع الدواجن في منطقة الدراسة، والتي     

  .البياضة ومزارع األمهات ومزارع األبقار وخاليا النحل وغيرها

وفيما يلي يوضح الجدول التالي أعداد وسعة هذه المزارع بحسب كل لواء مـن ألويـة                  

  .منطقة الدراسة

  )29(جدول 
   الدراسةبقار وخاليا النحل في منطقةاألوأعداد وسعة مزارع الدواجن 

مزارع الدواجن   مزارع الدواجن الالحم
  البياض

  خاليا النحل  مزارع األبقار  مزارع األمهات
  اسم المنطقة

  الطاقة اإلنتاجية  العدد  السعة  العدد  السعة  العدد  السعة  العدد  السعة  العدد
  40  300  840  22  18951  2  47.340  6  385740  25  بلدية غرب اربد

  50  500  268  13  -  -  -  -  177650  17  لواء الوسطية

  0.35  35  725  18  13500  1  43400  5  542000  63  لواء الطيبة

  .2005 قسم المعلومات والتسويق –مديرية زراعة محافظة اربد : المصدر  *

المزيد مـن   إلى من خالل إطالعنا على الجدول السابق يتضح أن منطقة الدراسة تحتاج        

ي يوفر الشيء الكثير ويجلـب المـردود المـالي إذا يجـب       العمل لتنمية هذا القطاع المهم والذ     

التخطيط له بالشكل الذي يضمن نجاح هذه العملية، السيما وأن منطقة الدراسة تتميز بالمساحات              

  .الفارغة والتي تصلح إلقامة مثل هذه المشاريع واالستفادة منها مستقبالً

 غـرب    غـرب   مراكزمراكززارعون في   زارعون في    التي يعاني منها الم     التي يعاني منها الم    ))المشكالتالمشكالت ( ( الزراعية  الزراعية التحدياتالتحديات) ) جج

  اربد لدى عينة الدراسةاربد لدى عينة الدراسة
  )30(جدول 

   المزارعون لدى عينة الدراسةالمشكالت الزراعية التي يعاني منها
  النسبة المئوية  العدد  المشكالت 

  9.1  32  عدم توافر أسواق كافية لتسويق اإلنتاج الزراعي
  19.3  68  ارتفاع كلفة األيدي العاملة

  28.9  102  واقارتفاع كلفة النقل لألس
  31.5  111  فقر التربة وتدني خصوبتها

  97.4  343  التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية
  11.6  41  تقلبات الظروف الجوية

  53.4  188  عدم توفر مياه الري الكافية للزراعة
  39.8  140  اإلنتاجية المنخفضة للمحاصيل الزراعية

  25.9  91   في األسواق المحليةمنافسة المنتجات الزراعية الخارجية
  64.4  227  أعمال أخرى تلهي عن الزراعة

  .عمل الباحث: المصدر  *
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ويوضح الجدول السابق أهم المشكالت الزراعية التي يعاني منها المزارعون في عينـة               

الدراسة ممن أجابوا بأن لديهم حيازة زراعية، فقد كان نصيب مشكلة التوسع العمرانـي علـى                

وهي نسبة عالية جداً مقارنة مع باقي المشاكل لمن يملكون          %)97.4(اضي الزراعية   حساب األر 

 شخص من عينة الدراسة أن التوسع العمراني هـو          343حيازة زراعية، إذا أجاب ما يقدر بـ        

أساس مشكلة المزارعون لعدم توافر أراضي صالحة للزراعة مع العلم اتساع هذه المـساحة إال               

ايد والمستمر في منطقة الدراسة كان له األثر السلبي على حساب األراضي            أن عدد السكان المتز   

  .الزراعية

وكانت مشكلتي توافر مياه الري الكافية للزراعة من جهة واألعمال األخرى التي تلهي               

عن الزراعة من جهة أخرى، لها األثر السلبي على منطقة الدراسة، إذ بلغت النسبة فـي عـدم                  

فقد كان هناك إجماع لـدى أصـحاب الحيـازات          %) 53.4(كافية للزراعة   توافر مياه الري ال   

الزراعية بأن منطقة الدراسة تعاني من شح المياه، واستنزاف جائر للموارد المائيـة المتاحـة،               

حيث تبين أن الذين لم يعتبرونها مشكلة من خالل إجراء مقابالت شخـصية مـع عـدد مـن                   

روعاتهم مثل العيون القريبـة مـن مـزارعهم، أو          المزارعين أن هناك مصادر أخرى لدى مز      

  .يملكون آبارا ارتوازية في أراضيهم الزراعية

وبلغت نسبة من أجابوا بأن األعمال األخرى هي مشكلة أصـحاب الحيـازات حـوالي              

  . لعدم وجود وقت فراغ ألراضيهم الزراعية%) 64.4(

مال أخرى أو يمارسـون عمـالً        وكذلك نالحظ من خالل الجدول أن أرباب األسر يقومون بأع         

وظيفياً سواء أكان في القطاع العام أو الخاص نظراً لعدم كفاية مردود العمل الزراعـي، ممـا                 

العمل في مهن أخرى لزيادة الدخل األسري الشهري تمشياً مع متطلبات الحياة التي              إلى   يظهرهم

  .نعيشها

ية والتي بلغت نـسبتها المئويـة       أما فيما يتعلق باإلنتاجية المنخفضة للمحاصيل الزراع        

عدة أسباب منها قلة المياه وانتشار اآلفات وعدم الوعي الزراعي والتدريبي،            إلى   فتعود% 39.8

فقر التربة وتدني خصوبتها والتي حـازت        إلى   وكذلك ارتفاع كلفة األسمدة والعالجات باإلضافة     

ـ        % 31.5على نسبة    ل المحاصـيل أو فـي كـل        من عينة الدراسة، ألن هذه المشكلة ليست لك

المواسم، بل هي متذبذبة من محصول آلخر ومن موسم آلخر أحياناً من منطقة ألخـرى، كمـا                 

نالحظ من خالل الجدول أن ما تبقى من مشكالت يعاني منها المزارعون في منطقة الدراسة هي 

  .أقل أثراً ويمكن تجاوزها عادة في حالة معالجة المشكالت األكثر خطورة وتحسينها
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   بغرض السكن بغرض السكنستعمالستعمالاالاال: : ثالثاًثالثاً

 إلـى    وينظر  التفاعل مع البيئة والتكيف معها،     يشكل السكن المحاولة األولى لإلنسان في       

ستعماالت الوظيفة السكنية في منطقة الدراسة باعتبارها من الوظائف األساسية التي تشترك مع ا            

يبحث عن االستقرار، وهـذه      وهي وظيفة مهمة جداً ألن كل إنسان         األرض في منطقة الدراسة،   

  . فالمسكن يعد أحد دعائم هذا االستقرارتي وهبها اهللا له،غريزة من الغرائز ال

وتتطور الوظيفة السكنية طردياً تبعاً لتزايد أعداد السكان وارتفاع المستوى االقتصادي،             

  شكلت نسبة   حيث أنها  ألراضي السكنية في منطقة الدراسة،    وينطبق هذا األمر على استعماالت ا     

، فقد شغلت   2000 و   1980 وتتفاوت هذه النسبة بين عامي       كبير من مساحة المناطق المعمورة،    

ونمـاً مـن   د%) 3.12( أي ما نـسبته     1980 من مساحة المنطقة عام      دونما،) 6.325(مساحة  

 أي مـا    ، دونما )17.757( فقد شغلت ما يقدر بنحو     2000  أما في عام   مساحة المنطقة المأهولة،  

مساحة اسـتعمال األرض  والشكل التالي يوضح  .، من مساحة المنطقة المأهولة%)8.80(ته  نسب

  .)2000 ،1980( السكني لعامي
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  )2000(و  )1980( عامي  األرض بغرض السكناستعمال )26(شكل 
  

ـ    2004هذا وقد بلغ عدد السكان في منطقة الدراسة وفق تعداد عـام                در بنحـو   مـا يق

) 20341( أما عدد المساكن فقد بلغ       إناث،) 47897(ذكور و   ) 49942(نهم  نسمة م ) 98.000(

  .)1(أسرة) 16598( أما عدد األسر فقد بلغ ،مبنى) 15067(مسكناًً وعدد المباني 

  

                                           

  .2004دائرة اإلحصاءات العامة، ) 1(
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  وفقاً لتصنيف بلدية اربد الكبـرى، وقد تم تصنيف االستعمال السكني في منطقة الدراسة       

ولكـن لـم يـستطيع     ،)ب و ج(ئات السكن من نوع ات السكن الموجودة هي ف   حيث وجد أن فئ   

الباحث الحصول على مخططات تفصيلية للمنطقة للتعرف على أمـاكن توزيـع هـذه الفئـات                

  .السكنية

ال الـسكني فـي منطقـة الدراسـة لعـامي           االسـتعم ) 28(و) 27(ويوضح الشكالن     

  .2000و1980
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فئات عملية مهمة في تخطيط المدن والقرى، والتعرف على فئات            إلى يعد تقسيم المباني    

 المساكن وأماكن توزيعها، وكيفية التخطيط الخدمي بكافة أنواعه لها، وكـذلك التعـرف علـى              

 تـرميم وإعـادة بنـاء،      إلـى    لتي تحتاج  وتحديد المساكن ا   خصائص المساكن وفئاتها المختلفة،   

 كما ويبين   اني،دي للسكان من خالل المستوى العمر     الكشف عن المستوى االقتصا    إلى   باإلضافة

مدى ما توفره المساكن ضمن الفئات المختلفة من راحة نفسية وجـسمية لـسكانها مـن حيـث      

  .المساحات الداخلية والخارجية وما تتمتع به من خدمات عامة

الدراسة مبنية من الطـوب    من سكان أسر عينة     % 79.2وقد بينت الدراسة أن ما نسبته         

ـ                إلسمنتي،ا  د الذي يتم تصنيعه ضمن مصانع تتواجد في مدن وقرى المنطقة مثل قم وكفـر أس

  .والطيبة وججين ودوقرة وغيرها

 إلـى    إضـافة  مراكز والمحالت التجارية القليلـة،    وتتركز معظم المساكن بالقرب من ال       

ففي لـواء    هد تقدم خدمي بشكل أفضل من غيرها،      تمركزهم األكثر في مراكز األلوية والتي تش      

الطيبة نجد أن معظم السكان يتركزون في وسط المدينة بالقرب مـن المـديريات والخـدمات                 

يوبا مركز بلدية غرب اربد فنجد التركز األكثر للـسكان علـى جـانبي               كفر    أما في  ،المتوافرة

 ويأتي شـارع    ،الطريق الرئيسي الذي يصل مدن وقرى بلدية غرب اربد بلوائي الطيبة والكورة           

 والذي يعتبر من أهم شرايين الحياة لهذا اللواء ليتركـز  ية،ين ليربط مدينة اربد بلواء الوسط  الست

 والذي أسهم بوجود معاصر الزيتون واالستراحات       كان اللواء على جانبي هذا الطريق،     معظم س 

  .البسيطة على جانبي هذا الطريق

  بغرض الخدماتبغرض الخدمات  االستعمالاالستعمال: : رابعاًرابعاً

اطات الرئيسية الستعماالت األرض لما تشكله مـن أهميـة       تعد الخدمات واحدة من النش      

دمات لسكان هـذه    للسكان، وعندما يقاس تقدم دولة ورقيها أو تقدم منطقة ورقيها يقاس بعدد الخ            

 وفي منطقة غرب اربد وقراها العديد من الخدمات ولكنها ليست بالمـستوى             المنطقة ونوعيتها، 

الخدمات التعليمية،  : ل قرى المنطقة، وهذه الخدمات هي     المطلوب سيما وأنها غير متوافرة في ك      

والصحية، واإلدارية، والترفيهية، وخدمات الصرف الصحي، والكهرباء، وغيرها من الخدمات،          

دونماً من مـساحة منطقـة      ) 728( مساحة تقدر بحوالي     1980حيث شغلت هذه الخدمات عام      

قد شغلت هذه الخدمات ما يقدر بحـوالي         ف 2000، أما في عام     %)0.36(الدراسة، أي ما نسبته     

  .من مساحة المنطقة%) 1.2(دونماً أي ما نسبته ) 2.025(
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أسـد،   كفـر (ز األلوية وهي    وقد تركز االستعمال الخدمي في منطقة الدراسة في مراك          

  .منطقة الدراسةفي كل نوع من الخدمات وفيما يلي استعراض بسيط ل) طيبة واليوبا، وكفر

  عليميةعليميةالتالت الخدمات  الخدمات ))أأ

تعتبر هذه الخدمات من الخدمات المهمة ألي أمة من األمم وأي شعب من الشعوب ألن                 

تقدم المجتمع يقاس بعدد المتعلمين، وتخصصاتهم وبنسب األمية وااللتحاق بالمـدارس وعـدد             

المعلمين وغير ذلك من المؤشرات التربوية، األمر الذي دفع الحكومة األردنية لفـتح              إلى   الطلبة

دارس في كل تجمع سكني، وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية في منطقة الدراسة، فـإن وزارة               الم

التربية والتعليم قامت بتأمين مدرسة أساسية على األقل لكل قرية مع توزيع بعـض المـدارس                

  .الثانوية على بعض القرى التي تؤمن الخدمات التعليمية للقرى المجاورة

دونماً فقط فـي منطقـة      ) 24(ات التعليمية شغلت مساحة      نجد أن الخدم   1980ففي عام     

 وهي نسبة قليلة جداً مقارنة مـع        ،من مساحة منطقة الدراسة   %) 0.01(الدراسة، أي ما نسبته     

، %)0،17( دونما أو ما نسبته      34، الذي قدرت مساحة الخدمات التعليمية فيه بنحو         2000العام  

دم تحسنت مستويات التنمية مما يعكس ذلك على سكان فكلما ارتفع مستوى الخدمات التعليمية وتق   

  .المنطقة ومعيشتهم

   الخدمات الصحية الخدمات الصحية))بب

يقاس الرفاه االجتماعي ألي مجتمع من المجتمعات بالخدمات الصحية المقدمة ألفراد هذا   

المجتمع، والتي تلعب دوراً كبيراً في تقليل اإلصابة باألمراض واألوبئة، وبالتالي زيادة معـدل              

عمر لإلنسان، وتقليل وفيات األطفال الرضع، وكذلك األمر بالنسبة للنساء بعد الوالدة وأثنـاء              ال

الحمل، وتشمل الخدمات الصحية على المؤسسات الـصحية البـشرية والمؤسـسات الـصحة              

  .البيطرية

تنمية  إلى   أما فيما يختص بمنطقة الدراسة من هذه الناحية فهي ما زالت متأخرة وتحتاج              

 حكومي كان أو خـاص، وإنَّمـا        ة بأكملها ال تشهد أي مستشفى     ة في هذا القطاع، فالمنطق    ومتابع

أن بعض القرى ال يوجد فيهـا        إلى   توجد بعض المراكز الصحية الشاملة األولية، هذا باإلضافة       

حتى مركز صحي أولي مثل قرية هام التابعة لبلدية غرب اربد الذي يقوم سكانها بالذهاب للقرى    

  . للعالج وقرية زبدا الوسطية التابعة للواء الطيبةالمجاورة
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 ففـي عـام   2000 و 1980وتتفاوت المساحة المقامة عليها هذه المراكز ما بين عامي            

دونم، وارتفعت عـام    ) 22.14( قدرت مساحة األراضي المقامة عليها هذه المراكز بنحو          1980

 مقارنة بعـدد الـسكان والمـساحة    دونماً، وهي نسبة في قليلة) 58.47(نحو  إلى   لتصل 2000

  .المتوفرة في قرى منطقة الدراسة

 وذلك اعتمادا   )شامل وأولي وفرعي  (وتتنوع المراكز الصحية ضمن منطقة الدراسة بين          

 ،الذي يسود فيهما المراكز الشاملة     على أعداد السكان وموقع مراكز األلوية مثل الطيبة وكفريوبا        

  .صحي أولي التي تحتوي على مركز دوكفر أس

   اإلدارية اإلداريةالخدماتالخدمات  ))جج

 والتـي   ي توجد في منطقة غرب اربد وقراها،      وتشمل المؤسسات والدوائر الحكومية الت      

 تقدم خدماتها لسكان المنطقة أو سكان المناطق المحيطة بها، وهي عبارة عن بلـديات موزعـة               

محكمـة   إلـى    ضافة باإل يوبا، كفر   أسد، وبلدية الطيبة، وبلدية    كفر   على ثالث مناطق هي بلدية    

 إلـى    باإلضـافة  االجتماعية في قرية حوفا الوسطية،    أسد أيضاً ومركز للتنمية      كفر   شرعية في 

مديرية التنمية االجتماعية ومديرية الزراعة في قرية الطيبة، وبعض مراكز البريد الموزعة على 

  .بعض قرى منطقة الدراسة

 1980اً تكاد تكون معدومة في عام       ولم يشغل االستعمال اإلداري سوى مساحة قليلة جد         

 أما في عام ،من مساحة المنطقة%) 0.01(دونم أي ما نسبته حوالي ) 0.024(حيث قدرت بنحو 

أي مـا نـسبته     ) 0.04( فقد تحسن وضع هذه الخدمات لتغطي مساحة قـدرت بنحـو             2000

)0.02.(%  

   الخدمات الدينية الخدمات الدينية))دد

مقابر ولكن هنا في منطقة الدراسـة تـم         وتشمل الخدمات الدينية المساجد والكنائس وال       

  .التركيز فقط على المساجد والمقابر

دونماً موزعة علـى    ) 42( نحو   1980وقد شغلت استعماالت المساجد والمقابر في عام          

 فقد 2000 أما في عام ،من مساحة منطقة الدراسة%) 0.2(منطقة الدراسة وقراها، أي ما نسبته 

   .%)0.47( أي ما نسبته ،دونما) 95(ارتفع معدل المساحة ليصل 
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   خدمات التسلية والترفيه خدمات التسلية والترفيه))هـهـ

نطقة ولكن لسوء الحظ تم حرمان   تُعد من الخدمات المهمة التي يجب أن تتوافر في كل م            

، الق فهي شبه معدومة ضمن هـذه المنطقـة         منطقة الدراسة من هذه الخدمات على اإلط       مراكز

 يوبا، باإلضافة  كفر   في دوقرة واألخرى في مدينة     فقط على حديقتين أحداهما      وان كانت تقتصر  

بعض المالعب الصغيرة والغير مجهزة بأي تجهيزات، هذا ويوجد في مركز كل لواء نادي              إلى  

  .خمس أشخاص إلى شبابي بسيط ال يتعدى أن يجتمع فيه أكثر من أربع

بناء بعض النـوادي الـشبابية، وعمـل بعـض الحـدائق             إلى   وتحتاج منطقة الدراسة  

مثل هذه الخدمات التي أصبحت      إلى   والمتنزهات العائلية السيما وإن قرى منطقة الدراسة تحتاج       

أن سكان المنطقة يقومون بالذهاب في نهايـة         إلى    إضافة ،من الخدمات المهمة في حياة األفراد     

 ةإحدى المراكز العمرانية المجاور    إلى   مدينة اربد لقضاء وقت إجازتهم أو يتجهون       إلى   األسبوع

مثل برقش والشونة وطبقة فحل في األغوار الشمالية وغيرها، وهذا بدوره يثقـل كاهـل هـذه                 

  .األماكن الترفيهية ويجعلها مكتظة بالسكان من كل مكان

   الخدمات الصناعية الخدمات الصناعية))وو

 وللنظـام الـصناعي   ،تشكل الخدمات الصناعية نظاما يتفرع عن النظـام االقتـصادي          

 وتتألف مدخالت النظام الصناعي . الصناعة أو مستلزماتهامدخالت تشكل في مجموعها مقومات    

 وهي مـستلزمات    ،من رأس المال والمواد األولية والطاقة والعمل والخبرة العلمية والتكنولوجية         

   كما أنها تعتبر معايير رئيسية فـي دراسـة جغرافيـة الـصناعة             ،العملية الصناعية في النظام   

  .)2002 ،صالح(

 ذلك  ،مال نجد أنه يشكل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في الصناعة         وفيما يتعلق برأس ال     

 كما  ،ألنه يسهم في تكاليف إقامة المصنع واستيراد المواد األولية ونفقات توفير الطاقة المحركة            

مواد  إلى   والتي تقسم بدورها  ،  يعد وجود المواد األولية أحد أهم العوامل األساسية لقيام الصناعة         

المواد األولية   إلى    إضافة ، معدني والتي تسهم في دور فعال في عملية التصنيع         أولية ذات أصل  

 ومهما توافرت رؤوس األموال والمواد األولية يبقى اإلنسان هو          .ذات األصل النباتي والحيواني   

  . فهو المنتج والمستهلك للمنتجات الصناعية.)العمل(القوة الفاعلة األساسية في عملية التصنيع 
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أكثـر مـن     إلى    ويعود ذلك  ، قطاع الصناعة في منطقة الدراسة من ضعف شديد        يعاني  

 حيث أن مستوى الدخل الشهري متدني باستثناء بعض األسـر           ،قلة رأس المال  : سبب من أهمها  

يوبا والطيبة   كفر   التي حسنت وضعها عن طريق إقامة بعض الصناعات الخفيفة خاصة في مدن           

دي العاملة خاصة في مجال الصناعة والذي يرافقـه غيـاب           ذلك قلة األي   إلى    أضف ،دوكفر أس 

  .الوعي والتدريب الصناعي

تتميز بعض المدن في منطقة الدراسة بتوفر أنواع من المنشآت الصناعية كالـصناعات               

  فنجد في مدينـة    ،التخطيط والتنظيم  إلى    والحرف البدائية التي تفتقر    ،التحويلية البسيطة والبدائية  

 ومحالت تصليح ،جبانمحالت تصنيع األلبان واأل إلى  إضافة،لمحالت التجاريةيوبا بعض اكفر  

 معاصر الزيتون الحديثة التي أصبحت متوفرة في كل مكان والتي تنتج سـنويا مـا                ،تاالسيار

 التي يجب أن تستخدم فـي       مادة جفت الزيتون   إلى    إضافة ،يفيض عن حاجتها من زيت الزيتون     

 وجـود محـالت     د كما تشهد مدينة الطيبة وكفر أس      ،عة الصابون  صنا كثير من الصناعات منها   

ولعدم وجود المـادة     ،النجارة والحدادة التي ما زال مستواها دون الحد المطلوب لقلة رأس المال           

 بعكس محالت األلبان التي تتسم بتوافر المـادة  ،األولية بشكل يسهل عملية التصنيع في أي وقت 

  . والمحاطة بهذه المراكز،رى والمدن القريبة من معظم الق)الحليب(األولية 

  خدمية أخرىخدمية أخرى استعماالت  استعماالت ))زز

لخدمات الماء والصرف الصحي والكهرباء أهمية كبيرة في حياة اإلنسان، حيث أنها تعد             

مؤشرا للتطور الحضاري ألي مجتمع من المجتمعات، لما لها من دور في رفاه المجتمع وراحة               

ي نمو أي مدينة وتطورها اجتماعياً واقتصادياً، فهي تـسهم فـي            أبنائه ولما لها من دور كبير ف      

جذب رؤوس األموال واستغاللها في النشاطات االقتصادية المختلفة الصناعية منها والزراعيـة            

  .والتجارية

 عن طريـق شـبكة أنابيـب الميـاه     اه فهي متوفرة تقريباً في كل تجمع  أما خدمات المي  

رها وصالحيتها لالستعمال، أما يما يخص خـدمات الـصرف          الحكومية والتي تتميز بقلة أسعا    

الصحي فهي غير متوفرة على اإلطالق ضمن قرى منطقة الدراسة، حيث مـا زالـت عمليـة                 

التخلص من الفضالت السائلة والصلبة للمنازل عن طريق الحفر االمتصاصية، األمـر الـذي              

  .عجة خاصة في فصل الصيفيسيء لجو المنطقة ويسبب انتشار بعض الحشرات الضارة والمز
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أما خدمات الكهرباء فهي متوفرة عن طريق محوالت توجد في بعض المناطق التي تمتد    

لجميع المراكز العمرانية بال استثناء، إال أن ارتفاع أسعار الكهرباء التي يعاني منها المواطنون              

  .من أبناء المنطقة تعتبر السيئة الوحيدة في هذا القطاع

  عمال بغرض النقل والمرورعمال بغرض النقل والمرورالستالستاا: : خامساًخامساً

يشكل النقل جزءاً أساسياً ورئيساً من استعماالت األراضي، لما له من دور واضح وكبير 

 إلى  في زيادة االتصال والتفاعل داخل الجزء الريفي والحضري والمناطق المجاورة، مما يؤدي           

ور شـبكة النقـل     نشوء نمط متطور اجتماعياً واقتصادياً داخله، ويشمل استعمال النقل والمـر          

  .في قرى منطقة الدراسة) المواصالت(

 أي مـا    ،دونمـا ) 6.245( حوالي   1980فقد شغلت شبكة النقل في منطقة الدراسة لعام         

 وازدادت المساحة المستغلة الستعمال النقل والمرور       ،من مساحة منطقة الدراسة   %) 2.6(نسبته  

 أي مـا نـسبته      ،دونمـا ) 9.047( لتشمل نحـو     2000على حساب االستعمال الزراعي لعام      

)4.2.(%  

  :وتشمل شبكة النقل في منطقة الدراسة على أنواع الطرق التالية* 

   الطرق أو الشوارع الرئيسية-

من %) 0.79( بنسبة   ،دونما) 1.600( ما يقدر بنحو     1980وشغلت هذه الطرق في عام      

 مـا   أو ،2000 لعـام    ،ادونم) 2.330( بينما شغلت هذه الطرق مساحة       ،مساحة منطقة الدراسة  

  . %)1.7(نسبته 

   الطرق أو الشوارع الفرعية أو الثانوية-

مـن  %) 0.93( أي ما نـسبته    ،دونما) 1.860( نحو   1980شغلت هذه الطرق في عام      

  .%)1.8( أي ما نسبته،دونما) 3.660( إلى  ارتفعت2000 وفي عام ،مساحة منطقة الدراسة

  رابية غير المعبدة الطرق أو الشوارع الزراعية أو الت-

، أي ما   1980 من مساحة منطقة الدراسة في عام        ،دونماً) 2.550(شغلت ما يقارب من     

 أي مـا يقـدر     ،دونمـاً ) 3.050( لتـصل نحـو      2000، وارتفعت في عـام      %)1.26(نسبته  

  .%)1.51(بنحو
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  أراضي الفضاءأراضي الفضاء: : سادساًسادساً

 مـساحة منطقـة     دونماً من ) 80.660(مساحة  ) غير المعمورة (شغلت أراضي الفضاء    

دونماً ) 66.049( لتصل إلى  2000وانخفضت في عام    %) 39.9( أي بنسبة    1980الدراسة عام   

 إلـى   ، ويعزى هذا االنخفاض في األراضي الفضاء      %)32,9( أي ما نسبته     ،من مساحة المنطقة  

نشوء الكثير من العمارات والبيوت على حساب هذه األراضي واألراضي الزراعية، فلو أمعنـا              

 لوجدنا أن هذه األراضي واضحة بشكل كبير لعدم وجود          1980ظر في خارطة المنطقة لعام      الن

 المليئة بالمنازل التي كان لها األثـر الـسلبي علـى            2000أي عائق فيها، بعكس خارطة عام       

  .قةاألراضي الزراعية وبالتالي على طبيعة المنط

 في منطقة الدراسـة     لذكر السابقة ا  استعماالت األراضي ) 30(و) 29(ويوضح الشكالن   

  .2000 و1980لعامي 
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  الرابعالرابعالفصل الفصل 

  أمناط التنمية وتوزيعها املكانيأمناط التنمية وتوزيعها املكاني
  

  

  ..مقدمةمقدمة: : أوالًأوالً

  ..عوامل التنميةعوامل التنمية: : ثانياًثانياً

  ..تركيب العوامل التنمويةتركيب العوامل التنموية: : ثالثاًثالثاً

  توزيع الدرجات العاملية لألنماط التنمويةتوزيع الدرجات العاملية لألنماط التنموية: : رابعاًرابعاً

  .. الوحدات المكانية الوحدات المكانية بين بينالتحليل البياني للدرجات العامليةالتحليل البياني للدرجات العاملية: : خامساًخامساً

  نتائج التصنيف العنقودي للتجمعات السكانية وتوزيعها المكانينتائج التصنيف العنقودي للتجمعات السكانية وتوزيعها المكاني: : سادساًسادساً
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  رابعرابعالفصل الالفصل ال

  أمناط التنمية وتوزيعها املكانيأمناط التنمية وتوزيعها املكاني
  

  مقدمةمقدمة: : أوالًأوالً

من خالل  يمكن أن تقاس درجة التنمية أو المستوى الذي وصلت إليه في تحقيق أهدافها                

ستخدم متغير واحد في قياس التنمية وفق معيار اقتصادي         وقد ي . استعمال متغيرات أو مؤشرات   

الفردي من الطاقة مثالً، وكنصيب الفرد من       مباشر كالدخل الفردي، أو غير مباشر كاالستهالك        

  .)1986 الحنيطي،(اإلنتاج الصناعي 

وهناك مؤشرات لقياس التنميـة كالمؤشـرات االقتـصادية والمؤشـرات االجتماعيـة               

ألساسية، ومؤشرات الرفاه ونوعية الحياة، وتستعمل مؤشـرات الحاجـات   ومؤشرات الحاجات ا  

  :األساسية في عدة استعماالت نذكر منها

  .مؤشر حاجة التنمية على المستوى القطري أو المحلي •

 .أدلة لقياس االستهالك أو بنود من االستهالك الالزم لتحسين الرفاه •

    .الخدمات العامة المقدمةقياس جهود منظومة  •

من اجل دراسة العالقات المتداخلة ) Factor Analysis(يستخدم أسلوب التحليل العاملي و  

والمعقدة بين عدد من المتغيرات التي تمثل بعض الخصائص والمزايا لعدد من المناطق أو نقاط               

اختصار عدد المتغيرات الكبير والعالقات المهمة بين هـذه          إلى   المشاهدة، ويهدف هذا األسلوب   

ات في عدد محدد من العوامل، أو األبعاد التي تساعد في اكتـشاف محتـوى المنطقـة                 المتغير

 بحيث يوفر إمكانية لبيان حجم االختالف، والتبـاين بـين            وأهم المتغيرات والعالقات   وتركيبها

  ).Murdie, 1969(الوحدات المكانية 
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   عوامل التنمية عوامل التنمية::ثانياًثانياً

لتحليل العـاملي، واألهميـة بالنـسبة        المستخلصة من ا    طأال نما ) 31(يوضح الجدول     

للعوامل المشتقة حسب نسبة مساهمتها في تفسير التباين الكلي على أسـاس الجـذور الكامنـة                

)Eigen Values (التباين المفسر الذي يفسره العامل في  إلى لكل عامل، وذلك من خالل اإلشارة

مـن  %) 77.34(ما نـسبته    المتغيرات الداخلة في الدراسة، حيث ظهرت ثالثة عوامل فسرت          

مـن  %) 22.66(مجموع التباين الكلي المفسر لظاهرة التنمية فـي منطقـة الدراسـة، أي أن               

المعلومات فقدت عند استخدامها، والجدول التالي يوضح عدد هذه العوامل ومشاركة كل منها في         

  .تفسير الظاهرة قيد الدراسة

  )31(جدول 
 مساهمته في تفسير التباين الكلي لظاهرة ي ونسبةاألنماط المستخلصة من التحليل العامل

  التنمية في منطقة الدراسة
نسبة التباين المفسر   %نسبة التباين المفسر  القيمة المميزة  األنماط والعوامل

  %التراكمية 
  52.93  52.93  7.41  العامل األول
  66.77  13.84  1.94  العامل الثاني
  77.34  10.57  1.48  العامل الثالث

  .عمل الباحث: مصدرال  *

أن العوامل التي ظهرت في هذه الدراسة تفسر نسباً مختلفـة           يتضح من الجدول السابق       

من التباين الكلي المفسر    %) 52.93(من التباين الكلي، إذ نجد أن العامل األول ساهم في تفسير            

مـن  %) 24.41 (للتنمية في منطقة الدراسة، بينما فسر العامالن الثاني والثالث معاً ما نـسبته            

  .مجموع التباين المفسر

لذلك البد من دراسة كل عامل على حدة وتحليله، من أجل توضيح األنماط التي ينـتظم                  

 فيها حسب العوامل، ومن ثم تصنيف الدرجات العاملية لكل عامل، ثـم رسـم خـرائط                 ماإلقلي

  .الدرجات العاملية لبيان التوزيع المكاني لهذه العوامل

   العوامل التنموية العوامل التنمويةببتركيتركي  ::ثالثاًثالثاً

 درجات تشبعات العوامل بالمتغيرات، حيث تبين مقدار االرتبـاط          )32(يوضح الجدول     

بين العامل المحدد والمتغيرات التي تضمنتها المصفوفة األصلية الذي يتراوح بـين االرتبـاط              
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عدم وجود   إلى   )صفر(، وتشير درجة التشبع     )1-(، واالرتباط السلبي التام     )1(+اإليجابي التام   

  .ارتباط بين كل متغير من المتغيرات، وذلك العامل

  :وقد أسفرت نتائج التحليل العاملي عن وجود ثالثة عوامل هي  

  .عامل الخدمات: العامل األول -

 .العامل االجتماعي: العامل الثاني -

 .العامل الزراعي: العامل الثالث -

  )32(جدول 
  )Varimax Rotation(وير  التد باستخدام طريقةصفوفة تشبعات العواملم

  العامل الثالث  العامل الثاني  العامل األول  المتغير
  0.057-  0.218  0.907  نسبة األندية الرياضية
  0.210-  0.163  0.895  نسبة محطات الوقود

  0.837  0.150  0.053  نسبة مالكي األراضي الزراعية
  0.110-  0.227  0.906  نسبة وجود مقاهي إنترنت

  0.058-  0.763  0.147  دارس الثانوية إناثنسبة وجود الم
  0.163-  0.904-  0.276-  نسبة األميين

  0.169  0.435-  0.07  نسبة المتعطلين عن العمل
  0.303  0.566  0.672  نسبة توافر الكهرباء

  0.038  0.505  0.815  نسبة توافر الماء
  0.003  0.003  0.857  نسبة ملكية سيارة خصوصي

  0.142-  0.862-  0.253-  نسبة تريبة الحيوانات
  0.262  0.660  0.600  نسبة توافر طرق معبدة

  0.469  0.633-  0.340-  نسبة زراعة األشجار المثمرة
  0.621  0.402-  0.486-  نسبة زراعة المحاصيل الحقلية

  .عمل الباحث: المصدر  *

  

ط  أن إشارة االرتباط الموجبة والسالبة تبـين نـوع االرتبـا           ويظهر من الجدول السابق     

واتجاهه بين كل متغير من المتغيرات والعامل المحدد في التحليل، ويتم تفسير العوامل حـسب               

أهميتها في هذه الدراسة، وذلك من أجل معرفة المؤشرات الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية            

  .للتنمية

  :الفئات التالية إلى Factor Scoresوتم توزيع الدرجات العاملية   

  ). فأكثر1(تفع وتتراوح قيمة الدرجات العاملية المستوى المر -

 ).1أقل من  إلى من صفر(المستوى المتوسط وتتراوح قيمة الدرجات العاملية  -

  ).أقل من صفر(المستوى المنخفض وتتراوح قيمة الدرجات العاملية  -
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  )عامل الخدمات: (العامل األول

رتبطة به، وكذلك قيمة نـسبة      يعتبر هذا العامل من أهم العوامل من حيث المتغيرات الم           

من %) 52.93(التباين الذي تم تفسيره بواسطته، حيث بلغت نسبة التباين المفسر من هذا العامل       

 التشبعات  وضح الجدول التالي  وي%) 7.41(التشتت الكائن في مصفوفة المعلومات بقيمة مميزة        

  .العالية لهذا العامل

  )33(جدول 
  )Varimax Rotation( طريقة د التدوير باستخداممصفوفة تشبعات العامل األول بع

  قيمة التشبع   المتغير
  0.907  نسبة األندية الرياضية
  0.895  نسبة محطات الوقود

  0.906  نسبة وجود مقاهي إنترنت
  0.672  نسبة توافر الكهرباء

  0.815  نسبة توافر الماء
  0.857  نسبة ملكية سيارة خصوصي

  .عمل الباحث: المصدر  *

 أن تشبعات العامل األول في المتغيرات تراوحـت مـا بـين        ضح من الجدول السابق   يت  

وتظهر مصفوفة تشبعات العوامل أن هناك ارتباطاً واضحاً وإيجابياً مرتفعاً          ) 0.672 -0.907(

فأكثر لمتغيري األندية الرياضية، ووجود مقاهي اإلنترنت، وهذا يدل على ارتفاع           % 90بمقدار  

 خالل ارتفاع قيم التشبع اإليجابية بالنسبة لهذين المتغيرين، ولهذا تم تسميته            مستوى الخدمات من  

  ).بعامل الخدمات(

والمقصود بالتشبعات مقادير االرتباطات بين المتغيرات األصلية، والعامل المتشبع وهذه            

ع القيم هي األساس الذي تحدد على ضوءه تبعية المتغيرات لعواملها، وكلما كبرت قيمـة التـشب          

  .كلما كان المتغير أكثر قرباً للعامل المشتق

هذا العامل كانت ذات قيم أكبر من قـيم          إلى   وبما أن مجموعة المتغيرات التي انضمت       

أن األنشطة التي تمارس فيها ترتبط بسمات قطـاع          إلى    إضافة ،المتغيرات في العوامل األخرى   

ات وذلك الرتفاع نـسبة المتغيـرات       الخدمات، فقد رأى الباحث أن يطلق عليه اسم عامل الخدم         

ارتفاع قيمة نسبة التباين الذي تم تفسيره من توافر  إلى  وعددها، إذ بلغت ستة متغيرات باإلضافة     

  .الماء والكهرباء ومحطات الوقود وتوافر ملكية سيارة خصوصي
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في مناطق الدراسـة  ) عامل الخدمات(وتتوزع مستويات الدرجات العاملية للعامل األول    

  :كما يلي

 أسـد،    كفر   كفر يوبا، الطيبة،  (مراكز  : المستوى المرتفع لخصائص عامل الخدمات ويشمل      -

  ).سوم، بيت يافا

صما، زحر، دوقرا، قمـيم،     (مراكز  : المستوى المتوسط لخصائص عامل الخدمات ويشمل      -

 ).حوفا

 كفـر   دير السعنة، ججـين،   (مراكز  : المستوى المنخفض لخصائص عامل الخدمات ويشمل      -

عـان،   كفـر    حتا، جمحا، ناطفة، هام، مخربا، مندح، زبدة الوسطية، أبسر أبو علي، قم،           ر

 ).الخراج، صيدور

  )العامل االجتماعي (:العامل الثاني

يأتي هذا العامل في المرتبة الثانية من بين العوامل التي ظهرت من تحليل بيانات منطقة                 

من مجمـوع التبـاين الكلـي       %) 13.84 (الدراسة، حيث ساهم هذا العامل في تفسير ما نسبته        

  .والجدول التالي يوضح التشبعات لهذا العامل%) 1.94(لظاهرة التنمية وبقيمة مميزة 

  )34(جدول 
  )Varimax Rotation( طريقة  العامل الثاني بعد التدوير باستخداممصفوفة تشبعات

  قيمة التشبع  اسم المتغير
  0.763  نسبة وجود المدارس الثانوية إناث

  0.904-  نسبة األميين
  0.435-  نسبة المتعطلين عن العمل

  0.862-  نسبة تربية الحيوانات
  0.660-  نسبة توافر طرق معبدة

  .عمل الباحث: المصدر  *

أن المتغيرات التي ارتبطت بهذا العامل ترتبط بدرجات تشبع         يتضح من الجدول السابق       

) -0.904-0.763(عامل في المتغيرات ما بـين  متفاوتة في القيم، حيث تراوحت تشبعات هذا ال 

المتغيرات والمؤشرات التي تشبعت بصورة عالية بهذا العامـل تتعلـق بوجـود              إلى   مما يشير 

  كفـر   مدارس ثانوية إناث، وتوافر طرق معبدة حيث أخذ هذان المتغيران نسبة موجبة، لكل من             

وجود شارع دولي يطلق     إلى   ضافة وترتفع هذه النسب باإل    .يوبا وقميم وقم وكفر عان والخراج     

يمر بهذه القرى لذلك جاء نسبة توافر طرق معبدة موجبة بخالف غيرهـا             ) شارع الستين (عليه  

من نسب المتغيرات األخرى التي جاءت سالبة مثل نسبة األميين ونسبة المتعطلين عن العمـل               

  .ونسبة تربية الحيوانات
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فـي منطقـة    ) العامل االجتمـاعي  ( الثاني   وتتوزع مستويات الدرجات العاملية للعامل      

  :الدراسة كما يلي

 كفـر   كفر يوبا، قميم، قم،   (مراكز  : المستوى المرتفع لخصائص العامل االجتماعي ويشمل      -

  ).عان، الخراج

الطيبـة، صـما، حوفـا      (مراكز  : المستوى المتوسط لخصائص العامل االجتماعي ويشمل      -

 ).الوسطية، ناطفة، سوم، زحر

كفر أسـد، بيـت يافـا،       (مراكز  : خفض لخصائص العامل االجتماعي ويشمل    المستوى المن  -

 رحتا، جمحا، هام، مخربا، مندح، زبدة الوسطية، أبـسر           كفر   دوقرة، دير السعنة، ججين،   

  ).أبو علي، صيدور

  )العامل الزراعي (:العامل الثالث

ة في منطقـة    من التباين الكلي في ظاهرة التنمي     %) 10.57(ساهم هذا العامل في تفسير        

 التشبعات العاليـة والمرتفعـة لهـذا        ويوضح الجدول التالي  %) 1.48(ة مميزة   الدراسة، وبقيم 

  .العامل

  )35(جدول 
  )Varimax Rotation( طريقة مصفوفة تشبعات العامل الثالث بعد التدوير باستخدام

  قيمة التشبع  المتغير
  0.837  نسبة مالكي األراضي الزراعية

  0.469  جار المثمرةنسبة زراعة األش
  0.621  نسبة زراعة المحاصيل الحقلية

  .عمل الباحث: المصدر  *

 أن تشبعات العامل الثالث فـي المتغيـرات تراوحـت مـا بـين            يظهر الجدول السابق    

) 0.621(وكان أهم هذه التشبعات متغير نسبة مالكي األراضي الزراعيـة           ) 0.469 -0.837(

ولذلك يمكن تـسمية هـذا العامـل بالعامـل          %) 0.621(لية  تلتها نسبة زراعة المحاصيل الحق    

  .الزراعي

ويمكن القول أن منطقة الدراسة تهتم بالنشاط الزراعي من خالل ارتفاع قيم التـشبعات                

اإليجابية خاصة في نسبة مالكي األراضي الزراعية والتي سادت معظمها في سوم ومخربا وقم              

  .اع نسبة مالكي األراضي الزراعيةوصيدور وهي مستوطنات بشرية تتميز بارتف
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في منطقة الدراسـة كمـا      ) العامل الزراعي (وتتوزع مستويات الدرجات للعامل الثالث        

  :يلي

ـ سوم، مخربا، مندح، ق   (مراكز  : المستوى المرتفع لخصائص العامل الزراعي ويشمل      - يم، م

  ).صيدور

ا، الطيبـة، صـما،     كفريوب(مراكز  : المستوى المتوسط لخصائص العامل الزراعي ويشمل      -

 ).عان كفر حوفا الوسطية، زبدة الوسطية،

كفر أسد، زحر، بيت يافا،     (مراكز  : المستوى المنخفض لخصائص العامل الزراعي ويشمل      -

  ). رحتا، جمحا، ناطفة، هام، إبسر أبو علي، الخراج كفر دوقرة، دير السعنة، قميم، ججين،

  مويةموية توزيع الدرجات العاملية لألنماط التن توزيع الدرجات العاملية لألنماط التن::رابعاًرابعاً

للعوامل الـثالث سـالفة   ) Factor Scores Distribution(سيتم توزيع الدرجات العاملية   

الذكر على خرائط الوحدات المكانية في منطقة الدراسة، وذلك بهدف التعـرف علـى االمتـداد      

  .المكاني لكل عامل من العوامل

منها موجبة وفئة   ثالث فئات متدرجة اثنتين      إلى   وقد قسمت الدرجات في جميع العوامل       

  :واحدة سالبة وهذه الفئات هي

  .)1≥(الفئة األولى الموجبة   -

  ).1 < -صفر (الفئة الثانية الموجبة المتوسطة   -

  ).صفر< (الفئة الثالثة السالبة   -

لمناطق ) Factor Scores Distribution( يوضح توزيع الدرجات العاملية والجدول التالي  

  .مخرجةالدراسة وفقاً للعوامل ال

  )36(جدول 
  دراسة وفقاً للعوامل المستخرجةالدرجات العاملية لمناطق ال

  العامل الثالث  العامل الثاني  العامل األول  المراكز  الرقم
  0.26  1.06  1.14  كفر يوبا   .1
  0.64  0.34  1.14  الطيبة   .2
  0.38  0.06  0.69  صما   .3
  0.79-  0.25-  1.97  كفر أسد   .4
  1.02  0.01  1.32  سوم   .5
  0.37-  0.15  0.91  زحر   .6
  0.91-  0.03-  1.26  بيت يافا   .7
  0.88-  0.26-  0.98  دوقرة   .8
  0.13-  0.03-  0.13-  دير السعنة   .9
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  العامل الثالث  العامل الثاني  العامل األول  المراكز  الرقم
  0.85-  1.22  0.71  قميم   .10
  0.90  0.74  0.51  حوفا الوسطية   .11
  0.76-  0.36-  0.50-  ججين   .12
  0.51-  0.94-  0.58-  كفر رحتا   .13
  1.09-  0.25-  0.98-  جمحة   .14
  1.07-  0.00  0.89-  ناطفة   .15
  2.05-  0.90-  1.09-  هام   .16
  1.62  1.57-  0.21-  مخربا   .17
  1.63  0.79-  0.69-  مندح   .18
  0.75  1.18-  0.65-  زبدة الوسطية   .19
  0.18-  1.65-  0.47-  أبسر أبو علي   .20
  1.32  1.04  0.89-  قم   .21
  0.72  2.40  1.38-  كفرعان   .22
  0.78-  1.80  1.54-  الخراج   .23
  1.13  0.61-  0.63-  صيدور   .24

  .عمل الباحث: المصدر •

  ))عامل الخدماتعامل الخدمات ( (األولاألولتوزيع المكاني للعامل التنموي توزيع المكاني للعامل التنموي الال

توزيع مناطق الدراسة في ثالث فئات متدرجة وفقـاً للـدرجات           يوضح الجدول التالي      

  .العاملية للعامل األول

  )37(جدول 
  )عامل الخدمات  (ية للعامل األولالتوزيع المكاني للدرجات العامل

حدود الفئة من   الفئة
  األعلى

  العدد  )لتجمعات السكانيةا(المراكز 

  5   أسد، سوم، بيت يافا كفر كفر يوبا، الطيبة،  1 ≥  .1
  5  صما، زحر، دوقرا، قميم، حوفا الوسطية  1 < -صفر   .2
 رحتا، جمحا، ناطفة، هام، مخربـا،        كفر   دير السعنة، ججين،    صفر<   .3

 عان، الخراج،    كفر   مندح، زبدة الوسطية، أبسر أبو علي، قم،      
  صيدور

14  

  .عمل الباحث: المصدر  *

  

 كفر يوبا، الطيبة،  (أن الفئة األولى تضمنت خمسة مراكز هي        يتضح من الجدول السابق       

مما يعني أن أقوى ارتباط للعامل األول يقـع ضـمن هـذه المراكـز         )  بيت يافا  كفرأسد، سوم، 

  .رتفعةالخمسة، حيث تتصف هذه التجمعات بتوافر السمات الحضرية والكثافة السكانية الم
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وتتميز مناطق هذه الفئة بارتفاع وتوافر الخدمات العامة فهي األقوى ارتباطاً بالعامـل               

أنها مركزاً   إلى    يوبا والطيبة وكفر أسد مراكز لكل لواء باإلضافة         كفر   األول حيث تعتبر منطقة   

 ومحطـات   للنشاطات االقتصادية في كل لواء حيث تتوافر نسبة عالية جداً من األندية الرياضية            

  .الوقود ومقاهي اإلنترنت، والكهرباء والماء وملكية السيارات الخاصة في مثل هذه المراكز

ويرتبط العامل األول مع الفئة الثانية من التجمعات السكانية ارتباطاً إيجابياً متوسطاً، وقد   

" الوسطيةصما، زحر، دوقرا، قميم، حوفا      : "تضمنت هذه الفئة خمسة تجمعات سكانية أيضاً هي       

وحيث كانت فيها نسبة االرتباط بين صفر وأقل من واحد، لتكون فيها نسبة المتغيـرات التـي                 

صنفت تحت عامل الخدمات أقل من الفئة السابقة حيث تعتبر مناطق زحـر ودوقـرة بمثابـة                 

مستوطنات متقدمة فهي تتميز بوجود إعداد جيدة من األندية الرياضية وتوافر الكهرباء والمـاء              

الكي السيارات الخاصة ويظهر هذا من خالل النسب التي بينها التحليل حيث أخـذت قريـة                وم

  ).0.91(وقرية زحر ) 0.98(دوقرة ما نسبته 

وتتدنى االرتباطات بالعامل األول مع ما بقي من التجمعات السكانية، وهي التي أخـذت                

التخلف، ولعل من المؤشـرات     قيماً سلبية وذلك ألن القطاع الخدمي في هذه المراكز يعاني من            

على ضعف هذا العامل عدم وجود أي نادي رياضي أو محطة وقود أو مقهـى إنترنـت فـي                   

  .المنطقة نتيجة لتدني الدخل ورأس المال وضعف القدرة على امتالك مثل هذه الخدمات

  ).عامل الخدمات( التوزيع المكاني للدرجات العاملية للعامل األول )31(ويوضح الشكل   
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  )العامل االجتماعي(التوزيع المكاني للعامل التنموي الثاني 

 توزيع مناطق الدراسة في ثالث فئات متدرجة وفقـاً للـدرجات            يوضح الجدول التالي    

  ).العامل االجتماعي(العاملية للعامل الثاني 

  )38(جدول 
  )العامل االجتماعي(التوزيع المكاني للدرجات العاملية للعامل الثاني 

حدود الفئة من   لفئةا
  األعلى

  العدد  )التجمعات السكانية(المراكز 

  5  عان، الخراج كفر،كفر يوبا، قميم، قم  1 ≥  .1
  6  الطيبة، صما، حوفا الوسطية، ناطفة، سوم، زحر  1 < -صفر   .2
 رحتـا،    كفـر    كفر أسد، بيت يافا، دوقرا، دير السعنة، ججين،         صفر<   .3

ة الوسطية، أبسر أبـو علـي،       جمحا، هام، مخربا، مندح، زبد    
  صيدور

13  

  .عمل الباحث: لمصدرا  *

 أن أعلى االرتباطات المكانية للعامل التنموي الثاني تـضمنت      يتضح من الجدول السابق     

 عان، الخراج، حيث تتميز هذه التجمعات        كفر    يوبا، قميم، قم،    كفر   خمسة تجمعات سكانية هي   

فقط مثل وجود المدارس الثانويـة       ها الخدمات األساسية  بعدم توافر كل االحتياجات، إذ توجد في      

والمراكز الصحية والفرعية إال أنها تتميز بعض المتغيرات االجتماعية العالية مثل نسبة تـوافر              

  .طرق معبدة، فمعظم هذه المراكز ذات مساحة متوسطة وعدد سكان قليل نوعاً ما

 واالرتباط السلبي للفئة الثالثة مع العامل       ويعود االرتباط اإليجابي المتوسط للفئة الثانية،       

كونها تجمعات تتصف بتناثر وتباعد المساكن حيـث تتنـاثر معظـم هـذه               إلى   التنموي الثاني 

التجمعات على المساحة المحددة، وكذلك فهي تعاني من انخفاض في مستوى نـسبة األميـين،               

  .ونسبة المتعطلين عن العمل وكذلك تربية الحيوانات

العامـل  ( التوزيع المكاني للـدرجات العامليـة للعامـل الثـاني            )32(لشكل  ويوضح ا   

  ).االجتماعي
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  )العامل الزراعي(التوزيع المكاني للعامل التنموي الثالث 

 توزيع مناطق الدراسة في ثالث فئات متدرجة وفقـاً للـدرجات            يوضح الجدول التالي    

  ).العامل الزراعي(العاملية للعامل الثالث 

  )39(ل جدو
  )العامل الزراعي( للعامل الثالث التوزيع المكاني للدرجات العاملية

حدود الفئة من   الفئة
  األعلى

  العدد  )التجمعات السكانية(المراكز 

  5  سوم، مخربا، مندح، قم، صيدور  1 ≥  .1
  كفر كفر يوبا، الطيبة، صما، حوفا الوسطية، زبدة الوسطية،  1 < -صفر   .2

  عان
6  

  كفر كفر أسد، زحر، بيت يافا، دوقرة، دير السعنة، قميم، ججين،  صفر<   .3
  رحتا، جمحا، ناطفة، هام، أبسر أبو علي، الخراج

13  

  .عمل الباحث: المصدر  *

سـوم، مخربـا،    ( أن الفئة األولى تضمنت خمس مراكز هي         يتضح من الجدول السابق     

 يقع ضمن هذه المراكـز، حيـث        مما يعني أن أقوى ارتباط للعامل الثالث      ) مندح، قم، صيدور  

منخفضة، وتعتبر مركزاً للنشاطات االقتـصادية     إلى   تتصف هذه التجمعات بكثافة سكانية معتدلة     

أن  إلى   حيث ترتبط بالنشاط الزراعي أو ترتفع فيها نسبة العمالة الدائمة في الزراعة، باإلضافة            

ة زراعـة المحاصـيل الحقليـة       هذه التجمعات يرتفع فيها نسبة مالكي األراضي الزراعية ونسب        

أيضا، ويتسم النمط الزراعي فيها بتقدمه النسبي ويستدل على ذلك من خالل ارتفاع نسبة مالكي               

األراضي الزراعية وكذلك نسبة زراعة المحاصيل الحقلية كالحبوب مثل القمح والشعير والعدس            

  .وغيرها

ات التعاونية والخيرية في هذه     أما من ناحية الخدمات االجتماعية فهناك دور جيد للجمعي          

المراكز وخاصة الجمعيات التعاونية الزراعية التي توفر للمزارعين التوعية واإلرشاد الزراعي           

  .والبيطري، وتساهم في حل مشكالت المزارعين وتوفير متطلباتهم

ـ               طاً، ويرتبط العامل الثالث مع الفئة الثانية من التجمعات السكانية ارتباطاً إيجابياً متوس

 يوبا، والطيبة وصما، وحوفـا الوسـطية         كفر   وقد تضمنت هذه الفئة ستة تجمعات سكانية هي       

 وزبدة الوسطية وكفر عان، وترتبط المنشآت االقتصادية في هذه الفئة بالقطاع الزراعي، إضافة            

ذلك فإن هذه التجمعات تمارس النشاط الزراعي الذي يعتمد على الزراعة البعلية أكثر مـن               إلى  

اعتماده على الزراعة المروية، كما تعرف أيضاً هذه التجمعات بزراعتها للمحاصيل الحقلية، كما 

  .يعتمد السكان في معيشتهم على الزراعة وتربية الثروة الحيوانية
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وتتدنى االرتباطات بالعامل الثالث مع باقي التجمعات السكانية وتأخذ قيماً سلبية وذلـك               

ه المناطق يعاني من التخلف نتيجة ممارسات خاطئـة للمـزارعين،   ألن القطاع الزراعي في هذ 

ولعل من المؤشرات على ضعف الزراعة وعدم تقدمها في هذا النمط هو تدني اسـتخدام اآلالت       

 التوزيع  )33(ويوضح الشكل    .الزراعية نتيجة لتدني رأس المال وضعف القدرة على استخدامها        

  ).العامل الزراعي(الث المكاني للدرجات العاملية للعامل الث

   العاملية بين الوحدات المكانية العاملية بين الوحدات المكانيةللدرجاتللدرجات   التحليل البياني التحليل البياني::خامساًخامساً

بناء على توزيع الدرجات العاملية لألنماط التنموية الثالثة الموجـودة ضـمن منطقـة                

الدراسة، تم تحديد مدى ارتباط الوحدات المكانية باألنماط الناتجة من التحليل العـاملي، ومـن               

اقشة الدرجات العاملية يمكن التعرف على مدى التباين القائم بين الوحدات المكانية فـي             خالل من 

  .منطقة الدراسة
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ولتوضيح هذا التباين سيتم توقيع الدرجات العاملية الناتجة من التحليل العـاملي علـى                

واحد، وذلك مجموعات وفق عاملين بدالً من عامل        إلى   رسوم بيانية لتصنيف التجمعات السكانية    

بتوقيع الدرجات العاملية للعامل األول مقابل كل من العامل الثاني والعامل الثالث نظراً ألهميته              

وارتفاع نسب مشاركته، وإمكانية قبوله في تفسير التباين القائم بين الوحدات المكانيـة ضـمن               

  .منطقة الدراسة

  نيني العاملية للعامل األول مقابل العامل الثا العاملية للعامل األول مقابل العامل الثاالدرجاتالدرجاتتوزيع توزيع 

 توزيع الدرجات العاملية للعامل األول مقابل العامل الثـاني حيـث            )34(يوضح الشكل     

  :تظهر المجموعات التالية
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   مقابل الدرجات العاملية للعامل الثانياألول الدرجات العاملية للعامل توزيع) 34(شكل 
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  رتفعمجموعة المراكز ذات االرتباط الم

ترتبط التجمعات السكانية في هذه المجموعة إيجابياً مع العامل األول والعامل الثـاني،               

  ).كفر يوبا، قميم، حوفا، الطيبة، صما، زحر، سوم(وتشمل كالً من 

وهي مجموعة متقاربة نوعاً ما، وتعود إيجابية االرتباط لهذه المنـاطق كونهـا تـشكل          

مبعثرة، مما يدل أن الخصائص التي تتسم فيهـا متقاربـة،           مجموعة متقاربة في التوزيع وليس      

حيث تمتاز هذه المراكز بمستوى خدماتي متقدم إذ تنتشر الخدمات التعليمية والسيما الثانويـة،              

توافر األندية الرياضية    إلى   والخدمات الصحية متمثلة بالمراكز الصحية الشاملة واألولية، إضافة       

  .الطيبة يوبا وفر كبشكل كبير خاصة في

  مجموعة المراكز ذات االرتباط فوق المتوسط

ترتبط المراكز في هذه المجموعة إيجابياً مع العامل األول وسلباً مـع العامـل الثـاني                  

وترتبط هذه المراكز إيجابياً بالعامل األول ) كفر أسد، ودوقرة، وبيت يافا(وتشمل كالً من مراكز 

ات من أندية رياضية ومحطـات وقـود، وشـبكات          كونها مناطق تتميز بارتفاع مستوى الخدم     

  .الكهرباء والماء

 الحالة االجتماعية فنرى ارتفاع لنـسبة       فضع إلى   وتعود سلبية االرتباط للعامل الثاني      

ارتفاع في عدد الـسكان      إلى   ارتفاع نسبة المتعطلين عن العمل الذي يرجع       إلى   األميين، إضافة 

  . قطاعنوعا ما أو عدم الرضا عن العمل في أي

  مجموعة المراكز ذات االرتباط المتوسط

ترتبط المراكز في هذه المجموعة سلباً مع العامل األول وإيجاباً مـع العامـل الثـاني،                  

، وتعود سلبية االرتباط مـع      )كفر عان، الخراج، قم، دير السعنة، ناطفة      (وتشمل كالً من مراكز     

توافر الخدمات األولية وسـوء توزيعهـا،       العامل األول في هذه المراكز بسبب وجود تباين في          

وضعف أدائها، إذ ينعدم على سبيل المثال وجود أي نادي رياضي أو محطة وقـود أو محـل                  

إنترنت في هذه المجموعة من المراكز، ولكن بالمقابل تتميز كل من قم والخراج وكفـر عـان                 

بة المتعطلين عن العمـل     اعتدال نس  إلى   ودير السعنة بوجود مدارس ثانوية في كل قرية، إضافة        

  .واألميين فيها ليصبح تفسيراً إليجابية هذه المراكز مع العامل الثاني وهو العامل االجتماعي

  مجموعة المراكز ذات االرتباط المتدني

ترتبط المراكز في هذه المجموعة سلباً مع العاملين األول والثاني وتشمل كالً من مراكز                

وتعود )  رحتا، هام، زبدة، الوسطية، مخربا، أبسر أبو عليفر  كجمحا، ججين، صيدور، مندح،(

تدني المستويين الخدماتي واالجتماعي نتيجـة       إلى   سلبية االرتباط ما بين العاملين األول والثاني      
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ارتفاع نسبة األمية وكذلك نـسبة   إلى عدم كفاية الخدمات التعليمية والصحية واإلدارية باإلضافة      

  .ما جعلها مراكز ذات مستوى متدني نوعا ماالمتعطلين عن العمل م

  توزيع الدرجات العاملية للعامل األول مقابل العامل الثالث

الث حيث  مقابل العامل الثاألولتوزيع الدرجات العاملية للعامل ) 35(يوضح الشكل رقم 

  :تظهر المجموعات التالية
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   مقابل الدرجات العاملية للعامل الثالثاألول الدرجات العاملية للعامل توزيع) 45(الشكل 
  

  
   مقابل الدرجات العاملية للعامل الثالثاألولتوزيع الدرجات العاملية للعامل ) 35(شكل 

  

  مجموعة المراكز ذات االرتباط المرتفع

شمل كـالً مـن     ترتبط المراكز في هذه المجموعة إيجابياً مع العامل األول والثالث، وت            

 إلى  وتعود إيجابية االرتباط بين هذه المناطق     ) سوم، وحوفا، والطيبة، وكفر يوبا، وصما     (مراكز  

التقارب فيما بينها من حيث مستوى الخدمات المقدم لكل منها، وذلك لكبر حجـم الـسكان فـي                  

مثمـرة  ارتفاع نسبة مالكي األراضي الزراعية، وكذلك زراعة األشـجار ال          إلى   معظمها إضافة 

  .والمحاصيل الحقلية التي تعود بدورها الرتفاع نسبة المساحات المستغلة للزراعة فيها

 

  
 

  

 جمحا
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  مجموعة المراكز ذات االرتباط فوق المتوسط

ترتبط هذه المجموعة إيجابياً مع العامل األول وسلبياً مع العامل الثالث، وتشمل كالً من                

حيث نجد أن مراكز هذه المجموعة تبدي       ) يمزحر، وكفر أسد، وبيت يافا، ودوقرا، وقم      (مراكز  

ميالً أكبر نحو العامل األول وهو عامل الخدمات وذلك نتيجة التقدم العلمي وارتفاع المـستوى                

 إلـى   المادي لديهم، مما أثر بالنهاية على توافر األندية الرياضية ومقاهي اإلنترنـت، إضـافة             

  .المحالت التجارية ومالكي السيارات الخاصة لديهم

  مجموعة المراكز ذات االرتباط المتوسط

ترتبط المراكز في هذه المجموعة سلباً مع العامل األول، وإيجاباً مع العامـل الثالـث،                 

وتـشكل  ) مخربا، ومندح، وقم، وصيدور، وزبدة الوسطية، وكفر عان       (وتشمل كالً من مراكز     

تباين  إلى   ويعود السبب في ذلك   هذه المراكز مجموعة متباعدة ومتناثرة من التجمعات السكانية،         

الصفات الحضرية والخدمات ضمن مراكزها، وكذلك تعتبر مراكز ذات كثافة سـكانية عاليـة              

نسبياً حيث تشكل ضغطاً كبيراً على مجمل الخدمات البسيطة المقدمة فيها، أمـا إيجابيـة هـذه                 

 الزراعة ضـمن هـذه      ارتفاع المساحة المستغلة في    إلى   المراكز مع العامل الزراعي فهي تعود     

  .القرى على زراعة األراضي بأنواعها المختلفة

  مجموعة المراكز ذات االرتباط المتدني

دير (ترتبط مراكز هذه المجموعة سلباً مع العاملين األول والثاني وتشمل كالً من مناطق   

 سلبية  وتعود). السعنة، وأبسر أبو علي، وكفر رحتا، وججين، وناطفة، والخراج، وهام، وجمحا          

االرتباط بين هذه المراكز كونها مراكز صغيرة ومنعزلة نسبياً عن التجمعات الـسكانية كبيـرة               

تدهور المستوى الزراعي الذي يحتـاج       إلى   الحجم، ليصبح فيها مستوى الخدمات متدنن، إضافة      

  .أليدي وآالت زراعية حديثة وباهظة الثمن

  العامل الثالثتوزيع الدرجات العالمية للعامل الثاني مقابل 

توزيع الدرجات العاملية للعامل الثاني مقابل العامـل الثالـث          ) 36(يوضح الشكل رقم      

  : حيث تظهر المجموعات التالية
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   العاملية للعامل الثاني مقابل الدرجات العاملية للعامل الثالثالدرجات توزيع) 36(شكل 
  

  اكز ذات االرتباط المرتفعمجموعة المر

ترتبط المراكز في هذه المجموعة إيجابياً في كل من العاملين الثاني والثالث، وتشمل كالً     

 ، وتعزى هذه اإليجابية   )كفر يوبا، وصما، والطيبة، وسوم، وحوفا، وكفر عان، وقم        (من مراكز   

س الثانويـة وارتفـاع     أن هذه المراكز تحتوي على معظم الصفات الحضرية كتوافر المدار         إلى  

توافر نسبة عالية من األراضي الزراعية والمساحات المستغلة         إلى   إضافة. نسبة الطرق المعبدة  

  .فيها فنجد فيها زراعة األشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية المختلفة

  مجموعة المراكز ذات االرتباط فوق المتوسط

الثاني وسلباً مع العامل الثالث وتـشمل       ترتبط كمراكز هذه المجموعة إيجابياً مع العامل          

 حيث تعود إيجابية هذه المراكز مع العامل االجتمـاعي      ) الخراج، وقميم، وزحر  (كالً من مراكز    

توافر الطرق   إلى   ارتفاع نسبة توافر المدارس الثانوية مقارنة مع غيرها من المراكز إضافة          إلى  

  .قة ناتجا محليا جيداالمعبدة وتربية الحيوانات بشكل يضمن لسكان المنط
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  مجموعة المراكز ذات االرتباط المتوسط

ترتبط تجمعات هذه المجموعة سلباً مع العامل الثاني وإيجاباً مع العامل الثالث وتـشمل                

، حيث تمتاز هذه المجموعة بارتفاع نـسبة        )مخربا، ومندح، وصيدور، وزبدة الوسطية    (كالً من   

 فيها زراعة األشجار المثمرة ويكثر زراعـة المحاصـيل          المساحة المستغلة في الزراعة ليسود    

  .الحقلية والحبوب بأنواعها

  مجموعة المراكز ذات االرتباط المتدني

ترتبط تجمعات هذه المجموعة سلباً مع العاملين الثاني والثالث، وتشمل كالً من مراكـز              

 وهام، وأبسر أبو علي، دير السعنة، وناطفة، وجمحا، وبيت يافا، ودوقرا، وكفر رحتا، وججين،  (

وتأتي سلبية االرتباط لهذه المجموعة نتيجة عدم كفاية الخـدمات بجميـع أشـكالها          ). وكفر أسد 

التعليمية والصحية واإلدارية والسكنية، كما يشوب ذلك عدم العدالـة فـي توزيـع الحيـازات                

فروع الثـروة    إلى   قارالزراعية من األراضي، واالعتماد على الثروة الحيوانية والتقليدية واالفت        

نسبة مالكي األراضي الزراعية وزراعة األشـجار والمحاصـيل          إلى   الحيوانية الحديثة، إضافة  

  .على اختالف أنواعها

   نتائج التصنيف العنقودي للتجمعات السكانية وتوزيعها المكاني نتائج التصنيف العنقودي للتجمعات السكانية وتوزيعها المكاني::سادساًسادساً

عاً فـي   تم استخدام أسلوب التحليل العنقودي الذي يعتبر من االسـاليب األكثـر شـيو               

االستخدام خاصة في مثل هذه الدراسة، لغرض وصف األساليب التي تبحث في تصنيف البيانات        

تجميـع الكميـات الكبيـرة مـن         إلـى    المتعددة والمتجانسة حيث يهدف هذا النوع من التحليل       

المشاهدات، والتي من الصعوبة دراسته ما لم يتم وضعها في مجاميع متجانسة، وبالتـالي يـتم                

 هذه المجاميع كوحدات أي أننا نكون قد اختصرنا تلك الكميات الكبيـرة ووضـعها فـي          معاملة

مجموعات بحيث يكون التباين داخل المجموعة الواحدة أقل ما يكون وبين المجموعات أكبر ما              

  .يمكن

والهدف من استخدام التحليل العنقودي في هذه الدراسة، هو وضع تجمعات الدراسة في               

الخصائص (بحيث تتشابه كل مجموعة بالخصائص التنموية والتي من خاللها          مجاميع متجانسة   

نستطيع التعرف على أهم المشاكل التي تعاني منها هذه التجمعات، في محاولة لوضع             ) التنموية

الخطط واالستراتيجيات المتعلقة بكل مجموعة، والتي بدورها ستقلل من الفجوات التنموية بـين             

 منطقة الدراسة، ويبين الجـدول      ثالثة أنماط تنموية ضمن    إلى    التوصل هذه التجمعات، حيث تم   

  . تصنيف التجمعات السكانية وفقاً للمستوى التنموي والذي تقع ضمنهيلالتا
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  )40(جدول 
   التجمعات السكانية وفقاً لنتائج التصنيف العنقوديتصنيف

  العدد  المراكز  النمط التنموي
 النمط األول

  )شبة المتقدم(
 أسد، بيت يافا، قمـيم، سـوم، صـما، حوفـا             كفر    يوبا،  كفر   بة،الطي

  ، مخرباالوسطية، زحر، دوقرا
11  

 النمط الثاني
  )النامي(

حتا، أبسر أبو علـي، هـام،        كفر    دير السعنة، ججين، ناطفة، جمحة،    
  مندح، صيدور، زبدة الوسطية

10  

 النمط الثالث
  )األقل نموا(

  3   عان، الخراج كفر قم،

  .عمل الباحث: رالمصد  *

الـنمط التنمـوي ذي المتوسـط        إلى    تنتمي األول أن النمط     السابق يالحظ من الجدول    

المرتفع، من حيث الخصائص السكانية والخدمات واألوضاع االجتماعية والزراعيـة، كمـا أن             

النمط التنمـوي المتوسـط، بينمـا تنتمـي          إلى   التجمعات السكانية في المجموعة الثانية تنتمي     

  .النمط التنموي ذي المستوى المتدني إلى معات السكانية في المجموعة الثالثةالتج

 يتضح لنا أنها تشمل مختلف األلويـة ضـمن          األولا نظرة على مراكز النمط      وإذا القين   

وفـي لـواء   ) حوفا الوسطية، وكفر أسد، وقميم(منطقة الدراسة، إذ أنها توجد في لواء الوسطية  

 وقـد   .) يوبا، وبيت يافا، ودوقرة     كفر سوم،(وبلدية غرب اربد    ) مخربا،  الطيبة، وصما (الطيبة  

حققت هذه المراكز السكنية مستويات مرتفعة نسبياً من التنمية االجتماعية واالقتصادية وانعكست            

جانب حصولهم على خدمات تلبي      إلى   ذلك على سكانها الذين يتصفون بخصائص سكانية جيدة،       

يتأتى ذلك إال من خالل النتائج المثمرة لالستثمارات في المشروعات          حاجاتهم المحلية، ولم يكن     

  .التي يقدمها ويقترحها سكان هذه المراكز

) صيدور (أما النمط الثاني فإنه يشتمل على مركز واحد فقط ينتمي للواء الوسطية وهو              

ح، دير السعنة، وأبسر أبـو علـي، ومنـد   ( من لواء الطيبة وهي  ويشتمل على مجموعة مراكز   

جمحة، وناطفة، وججين، وكفر ( تابعة لبلدية غرب اربد أربع مراكز إلى إضافة) سطيةوزبدة الو 

وإذا استثنينا ججين ودير السعنة ومندح ومخربا من المجموعة الثانية التي بـدأت تـشق               ) رحتا

طريقها نحو التنمية في وقت متـأخر نسبياً بحيث أصبح لديها بعض المحالت التجارية معامـل             

عاني جيد، فإن باقي مناطق هذا النمط ي      لطوب والخدمات الجيدة لتنمي نحو تنمية مناطقها بشكل         ا

 إلـى  من مشكالت التخلف التي تجعل مستوى التنمية فيها متوسطا بحيث أن هذه المراكز تحتاج            

الوقت الكبير لرفع مستوى التنمية فيها، ومما يشجع على ذلك سيادة العامـل الزراعـي وكبـر                

البيئة الحيوية والمناخ المناسب في مثل هـذه   إلى   حة التي يمكن استغاللها للزراعة، إضافة     المسا

  .مستوى تنموي جيد إلى القرى والذي بدورة سيقود هذه المراكز
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وهـي  ) كفر عان، وقم، والخـراج    (شتمل على ثالثة مراكز هي      فإنه ي  أما النمط الثالث    

ذه المراكز الثالثة من أفقر مناطق الدراسة وأقلهـا         جميعها تنتمي للواء الوسطية، حيث تعتبر ه      

نمواً حيث تتميز هذه المناطق بضعفها في قطاع الخدمات األولية فهناك انتشار عشوائي للمراكز              

الصحية الفرعية، األمر الذي يتطلب إعادة تخطيطها بطريقة صحيحة، ويمارس السكان في هذه             

أساليب تقليدية وتعتمد غالبية األسر في هذه المنـاطق  المناطق النشاط الزراعي بطريقة بدائية وب     

  .على تربية الحيوانات لتحسين أوضاعهم االقتصادية
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Dendorogram using Average Linkage (Between Groups) 

 

                             Rescaled Distance Cluster Combine 

 

      C A S E        0         5        10        15        20        25 

  Label         Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

 ��   14            جمحة  

 ��������   15          ناطفة  

 ���     �   12            ججين  

 ������� �������   9      دير السعنة  

تاح  ���������������     ���������   13         كفر 

 ���                           20   ابصر ابو علي  

 �����             ���������������   16            هام  

                             ����   18           مندح  

 � ���                             24          صيدور  

بدةز الوسطية      19   ��� ������������������������    

 �����                              17           مخربا  

 �����������������                             ����   2          الطيبة  

 � ���                                             5             سوم  

 ���                                              3             صما  

                                 ����������������   11   حوفا الوسطية  

 �����                                            1         يوباكفر  

 ������������������                            ��   7       بيت  يافا  

                                           ������   8           دوقرة  

 �   �������                                       6             زحر  

داس   �����     ����                                    4          كفر 

 �����������                                        10           قميم  

                            ����������������������   21             قم  

 ����������������������������       �������������   22        كفر عان  

 ���������������������   23         الخراج   

 
 

  

   المكانية وفقا لنتائج التحليل العنقوديالتنمويةاألنماط ) 37(شكل 

  
  

مجموعة األنماط التنموية في المراكـز العمرانيـة الغربيـة          ) 38(يوضح الشكل رقم    و

  .لمحافظة اربد وفقاً للتصنيف العنقودي
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  امسامسالفصل اخلالفصل اخل

  نتائج الدراسة وتوصياتهانتائج الدراسة وتوصياتها
  

  

  ..ج التحليل العاملي والعنقوديج التحليل العاملي والعنقودينتائنتائ: : أوالًأوالً

  

  ..النتائج العامة ذات العالقة بمشكلة الدراسةالنتائج العامة ذات العالقة بمشكلة الدراسة: : ثانياًثانياً

  

  ..التوصياتالتوصيات: : ثالثاًثالثاً
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  امسامسالفصل اخلالفصل اخل

  نتائج الدراسة وتوصياتهانتائج الدراسة وتوصياتها
  

   التحليليين العاملي والعنقودي التحليليين العاملي والعنقودينتائجنتائج: : أوالًأوالً

  وجود ثالثة عوامل تجمعت حولها متغيراتFactor Anaylsisأظهر التحليل العاملي   

من تباين مصفوفة المعلومات، حيث فـسر العامـل األول          %) 77.34(الدراسة، والتي فسرت    

من التشتت الكائن في مصفوفة المعلومات وبقيمة مميـزة بلغـت           %) 52.93) (عامل الخدمات (

وتميز هذا العامل بارتفاع نسبته بشكل عام وخاصة نسبة وجود األندية الرياضـية،             %) 7.41(

  .لتي نالت نصيب األسد ضمن متغيرات هذا العاملومقاهي اإلنترنت ا

وقد نال هذا العامل من نصيب المتغيرات ما يقدر بستة متغيرات وهو أكبر نصيب قدر                 

أنه تم توزيع مستويات الدرجات العاملية للعامـل األول ضـمن ثالثـة     إلى   لهذا العامل، إضافة  

  .ز العمرانية لمنطقة الدراسةتجمعت حولها المراك) مرتفعة، متوسطة، منخفضة(مستويات 

من مجموع التباين الكلـي     %) 13.84( فانه فسر    ،)العامل االجتماعي (أما العامل الثاني      

وقد حضي هذا العامل بخمسة متغيـرات مـن         %) 1.94(لظاهرة التنمية، وبقيمة مميزة بلغت      

  .مجموعة متغيرات الدراسة كان أعالها متغير نسبة وجود المدارس الثانوية

ضـمن  ) العامـل االجتمـاعي   (قد تم توزيع مستويات الدرجات العاملية للعامل الثاني         و  

حيـث تجمعـت   ) المرتفع، والمتوسـط، والمـنخفض  (منطقة الدراسة في ثالثة مستويات أيضاً  

المراكز ضمن هذا العامل على الثالث مستويات والسيما أن المستوى الثالث وهو المتدني قد نال 

وحدة مكانيـة   ) 24(قرية من أصل    ) 13(بلغت قرى هذا المستوى حوالي      النصيب األكبر حيث    

  .أن معظم مناطق قرى الدراسة هي متخلفة من الناحية االجتماعية إلى والسبب في ذلك يعود

من قيمـة التـشتت     %) 10.57(فقد فسر ما قيمته     ) العامل الزراعي (أما العامل الثالث      

أنه بلغ عدد    إلى   إضافة%) 1.48(ة، وبقيمة مميزة بلغت     الكلي في ظاهرة التنمية لمنطقة الدراس     

المتغيرات ضمن هذا العامل ثالثة متغيرات كان أعالها متغير نسبة مالكي األراضي الزراعية،             

  .تلتها نسبة زراعة المحاصيل الحقلية كالحبوب وغيرها، وأخيراً نسبة زراعة األشجار المثمرة
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فقد أفرز ثالثة أنماط تنموية على النحـو  ) Cluster Analysis(أما التحليل العنقودي   

  :التالي

الطيبة، وكفر يوبا،   (ية  ويشتمل على المراكز التال   ): النمط التنموي شبه المتقدم   (النمط األول    •

حيث تتـصف   )  وبيت يافا، وقميم، وسوم، وصما، وحوفا الوسطية، وزحر ودقرا         وكفر أسد، 

حد كبيـر    إلى   واالجتماعية واالقتصادية والخدمية  هذه المراكز بتشابه خصائصها الديمغرافية      

 .مع األخذ بعين االعتبار بعض الفوارق البسيطة بين كل مركز واخر

مخربا، وديـر الـسعنة،     : ويشتمل على المراكز التالية   : )النمط التنموي النامي  (النمط الثاني    •

ور، وزبـدة   وججين، وناطفة، وجمحة، وكفر رحتا، وأبسر أبو علي، وهام، ومندح، وصـيد           

حيث تشابهت هذه المراكز من حيث مستوى الخدمات المقدم لكل منها، والذي لـم              ) الوسطية

يكن بالمستوى المطلوب إال أنها في حال تطبيق الخطط التنموية يمكن رفع مستواها التنموي               

 .فترة من الزمن إلى الذي يحتاج

قم، (نمط على ثالثة مراكز فقط هي       ويشتمل هذا ال  : )النمط التنموي األقل نموا   (النمط الثالث    •

التي تميزت بالضعف الكبير والملحوظ في قطاع الخدمات واالنتـشار          ) وكفر عان، والخراج  

تخلف المنطقة في المستوى الزراعـي       إلى   العشوائي للخدمات التعليمية والصحية فيه، إضافة     

قة ذات مناخ وبيئة وتربة جيدة وإتباعها العادات التقليدية القديمة في الزراعة مع العلم أن المنط

 .صالحة لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

  للمحاصيل الحقلية في   ولو أمعنا النظر في العالقة ما بين فئات إنتاجية األرض الزراعية            

أن معظم مراكـز    ي لوجدنا   لمراكز العمرانية الغربية لمحافظة اربد وبين نتائج التحليل العنقود        ا

 وهو شبه المتقدم من مراكز الفئة الخامسة والرابعة والثالثة والتـي يزيـد معـدل                النمط األول 

دونم، باستثناء مدينة كفريوبا التي تتميز بالتقدم الصناعي علـى حـساب    /كغم138إنتاجيتها عن   

    .العامل الزراعي مما كان له األثر السلبي على مقدار اإلنتاجية الزراعية 

  ت العالقة بمشكلة الدراسةت العالقة بمشكلة الدراسةالنتائج العامة ذاالنتائج العامة ذا: : ثانياًثانياً

تعد منطقة الدراسة من المناطق التابعة لمحافظة اربد التي تتميز بتعدد مواردها وبالثقل               

المساحة التي تغطيها، حيث شهدت المنطقة تطوراً ملموساً في مجـال            إلى   السكاني فيها، إضافة  

 أنها تعاني من نمو غيـر       التنمية منذ الخمسينيات من القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر، غير         

متوازن في تنمية مناطقها، وسوء في توزيع خدماتها، حيث تعتبـر الخـصائص االقتـصادية               

واالجتماعية والديمغرافية في منطقة الدراسة من العناصر المؤثرة في التباين التنموي المكـاني             
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سة في تجمعات عديـدة     للتجمعات السكانية، إذ أدى اتساع وتناثر الوحدات السكانية لمنطقة الدرا         

تركز الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية فـي بعـض           إلى   على قمم الجبال البسيطة والتالل    

  .المراكز وحرمان البعض اآلخر

وبعد القيام بالدراسة الميدانية للمنطقة قيد البحث واستقراء آراء أفراد عينة الدراسة يمكن      

  :دراسة لكل مجال على حدة بما يأتيتلخيص أبرز النتائج التي خلصت إليها ال

  فيةفيةاا والناحية الديموغر والناحية الديموغرمجال الخدماتمجال الخدمات. . 11

 الخدمات من أهم النشاطات لما تشكله من أهمية لسكان المنطقة، فهي تقيس مـدى    تعتبر  

تقدم سكانها وبالتالي مدى تقدم المستوى التنموي لديهم، فقد احتلت أعلى نسبة تفسير في التحليل               

  .ن أهمية قصوى في منطقة الدراسةالعاملي لما لها م

تعاني منطقة الدراسة من نقص عام وكبير في مستوى الخدمات المقدمة مـن شـبكات                 

صرف صحي، وخدمات الطرق والتعليم والصحة والتسلية والترفيه وغيرها مما كان له األثـر              

  .السلبي على سكان منطقة الدراسة وعلى تأخر مستوى التنمية بشكل عام

نطقة الدراسة من مشكلة التباين المكاني في الخدمات المقدمة لكل مركز، ففي            وتعاني م   

حين وجودها وتوفرها بشكل جيد في منطقة نرى غيابها التام في منطقة أخـرى، والسـيما أن                 

مراكز األلوية والمدن هي التي تحضا بمستوى جيد من الخدمات وبأنواعها المختلفة على حساب            

 تخلو مـن أي     اآلن إلى   ونورد على سبيل المثال قرية هام التي ما زالت        باقي المناطق األخرى،    

 إلـى   لمجاورة لهـا، إضـافة     ليتم معالجة سكان هذه المنطقة في القرى والمدن ا          مركز صحي 

   . الضعف العام في مستوى الخدمات على نطاق واسع من منطقة الدراسة

ر من المجاالت األساسية التي تتأثر أما فيما يخص الناحية الديموغرافية للسكان فهي تعتب     

بها العملية التنموية ألنها تمثل الموارد البشرية المتاحة للقيام بعملية التنمية البشرية، فهـي ذات               

دور فعال في التخطيط المستمد من كونها محـددات مـن جهـة ونتـائج للتقـدم االقتـصادي          

  .واالجتماعي من جهة أخرى

 نسمة منهم حـوالي     98.000نحو  ) 2004(حسب تعداد   بلغ عدد سكان منطقة الدراسة        

 16598 إناثاً، في حين بلغ عدد األسر في منطقة الدراسـة            47.897 ذكوراً وحوالي    49.942

 وحدة سكانية ضمن ثالث مناطق رئيسية هي علـى          24أسرة، حيث يتوزع سكان المنطقة على       

  :النحو اآلتي
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، وقم، وقميم، وكفـر عـان، وصـيدور،         كفر أسد، وحوفا الوسطية   (لواء الوسطية ويشمل      . أ

  ).والخراج

الطيبة، دير السعنة، صما، مخربا، مندح، زبدة الوسطية، وأبسر أبـو           (لواء الطيبة ويشمل     . ب

 ).علي

كفر يوبا، وسوم، وزحر، وبيت يافا، ودوقرا، وججـين، وكفـر           (بلدية غرب اربد وتشمل      . ت

 ).رحتا، وجمحة، وناطفة، وهام

اءات عن أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلنـاث فـي منطقـة    وقد كشفت األرقام واإلحص     

أن تبين من عينـة      إلى   إضافة%) 48.9(ونسبة اإلناث   %) 51.1(الدراسة إذ تبلغ نسبة الذكور      

الدراسة أن أعلى نسبة عمرية لدى أفرد األسرة في العينة لكل من الذكور واإلناث هـي الفئـة                  

المجتمع من المجتمعات الفنية الـشابة وليـست        سنة مما يؤكد على أن هذا       ) 39-15(العمرية  

  .الهرمة

وقد برزت ظاهرة الهجرة في منطقة الدراسة خالل السنوات األخيرة نظراً لضعف   

العمل في الوظائف الحكومية والتجارية والصناعية بدالً  إلى النشاطات الزراعية، واتجاه السكان

المدينة  إلى كثيرة تدفع المواطن نحو الهجرةمن الزراعية، وقد بينت الدراسة أن هناك أسباباً 

ضآلة الخدمات  إلى منها قلة االستثمارات في المنطقة الريفية وقلة فرص العمل، باإلضافة

 إلى كما أوضحت الدراسة أن هناك هجرة يومية كبيرة جداً من الريف. األساسية وضعفها

عي بين المراكز الريفية وبقية المراكز الحضرية مما يدل على ارتفاع نسبة الحراك االجتما

  .المراكز الحضرية

  المجال االجتماعيالمجال االجتماعي. . 22

  التعليم -

تعاني منطقة الدراسة من كثرة أعداد المتعلمين والخريجين الذين ما زالوا يبحثون عـن                

% 4وظيفة ولو براتب قليل، فلو تمعنا عينة الدراسة وجدنا تدني في نسبة األمية التي لم تتجاوز                 

 الدراسة، األمر الذي يبين لنا ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين صفوف المتعلمـين              فقط من عينة  

  .والخريجين

وتتميز منطقة الدراسة بحجم سكاني كبير وهذا ينعكس على مستوى التعليم، حيث ينبغي               

أن يتوافق التطور التعليمي والعملية التعليمية مع النمو السكاني المضطرد وأن يكون هذا التطور             

اً ونوعياً حتى تتمكن العملية التعليمية من أن تسير وفق األهداف المرسومة لتحقيق النهوض              كمي
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بالمجتمع بجميع شرائحه في المدن وفي الريف على حد سواء، وبخاصة مع كثـرة المـشكالت                

  :التي يعاني منها قطاع التعليم في منطقة الدراسة المتمثلة فيما يلي

 الذكور وبعدها عن التجمعات السكانية حيـث ال تتـوزع      تبعثر المدارس الثانوية وخاصة     -أ 

حدوث ظاهرة تـسرب الطـالب مـن         إلى   بشكل يتناسب مع توزيع الطالب، مما يؤدي      

  .المدارس واستنكاف بعضهم عن التعليم والسيما التعليم الثانوي

تدني مستوى الخدمات التعليمية المقدمة من حيث نوع البناء المدرسي وعـدد الـصفوف                -ب 

سية واألبنية المستأجرة وخدماتها، والكوادر العلمية والوسـائل التعليميـة المقدمـة            الدرا

 .والمستخدمة وغيرها من مدخالت العملية التعليمية

النمو السنوي المرتفع للفئات العمرية في سن التعليم األساسـي والتـي بلغـت نـسبتها                  -ج 

جهته بالتوسع فـي فـتح      من حجم العينة الدراسية، وعدم قدرة الدولة على موا        %) 36.5(

 .مدارس جديدة وتزويدها بالتجهيزات التعليمية الالزمة

التجهيزات الصفية المختصة بسالمة الطالب مثل توافر التدفئة والتي يعاني منهـا معظـم      -د 

 .طالب المدارس وخاصة طالب المرحلة األساسية في فصل الشتاء

ف الصفية حيث يبلغ عدد الطالب في        الطالبي الكبير واألعداد المتزايدة في الغر      اظظاالكت  -ه 

  .خمسين طالب والذي من شأنه أن يعكر صفو الحصة الدراسية إلى الصف الواحد أربعين

  الصحة -

الزالت الخدمات الصحية دون المستوى المطلوب في منطقة الدراسـة، وذلـك بـسبب                

ان وقلـة تـوافر     النقص الكبير في عدد األطباء األخصائيين والعامين باإلضافة ألطباء األسـن          

هذا مع العلم أن منطقة الدراسة لم تشهد تأسيس أي مستشفى حكومي            . المراكز الصحية الشاملة  

أو خاص، ليقتصر المستوى الصحي فيها فقط على المراكز الصحية األولية والشاملة القلية األمر 

  .المدن الكبرى كعمان واربد لطلب العالج إلى الذهاب إلى الذي يضطر السكان

  طاع البنية التحتية والخدمات االجتماعيةق

يشتمل قطاع البنية التحتية على خدمات الكهرباء ومياه الـشرب والـصرف الـصحي                

والطرق المعبدة وخطوط الهاتف وغيرها، حيث تشكل الكهرباء إحدى عالمات التحضر التـي             

جتماعية والثقافية بها،   تمتاز بها األرياف وذلك بسبب ارتباط العديد من األنشطة االقتصادية واال          

هام، ومخربـا،   (هذه الخدمة مثل مراكز      إلى   والتي ال زالت بعض مناطق منطقة الدراسة تفتقر       

  .نظراً لبعدها عن التجمعات السكانية وصعوبة الوصول إليها) واألحياء البعيدة في صيدور
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 وتعاني منطقة الدراسة من عدم توافر الصرف الصحي حيث ما زال كـل مـن لـواء                  

شبكات الصرف الصحي، ممـا يـشكل        إلى   الوسطية والطيبة وجزء من بلدية غرب اربد يفتقر       

خطراً على البيئة والمياه الجوفية والينابيع التي تلوث بعضها بعد أن كان ماؤها نظيفاً صـالحاً                

  .للشرب أثر زيادة إعداد الحفر االمتصاصية حولها

لمخصصة للسكن حيث تعاني كثير مـن       كما تواجه منطقة الدراسة نقصا في األراضي ا         

 يوبا وكفر أسد والطيبـة   كفر مدن المنطقة من الضغط السكاني الكبير على مساحتها خاصة في      

حيث لم يتم توسيع حدودها التنظيمية منذ عقود، مما يشكل عبئاً على األسر الشابة في توسـعها                 

  .وبناء السكن الالزم لها، األمر الذي يستوجب حل هذه المشكلة

كما تعاني منطقة الدراسة من ضعف في كفاية شبكة الطرق والنقل وذلك ألن كثيرا من                 

الطرق في المنطقة قديمة وكثيرة الحفر وبخاصة في الطريق العام الذي يربط مـدن المنطقـة                

  .وقراها مع بعضها البعض

بكات وبصفة عامة تعاني منطقة الدراسة من ضعف خدمات البنية التحتية المتمثلة في ش              

مياه الشرب والصرف الصحي والتيار الكهربائي والطرق الموصوفة والمعبدة باإلسفلت، حيـث            

  .تقتصر هذه الخدمات على بعض المراكز دون األخرى

  الثقافة -

تعتبر الثقافة من عوامل التنمية التي تقاس على مستوى المدن الكبرى والتي تعبر عـن                 

مكن استخدامها في التعرف علـى المـستوى الثقـافي          مدى تحضر سكانها ومن المعايير التي ي      

للمنطقة نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد المجتمع، ونسبة المسجلين فـي مراحـل               

نسبة  إلى   التعليم األساسي وكذلك نسبة المسجلين في التعليم الثانوي من أفراد المجتمع، باإلضافة           

  .والصحف اليومية وغيرهاتوافر مقاهي اإلنترنت وقراءة المجالت 

وما زالت منطقة الدراسة تعاني من نقص في هذه الخدمات فنجد قلة من السكان ممـن                  

انعدام المكاتب والنوادي الثقافيـة فـي        إلى   يواظبون على قراءة الصحف اليومية هذا باإلضافة      

  .منطقة الدراسة األمر الذي يجعل المنطقة متأخرة نسبياً في المجال الثقافي

  البيئة -

لقد زادت مشكالت البيئة وتلوثها في العقود األخيرة في منطقة الدراسـة نتيجـة لعـدة                  

  :أسباب منها

تزايد عدد السكان وما يترتب عليه من زيادة في المخلفات الناتجة عن الخدمات االقتصادية                -أ 

  .واالجتماعية التي تقدم إليهم
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ـ          -ب  ة باألشـجار والنباتـات الطبيعيـة       انتشار ظاهرة الحرائق في الغابات واألحـراش الكثيف

وخصوصاً في فصل الصيف وما يترتب عليه من تلوث للهواء، والقضاء علـى النباتـات               

 .الطبيعية حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل عبئاً على المنطقة

 .انتشار الذباب والقوارض مما زاد في األمراض التي تنتج من هذه اآلثار السلبية  -ج 

اإلصـابة بـأمراض     إلى   المؤذية في فصل الصيف مما يؤدي     موجات الناموس والقوارض      -د 

 .جلدية معدية وخطرة

  المجال االقتصاديالمجال االقتصادي. . 33

   الزراعة-

يعد النظام الزراعي أحد النظم المتفرعة عن النظام االقتصادي، وأحد أركانه المهمة ألنه   

 العـيش   يسهم في توفير الغذاء لإلنسان والحيوان، ويتيح الفرصة أمام السكان للعمـل وكـسب             

  .واالعتماد عليه في معيشتهم

وتنبع أهمية الزراعة في منطقة الدراسة من كونه العمل شبه األساسي لمعظـم سـكان                 

مراكز المنطقة، ومن هنا فان قطاع الزراعة يتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة، فهو أكبر القطاعات              

  .االقتصادية وأهمها خاصة في مثل هذه المراكز القليلة النمو

ظرا لكون النظام الزراعي والغذائي جزءا من النظام االقتصادي فانه يقـيم عالقـات          ون  

، ويلعب دورا مزدوجا مع النظام الغذائي في التنمية         األخرىقوية مع فروع األنظمة االقتصادية      

 إلـى  االقتصادية السيما الدور المباشر الذي تلعبه الزراعة بإسهامها في الدخل القومي، إضـافة    

  .ت االقتصادية األخرى مثل الصناعة والتجارة والنقل وغيرهالقطاعا

، وانخفض هذا   1980 اهتماما كبيرا في عام       واألشجار المثمرة   الحقلية لالقت المحاصي   

، فمن خالل دراستي لفصل استعماالت األراضي الزراعية في منطقـة           2000االهتمام في عام    

، حيث 1980ألف دونما في عام ) 197(ر بنحو المحاصيل الحقلية شغلت ما يقدالدراسة تبين أن 

كغم، أما األشجار المثمرة فقد بلغت مساحتها مـا يقـدر           )934(قدر معدل إنتاجية الدونم حوالي      

  .كغم)128(دونما، وبمعدل إنتاجية بلغ حوالي ) 113792(بنحو 

  

فمعظم يعتبر الدخل الزراعي من المصادر المهمة للدخل بالنسبة لسكان منطقة الدراسة،              

السكان يعملون في القطاع الزراعي، والذي يعتبر األساس في تأمين حاجة البيت من المأكـل،               

خاصة وان طبيعة منطقة الدراسة تساعدهم على ذلك، فالمناخ المناسب والمياه المتوفرة التي تسد 
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 وغيره كان له األثر االيجابي في زيادة كميـة اإلنتـاج وبالتـالي تحـسين              حاجة المزروعات   

  .مستويات الدخل، ولكن ليس بالمستوى المطلوب

ـ            كما و    ن مقومـات   تعتبر منطقة الدراسة من المناطق الزراعية المهمة لما تتمتع بـه م

 القيعان والمناطق المرتفعة التي ساعدت على وجود زراعة         طبيعية وبشرية، فهي تتميز بوجود    

  .  المتعددة من حبوب وفواكهأهلته إلنتاج المحاصيلومتنوعة، 

ورغم كل ذلك يمكن أن تبرز أهم مشكالت القطاع الزراعي في منطقة الدراسة بالنقاط                

  :التالية

محدودية مياه الري، وعجزها عن تلبية متطلبات قطاع الزراعة، حيث أن قطاع الزراعة               -أ 

  .كميات كبيرة لسد حاجة المزارعين إلى يحتاج

 من خالل شراء محاصـيلهم      ضعف تسويق المنتجات الزراعية وعدم تشجيع المزارعين        -ب 

بأسعار معقولة تضمن الربح واالستمرارية، ويرجع ذلك لعدم توافر جمعيـات زراعيـة             

 .تعمل على توفير متطلبات المزارعين وتسويق منتجاتهم

انتشار اآلفات واألمراض الزراعية الضارة التي تلحق الخسائر الباهظة بأصحابها، وذلك             -ج 

 ما زالت تقليدية وتعتمد على رش األدويـة والمبيـدات           ألن طرق المكافحة لهذه المشكلة    

 .بأدوات وآالت قديمة

 .ارتفاع أسعار المعدات الزراعية وارتفاع كلفة الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين  -د 

تذبذب كميات األمطار الموسمية من عام آلخر مما يؤثر على المحاصيل التي تعتمد على                -ه 

 .مياه األمطار، كالحبوب بأنواعها

 .قلة السدود والحواجز المائية التي تعمل على حجز المياه أثناء موسم هطول األمطار  -و 

 ،استخدام بعض مستلزمات الحيازة الزراعية وااللتزام بها لتحسين عملية اإلنتاج الزراعي            -ز 

من وجهة نظر أصـحاب     % 87.8مثل استخدام العمالة المدربة والتي نالت ما يقدر بنحو          

سمدة الكيماوية والعضوية والتي نالت أيـضا       استخدام األ  إلى   ضافة إ ،الحيازات الزراعية 

 %.67نحو
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  الصناعة -

يعاني قطاع الصناعة في منطقة الدراسة من ضعف شديد في نشاطه حيث ال تتوافر أية                 

مصانع تذكر في المنطقة، إذ تقتصر المنشآت الصناعية والمتوافرة في منطقة الدراسـة علـى               

التخطيط  إلى   يلية البسيطة، وعدد من الورش والحرف اليدوية التي تفتقر        بعض الصناعات التحو  

قلة رؤوس األموال وعزوف المستثمرين عـن اسـتثمار          إلى   المنظم، ويعود ضعف هذا القطاع    

أموالهم في المنطقة، وعلى الرغم من توافر مقومات الصناعة المحلية مثل المنتجات الزراعيـة              

 قطاع الصناعة التقليدية التي ال يوجد لها إال حظور بسيط في منطقة             وكذلك) النباتية والحيوانية (

  .الدراسة على الرغم من توفر مقوماتها الضرورية

  السياحة -

تتميز منطقة الدراسة بمزايا مناخية وطبيعة فريدة، إال أن هناك إغفاال لقطاع السياحة في   

 السياح سواء أكانوا مـن الـداخل أم         المنطقة، حيث ال يوجد في المنطقة االستعدادات الستقبال       

الخارج، نتيجة لعدم توفر االستراحات السياحية، والمطاعم وغيرها من ضروريات الـسائح أو             

الحدائق العامة والمتنزهات والساحات المخصصة للعـب        إلى   الزائر، كما تفتقر منطقة الدراسة    

م، علماً أن المقومات للـسياحة      والترفيه، وهذا األمر يحرم سكان المنطقة من مورد اقتصادي ها         

  .متوافرة من طقس جميل دافئ في الشتاء والربيع ومعالم حضارية وتاريخية أثرية متنوعة

  التوصياتالتوصيات: : ثالثاًثالثاً

توصي الدراسة   من أجل تحقيق تنمية في منطقة الدراسة، وفي ضوء النتائج المستخلصة            

ساسية التاليـة، وحـسب المجـاالت       م على المقومات األ   بتنفيذ خطة تنموية شاملة ومتكاملة تقو     

  :كاألتي

  قطاع الخدماتقطاع الخدمات. . 11

يعتبر هذا القطاع بمفهومه الشامل من األنظمة المركبة التـي تجمـع بـين النظـامين                  

االجتماعي واالقتصادي، لذا فانه القاسم المشترك األعظم بينهما ألنه يشتمل على قطاعات خدمية    

عليمية واإلرشادية والترفيهية، مثلما انه يشتمل علـى        اجتماعية كالخدمات اإلدارية والصحية والت    

 والسياحية والتسويقية والنقل وغيرها، لذا يوصـي        ةقطاعات خدمية اقتصادية كالخدمات التجاري    

  :الباحث في هذا المجال ما يلي
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  . األلوية فقطزباقي المراكز وعدم اشتمالها على مراك إلى  لتصلاإلداريةتطوير الخدمات  •

 بناء مستشفى ضمن منطقة الدراسة، لكي يخدم ألوية منطقة الدراسة والمنـاطق             العمل على  •

 .المجاورة

توفير الخدمات الضرورية في جميع المناطق السكانية وخاصة الريفية منها مثـل التعلـيم               •

والصحة والمياه والكهرباء والطرقات واالتصاالت على أن تكون هذه الخدمات ذات نوعية            

 .جيدة

 حيث تتوافر مقومات السياحة في      ةستراحات مزودة بالمطاعم والمرافق الالزم    بناء مراكز ا   •

 . البنية التحتية إلى كافة المناطق وخاصة الريفية منها، إال أنها تفتقر

منطقة دون   إلى    منطقة الدراسة وعدم التحيز    يمراعاة العدالة في توزيع كافة الخدمات ف       •

 .األخرى

جنب مع القطاع الحكومي في  إلى مات والوقوق جنباًإشراك القطاع الخاص بتطوير الخد •

 .مجال الخدمات

  ييــاع االجتماعاع االجتماعــ القط القط..22

   تطوير قطاع التعليم-

تشهد منطقة الدراسة نهضة علمية واسعة جداً سواء على مستوى التعليم األساسـي، أو                

نهـضة  لـى    إ التعليم الثانوي، والجامعي، لذلك ينبغي التركيز على توفير كل ما يلزم للوصول           

تربوية شاملة لهذه المنطقة والتي تعتبر فتية بأعمار أبنائهـا الـصغيرة والمتوسـطة العمـر،                

  :ذلك البد من وضع المقترحات التالية إلى وللوصول

التوسع في بناء مدارس جديدة لبعض قرى المنطقة وتوفير كل مستلزمات العملية التعليميـة           •

 .رات والمكتبات والصاالت الرياضيةكغيرها من مدارس المملكة كتوفير المختب

 المدارس الخاصة واالستفادة من المردود المالي بـشكل يخـدم الـتعلم             إشراكالتوسع في    •

 .والتعليم

قياس مدى اكتساب المهارات والمعارف من العملية التعليمية وهذا يتطلب بناء نظام تعليمي              •

الل توفير برامج تدريبيـة     شامل يركز على مضاعفة عدد المدرسين وتنمية قدراتهم من خ         

 .تتميز بالتنوع والمرونة
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االهتمام بالتعليم المهني، وفتح مدرسة للتدريب المهني الشامل في كل لواء من ألوية منطقة               •

الدراسة، لتدريب التالميذ ضعيفي القدرة على التعليم األكاديمي لتكون نهضة علمية مهنيـة،      

 .متكاملة في هذا الجزء من المملكة

تعليم بخطة تنموية تحافظ على حقوق األجيال المقبلة في التعليم من خالل المـشاركة          ربط ال  •

 .مع وزارة التربية والتعليم العالي

العمل على محو األمية من خالل توعية السكان بااللتحاق بمراكز محو األمية، والتوسع في               •

 .فتح المراكز في كافة قرى ومدن منطقة الدراسة

   قطاع الصحة-

لرغم من انتشار المراكز الصحية الشاملة واألولية في كافة قرى ومـدن منطقـة              على ا   

أن سـاعات   إلى الدراسة، إال أنها ال تؤدي الدور الكامل في معالجة المرضى، ويعود سبب ذلك      

الدوام الرسمي محدودة وتقتصر على ساعات النهار فقط، مما يضطر أبنـاء المنطقـة الـذين                

مدينة اربد، حيث المستشفى الرئيـسي التـابع لـوزارة           إلى   لذهابيتعرضون لحاالت فجائية ل   

وضع صحي أفضل مريح للسكان      إلى   الصحة، لذلك يوصي الباحث بعض االقتراحات للوصول      

  :وهي على النحو التالي

 .العمل على بناء مستشفى في منطقة الدراسة يعمل على مدار الساعة •

 .توفير أطباء بمختلف التخصصات •

 .قطاع الخاص في مجال الصحة وبناء مستشفيات خاصة االهتمام بال •

توفير جهاز تصوير أشعة في بعـض المراكـز          إلى   توفير مختبر لفحص العينات، إضافة     •

 .الصحية

توفير صيدليات تعمل على مدار الساعة لتأمين بعض األدويـة المهمـة والتـي ال يمكـن                  •

 .االستغناء عنها مثل عالج السكري والضغط واألزمات

 . استمالك قطع أراضي لبناء مراكز صحية في كل قريةضرورة •

 .فتح مراكز لألمومة والطفولة في جميع قرى ومدن منطقة الدراسة •

توفير مركز معلومات صحي في منطقة الدراسة تكون لديه كامل البيانات الـصحية التـي                •

ة تخص السكان في منطقة الدراسة ألن ذلك يساهم ويساعد في إعداد خطة تنمويـة شـامل               

 .للمستقبل من خالل قراءة الواقع الصحي الماضي والحالي
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   قطاع البنية التحتية والخدمات العامة قطاع البنية التحتية والخدمات العامة--

لتحديث وتطوير خدمات البنية التحتية والخدمات االجتماعية العامة ولحماية البيئة مـن              

  :خطر التلوث في منطقة الدراسة يرى الباحث أنه البد من عدة إجراءات أهمها

لمنطقة بشبكة صرف صحي ألن أعداد الحفر االمتصاصية في مدن وقرى           ضرورة شمول ا   •

المنطقة باتت تشكل مصدراً لتلويث المياه الجوفية والينابيع، لذلك حتى تخفض مـن أعبـاء           

إقامة الحفر عند كل مسكن، وتكاليف تنظيفها باستمرار أوصي البلديات في كـل تجمـع أو                

 عمل شبكات للصرف الصحي تربط المـساكن،        لواء والتي تسمح ظروفها المادية بضرورة     

تجميع المياه العادمـة فـي منطقـة واحـدة،           إلى   وبالتالي نحصل على بيئة نظيفة إضافة     

 .واالستفادة منها بعد تنقيتها في األعمال الزراعية

 .تعزيز فرق الصيانة لمعالجة أعطال شبكات المياه وعلى مدار الساعة •

 للبيئة الريفية من خالل بـرامج المحميـات الطبيعيـة           الحفاظ على المكونات اإليكولوجية    •

 .والحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية في البيئة في منطقة الدراسة

إنشاء محطة تنقية في إحدى مدن أو قرى منطقة الدراسة حفاظاً على البيئة وللحفاظ علـى                 •

 .صاصيةالمياه الجوفية والينابيع من التلوث الناتج عن الحفر االمت

كما يوصي الباحث بمعالجة أزمة السير في مراكز األلوية مثل كفر  يوبا، والطيبة وكفـر                 •

تعزيز عدد من الخطـوط      إلى   أسد، وذلك بتوسعة بعض الشوارع الضيقة والفرعية، إضافة       

كفر يوبـا،   (بوسائط النقل الالزمة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل من خالل تحسين طريق              

 وعمل خلطة إسفلتية ساخنة وتعزيز متطلبات السالمة العامة لطريق الطيبـة            )الطيبة، اربد 

بوضع حاجز حديدي أو حجري لحماية الشارع الرئيسي مـن االنهيـارات علـى جـانبي                

 .الطريق

وعلى الرغم من اإليجابيات التي أضافها شارع الستين وهو الطريق الرئيسي الذي يمر               

غوار الشمالية، إال أنه يشكل خطـراً كبيـراً علـى حيـاة             في أراضي لواء الوسطية باتجاه األ     

المواطنين، لذلك يحب وضع أسالك شائكة على جانبي الطريق وذلك لمنع المـشاة مـن قطـع                 

الشارع وإقامة جسور للمشاه حتى نبعد أية أضرار يمكن أن تلحق بالمواطنين أثناء سيرهم على               

  .هذا الطريق
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   القطاع االقتصادي القطاع االقتصادي..33

  طاع الزراعي تنمية الق-

يوصي الباحث بتطوير الزراعة وتنميتها بغرض زيادة الدخل الزراعـي مـن خـالل                

  :اإلجراءات التالية

 القيام بدراسة منظمة لحاجة السوق وتطبيق سياسة زراعية ضمن نمط مخطط ومـدروس              •

 إلنتاج كميات تغطي حاجة السوق المحلية، بحيث تتفادى زيادة اإلنتاج التي تسبب اختناقات            

إتالف بعض منتجاتهم األمر الذي يلحق خسارة كبيـرة          إلى   تسويقية تدفع بعض المزارعين   

 .لهم

إحداث وابتكار مراكز تسويق في المنطقة لتقليل تكاليف النقل والتخلص من تحكم الوسطاء              •

 .بالمزارعين

الوقاية المبكرة من اآلفات الحشرية واألمراض الزراعية، وذلك من خالل دعـم مـشاريع               •

بحث العلمي للمكافحة الحيوية وإعادة التوازن البيئي واالستفادة من تجارب الـدول التـي              ال

نجحت تجربتها في هذا المجال وتطوير جانب اإلرشاد الزراعي الوقائي والعالجي وتدريب            

 .المزارعين بورشات عمل على الواقع

ال اإلرشاد والتثقيـف  دعم الجمعيات الزراعية، وإقامة الدورات التدريبية للمزارعين في مج        •

محاولة معرفة إمكانيات كل منطقة واحتياجاتها وتلبيـة متطلبـات           إلى   الزراعي، باإلضافة 

 .مزارعيها وإرشادهم بنوعية المحاصيل وكمياتها لكل موسم زراعي

دعم قطاع الثروة الحيوانية واستغالله من خالل تشجيع المربين ودعمهم مادياً ومعنوياً وفتح              •

م المنتجات الحيوانية والحد من الحيوانات المستوردة، وإجراء الحلقات والندوات          األسواق أما 

التوعية بأهمية الثروة الحيوانية واستغاللها بالطرق الـسليمة وإدخـال           إلى   التدريبية الهادفة 

 .التقنيات الحديثة في االستفادة من الثروة الحيوانية

رتوازية، في المنطقة واستخدام مياهها     تشجيع أصحاب رؤوس األموال على حفر اآلبار اإل        •

 .لألغراض الزراعية حتى تتوفر زراعة مروية يكون إنتاجها على مدارس السنة

استحداث قسم خاص للطب البيطري يتبع لمكتب الخدمات الزراعية في المنطقة لإلشـراف              •

 .على الثروة الحيوانية بشكل مستمر
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   تنمية القطاع الصناعي-

  :رة االهتمام بهذا القطاع وذلك من خالل االقتراحات التاليةتوصي الدراسة بضرو  

تفعيل وتطوير دور الصناعات الحديثة في منطقة الدراسة وبخاصة التي تعتمد على الموارد              •

 .المتاحة والمتوفرة في منطقة الدراسة، مثل المنتجات الزراعية ومنتجات األلبان

لوجود المادة الخام الالزمة لـذلك وهـي     إقامة مصنع لصناعة الصابون في المنطقة، وذلك         •

 .جفت الزيتون، حيث يوجد في المنطقة سبع معاصر الستخراج الزيت

تشجيع أصاحب رؤوس األموال إلنشاء مصنع خاص لأللبان واالستفادة من الحليب المنـتج            •

 .من المنطقة ومن المناطق المحيطة

ية، ونقل كافة معامـل الطـوب       العمل على إقامة منطقة حرفية بعيدة عن التجمعات السكان         •

 .والبالط والرخام بها

ينبغي على أصحاب الحرف التركيز على العمالة المحلية من أبناء المنطقة وتشجيعهم بدفع              •

أجور تناسب متطلباتهم وإشراكهم في الضمان االجتماعي حتى يكون لدى األيدي العاملـة             

 .المحلية الرغبة في اإلقبال على مثل هذه األعمال

يه االستثمار لدعم الصناعات الصغيرة في التجمعات السكانية ذات المنشآت الـصناعية            توج •

الصغيرة، وذلك من خالل إيجاد اإلطار المؤسسي الخاص بالصناعات الـصغيرة، وتـوفير     

 .التمويل وتحسين إنتاجية العمل وإعادة هيكلة الحوافز المتعلقة باألنظمة والقوانين الحكومية

ونية لمتابعة األنشطة الحرفية والتراثية وتأمين ما يحتاج إليه مـن اآلالت            إيجاد جمعيات تعا   •

  .ومعدات

   تنمية قطاع السياحة-

إن الموقع المتميز لمنطقة الدراسة أعطى أهمية لها من حيث مرور السياح منها وعلـى          

وبالتالي مدارس السنة، لذلك يجب االهتمام بإقامة كل ما يلزم السياح حتى تكون المنطقة جاذبة               

االستفادة االقتصادية ألبناء المنطقة بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام، لذلك يقترح الباحـث              

  :تفعيل دور هذا القطاع من خالل ما يلي

 .إقامة المطاعم واالستراحات التي تقدم المأكوالت السريعة على الطريق العام •

تلبية الطلب على المواقع بإقامة     توفير مقومات الجذب السياحي في منطقة الدراسة بما يكفل           •

 .وسائل اإليواء المناسبة لجميع مستويات السياحة والسيما في المناطق ذات الطبيعة الجذابة
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إقامة حدائق عامة في جميع المناطق تتوفر فيها مستلزمات الرفاهية، وبالذات التـي تهـم                •

 .األطفال الذين يعانون من نقص في الجانب الترفيهي

مناطق الحرجية السياحية في كل منطقة الدراسة ومنها قرى صيدور والخـراج            االهتمام بال  •

وكفر أسد والطيبة ودوقرا وزحر، والسماح بفتح بعض المطاعم المميزة لتقـديم الوجبـات              

 .السريعة والمرطبات للمتنزهين خاصة في فصل الصيف والربيع

 .للمناطق األثريةزيادة المخصصات المالية الالزمة لعمليات الترميم والصيانة  •

ينبغي االهتمام والتركيز على المرافق السياحية والترفيهية وتشجيع المستثمرين على إقامـة             •

 .المشاريع التي تخدم الحركة السياحية فيه
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 This study aims to clarify the inputs of development in the western settlement 
centers of Irbid governorate to determine the types of spatial development and to 
classify its units. According to the prevailing dimension, fourteen variables were 
analysed applying factor analysis and cluster analysis . The first one produced (3) main 
factors over which services factor which interpreted (52.93%) of the diffusion in the 
information matrix with an eigen value of (7.41%). 
 The second one was the social factor interpreted (13.84%) of the total diffusion 
of information matrix with an eigen value of (1.94%). 
 The third was the agricultur al factor interpreted (10.57%) of the diffusion of 
information matrix with an eigen value (1.48%). 
 The total factors interpreted (77.34%) of The development diffusion, they 
helped to determine the development dimensions prevailing in the area, while the 
cluster analysis produced (3) different types through classifying the studied area into 
groups of different development levels as follows: 
 First type: semi-developed unit casuists of areas: Al – Taiba, Kufur Youba, Kufr 
Assad, Bait Yafa, Qumaim, Soum, Samma, Huofa Al-Wateiah, Zahar, Dougra. 
 The second type: developing unit included the following areas: Makraba, Deir 
Al – Sina', Jujeen, Jumha, Kufr Rahta, Ibsr Abu Ali, Ham, Mandah', Saidour, Zabdah 
Wasteiah. 
 The third type: the less developed: this type included three areas: Qum, Kufr 
Aan, Al-Karaj. 
 Through these two types of analysis, we could identify the problems that the 
area of study suffers from namely differentiation in the extent of service availability and 
its levels and remarkable lack of infrastructure services such as roads, seweage systems. 
 The study finding revealed as well the existence of agricultural problems in The 
studied area represented in shortage of irrigation water, agricultural pests and 
agricultural marketing, and it’s deficiency in meeting this sector demands, in addition to 
high prices of agricultural equipments.  
 Accordingly the researcher recommended the following:  
1- developing and improving agricultural sector to increase productivity and 

agricultural income through increasing soil fertility and creating marketing centers 
in the areas studied to reduce costs in transportation, and preventing diseases 
caused by insects and plant diseases. 

2- More attention must be paid to different sectors especially educational, and health 
sectors, and working on the equity of distributing these services. 

3- The studied area must have sewage network to provide healthy environments for 
these areas inhabitants. 
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4- Developing industry, health, education and tourism sectors. 
5- Executing successive integrated rural development plans to put an for rural 

migration towards cities. 


