
جملة العامرة والتخطيط، م27)2(، ص ص 183-204،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

183

مفردات البعد املكاين يف اخلطط اإلسرتاتيجية باململكة العربية السعودية :
 منهج حتليل حمتوى 

أمحد جاراهلل اجلار اهلل                  حسني عيل الربح   
قسم التخطيط احلرضي واإلقليمي

كلية العامرة والتخطيط بجامعة الدمام 
halribh@gmail.com                        pro_ajj@hotmail.com

قدم للنرش يف 1434/11/6هـ ؛ وقبل للنرش يف 1435/4/4هـ

ملخص البحث. حظي التخطيط اإلسرتاتيجي املكاين اهتاممًا ملحوظًا يف العقدين املاضيني من قبل العديد من 
اجلهات وخمتلف التخصصات وعىل مجيع املستويات. فكان حمل اهتامم اجلهات العامة واخلاصة عىل املستوى 
العربية  اململكة  يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  يف  الكبري  االهتامم  هذا  برز  واملحيل.  واإلقليمي  والقاري  العاملي 
أكثر من سبع إسرتاتيجيات  العديد من اخلطط اإلسرتاتيجية يف االونة االخرية حيث صدرت  السعودية يف 
منذ بداية األلفية الثالثة، التي تناولت معظم اجلوانب والقطاعات لعل أوهلا اإلسرتاتيجية العمرانية للمملكة 
العربية السعودية. هدف هذه الدراسة هو وصف وحتليل وتقويم مفردات البعد املكاين يف اخلطط اإلسرتاتيجية 
للمملكة العربية السعودية من الناحية املكانية والتي ُتثل ُبعدًا هامًا لكل إسرتاتيجية. وبمراجعة العديد من 
الدراسات السابقة اتضح بأن هناك مفردات مكانية تكررت يف أغلب دراسات التخطيط اإلسرتاتيجي تدل 
عىل أمهية هذه املفردات املكانية حيث تشمل هذه املفردات عدة جوانب بيئية واقتصادية واجتامعية مما يساعد 
يف حتقيق التنمية املستدامة. وظفت الدراسة أسلوب حتليل املحتوى كمنهج وأسلوب للبحث وتبني من خالل 
السعودية.  العربية  للمملكة  الوطنية  املكانية بني اإلسرتاتيجيات  املفردات  تباينًا شديدًا يف  أن هناك  الدراسة 
ومن خالل املقارنة بني اإلسرتاتيجيات وخطة التنمية التاسعة كان هناك بون شاسع يف الرتكيز عىل املفردات 
املكانية يف اخلطة التاسعة وندرهتا الواضحة يف معظم اإلسرتاتيجيات. وعند تقويم تلك اإلسرتاتيجيات من 
خالل املفردات املكانية باإلسرتاتيجية العمرانية اتضح افتقارها احلاد ملعظم تلك املفردات، األمر الذي ينبغي 
باململكة  املختلفة  القطاعات  يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  عن  واملسؤولني  القرار  متخذي  قبل  من  مالحظته 

العربية السعودية.

الكلامت املفتاحية: البعد املكاين، اخلطط اإلسرتاتيجية، حتليل املحتوى، اململكة العربية السعودية.
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مقدمة:

حظـي التخطيـط اإلسـرتاتيجي املـكاين اهتاممـًا 
العديـد  قبـل  مـن  املاضيـني  العقديـن  يف  ملحوظـًا 
مجيـع  وعـىل  التخصصـات  وخمتلـف  اجلهـات  مـن 
العامـة  اجلهـات  اهتـامم  حمـل  فـكان  املسـتويات. 
واخلاصـة عـىل املسـتوى العاملـي والقـاري واإلقليمي 
واملحـيل. وتكاتفت العديـد من التخصصـات العلمية 
علـوم  يف  ملفكريـن  مشـرتك  نتـاج  فـكان  إبـرازه،  يف 
اإلدارة والتنظيـم والتخطيـط والعلـوم اإلسـرتاتيجية 
واجلغرافيـا واالقتصـاد والبيئـة. فـكان هلـذا االهتـامم 
احلـرضي  التخطيـط  جمـال  يف  واضـح  انعـكاس 
واإلقليمـي تثـل يف تغـري اهتاممـه التقليـدي بالرتكيـز 
عـىل  الرتكيـز  إىل  االرض  اسـتخدامات  ختطيـط  عـىل 
هـذا  ظهـر  حيـث  املـكاين  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط 
االهتـامم يف أدبياته وتطبيقاته بشـكل مكثـف منذ بداية 

الثالثـة. األلفيـة 
التخطيـط  يف  الكبـري  االهتـامم  هـذا  بـرز 
يف  السـعودية  العربيـة  اململكـة  يف  اإلسـرتاتيجي 
العديـد مـن اخلطـط اإلسـرتاتيجية يف األونـة االخـرية 
منـذ  أكثـر مـن سـبع إسـرتاتيجيات  حيـث صـدرت 
بدايـة األلفيـة الثالثـة، التـي تناولـت معظـم اجلوانـب 
العمرانيـة  اإلسـرتاتيجية  أوهلـا  لعـل  والقطاعـات 

السـعودية. العربيـة  للمملكـة 
هـذه  هـل  هـو،  أسـايس  تسـاؤل  يـرز  هنـا 
املـكاين  البعـد  مفـردات  تعكـس  اإلسـرتاتيجيات 
للتنميـة، أحـد االهداف اإلسـرتاتيجية الرئيسـة، الذي 

يتكـرر يف كل خطط التنمية اخلمسـية منـذ صدورها يف 
1970 م. هـدف هـذه الورقـة هـو اإلجابـة عـىل هـذا 
التسـاؤل من خـالل اإلجابة عـن التسـاؤالت الفرعية 

التاليـة: ـ
أن . 1 ينبغـي  التـي  املكانيـة  املفـردات  أهـم  هـي  مـا 

تتضمنهـا خطط التنمية اإلسـرتاتيجية كام تعكسـها 
أدبيـات التنميـة املكانيـة؟

أي مـن اخلطـط اإلسـرتاتيحية يف اململكـة العربيـة . 2
املكانيـة  املفـردات  هـذه  فيهـا  تظهـر  السـعودية 

واضـح؟  بشـكل 
مفرداهتـا . 3 تعكـس  اإلسـرتاتيجيات  هـذه  مـن  أي 

املكانيـة األهـداف املكانيـة خلطـة التنمية اخلمسـية 
السـعودية؟ العربيـة  للمملكـة  التاسـعة 

يف . 4 توافقـًا  أكثـر  اإلسـرتاتيجيات  هـذه  مـن  أي 
اإلسـرتاتيجية  مفـردات  مـع  املكانيـة  مفرداهتـا 

السـعودية؟ العربيـة  للمملكـة  العمرانيـة 

أهداف البحث: 
بناًء عىل تسـاؤالت الدراسـة، فـإن هدف البحث 

النهائي سـيحقق مـن خالل حتقيق املهـام التالية: ـ 
استشـفاف املفـردات املكانيـة مـن خـالل مراجعة . 1

األطـر واملفاهيـم النظريـة للتنميـة املكانيـة.
وصـف كمـي لتكـرارات مفـردات التنمية املكانية . 2

يف اخلطط اإلسـرتاتيجية السـعودية.
 عقـد مقارنة بني تكرارات مفـردات التنمية املكانية 3. 

يف اخلطط اإلسـرتاتيجية السـعودية مع تكراراهتا يف 
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خطـة التنمية التاسـعة للمملكة العربية السـعودية.
يف 4.  املكانيـة  التنميـة  مفـردات  تقويم تكـرارات   

اخلطـط اإلسـرتاتيجية السـعودية ومـدى توافقهـا 
اإلسـرتاتيجية  مـع  املكانيـة  التنميـة  مفـردات  مـع 

السـعودية. العربيـة  للمملكـة  العمرانيـة 

1- نظريات ومفاهيم التنمية املكانية:
اهلـدف  وحتقيـق  األول  السـؤال  عـن  لإلجابـة 
األول للبحـث امُلتمثـل يف تكوين إطار نظري للدراسـة 
سـرٌتكز الدراسـة عىل نظريات ومفاهيم التنمية املكانية 
والدراسـات التطبيقيـة التـي مـن خالهلـا سـوف يتـم 
حتديـد املفردات املكانيـة اهلامة التي جيـب أن تدخل يف 
التحليـل والتي عـىل ضوئها حتدد املعلومـات املطلوبة. 
سـتمكن  النقديـة  املراجعـة  فـإن  ذلـك  اىل  باإلضافـة 
الباحـث مـن حتديـد أنسـب طـرق مجـع املعلومـات، 
ومنهـج التحليـل املناسـب الـذي حيقق هـدف البحث 

وتكينـه مـن إنجازه.

 1-1 مفهوم التنمية املكانية وهدفها: ـ
تعنـي   Spatial Development املكانيـة  التنميـة 
أي  ويف  مـكان  أي  يف  للتنميـة  املـكاين  اهليـكل  بلـوغ 
عمليـة  لتعزيـز  مالئـاًم  التطـور  مـن  مسـتوى  زمـان 
التـوازن اإلقليمي ودعمها بشـكل كـفء، أي أّنا تثل 
اجلوانـب املوقعيـة واملكانيـة للتنميـة املسـتدامة، إذ إنا 
تدمج األهـداف املوقعية باألهـداف القطاعية القومية، 
ومـن ثَّـم فإنـه البـد مـن النظـر إليهـا نظـرة شـمولية 

تشـمل االقتصـاد والبيئـة واالنسـان بشـكل كامل عىل 
.)Hansen 1968( أسـاس مسـتوى احليـز املـكاين 

اهـداف  حتقيـق  إىل  تسـعى  املكانيـة  والتنميـة 
عـدة، حيـث إنـا ترمي بوجـه عـام إىل حتقيـق التوازن 
بـني األقاليـم بشـكل يوفـر تقاربًا يف مسـتوى املعيشـة 
اهلجـرة  التلقائيـة يف جمـال  والتقليـل مـن االجتاهـات 
وتوطـن الصناعـة وتوزيـع اخلدمـات، وختفيـض حدة 
البطالة، وحتسـني مستوى األنشـطة البيئية واالجتامعية 
واالقتصاديـة لرفـع معـدل النمو، وُيمكـن حرص تلك 

األهـداف يف النقـاط التاليـة:
حتقيـق التـوازن األقليمـي بحيث ال يكـون هناك 
تأثـريات سـلبية عـىل نمـو وتطـور األقاليـم أو املناطق 
هـدر  أو  التنمويـة  اإلمكانـات  كاسـتنزاف  املجـاورة 

املوارد.
االقاليـم،  يف  التنميـة  بمسـتويات  االرتقـاء 
وذلـك مـن خـالل رفـع معـدالت النمـو يف اجلوانـب 
اهلامـة املرتبطـة لالرتقـاء بمسـتويات املعيشـة، وحتقيق 
الرفاهيـة االقتصاديـة واالجتامعية مما يـؤدي اىل التنمية 

املسـتدامة.
والكمـي  النوعـي  االسـتخدام  مسـتوى  رفـع 
الداخليـة  اهلجـرة  حركـة  مـن  والتقليـل  األقاليـم  يف 
للسـكان ما بـني األقاليم، وال ِسـيامَّ اهلجرة مـن الريف 
إىل املدينـة، وبذلـك تقلـل ظاهـرة ترييـف املدينـة مـن 

االنتشـار.
توليـد جتمعـات حرضيـة، فالتحرض يعنـي  زيادة 
إىل  الريـف  مـن  االنتقـال  طـرق  عـن  املـدن  سـكان 
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املـدن أو تغيـري الريـف مـن حيـاة ريفيـة إىل حرضيـة، 
ومـا يرتبـط بذلـك من تغيـري يف أنـواع املهـن واألنامط 

السـلوكية لألفـراد.
إحـداث تغـريات بيئيـة من خـالل األخـذ بمبدأ 
التنميـة املكانية املسـتدامة، التـي تؤكد عىل محايـة البيئة 

اإلقليمي. والتـوازن 
السياســية  الوحــدة  مســتوى  تعميــق 
ــن  ــيعزز م ــا س ــد، مِمَّ ــة للبل ــة واالجتامعي واالقتصادي
ــة ــار اخلارجي ــاه األخط ــد جت ــة للبل ــدرة الدفاعي الق

 .)Aiden and Morgan, 1974( 

1-2 املفاهيم واألطر النظرية:
يـأيت مفهـوم أقطـاب النمـو Growth Pole كأحـد 
أهـم األطـر النظريـة التـي حاولـت تفسـري التبايـن يف 
املكانيـة. وتنـدرج حتـت مظلـة هـذا اإلطـار  التنميـة 
النظـري العديـد مـن املفاهيـم واملصطلحـات املراِدفـة 

التـي ُتركـز عـىل رشح وتفسـري التنميـة املكانيـة.
مفهـوم  املكانيـة  التنميـة  مفاهيـم  أبـرز  لعـل 
أقطـاب النمـو الـذي قدمـه الفرنـي فرانـوا بريوكـي 
عـام 1955م  والـذي يذهـب إىل أن النمـو ال حيـدث 
يظهـر  ولكـن  الوقـت،  نفـس  يف  املناطـق  مجيـع  يف 
خمتلفـة  وبكثافـة  نمـو  أقطـاب  أو  نقـاط  شـكل  عـىل 
يف بعـض األماكـن العقديـة التـي تتشـكل يف أماكـن 
جغرافيـة  أماكـن  يف  أو   Economic  Spaces اقتصاديـة 
Geographic Spaces، هـي غالبـًا املسـتوطنات احلرضية 

الكبـرية التـي تعمـل كمراكـز للنمـو كونـا ختتلـف يف 

ختصصاهتـا الوظيفية مـن ناحية، ومن ناحيـة أخرى يف 
إمكانياهتـا املوضعيـة، ممـا جيعلهـا نقاط إشـعاع ألنواع 
التحديـث Innovation، وهـذا النمـو ينتـرش مـن خـالل 
قنـوات خمتلفـة وبصـورة غـري متسـاوية إىل القطاعات 

األخـرى. واألماكـن 
النمـو  عمليـة  النمـو  أقطـاب  مفهـوم  ويفـر 
يف    Propulsive Industries قياديـة  صناعـات  بوجـود 
تلـك األماكـن االقتصاديـة أو يف األماكـن اجلغرافيـة 
تعمـل عىل اجتـذاب  العديـد من الصناعـات األخرى 
مكونـًة معها روابط أماميـة Forward Linkage   وروابط 
خلفيـة Backward Linkage تعمـل جمتمعـه عـىل إجيـاد 
بنيـة أساسـية متطـورة يف املـكان الـذي تتواجـد فيـه، 
كل ذلـك ُيـؤدي إىل اسـتقطاب صناعـات وخدمـات 
أخـرى و التي بدورها تسـتقطب صناعـات وخدمات 
تسـاهم يف بنـاء بنيـة حتتيـة جديـدة وهكـذا دواليك بام 
يسـمي باملزايـا املشـتقة Diverted Advantages ممـا جيعل 
املراكـز احلرضيـة تلعب الـدور الرئيس يف تغيـري النظم 
االقتصاديـة والديموغرافيـة واالجتامعيـة يف األقاليـم 

املختلفـة  )غنيـم، 1998م(.
أقطـاب  مظلـة  حتـت  املهمـة  املفاهيـم  ومـن 
املرتاكمـــة الــــدائرية  السـببية  مفهـــوم  النمــــو 
 Circular Cumulative Causation  الـذي قدمـه مـاردال  

Myrdal  1957م ، التـي تذهـب يف تفسـري التنمية املكانية 

إىل احلركـة احلرة للقـوى االقتصاديـة واالجتامعية عىل 
احليـز املـكاين لإلقليـم بـني املركـز الـذي تثلـه املناطق 
النفـوذ،  منطقـة  تثلـه  الـذي  واألطـراف  احلرضيـة 



187جملة العامرة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

ممـا يـؤدي إىل التخلخـل اإلقليمـي وزيـادة الفـوارق 
العمليـات:  مـن  نوعـني  عـن  تنتـج  التـي  اإلقليميـة 
السالـــبة االرتـدادي  التأثـري  عمليــة  تدعـى  األوىل 
منتقـاة  هجـرة  يف  تتمثـل  والتـي   Backwash Effects  

والبضائـع  املـال  رأس  وكذلـك  العاملـة  لأليـدي 
مـن منطقـة النفـوذ إىل املركـز للمزايـا السـابقة الذكـر 
املتوفـرة يف املراكـز. أما العمليـة الثانية فتدعـى بالتأثري 
االنتشـاري املوجب Positive Spread Effects حيث يبدأ 
تأثـري التنميـة مـن املركـز باجتـاه األطـراف أي منطقـة 
نفـوذه. وتـزداد رسعـة اآلثـار االنتشـارية للمركز كلام 
كان املركـز يتمتـع بدرجة كبـرية من النمـو والتي عادة 
ما تكـون مرتبطة بالسياسـة التنموية الرسـمية املوجهة 

)Myrdal, 1957( لإلقليـم. 
يشـبه  فهـو   Polarization القطبيـة  مفهـوم  أمـا 
إىل حـد بعيـد مفهـوم السـببية الدائريـة املرتاكمـة مـع 
املؤديـة  للعمليـات  التسـميات  يف  االختـالف  بعـض 
العمليـة  تسـمية  اسـتبدلت  فقـد  املكانيـة،  للتنميـة 
الثانيـة وهي التأثـري االرتدادي باسـم عملية الرتشـيح 
األخـرى  العمليـة  وهـذه   Trickling Down Effects

لإلقليـم  املوجهـة  الرسـمية  بالسياسـة  مرتبطـة 
.)Hirschman,1958 (

ويذهـب البعـض بـأن االنتشـارية ليـس هلـا أي 
عالقـة بالسياسـات الرسـمية املوجهـة لإلقليـم، وأنا 
تنتقـل بشـكل آيل من املركـز إىل األطـراف عندما تصل 
عمليـة التنميـة يف قطب التنميـة إىل درجـة معينة أطلق 
عليهـا االنقـالب االسـتقطايب، حيـث تتالشـى ظاهرة 

احليـز  عـىل  الالمركزيـة  مرحلـة  وتبـدأ  االسـتقطاب 
املـكاين لإلقليم وتتقارب مسـتويات التــنمية عىل مجيع 

.) Rondinelle, 1985 ( مناطـق ذلـك األقليـم

1-2-2 مفهوم املركز واألطراف: 
واألطــــراف املـــركـــــز  مفهـــوم  أمـــــا 
التنميـة  فقـد حـاول أن يفـر   Center and Periphery  
يف  ممثـاًل  املركـز  بـني  العالقـة  خـالل  مـن  املكانيـة 
األماكـن احلرضية واألطـراف ممثلًة يف مناطـق نفوذها، 
فيذهـب إىل أن التنميـة املكانية تر بأربع مـــراحل هي

:)Freidman, 1972( 

 Independent Spatial مرحلـة النمـط املـكاين املسـتقل
Pattern: تتواجـد املراكـز بصـورة مبعثـرة ومنعزلة عن 

بعضهـا البعـض عـىل احليـز املـكاين لإلقليـم، وكذلك 
تضُعـف العالقـة بينهـا وبـني مناطـق نفوذها.

حيـث   :Urban Primacy احلرضيـة  السـيطرة  مرحلـة 
يـرز أحـد املراكـز كقطـب رئيس عـىل مسـتوى كامل 

اإلقليـم يسـيطر عـىل مجيـع احليـز املـكاين لإلقليـم.
 :Emerging Secondary Centers مرحلة املراكز الفرعية
وفيها تظهر بعض املراكز الفرعية التي تسيطر عىل بعض 
لإلقليم  املكاين  احليز  عىل  هبا  اخلاصة  النفوذ  مناطق 

منافسة بذلك املركز احلرضي الرئيس.
تظهـر  وفيهـا   :Rank Size اهلرمـي  التسلسـل  مرحلـة 
العديد مـن املراكز احلرضية وتتحسـن العالقـات بينها 
وبـني مناطـق نفوذهـا مؤديـة لنـرش وتوزيـع متـوازن 

للتنميـة عـىل احليـز املـكاين لإلقليـم. 
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-:Centarl Place Theory 1-2-3 نظرية املكان املركزي
مناسـبًا  تفسـريًا  املركـزي  املـكان  نظريـة  تقـدم 
مناسـًبا  نموذًجـا  تسـتعرض  حيـث  املكانيـة  للتنميـة 
يـرشح عالقـة مراكـز التجمعـات السـكانية فيـام بينها 
عـىل احليـز املكاين مـن خـالل نمـوذج توزيـع وظيفي 
متـدرج تقـوم فيـه املراكـز الكبـرية بإنتـاج كافة السـلع 
وتقديـم اخلدمـات املتوفـرة يف املراكـز الثانويـة إضافـة 
خلدمـات وسـلع أكثر كلفـة وأقل اسـتخداما. فاملفهوم 
يقـوم عىل أن احلجم احلـدي لتقديم اخلدمات والسـلع  
Threshold  الـذي يمثـل اقـل عـدد من املسـتفيدين من 

جمديـة  تصبـح  حتـى  للسـلعة  املحتاجـني  او  اخلدمـة 
اقتصاديـًا، أما مفهـوم نطاق اخلدمة Range فهو املسـافة  
تفـرض  والتـي  املسـتهلكون يف قطعهـا  يرغـب  التـي 
قيـوًدا هيكليـة تفـي بالنهاية لنمـوذج توزيـع متوازن 
للمراكـز مـن حيـث تكاليـف اإلنتـاج والتوزيـع عـىل 
احليـز املـكاين لإلقليـم ، ومـن ناحيـة أخـرى فالنظرية 
تقـدم نموذًجـا تنموًيا مناسـًبا تكـون فيه املراكـز بمثابة 
األدوات املحركـة للمناطق الفرعيـة املتخصصة ضمن 
اقتصـاد احليز املكاين لإلقليم  فالتوزيـع الفعيل للمراكز 
عـىل احليـز املـكاين  يتبع أكفـأ وأفضل سـلوك تنموي ، 
فهـو بذلـك نموذًجـا مثالًيـا للتنميـة املكانيـة . وأخريًا 
فالنظريـة ُتِكـن مـن تييز مسـتويات خمتلفة مـن املراكز 
تبًعـا ألمهيتهـا النسـبية يف التسلسـل اهلرمي اسـتنادا إىل 
عـدد ونوعية اخلدمات والسـلع املقدمة يف كل مسـتوى 
.) Christaller,1966 ( من املسـتويات واألنـامط املختلفـة

2-1 الدراسات التطبيقية املتعلقة بالتخطيط املكاين 
نظرًا ألمهية دراسـة ابعاد التخطيط اإلسـرتاتيجي 
رئيسـة  جوانـب  ثالثـة  مـن  تتكـون  والتـي  املكانيـة 
)إسـرتاتيجية – اسـتدامة – ختطيطيـة( فإن الدراسـات 
املتعلقـة هبـذا املوضـوع هـي حمـور اهتـامم كثـري مـن 
الباحثـني، واهلـدف مـن مراجعـة الدراسـات السـابقة 
هـو تسـليط الضـوء عـىل اجلوانـب اهلامـة واملدروسـة 
املفـردات  املكانيـة وحتديـد  التنميـة  إسـرتاتيجيات  يف 
التعـرف  إىل  باإلضافـة  الرئيسـة،  باجلوانـب  املرتبطـة 
عـىل النتائـج والتوصيات التـي توصل إليهـا الباحثون 
السـابقون. مـن خـالل مراجعـة الدراسـات السـابقة 
التـي يمكـن تييـز ثـالث جمموعـات منهـا عـىل النحو 

اآليت:
2-1-1 املجموعة األوىل: الدراسات العاملية األجنبية

كثـري من الدراسـات ركـزت عىل إسـرتاتيجيات 
األساسـية  األبعـاد  إىل  وتطرقـت  املكانيـة  التنميـة 
)املكانيـة – اإلسـرتاتيجية – املسـتدامة -التخطيطيـة( 

: منها
والتـــي   )Altrock, 2006( التـــروك  دراســـة 
مـن  كٍل  حتـت  عديـدة  مكانيـة  مفـردات  تناولـت 
عـىل  االسـتدامة  جانـب  فشـمل  الرئيسـة.  اجلوانـب 
البيئـة، جـودة  العدالـة االقتصاديـة االقليميـة، محايـة 
احليـاة، العدالـة االجتامعيـة االقليميـة. بينـام اجلانـب 
اإلسـرتاتيجي تضمـن مفـردات احليـز املـكاين، التنمية 
احلرضيـة.  واهليمنـة  االقليمـي،  والتـوازن  املكانيـة، 
أمـا بالنسـبة للجانـب التخطيطـي فشـمل عـىل التنمية 
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التنميـة. وحمـاور  الشـاملة، 
وأما دراسـة اولسـني )Olesen, 2011( فركزت من 
حيـث االسـتدامة عـىل مفـردات الضـامن االجتامعي، 
العدالـة االقتصاديـة األقليميـة، املحافظـة عـىل البيئـة، 
والتـوازن األقليمـي. بينـام مـن الناحيـة اإلسـرتاتيجية 
شـملت عـىل مفـردات نـرش التنميـة، أقطـاب النمـو، 
األطـراف، واهلوامـش. بينام تطرق اجلانـب التخطيطي 
إىل مفردات التنمية الشـاملة، التسلسـل اهلرمي، مراكز 

التنميـة، وحمـاور التنمية.
وهـــريس  وولــــدن  أدم  دراســـة  وتـــأيت 
)Adams، Alden & Harris, 2005( لتتنـاول فــي جانـب 

االقليميـة،  االقتصاديـة  العدالـة  مـن  كاًل  االسـتدامة 
ومحايـة البيئـة. أمـا اجلانـب اإلسـرتاتيجي فشـمل عىل 
مفـردات احليز املـكاين، التنمية املكانية، ونـرش التنمية، 
بينـام تضمن اجلانـب التخطيطـي عىل مفـردات التنمية 
وحمـاور  التنميـة،  تبايـن  الريفيـة،  التنميـة  احلرضيـة، 

. لتنمية ا
لبيغاســـوس املحــيل  املجلــس  دراســـة  أمـا 
 )Pegasus, 2011( فتناولـت يف جانـب االسـتدامة عـىل 

مفـردات التـوازن االجتامعـي، التـوازن االقتصـادي، 
اجلانـب  أمـا  االقليمـي.  والتـوازن  البيئيـة،  التنميـة 
اإلسـرتاتيجي فتطرق إىل مفردات نـرش التنمية، واحليز 
املـكاين. بينـام شـمل اجلانـب التخطيطي عـىل مفردات 
احليـز  إمكانـات  التنميـة،  مراكـز  الشـاملة،  التنميـة 

املـكاين، التسلسـل اهلرمـي، والتنميـة احلرضيـة.
 )Ireland, 2002( دراسـة احلكومة املحليـة إيرلنـدا

البيئـة،  جـودة  عـىل  االسـتدامة  جانـب  يف  تضمنـت 
مفـردات التـوازن االجتامعي، والتـوازن االقليمي. أما 
اجلانب اإلسـرتاتيجي فشـمل مفـردات احليـز املكاين، 
احلرضيـة،  اهليمنـة  التنميـة،  نـرش  املكانيـة،  التنميـة 
وأقطـاب النمـو. بينـام شـمل اجلانـب التخطيطـي عىل 
مفـردات مراكـز التنميـة، واملزايـا النسـبية، وإمكانات 

احليـز املكانيـة، والتبايـن. 
 )Slovenia, 2004( دراســـة مجهوريـة ســـولفينيا
تناولـت يف جانـب االسـتدامة كال من مفـردات النمو 
املعيشـة.  وجـودة  االجتامعـي،  النمـو  االقتصـادي، 
امـا اجلانـب اإلسـرتاتيجي فتضمـن مفـردات التنميـة 
األطـراف،  النمـو،  اقطـاب  التنميـة،  نـرش  املكانيـة، 
التخطيطـي  اجلانـب  تنـاول  بينـام  املـكاين.  واحليـز 
اهلرمـي،  التسلسـل  الشـاملة،  التنميـة  مفـردات  عـىل 

املكانيـة. احليـز  وامكانـات 
لرتكـز   )Mueller,  2009( مولـر  دراسـة  وجـاءت 
البيئـة،  محايـة  مفـردات  عـىل  االسـتدامة  جانـب  يف 
أمـا  االقتصـادي.  والتـوازن  االجتامعـي،  التـوازن 
اجلانـب اإلسـرتاتيجي فتضمن مفردات احليـز املكاين، 
اجلانـب  تنـاول  بينـام  النمـو.  وأقطـاب  االنتشـار، 
املـكاين،  احليـز  إمكانـات  مفـردات  عـىل  التخطيطـي 
املزايـا النسـبية، حماور التنميـة، مراكز التنميـة، والتنمية 

الشـاملة. 

2-2-1 املجموعة الثانية: الدراسات العربية
يالحـظ بـأن هنـاك قلـة يف الدراسـات العربيـة 
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أغلـب  إن  حيـث  الدراسـة،  تناولـت موضـوع  التـي 
الدراسـات املحليـة والعربيـة تناولـت بعـض اجلونب 
حمـاور  املـكاين،  كالتبايـن  املكانيـة  بالتنميـة  املرتبطـة 
تلـك  ومـن  املـكاين.  احليـز  اىل  إضافـة  التنميـة، 

الدراسـات:
والتـــي  والعنـايت،  2011م(  )غنيـم،  دراســـة 
باجلوانـب  مرتبطـة  مكانيـة  مفـرادات  إىل  تطرقـت 
الرئيسـية )االستدامة-اإلسـرتاتيجية-التخطيط( ففـي 
جانـب االسـتدامة شـملت الدراسـة مفـردات التوازن 
االقليمـي، العدالـة االقتصاديـة االقليميـة، والعدالـة 
يف  الدراسـة  تضمنـت  بينـام  االقليميـة.  االجتامعيـة 
اجلانـب اإلسـرتاتيجي مفـردات نرش التنميـة، والتنمية 
املكانيـة. أمـا اجلانـب التخطيطـي فتطرقـت الدراسـة 
إىل مفـردات تبايـن التنميـة، مراكـز التنميـة، وحمـاور 

التنميـة.
2011م(  والسـقا،  )املـرصي،  دراسـة  أمـا 
مفـردات  مـن  كاًل  االسـتدامة  جانـب  يف  فتناولـت 
التـوازن االقليمـي، والعدالـة االقتصاديـة االقليميـة. 
بينام اجلانب اإلسـرتاتيجي فتطرقت الدرسـة إىل التنمية 
املكانيـة، أقطـاب النمـو، نرش التنميـة، املـدى الزمني. 
عـىل  الدراسـة  فتضمنـت  التخطيطـي  اجلانـب  أمـا 
مفـردات التنميـة الشـاملة، املزايـا النسـبية، إمكانـات 

احليـز املـكاين، حمـاور التنميـة، ومراكـز التنميـة.
وتـأيت دراسـة )عبـد احلميـد، 2009م( لتتنـاول 
يف جانـب االسـتدامة عـىل مفـردات التنميـة البيئيـة، 
والعدالـة االجتامعيـة االقليميـة، والعدالـة االقتصادية 

فتناولـت  اإلسـرتاتيجي  اجلانـب  يف  بينـام  االقليميـة. 
املكانيـة،  التنميـة  املـكاين،  احليـز  مفـردات  الدراسـة 
ونـرش التنميـة. أمـا يف اجلانـب التخطيطـي فتناولـت 
الدراسـة مفـردات مراكـز التنميـة، وإمكانـات احليـز 

املـكاين.
يف حـني أن دراسـة )الوتـار، 2008م( تناولـت 
يف جانـب االسـتدامة عـىل مفـردات التنميـة البيئيـة، 
التـوازن االجتامعـي، والتـوازن االقتصـادي. بينـام يف 
مفـردات  الدراسـة  فتناولـت  اإلسـرتاتيجي  اجلانـب 
نـرش التنميـة، األطـراف، اهلوامـش، واحليـز املـكاين. 
أمـا يف اجلانـب التخطيطـي فتناولت الدراسـة مفردات 
مراكـز التنمية، إمكانات احليـز املكاين، املزايا النسـبية، 

التنمية. وحمـاور 
فتناولـت يف  أمـا دراسـة )عبدالعـال، 1992م( 
جانب االسـتدامة كال من مفردات التـوازن االقليمي، 
محايـة البيئـة، النمـو االقتصـادي، والنمـو االجتامعي. 
بينـام اجلانب اإلسـرتاتيجي فتناولت الدراسـة مفردات 
التنميـة املكانيـة، نـرش التنمية، املـدى الزمنـي، أقطاب 
النمـو، األطـراف. أمـا بالنسـبة للجانـب التخطيطـي 
فتضمنـت الدراسـة عـىل مفـردات التنميـة الشـاملة، 
املزايـا النسـبية، امكانات احليـز املكاين، حمـاور التنمية، 

التنمية. ومراكـز 
 وأخريًا دراسـة اهليئـة العامة للتخطيـط العمراين 
االسـتدامة  جانـب  يف  فتناولـت  بمـرص)2008م( 
االقتصاديـة  العدالـة  االقليمـي،  التـوازن  مفـردات 
يف  بينـام  اإلقليميـة.  االجتامعيـة  والعدالـة  اإلقليميـة، 
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اجلانـب اإلسـرتاتيجي فتطرقـت إىل مفـردات التنميـة 
التخطيطـي  اجلانـب  أمـا  التنميـة.  ونـرش  املكانيـة، 
فتضمنـت الدراسـة مفـردات التنمية الشـاملة، واملزايا 
النسـبية، إمكانات احليـز املكاين، حمـاور التنمية، مراكز 

التنميـة، وتبايـن التنميـة.

عىل  التطبيقية  الدراسات  الثالثة:  املجموعة   1-3-2
ااململكة العربية السعودية

دراسـة )اجلاراهلل، والضيويف،  1998م( فتناولت 
املكانيـة  املفـردات  مـن  عـددًا  االسـتدامة  جانـب  يف 
كالعدالـة االقتصاديـة االقليميـة، التـوازن االقليمـي. 
مفـردات  عـىل  فشـمل  اإلسـرتاتيجي  اجلانـب  امـا 
اهليمنـة احلرضيـة. بينـام شـمل اجلانـب التخطيطي عىل 
مفـردات تبايـن التنميـة، التسلسـل اهلرمـي، إمكانات 

احليـز املـكاين، واملزايـا النسـبية.
يف  فتناولـت  2002م(  )اخلضـريي  دراسـة  أمـا 
جانب االسـتدامة كاًل من مفردات التـوازن اإلقليمي، 
محايـة البيئـة، النمـو االقتصـادي، والنمـو االجتامعي. 
بينـام اجلانب اإلسـرتاتيجي فتطرق إىل التنميـة املكانية، 
نـرش التنمية، املـدى الزمنـي، وفـرة املـوارد اإلقليمية، 
احليـز املـكاين. أمـا اجلانـب التخطيطـي فتضمـن عـىل 
مفـردات التنميـة الشـاملة، املزايـا النسـبية، إمكانـات 
احليـز املـكاين، حمـاور التنميـة، مراكـز التنميـة، حمـاور 

اهلرمي. والتسلسـل  التنميـة، 
مـن  لرُتكـز  2006م(  )النفاعـي  دراسـة  وتـايت 
حيـث االسـتدامة عـىل مفـردات التـوازن اإلقليمـي، 

ووفـرة املـوارد االقليميـة. بينـام شـملت مـن الناحيـة 
ونـرش  املكانيـة  التنميـة  مفـردات  عـىل  اإلسـرتاتيجية 
التنميـة. بينـام تطـرق اجلانـب التخطيطـي إىل مفردات 
التنميـة الشـاملة، التسلسـل اهلرمـي، مراكـز التنميـة، 
املـدن  الكـرى،  املـدن  املـكاين،  احليـز  إمكانـات 

الصغـرية. واملـدن  املتوسـطة، 
2006م(  والنعيـم،  )اجلـاراهلل،  دراسـة  وتـأيت 
التـوازن  مفـردة  عـىل  االسـتدامة  جانـب  يف  لرتكـز 
عـىل  فشـمل  اإلسـرتاتيجي  اجلانـب  أمـا  اإلقليمـي. 
مفـردة التنميـة املكاينـة. بينام تناول اجلانـب التخطيطي 
عـىل مفـردات تبايـن التنميـة وإمكانات احليـز املكاين.

2-4 خالصة مراجعة الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسـات السـابقة من حيـث مفرادات 
التنميـة اإلسـرتاتيجية املكانية، فقد ركزت الدارسـات 
واألطـر النظريـة عـىل مفـردات مكانيـة هامـة ينبغـي 
أن تتضمنهـا خطـط التنميـة اإلسـرتاتيجية ولقـد تـم 
استشـفاف تسـعة عرش مفردة مكانية سـتكون أسـاس 
التحليـل يف هـذه الدراسـة حيـث سـتظهر يف اجلداول 

الالحقة.

3-منهج وأسلوب التحليل 
الدراسـة منهـج حتليـل املحتـوى كمنهـج  تتبـع 
املحتـوى  حتليـل  يعـرف  حيـث  للبحـث  وأسـلوب 
بأنـه عبـارة عـن طريقـة بحـث يتـم تطبيقها مـن أجل 
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الوصـول إىل وصـف كمـي هـادف ومنظـم ملحتـوى 
أسـلوب االتصال )كتـاب، تقرير، خطة، إسـرتاتيجية، 
رشيط مسـجل، برنامج اذاعـي أو تلفزيـوين ... إلخ(.
  إن حتليـل املحتوى يعتمد عـىل الرصد التكراري 
املنظـم لوحـدة التحليـل املختار سـواء كانـت كلمة أو 
موضـوع أو مفردة أو شـخصية أو وحـدة قياس وذلك 
لتحقيـق هـدف معـني. ويعتمـد منهج حتليـل املحتوى 
اساسـًا عىل التكميم أي االسـلوب الكمـي يف التحليل 
ويطبـق لتحقيـق أغراض خمتلفة منهـا: الوصف الكمي 
التكـراري  الرصـد  خـالل  مـن  املدروسـة  للظاهـرة 
مقارنـة  بغـرض  املقارنـة  املختـارة،  التحليـل  لوحـدة 
مـدى تكرار ظاهـرة معينة بظاهـرة أخـرى، أو التقويم 
إلصـدار حكـم معني عىل االجتـاه الغالب حـول قضية 

معينـة يف مصـدر املعلومات. )العسـاف 2010م(.  
الدراسـة وصـف وحتليـل  ولتحقيـق هـدف   
وتقويـم مفردات البعد املكاين يف اخلطط اإلسـرتاتيجية 
للمملكـة العربيـة السـعودية مـن الناحيـة املكانية، فإن 
منهـج حتليل املحتوى هو أنسـب طـرق البحث، حيث 
إن منهـج حتليل املحتوى سـُيطبق بغـرض الوصول إىل 
وصف كمـي هادف ومنظـم ملحتوى اإلسـرتاتيجيات 
البعـد  ملفـردات  الكمـي  احلـرص  عـىل  يركـز  والـذي 
العربيـة  للمملكـة  اإلسـرتاتيجية  اخلطـط  يف  املـكاين 

السـعودية هبـدف وصفهـا ومقارنتهـا وتقويمهـا.
  وحلسـاب الرصـد التكراري للمفـردات املكانية 

فإنـه قـد تـم احلصـول عـىل نسـخة إلكرتونيـة لـكل 
إسـرتاتيجية مـن اإلسـرتاتيجيات الوطنيـة عـن طريق 
املواقـع األلكرتونيـة للـوزارات املختصـة، وبعـد ذلك 
تم رصـد تكـرارات املفـردات املكانية اهلامة املستشـفة 
من الدراسـات السـابقة عـن طريق حسـاب تكرارات 

املفـردات املكانيـة يف كل إسـرتاتيجية عـىل حده.
اخلطـط   – الدراسـية  احلـاالت  أن  علـاًم   
الورقـة  هـذه  تتضمنهـا  سـوف  التـي  اإلسـرتاتيجية 
البحثيـة هـي: علـاًم أن احلـاالت الدراسـية – اخلطـط 
الورقـة  هـذه  تتضمنهـا  سـوف  التـي  اإلسـرتاتيجية 
لالسـكان،  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجية  هـي:  البحثيـة 
اإلسـرتاتيجية  للصناعـه،  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجية 
لصحـة،  اإلسـرتاتيجية  اخلطـة  للنقـل،  الوطنيـة 
إسـرتاتيجية التوظيف السعودية، إسـرتاتيجية السياحة 
لالقتصـاد  املـدى  بعيـدة  واإلسـرتاتيجية  الوطنيـة، 
الوطنـي باإلضافـة لإلسـرتاتيجية الوطنيـة العمرانيـة 

للتقويـم. كمعيـار  تسـتخدم  سـوف  والتـي 

4-حتليل املعلومات 
بعـد حتديـد متغـريات الدراسـة ) املفـردات املكانية ( 
التكـراري  الرصـد  حسـاب  سـيتم  لإلسـرتاتيجيات 
للمفـردات املكانيـة يف احلـاالت الدراسـية – اخلطـط 

اإلسـرتاتيجية عـىل النحـو التـايل:



193جملة العامرة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

ــط  ــة يف اخلط ــرارات املفردات املكاني ــف تك أوالً: وص
اإلســرتاتيجية الســعودية.

أن   )1( رقـم  اجلـدول  بيانـات  مـن  يالحـظ 
املكانيـة  املفـردات  تكـرار  يف  شـديد  تبايـن  هنـاك 
العربيـة  للمملكـة  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجيات  بـني 
السـعودية، حيـث كان تكـرار بعض املفـردات املكانية

املفـردات االخـرى، فكانـت  أكثـر مـن غريهـا مـن   
تكـرارًا،  األكثـر  للصناعـة  الوطنيـة  االسـرتاتيجية 
ثـم  السـعودية،  التوظيـف  إسـرتاتيجية  تليهـا 
اإلسـرتاتيجية الوطنية لإلسـكان. بينـام كانت تكرارت 
اإلسـرتاتيجية  يف  جـدًا  قليـاًل  املكانيـة  املفـردات 
وإسـرتاتيجية  الوطنـي،  لالقتصـاد  املـدى  بعيـدة 
للنقـل. الوطنيـة  واإلسـرتاتيجية  الوطنيـة  السـياحة 

اجلدول رقم )1(: تكرارا املفردات املكانية يف اخلطط اإلسرتاتيجية 

املفردات املكانية
التكرارات باإلسرتاتيجيات

املجموع
النقلالسياحةاالقتصادالصحةالتوظيفاإلسكانالصناعة

0916200229املدن الكرى
1230211120محاية البيئة

621100010التوازن اإلقليمي
11500007مراكز التنمية
20012005تباين التنمية
32000005حماور التنمية

00050005املدن الصغرية
00020103العدالة االجتامعية اإلقليمية

01000203تنمية ريفية
10002003املزايا النسبية

02000002املدن املتوسطة
11000002التنمية املكانية املستدامة

01000001التنمية املكانية
00001001وفرة املوارد اإلقليمية

00000000اهليمنة احلرضية
00000000نرش التنمية

00000000احليز املكاين
00000000العدالة االقتصادية اإلقليمية

00000000تنمية حرضية
2622221364396املجموع
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خلـت  قـد  اإلسـرتاتيجيات  مجيـع  أن  لوحـظ  كـام 
كاهليمنـة  املكانيـة  املفـردات  مـن  عـدد  مـن  تامـًا 
العدالـة  املـكاين،  احليـز  التنميـة،  نـرش  احلرضيـة، 
احلرضيـة. والتنميـة  اإلقليميـة،  االقتصاديـة 

تلـك  يف  التكـرارات  توزيـع  عـىل  وللتعـرف 
اإلسـرتاتيجيات ُعمـد إىل حسـاب مقاييـس اإلحصاء 

الوصفـي هلـا كـام يف اجلـدول رقـم )2(.

اجلدول رقم )2( : مقاييس اًلوصف اإلحصائي لتكرارات مفردات البعد املكاين يف اخلطط اإلسرتاتيجية الوطنية السعودية
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Std. Error

Large Cities 7 0 16 4.14 2.314 6.122 1.575 .794
Environmental Protection 7 0 12 2.86 1.565 4.140 2.371 .794
Regional Balance 7 0 6 1.43 .812 2.149 2.041 .794
Development Centers 7 0 5 1.00 .690 1.826 2.300 .794
Inequality of Develop-
ment 7 0 2 .71 .360 .951 .764 .794

Hubs Development 7 0 3 .71 .474 1.254 1.450 .794
Small Cities 7 0 5 .71 .714 1.890 2.646 .794
Regional Social Justice 7 0 2 .43 .297 .787 1.760 .794
Rural Development 7 0 2 .43 .297 .787 1.760 .794
Comparative Advantages 7 0 2 .43 .297 .787 1.760 .794
Medium Cities 7 0 2 .29 .286 .756 2.646 .794
Sustainable Spatial De-
velopment 7 0 1 .29 .184 .488 1.230 .794

Spatial Development 7 0 1 .14 .143 .378 2.646 .794
Availability of Regional 
Resource 7 0 1 .14 .143 .378 2.646 .794

Urban Primacy 7 0 0 .00 .000 .000 . .
Spread of Development 7 0 0 .00 .000 .000 . .
Spatial 7 0 0 .00 .000 .000 . .
Regional Economic 
Justice 7 0 0 .00 .000 .000 . .

Urban Development 7 0 0 .00 .000 .000 . .

مقاييـس  لقيـم  السـابق  اجلـدول  بيانـات  تبـني 
بـني  كبـريًا  تفاوتـًا  هنـاك  أن  الوصفـي،  االحصـاء 
تكـرار املفـردات املكانيـة يف اإلسـرتاتيجيات الوطنيـة 
السـعودية. فعنـد مراجعة قيم املتوسـطات احلســـابية  
) means (، يتضـح أن هنـاك فروقًا كبرية يف متوسـطات 
صفـر  بـني  تراوحـت  املكانيـة  املفـردات  تكـرارات 

املعياريـة  االنحرافـات  قيـم  ان  ذلـك  يعـزز  وأربعـة. 
مـــن  أكــــر  كـــانت  التـي   )Standard Devation(

املتوسـطات لـكل مفـردة من املفـردات املكانيـة يف كل 
اإلسـرتاتيجيات. فمثـاًل مفـردة املـدن الكبـرية كانـت 
قيمـة املتوسـط 4.14 بينـام قيمـة االنحـراف املعياري 
6.12. يؤيـد كل مـا سـبق قيـم معامـالت االلتـواء 
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Skewness التـي أظهـرت أن هنـاك قيـاًم عاليـة موجبـة 

قريبـة مـن )+ 3(، أي أن تباينهـا شـديد جيعـل منحنى 
توزيعهـا التكـراري ملتـوي جهـة اليمـني، ممـا يعنـي
أن أكثـر القيـم تقـرتب مـن الصفـر، بينـام القيـم كبرية 

التوزيـع  يوضـح   )1( رقـم  والشـكل  جـدًا  حمـدودة 
اإلسـرتاتيجيات  يف  املكانيـة  للمفـردات  التكـراري 

الوطنيـة.

اجلدول رقم )3( : تصنيف اإلسرتاتيجيات بناًء عىل إمجايل تكرارات املفردات املكانية 
اإلسرتاتيجيةالتصنيف

الصناعةإسرتاتيجيات ذات تكرارات عالية )أكثر من 25(

 اإلسكان – التوظيفإسرتاتيجيات ذات تكرارات متوسطة )24 – 15(

الصحة – االقتصاد – السياحة – النقلإسرتاتيجيات ذات تكرارات منخفضة )اقل من 15(

الشكل رقم )1( التوزيع التكراري إلمجايل املفردات املكانية لالسرتاتيجيات الوطنية

عليـه يمكـن تصنيـف اإلسـرتاتيجيات الوطنيـة 
بنـاء عـىل إمجـايل تكـرارات املفـردات املكانيـة يف كل 

فئـات كـام هـو موضـح يف اجلـدول إىل ثـالث  منهـا 
 رقم )3(.

للصناعـة  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجية  أن  يالحـظ 
األول  املسـتوى  يف  صنفـت  التـي  الوحيـدة  هـي 
التـي  اإلسـرتاتيجيات  أفضـل  بذلـك  وهـي 
يـأيت  املكانيـة.  للمفـردات  تكـرارات  أعـىل  تشـمل 
كل  متوسـطة  وبقيـم  الثـاين  املسـتوى  يف  بعدهـا 

بينـام  والتوظيـف.  اإلسـكان  إسـرتاتيجية  مـن 
جـدًا منخفضـة  قيمهـا  كانـت  اإلسـرتاتيجيات  بقيـة 
إسـرتاتيجيات  وهـي  الثالـث  املسـتوى  فاحتلـت   
والسـياحة، لالقتصـاد،  املـدى  وبعيـدة  الصحـة، 

 وللنقل.
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ثانيـًا: مقارنـة تكـرارات املفـردات أملكانيـة يف اخلطـط 
اإلسـرتاتيجية مـع تكراراهتـا يف خطـة التنمية التاسـعة.

مـن أجـل اإلجابـة عـىل السـؤال الثـاين وحتقيـق 
اهلـدف الفرعـي الثـاين للبحث ُعمـد ملقارنـة تكرارات 

اخلمسـية  اخلطـة  بتكـرارات  املكانيـة  املفـردات 
رقـم  واجلـدول  م(.   2015 إىل   2010( التاسـعة 
)4( يوضـح تكـرارات املفـردات املكانيـة يف اخلطـط 
التنميـة بخطـة  مقارنـة  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجية 

 التاسعة.
اجلدول رقم )4( :تكرارات املفردات املكانية يف اخلطط اإلسرتاتيجية الوطنية مقارنة بخطة التنمية التاسعة 

خطة التنمية املفردات املكانية
التاسعة

اإلسرتاتيجيات
املجموع

النقلالسياحةاالقتصادالصحةالتوظيفاإلسكانالصناعة
211230211141محاية البيئة

110916200240املدن الكرى

9621100019التوازن اإلقليمي

7320000012حماور التنمية

6115000013مراكز التنمية

202000004املدن املتوسطة

120012006تباين التنمية

100050006املدن الصغرية

101000002التنمية املكانية

100000001نرش التنمية

العدالة االجتامعية 
000020103اإلقليمية

001000203تنمية ريفية

010002003املزايا النسبية

011000002التنمية املكانية املستدامة

000001001وفرة املوارد اإلقليمية

000000000اهليمنة احلرضية

000000000احليز املكاين
العدالة االقتصادية 

000000000اإلقليمية

000000000تنمية حرضية

6026222213643156املجموع
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هنـاك  أن  توضـح   )4( رقـم  اجلـدول  بيانـات 
بخطـة  املكانيـة  املفـردات  تكـرار  بـني  كبـريًا  تباينـًا 
التنميـة التاسـعة واإلسـرتاتيجيات الوطنيـة للمملكـة 
تكـرارات  جممـوع  أن  فُيالحـظ  السـعودية.  العربيـة 
املفـردات املكانيـة بخطـة التنميـة التاسـعة كان يفـوق 
جممـوع اإلسـرتاتيجيات الوطنيـة كاًل عىل حده بشـكل 
التاسـعة  اخلطـة  تكـرارات  جممـوع  زاد  حيـث  كبـري. 
بأكثـر مـن الضعـف عـن أكـر جممـوع التكـرارات يف 
اإلسـرتاتيجيات كـام احلال يف اإلسـرتاتيجية الصناعية، 
اإلسـرتاتيجيات  أقـل  عـن  ضعفـًا  بعرشيـن  وزاد 
تكـرارا كـام هو احلـال يف إسـرتاجتية النقـل. واملالحظة 
االخـرى اجلديـرة بالذكـر أنـه عـىل الرغـم مـن ارتفاع 
تكـرارات املفـردات يف اخلطـة التاسـعة عـن معظـم يف 
اإلسـرتاتيجيات الوطنيـة، إال أن هنـاك مفـردات زاد 
تكرارها يف بعض اإلسـرتاتيجيات عن اخلطة اخلمسـية 
إسـرتاتيجية  يف  الكـرى  املـدن  مفـردة  يف  احلـال  كـام 
خطـة  خلـو  فهـي  الثالثـة  املالحظـة  أمـا  التوظيـف. 
التنميـة التاسـعة مـن حـوايل نصـف املفـردات املكانية 
الداخلـة يف التحليـل )خلوهـا مـن 9 مـن 19 مفـردة( 
عـىل الرغـم مـن وجودهـا يف بعـض اإلسـرتاتيجيات 
الوطنيـة. إضافة اىل كل ذلك اشـرتكت اخلطة التاسـعة 
مـع اإلسـرتاتيجيات الوطنيـة بخلوهـا التـام مـن عدد 
من املفـردات املكانية كاهليمنة احلرضيـة، احليز املكاين، 

العدالـة االقتصاديـة اإلقليميـة والتنميـة احلرضيـة.

اخلطـط  يف  املـكاين  البعـد  توافق مفـردات  ثالثـًا: 
اإلسـرتاتيجية مع تكراراهتا يف اإلسـرتاتيجية العمرانية.

مـن أجـل االجابـة عـن السـؤال الثالـث وحتقيق 
تقويـم  إىل  ُعمـد  للبحـث  الثالـث  الفرعـي  اهلـدف 
تكـرارات املفـردات املكانيـة يف اخلطـط اإلسـرتاتيجية 
العمرانيـة  اإلسـرتاتيجية  تكـرارات  بدرجـة  الوطنيـة 
تكـرارات  يوضـح   )5( رقـم  واجلـدول  الوطنيـة.  
اإلسـرتاتيجية العمرانيـة الوطنية بتكراراهتـا يف اخلطط 

األخـرى. اإلسـرتاتيجية 
يالحـظ مـن خـالل اجلـدول رقـم )6( أن هناك 
يف  املكانيـة  املفـردات  تكـرار  يف  ملحوظـًا  ارتفاعـًا 
تضمنـت  حيـث  الوطنيـة،  العمرانيـة  اإلسـرتاتيجية 
اإلسـرتاتيجية العمرانيـة عـىل 14 مفـردة مكانيـة مـن 
أصـل 19 مفـردة مكانيـة بلـغ جمموعهـا 204 مفـردة 
الوطنيـة  اإلسـرتاتيجيات  كل  تفـوق  بذلـك  فهـي 
مفرداهتـا  عـدد  يف  جمتمعـة  التاسـعة  اخلطـة  وكذلـك 
املكانيـة بأكثـر مـن الضعـف. كـام ال يوجـد إال عـدد 
قليـل جـدًا مـن املفـردات يف اإلسـرتاتيجيات الوطنية 
التـي تفـوق نظرياهتـا يف اإلسـرتاتيجية العمرانيـة. كـام 
املهمـة  املكانيـة  املفـردات  مـن  يالحـظ وجـود عـدد 
يف  وال  العمرانيـة  اإلسـرتاتيجية  يف  ال  نائيـًا  تذكـر  مل 
اإلسـرتاتيجيات الوطنيـة كاهليمنـة احلرضيـة والتنميـة 

حرضيـة.
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ومـن أجـل التعرف عـىل التوافـق بني تكـرارات 
مـع  الوطنيـة  لإلسـرتاتيجيات  املكانيـة  املفـردات 
مقيـاس  توظيـف  إىل  ُعمـد  املكانيـة،  اإلسـرتاتيجية 

ـ النحـو اآليت:  أربـع درجـات عـىل  يتألـف مـن 
نسـب  عـىل  حصلـت  مفـردات   : عـايل  توافـق 
تكـرارات أكثـر 100% مـن نظرياهتـا يف العمرانية = 3

توافـق متوسـط :  مفـردات حصلـت عىل نسـب 
تكـرارات 50-100%   مـن نظرياهتـا يف العمرانية =2
توافـق منخفـض : مفـردات حصلت عىل نسـب 

تكـرارات 1-49 %   مـن نظرياهتـا يف العمرانية =1
توافـق معـدوم :  مفـردات حصلـت عـىل نسـب 

تكـرارات صفـر     مـن نظرياهتـا يف العمرانيـة = 0

اجلدول رقم )5( تكرار املفردات املكانية يف اإلسرتاتيجية العمرانية واإلسرتاتيجيات الوطنية للمملكة العربية السعودية 

املفردات املكانية
اإلسرتاتيجيات

املجموع
النقلالسياحةاالقتصادالصحةالتوظيفاإلسكانالصناعةالعمرانية

46020000048املدن املتوسطة

43000500048املدن الصغرية

420916200271املدن الكرى

25320000030حماور التنمية

17115000024مراكز التنمية

11000000011احليز املكاين

400000004نرش التنمية

400000004العدالة االقتصادية االقليمية

320012008تباين التنمية

310002006املزايا النسبية

2621100012التوازن االقليمي

201000003التنمية املكانية

11230211121محاية البيئة

100020104العدالة االجتامعية االقليمية

001000203تنمية ريفية

011000002التنمية املكانية املستدامة

000001001وفرة املوارد االقليمية

000000000اهليمنة احلرضية

000000000تنمية حرضية
20426222213643300املجموع
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اجلدول رقم )6( درجة التوافق بني اإلسرتاتيجية العمرانية واإلسرتاتيجيات الوطنية يف املفردات املكاين 
التوظيفالسياحةالنقلاالقتصادالصناعةاإلسكانالصحةاملفردة

التنمية حرضية
اهليمنة احلرضية

وفرة املوارد اإلقليمية
التنمية املكانية املستدامة

التنمية ريفية
محاية البيئة

التوازن اإلقليمي
مراكز التنمية
املدن الكرى
تباين التنمية
حماور التنمية

العدالة االجتامعية اإلقليمية
املزايا النسبية

التنمية املكانية
املدن املتوسطة
املدن الصغرية

نرش التنمية
احليز املكاين

العدالة االقتصادية اإلقليمية
28%32%33%33%33%35%42%درجة التوافق الكلية

                            توافق عايل                         توافق متوسط                                      توافق منخفض                           عدم توافق     

تسـجيل  يمكـن   )6( رقـم  اجلـدول  مراجعـة 
ـ  اآلتيـة:  النقـاط 

مـع  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجيات  توافـق  إن 
اإلسـرتاتيجية املكانيـة يف تكـرارات املفـردات املكانيـة 
تصـل  مل  بحيـث  عمومـًا  ضعيفـًا  كان  املوزونـة، 
درجـة أعـىل توافـق مـوزون ألكثـر مـن 42 % كـام يف 

الصحيـة. اإلسـرتاتيجية 
اإلسـرتاتيجيات  معظـم  بـني  التوافـق  عـدم 
الوطنيـة واإلسـرتاتيجية العمرانيـة يف عـدد كبـري مـن 
املفـردات املكانيـة املهمـة يف ختطيـط التنميـة املكانيـة، 

مثـل نـرش التنميـة واحليز املـكاين والعدالـة االقتصادية 
االقليميـة واملـدن الصغـرية واملـدن املتوسـطة والتنمية 

املكانيـة واملزايـا النسـبية ...إلـخ.
إن درجة التوافق العايل بني مجيع اإلسـرتاتيجيات 
الوطنيـة واإلسـرتاتيجية العمرانيـة كانـت يف مفردتـني 
فقـط، مهـا التنميـة احلرضيـة واهليمنـة احلرضيـة، هـذا 
التوافـق العـايل يقـل تدرجييـًا لينحـرص يف إسـرتاتيجية 
والتـوازن  الريفيـة  التنميـة  مصطلحـات  يف  واحـدة 
اإلقليمـي والعدالـة االجتامعيـة يف كل مـن الصناعيـة 
واإلسـكان والسـياحة عـىل التـوايل، وينعـدم التوافـق 
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تامـًا يف ثـالث مفـردات مهمة جـدًا يف ختطيـط التنمية 
املكانيـة هـي نـرش احليـز املـكاين والعدالـة االجتامعية.
إن التوافق املتوسـط حمـدودًا جدًا وعـىل األغلب 

يف إسـرتاتيجية واحـدة ويف مفـردة واحدة فقط.
إن التوافـق املنخفـض هـو اآلخر حمـدود يف عدد 
قليـل مـن اإلسـرتاتيجيات والغالب يف مفـردة واحدة 

 . فقط
إن عـدم التوافـق يظهـر بصـورة جليـة يف معظـم 
اإلسـرتاتيجيات الوطنيـة ويف عـدد ال يسـتهان بـه من 

املكانية.  املفـردات 
إن اإلسـرتاتيجية الصحيـة حتتـل املرتتبـة األوىل 
العمرانيـة يف  مـع اإلسـرتاتيجية  االتفـاق  مـن حيـث 
درجـة التوافـق املوزونـة يف تكـرار املفـردات املكانيـة، 
تلتهـا اإلسـكان يف املرتبـة الثانيـة ثـم كاًل مـن الصناعة 
واالقتصـاد والنقـل بنفـس النسـبة، وتـأيت يف املرتتبـة 
الثالثـة السـياحة، وأخـريا التوظيـف يف املرتبـة الرابعة 
وبنسـب ضعيفـة انحـرصت بـني 42% و28% فقـط.

النتائج
توصلـت الدراسـة مـن خـالل مراجعـة تفصيليـة . 1

البعـد  مفـردات  أهـم  أن  إىل  السـابقة  للدراسـات 
ـ  املـكاين هـي:  التخطيـط اإلسـرتاتيجي  املـكاين يف 

 املـدن الكـرى، محايـة البيئـة، التـوازن اإلقليمـي، 2. 
التنميـة،  حمـاور  التنميـة،  تبايـن  التنميـة،  مراكـز 
االقليميـة،  االجتامعيـة  العدالـة  الصغـرية،  املـدن 
التنميـة الريفيـة، املزايـا النسـبية، املـدن املتوسـطة، 

التنميمـة املكانيـة املسـتدامة، التنميـة املكانية، وفرة 
املـوارد اإلقليميـة، اهليمنـة احلرضية، نـرش التنمية، 
احليز املـكاين، العدالـة االقتصادية املكانيـة، التنمية 

احلرضيـة.
توضـح الدراسـة أن هنـاك تباينـًا شـديدًا يف تكرار . 3

الوطنيـة  باإلسـرتاتيجيات  املكانيـة  املفـردات 
تكـرار  كان  حيـث  السـعودية،  العربيـة  للمملكـة 
بعـض املفـردات املكانيـة أكثـر مـن غريهـا، أي أن 
هنـاك فروقًا واضحة بـني اإلسـرتاتيجيات الوطنية 
يف املفـردات املكانيـة باململكـة العربيـة السـعودية.

تـأيت اإلسـرتاتيجية الوطنيـة للصناعـة يف املسـتوى . 4
األول مـن حيـث تكـرارات املفـردات املكانيـة كل 
عـىل حـده، ففـي املسـتوى الثـاين كانـت كل مـن 
بينـام احتلـت  إسـرتاتيجية اإلسـكان والتوظيـف. 
وهـي  الثالـث  املسـتوى  اإلسـرتاتيجيات  بقيـة 
إسـرتاتيجيات الصحـة، وبعيـدة املـدى لالقتصاد، 

وللنقـل.  والسـياحة، 
 إن هنـاك مفـردات مكانيـة هامة يف التنميـة املكانية 5. 

او  تذكـر  مل  السـابقة،  الدراسـات  عليهـا  أكـدت 
للمملكـة  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجيات  يف  تسـتخدم 
التاسـعة  اخلطـة  يف  وكذلـك  السـعودية  العربيـة 
أمههـا  لعـل  العمرانيـة،  اإلسـرتاتيجية  يف  وحتـى 
املـكاين،  احليـز  التنميـة،  نـرش  احلرضيـة،  اهليمنـة 
حرضيـة. والتنميـة  اإلقليميـة  االقتصاديـة  العدالـة 

بينـت الدراسـة أن هنـاك تباينـًا كبـريًا بـني تكـرار . 6
التاسـعة  التنميـة  بخطـة  املكانيـة  املفـردات 



201جملة العامرة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

العربيـة  للمملكـة  الوطنيـة  واإلسـرتاتيجيات 
مفـردة  كل  تكـرار  أمجـايل  إن  حيـث  السـعودية، 
كان  التاسـعة  التنميـة  بخطـة  حـده  عـىل  مكانيـة 
أكثـر بمقـدار الضعـف مـن بقيـة اإلسـرتاتيجيات 
الوطنيـة، ومـع ذلـك فـإن خطـة التنميـة التاسـعة 
هـي األخـرى خلـت تامـًا مـن بعـض املفـردات 
الدراسـات  عليهـا  أكـدت  التـي  اهلامـة  املكانيـة 
السـابقة كاهليمنـة احلرضية، احليز املـكاين، والعدالة 
االقتصاديـة اإلقليميـة، والتنميـة الريفيـة، والتنمية 

اإلقليميـة. املـوارد  ووفـرة  احلرضيـة 
العمرانيـة . 7 اإلسـرتاتيجية  أن  الدراسـة  أوضحـت 

الوطنيـة هـي اإلسـرتاتيجية الوطنية الوحيـدة التي 
توفـر هبـا أكثر عـدد مـن املفـردات املكانيـة، حيث 
تضمنـت اإلسـرتاتيجية العمرانيـة الوطنية عىل 14 
مفـردة مكانية من أصـل 19 مفـردة مكانية دخلت 
مسـتوى  عـىل  ليسـت  األفضليـة  هـذه  التحليـل، 
اإلسـرتاتيجيات فحسـب وإنـام ايضًا عىل مسـتوى 
خلـت  األخـرى  هـي  ولكنهـا  التاسـعة،  اخلطـة 
التخطيـط  يف  جـدأ  املهمـة  املفـردات  بعـض  مـن 
اإلسـرتاتيجي املكاين كموفورات املـوارد اإلقليمية 

واهليمنـة احلرضيـة والتنميـة حرضيـة.
األوىل . 8 املرتبـة  حتتـل  الصحيـة  اإلسـرتاتيجية  إن 

مـن حيـث االتفـاق مـع اإلسـرتاتيجية العمرانيـة 
املفـردات  تكـرار  يف  املوزونـة  التوافـق  درجـة  يف 

املكانيـة.
ينحـرص التوافـق العـايل بـني مجيع اإلسـرتاتيجيات . 9

مفردتـني  يف  العمرانيـة  واإلسـرتاتيجية  الوطنيـة 
فقـط مـن املفـردات املكانية، مهـا التنميـة احلرضية 

واهليمنـة احلرضيـة.
معظــــم  بـني  املـــوزون  التوافـــق  ضعـــف   .10
العمرانيـة  واإلسـرتاتيجية  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجيات 
حيـث كان بنسـب ضعيفة انحرصت بـني 42% و%28 

. فقط
واخلالصة أنـة يمكن القول بأن اإلسـرتاتيجيات 
الوطنيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية تفتقـر بشـكل 
جـيل اىل مفـردات البعد املـكاين للتنميـة وإن كان هناك 
تفـاوت واضح فيام بينهـا. وبام أن البعد املـكاين للتنمية 
يعتـر عصـب التخطيـط اإلسـرتاتيجي احلديـث كـام 
تشـري األطـر النظريـة والدراسـات التطبيقية السـابقة. 
األسـاس  هـو  املـكاين  البعـد  يكـون  ان  ينبغـي  لـذا 
الرئيـس يف اخلطط اإلسـرتاتيجية املسـتقبلية يف اململكة 
العربيـة السـعودية، إذا مـا ُأريـد حتقيـق تـوازن ونـرش 
للتنميـة املسـتدامة والشـاملة عـىل كامـل احليـز املكاين 
للمملكـة العربية السـعودية والتي تثـل أهم األهداف 
العربيـة  اللمملكـة  يف  الوطنيـة  للتنميـة  اإلسـرتاجتية 

السعودية. 
إن عـدم وضوح متغريات البعـد املكاين يف معظم 
اإلسـرتاتيجيات الوطنيـة ، ربـام يعود لضعف التنسـيق 
القطاعـات  عـن  املسـؤولة  احلكوميـة  اجلهـات  بـني 
ولربـام   ، اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  جمـال  يف  املختلفـة 
تشـتت اجلهـود يف إسـرتاتيجيات منفـردة خاصـة بكل 
اآلمـر   ، تركزهـا عـىل قطاعاهتـا  ينصـب جـل  قطـاع 
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الـذي يتعـارض مـع مفهـوم التخطيـط اإلسـرتاتيجي 
الـذي يتضمـن شـمولية االبعـاد الرئيسـة لالسـتدامة  
كاالقتصـاد و البيئة و اإلنسـان والعمران والتكنولوجيا 
تدمـج  بحيـث   ، للدولـة  املـكاين   احليـز  كامـل  عـىل 
األهـداف املوقعيـة باألهـداف القطاعيـة القوميـة مـن 
أجـل بلوغ اهليكل املـكاين للتنمية مسـتوى مالئم يعزز 
التـوازن االقليمـي ويدعمهـا بشـكل كـفء. عمليـة 
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Abstract: Spatial strategic planning played a significant role in the past two decades and got the interest of many 
actors and disciplines at different levels-global, continental, regional and local. In additions, this interest of strategic 
planning has been emerging in the kingdom of Saudi Arabia recently. As a result of that, more than seven strategies 
have been issued to cover different sectors in the kingdom since the beginning of the third millennium.
The aim of this study is to describe and analyze and evaluate spatial terms in Saudi strategic plans based on spatial 
dimension. Furthermore, spatial dimension considered as an important element in each strategy. Literature reviews 
were demonstrated the importance of spatial planning through the nineteenth spatial terms which would be identified 
along with the studies review.
The study employed a content analysis as a method of research and found that there are significant variations in 
the spatial terms among Saudi strategic plans. In addition, Comparing strategies with the ninth development plan 
revealed the apparent scarcity of spatial terms in most of the strategies. Finally, evaluating strategies along with 
urban strategy shows that the vast scarcity of most spatial terms in the numerous strategies. Accordingly, the study 
is recommended that spatial dimension and spatial terms should be taken in consideration by Saudi decision makers, 
and strategic planners.

Key words: Spatial Dimension, Strategic Plans, Content Analysis, Kingdom of Saudi Arabia.


