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ملخص البحث. تلعب املشاركة املجتمعية يف العملية التخطيطية دورًا مهاًم يف حتقيق وتلبية احتياجات الناس 
تواجه  التي  واملشكالت  للمخططني يف حتديد اخلصائص والصعوبات  السكان  الفعلية؛ من خالل مساعدة 
حياة السكان يف املناطق العمرانية. كام يسهل ذلك رسم السياسات العمرانية ملعاجلة املشكالت والصعوبات، 
يعترون  الذين  العمراين  التخطيط  عمليات  من  واملستفيدين  املخططني  بني  والتنسيق  التعاون  أوجه  وزيادة 
مراحل  أهم  من  التخطيطية  القرارات  اختاذ  مرحلة  وتعتر  املرشوعات.  تلك  يف  واألول  الرئيس  الرشيك 
ما يصعب عىل  املناطق ومرتادهيا. وغالبًا  تلك  بسكان  لصلتها  القائمة؛  للمناطق  العمراين  التطوير  عمليات 
املخططني معرفة املشاكل احلقيقية لتلك املناطق واختاذ القرارات التي تتناسب وتتالءم مع احتياجات الناس 
ورغباهتم. وتعتر مشكلة املشاركة املجتمعية يف عملية التطوير العمراين يف اململكة العربية السعودية إحدى 
أهم القضايا، حيث إهنا مل حتظ باالهتامم الالزم إال مؤخرًا نتيجة العديد من اإلشكاالت التي تعيق تطبيقها 
العمراين  التطوير  الدراسة لتؤكد أمهية املشاركة املجتمعية يف مرشوعات  واالستفادة من مميزاهتا. وتأيت هذه 
وإبراز دورها يف توجيه قرارات املخططني يف عمليات التطوير العمراين. وقد تم من خالل دراسة طريق امللك 
سعود يف مدينة شقراء إبراز أمهية املشاركة املجتمعية ودورها يف توجيه قرارات املخططني من خالل املقارنة 
بني التوجهات العمرانية قبل أخذ آراء السكان يف عملية التطوير العمراين، وبعد أخذها. وقد أظهرت دراسة 
الطريق أن العديد من املعلومات ال يمكن احلصول عليها إال من خالل املشاركة املجتمعية، وأن العديد من 
القضايا التي يتم التوصل إليها اعتامدًا عىل الدراسات امليدانية تتعارض يف أغلب األحيان مع القرارات التي 
اعتمدت عىل أخذ آراء الناس. لذلك كان من أهم توصيات الدراسة تفعيل املشاركة املجتمعية وجعلها جزءًا 
من عمليات التطوير العمراين، وأن تتم مراعاة آراء الناس ورغباهتم يف قرارات املخططني يف عملية التطوير 

العمراين.
 الكلامت املفتاحية: التطوير العمراين، املشاركة املجتمعية، عملية اختاذ القرار، طريق امللك سعود، مدينة شقراء. 
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املقدمة. 	

ــاًم يف  ــرصًا مه ــكانية عن ــاركة الس ــر املش ‘‘تعت
التخطيــط احلــري؛ ملــا هلا مــن تأثــري وانعــكاس عىل 
ختطيــط املــدن وتســيريها، فهــي مــن املقاربــات التــي 
تتيــح فرصــة لــكل الفاعلــني إلبــداء آرائهــم والتعبــري 
ــف  ــن توظي ــذي يضم ــكل ال ــغاالهتم بالش ــن انش ع
ــص،  ــز يف النقائ ــة العج ــذه اآلراء وتغطي ــيد ه وجتس
)قريــب،  اليوميــة’’  احلاجيــات  خمتلــف  وتلبيــة 
2019(. ‘‘كــام تســاهم املشــاركة املجتمعيــة يف تدعيــم 
ــز  ــة إىل تعزي ــع باإلضاف ــة باملجتم ــوم الديمقراطي مفه
الشــعور باملســؤولية وزيــادة االنتــامء للوطــن والعمــل 
عــىل خفــض الوقــت والتكاليــف الالزمــة لعمليــات 
‘‘وكــون   .)2004 )قراريــة،  العمــراين’’  التطويــر 
ــط  ــوات التخطي ــم خط ــد أه ــعبية أح ــاركة الش املش
ــب  ــي جي ــيات الت ــن األساس ــد م ــي تع ــراين فه العم
أخذهــا باالعتبــار قبــل اعتــامد املخططــات واملشــاريع 
املؤثــرة عــىل النمــط العمــراين. ويف كثــري مــن الــدول 
املتقدمــة ال يتــم اعتــامد خمططــات املــدن دون املشــاركة 
‘‘واليــوم،   .)2009 )حبيــب،  الفاعلــة’’  الشــعبية 
فــإن املشــاركة املجتمعيــة أصبحــت ذات قبــول عــىل 
ــكاين  ــط امل ــم التخطي ــوذج لدع ــع كنم ــاق واس نط
 Hennig,( ’’ــري ــط احل ــك التخطي ــتدام وكذل املس
ــة  ــرارات التخطيطي ــاذ الق ــة اخت ــد مرحل 2013(. وتع

ــراين  ــر العم ــات التطوي ــل يف عملي ــم املراح ــن أه م
ــكان  ــىل س ــر ع ــا تؤث ــث إهن ــة؛ حي ــق القائم للمناط
ــون  ــني أن تك ــىل املخطط ــزم ع ــق، ويل ــك املناط تل
ــكان  ــؤالء الس ــات ه ــع متطلب ــق م ــم تتواف قراراهت

ــات  ــن النظري ــد م ــاك العدي ــم. وهن ــي رغباهت وتلب
ــرارات؛  ــاذ الق ــة اخت ــت بعملي ــي اهتم ــة الت التخطيطي
بعضهــا تنــاول اختــاذ القــرارات مــن خــالل آراء 
ــن  ــة. م ــة باملنطق ــاب العالق ــكان أصح أو رىض الس
ــاذ  ــة اخت ــني عملي ــة ب ــة وثيق ــاك صل ــق هن ــذا املنطل ه
ــة  ــاركة املجتمعي ــق واملش ــر املناط ــرارات يف تطوي الق
مــن ناحيــة متكــني الســكان مــن مســاعدة املخططــني 
يف اختــاذ قراراهتــم بــام ينســجم مــع احتياجاهتــم 

ــم.  ومتطلباهت

ــر  ــرشوع التطوي ــية مل ــة الدراس ــدف احلال وهت
ــقراء يف  ــة ش ــعود يف مدين ــك س ــق املل ــراين لطري العم
ــات  ــن مرشوع ــوذج م ــرض نم ــث؛ إىل ع ــذا البح ه
ــة آراء  ــراز أمهي ــر العمــراين ملناطــق قائمــة؛ إلب التطوي
الســكان ودورهــم يف توجيــه املخططــني ومســاعدهتم 
ــة  يف اختــاذ قراراهتــم ضمــن إطــار املشــاركة املجتمعي

ــودة. ــات اجل ــىل درج ــق أع لتحقي

ــث  ــذا البح ــيتم يف ه ــبق، س ــا س ــار م يف إط
العمــل عــىل إبــراز أمهيــة املشــاركة املجتمعيــة يف 
ــالل  ــن خ ــة، م ــرارات التخطيطي ــاذ الق ــة اخت عملي
املقارنــة بــني القــرارات التــي تــم التوصــل هلا اســتنادًا 
إىل الدراســات امليدانيــة للمنطقــة؛ ونتائــج اســتبيانات 
تعــارض  أو  توافقهــا  حيــث  مــن  الســكان  آراء 
ــث يمكــن االســتفادة مــن  بعضهــا مــع اآلخــر، بحي
نتائــج هــذا البحــث يف التأكيــد عــىل أمهيــة املشــاركة 
ــراين  ــر العم ــة والتطوي ــات التنمي ــة يف عملي املجتمعي

ــرارات. ــاذ الق ــة اخت ــا يف عملي ودوره
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املشكلة البحثية. 	

العمــراين  التطويــر  عمليــات  تتطلــب 
ــة  ــات التنمي ــه عملي ــة يف توجي ــرارات مهم ــاذ ق اخت
والتطويــر. وغالبــًا مــا يتــم اختــاذ هــذه القــرارات مــن 
ــاهتم  ــىل دراس ــامدًا ع ــني اعت ــني العمراني ــل املخطط قب
ــب  ــم حس ــم وآرائه ــة ومالحظاهت ــة وامليداني التحليلي
خراهتــم يف اختــاذ تلــك القــرارات، دون مراعــاة أمهية 
ــر يف  ــن أن تؤث ــن املمك ــي م ــكان والت ــذ آراء الس أخ
قراراهتــم. ســيتم يف هــذا البحــث دراســة إبــراز أمهيــة 
ــن  ــد م ــري العدي ــري، وتغي ــة يف التأث ــاركة املجتمعي املش
ــون  ــا املخطط ــي اعتمده ــات الت ــرارات والتوجه الق
ــة بــني  ــة آراء الســكان؛ مــن خــالل املقارن قبــل معرف
ــع اآلراء  ــون م ــا املخطط ــل هل ــي توص ــرارات الت الق
التــي أدىل هبــا الســكان يف عــدد مــن القضايــا الرئيســة 

ــية. ــة الدراس ــراين يف احلال ــر العم ــة التطوي يف عملي

أمهية البحث وأهدافه. 	

ــراز دور  ــه يف إب ــث وأهداف ــة البح ــن أمهي تكم
وأمهيــة املشــاركة املجتمعيــة يف عمليــات التطويــر 
ــن  ــا يمك ــراين، وأهن ــل العم ــادة التأهي ــراين وإع العم
أن تؤثــر عــىل عمليــات اختــاذ القــرارات للمخططــني 
ومســاعدهتم وتوجيههــم الختــاذ القــرارات التــي 

ــم. ــكان ومتطلباهت ــات الس ــع احتياج ــب م تتناس

نطاق البحث. 	

ــني  ــث ب ــة للبح ــدود املوضوعي ــتكون احل س
ــر العمــراين؛  ــات التطوي ــة يف عملي املشــاركة املجتمعي
ــر  ــات التطوي ــرارات يف مرشوع ــاذ الق ــات اخت وعملي

العمــراين. أمــا احلــدود املكانيــة فســتكون مركــزة عىل 
اجلــزء الرئيــس واحليــوي مــن طريــق امللــك ســعود يف 
ــتعامالت  ــه االس ــب علي ــذي يغل ــقراء وال ــة ش مدين

ــة.  التجاري

منهج البحث. 	

لتحقيــق أهــداف البحــث، تتبــع الدراســة 
املنهجيــة التاليــة:

أدوات  	 إىل  للتعــرف  حتليــي  نظــري  منهــج 
ــر  ــات التطوي ــة يف عملي ــاركة املجتمعي ــات املش وآلي
القــرارات يف  اختــاذ  ونظريــات عمليــة  العمــراين 

العمــراين. التطويــر  مرشوعــات 

مــن  	 إحصائــي:  ميــداين  وصفــي  منهــج 
خــالل الدراســة امليدانيــة للحالــة الدراســية، وعمــل 
ــم  ــم ودوره ــة آرائه ــكان ملعرف ــىل الس ــتبيانات ع اس
يف عمليــة اختــاذ القــرارات كنــوع مــن املشــاركة 

املجتمعيــة الفعالــة.

خلفية نظرية عن املشاركة املجتمعية وعملية اختاذ . 	
القرارات يف التطوير العمراين

	.	 مفهــوم املشــاركة املجتمعيــة يف التخطيــط 
العمــراين

عــّرف فرانــكي املشــاركة يف التنميــة بأهنــا 
يف  املســتهدفة  واملجموعــات  الســكان  »مســامهة 
ــة ويف  ــاطات التنموي ــذ النش ــرارات وتنفي ــع الق صن
مجيــع املســتويات«. فاملشــاركة هــي حجــر الزاويــة يف 
ممارســة تنظيــم املجتمــع، وبدوهنــا ال تتحقق املســاعدة 
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وفقــًا لفلســفة اخلدمــة االجتامعيــة )قراريــة، 2004(. 
كذلــك رأى كوهــني أن املشــاركة هــي »اشــرتاك 
املواطنــني يف عمليــة اختــاذ القــرارات يف إنجــاز برامــج 
ــج  ــذه الرام ــن ه ــتفادة م ــة ويف االس ــة املحلي التنمي
ــد، 2004(.  ــد احلمي ــج« )عب ــذه الرام ــم ه ويف تقيي
ــو  ــد ه ــات التجدي ــع يف مرشوع ــاركة املجتم »ومش
ــق  ــواء يف حتقي ــرشوع س ــاح امل ــر لنج ــامن األك الض
ــكان،  ــامء يف الس ــد االنت ــي أو تولي ــاء االجتامع االرتق
وبالتــايل يضمــن جتــاوب املجتمــع« )عــالم، 1997(. 
واملشــاركة املجتمعيــة أو الشــعبية أو الســكانية يف بنــاء 
وتطويــر بيئاهتــم املحليــة ليســت جديــدة، حيــث 
ــأت  ــد نش ــة ق ــات العمراني ــن التجمع ــري م إن الكث
ــكان  ــة للس ــرات املرتاكم ــتنادًا إىل اخل ــورت اس وتط
املحليــني وتطويــر مــا يفيــد متطلباهتــم واحتياجاهتــم. 
ــإرشاك  ــرية ب ــة األخ ــدول يف اآلون ــت ال ــد اهتم وق
ــم  ــراين ملناطقه ــر العم ــات التطوي ــكان يف عملي الس
الســكان  وشــجعت  متعــددة،  وطــرق  بأســاليب 
أن يلعبــوا دورًا أساســيًا وأن يتحملــوا جــزءًا مــن 

ــؤولية.  املس

	.	 أساليب املشاركة الشعبية وصورها

الشــعبية  املشــاركة  أن أســاليب  رأى غنيــم 
ختتلــف باختــالف أشــكال املســامهة التــي يقــوم هبــا 
األفــراد وحتــدد األعــامل التــي يقومــون هبــا، ويمكــن 
أن حتــدث املشــاركة الشــعبية بعــدة طــرق وأســاليب 

ــة، 2004(: ــا )قراري أمهه

مشــاركة  يف  وتكــون  املبــارشة:  املشــاركة 
ــة  ــق بالعملي ــا يتعل ــعب يف كل م ــات الش ــف فئ خمتل

التنمويــة أو يف مراحــل منهــا، ويمكــن أن تكــون مــن 
ــم،  ــاءات معه ــل لق ــايل بعم ــارة األه ــالل استش خ
ــس  ــاد جمال ــة بإجي ــوم الالمركزي ــالل مفه ــن خ أو م
حمليــة، أو مــن خــالل برامــج تنميــة املجتمــع املحــي 
لتعزيــز االعتــامد عــىل النفــس، وغريهــا مــن الطــرق 
كاالســتبيانات ووســائل اإلعــالم واالســتفتاءات.

حتــدث  والتــي  املبــارشة:  غــري  املشــاركة 
ــون وبتكليــف مــن جهــات  بواســطة أشــخاص معين

معينــة أو بدوافــع ذاتيــة.

كــام أكــد أمبــريو وجــود هــذه املســتويات 
ــتبيان  ــارشة كاالس ــا املب ــة منه ــاركة املجتمعي ــن املش م
ــل  ــورش العم ــارشة ك ــري املب ــة، وغ ــة العام واملقابل
ــذه  ــع ه ــالم، ومجي ــائل اإلع ــر وس ــات وع واملفاوض
املســتويات هتــدف إىل تعزيــز دور املشــاركة املجتمعيــة 
ــائل  ــالل وس ــن خ ــراين م ــر العم ــة التطوي يف عملي

.)Ambero, 2013( متعــددة 

	.	 مستويات املشاركة املجتمعية وتصنيفاهتا

صنــف كوهــني وأهبــوف مســتويات املشــاركة 
إىل ثالثــة أقســام )حبيــب، 2009(:

ــن -  ــث يمك ــرارات: حي ــاذ الق ــاركة يف اخت املش
للمواطــن املشــاركة يف اختــاذ القــرارات التــي تتعلــق 
بتنميــة مدينتــه أو قريتــه، وبذلــك يكــون القــرار 
لــدى النــاس. ولكــي تتــم  أكثــر ثباتــًا وقبــوالً 
ــع  ــات املجتم ــع فئ ــب إرشاك مجي ــة جي ــك الرشاك تل
ــة  ــن الرصاح ــب م ــاخ املناس ــة املن ــز، وهتيئ دون متيي
ــاركني  ــة للمش ــاء الفرص ــًة إىل إعط ــفافية، إضاف والش



167 جملة العامرة والتخطيط، م 33 )2(،  الرياض )2021م / 1442هـ (

ــا  ــب عليه ــبة ويرتت ــت مناس ــم إذا كان ــذ بآرائه لألخ
ــة برامــج التنميــة. ــة تنعكــس عــىل فعالي نتائــج إجيابي

املشــاركة يف التنفيــذ: وتعتمــد عــىل االســتعانة - 
ــة  ــي املتاح ــع املح ــوارد املجتم ــات وم ــع طاق بجمي

ــرات. ــة أو خ ــة أو مادي ــوارد برشي ــت م ــواء كان س

ــة -  ــذه املرحل ــم يف ه ــم: ويت ــاركة يف التقيي املش
األهــداف  ومراجعــة  التنفيــذ  خطــوات  تقييــم 
املنشــودة مــع املحققــة؛ مــن خــالل مشــاركة عنــارص 
خمتــارة مــن املجتمــع املحــي أو املســؤولني التنفيذيــني 

أو املختصــني.

يف  امليــداين  املســح  متطلبــات  منهجيــة   	.	
العمــراين التطويــر  مروعــات 

تعتمــد مرشوعــات التطويــر العمــراين بشــكل 
ــط  ــة التخطي ــمى بعملي ــل تس ــة عم ــىل منهجي ــام ع ع
النهايــة إىل حتقيــق أهــداف  العمــراين، وتقــود يف 
ــة  ــت خطي ــي ليس ــم ه ــة التصمي ــة. »وعملي الدراس
ــكلة  ــني املش ــاور ب ــكل التح ــذ ش ــة، تتخ ــل جدلي ب
واحلــل« )ماوتــن، 2011(. ومهــام اختلفــت أســاليب 
هــذه املنهجيــات إال أهنــا تعتمــد بشــكل أســاس 
عــىل املســح امليــداين ملنطقــة الدراســة، والتــي تشــمل 
ــع  ــام ووض ــل الع ــدأ باملدخ ــل تب ــن املراح ــد م العدي
ــات  ــل الدراس ــم عم ــات، ث ــع املعلوم ــداف ومج األه
والبرصيــة  واالجتامعيــة  والطبيعيــة  العمرانيــة 
واملروريــة، وصــوالً إىل توليــد البدائــل وتقييمهــا 
ــار البديــل األمثــل كــام هــو  واختــاذ القــرارات واختي

موضــح يف الشــكل )1( )احليــدري، 2002(.

الشكل رقم )	(. منهجية متطلبات املسح امليداين يف مروع التطوير العمراين )احليدري، 				(.
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التخطيــط  يف  القــرارات  اختــاذ  عمليــات   	.	
العمــراين

ــم  ــن أه ــة م ــرارات التخطيطي ــاذ الق ــر اخت يعت
للمناطــق  العمــراين  التطويــر  عمليــات  مراحــل 
ــب  ــني يف الغال ــىل املخطط ــذر ع ــث يتع ــة، حي القائم
ــع  ــب م ــات تتناس ــىل معطي ــاًء ع ــرارات بن ــاذ الق اخت
متطلبــات الســكان واحتياجاهتــم. هنــاك العديــد 
مــن الدراســات والنظريــات التخطيطيــة ركــزت 
ــة أو  ــاس للدراس ــرارات كأس ــاذ الق ــة اخت ــىل عملي ع
النظريــة؛ مــن خــالل أخــذ آراء الســكان يف التعــرف 
إىل اخلصائــص العمرانيــة للمنطقــة أو املشــاكل أو 
ــع  ــب م ــي تتناس ــات الت ــامهة يف املقرتح ــى املس حت
رغباهتــم واحتياجاهتــم. ومــن الدراســات الرئيســة يف 

ــي، 2017(: ــي )القفيع ــا ي ــار م ــذا اإلط ه

الــرىض                                             وفكــرة  القــرار  صناعــة   -
        Satisfaction concept and Decision التخطيــط  يف 
Making in  Planning: نــرش هربرت ســايمون دراســته 

لعمليــة اختــاذ القــرارات يف التنظيــم اإلداري يف كتابــه 
أن  وأوضــح  7م،   194 عــام  اإلداري«  »الســلوك 
ــة اختــاذ القــرارات مرتبطــة بالســلوك اإلنســاين  عملي
يف اإلدارة، وأن اختــاذ القــرارات لــدى املســؤول جيــب 
ــرار  ــق الق ــة حتقي ــدى درج ــاس م ــتند إىل مقي أن يس
ملســتوى الطمــوح، وأن طريقــة اختــاذ القــرارات جيــب 
ــول  ــول إىل حل ــرىض للوص ــار ال ــق معي ــم وف أن تت

ــودة. ــداف املنش ــق األه حتق

يفم الفكرية االجتاهات
واختاذه القرار السلبياتاإلجيابياتاألسسصنع

لسايمون١ الرضا فكرة

اختاذ-  يف الناس رضا معيار عىل البدائل قيام
التخطيطية . القرارات

البديل-  منتقييم حتقيقه درجة عىل النهائي
الناس طموح . مستوى

املمكنة-  البدائل من كثري عدد عن . البحث

مع-  يتامشى بام باستمرار التعديل قابلية
التنفيذية . الظروف

اختاذ-  يف الناس مشاركة
. القرارات

اخلطة-  تعديل يف املرونة
التنفيذ إمكانية . بغرض

كبرية-  جمموعة عن البحث
املتاحة البدائل .من

والتطوير-  االبتكار مبدأ تشجع . ال

القائم-  والوضع الظروف تراعي احللول
كبري . بشكل

متخذ-  ورضا قناعة يفيتفاوت القرار
التخطيطية . العملية

أو٢ التفاويض التخطيط
لفريدمان التباديل

واملستفيدين-  املخطط بني املبارش التعامل
واملناقشة التفاوض خالل من اخلطة من

. واملشاورة

صغرية-  جمموعات خالل من البدائل تقوم
املجتمع . من

وضع-  يف ومشاركتهم االجتامعي التطوير
احلرضية. التنمية يف خططهم

بعني-  املستفيدين آراء أخذ
يف ومشاركتهم االعتبار

واختاذ القرار ه. صنع
مشرتكة-  تكون القرارات

بنيًاومتفق باإلمجاع عليها
اخل من املستفيد طة. املجتمع

عمليًا-  التطبيق يمكنصعوبة ال حيث
املستفيدين مجيع إىل . الوصول

املستفيدين-  قيم حتديد يستحيل
حوهلا اتفاقمشرتك عىل . واحلصول

العربية-  الدول يف األنظمة مع يتامشى ال
إقراره.وهو صعوبة من يزيد ما

جدول رقم )	(.  مقارنة االجتاهات الفكرية لصنع واختاذ القرار يف عملية التخطيط احلرضي )القفيعي، 				(
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يف  التفاوـــي   أو  التبــاديل  القــرار  صنــع   -
 :Transactive Decision Making in Planning التخطيط
أســس جــون فريدمــان، نمــوذج التخطيــط التفاويض 
املنــادي بربــط التخطيــط بالعمليــة التنفيذيــــــة، 
  Retracking America:« الــذي طرحه فــــي كــتابـــــه
A Theory of Transactive Planning« عــام 1973م، 

ــني  ــارش ب ــل املب ــول التعام ــرح ح ــذا الط ــدور ه وي
ــع  ــة صن ــة يف عملي ــن اخلط ــتفيدين م ــط واملس املخطِّ
القــرار، وتتحــرك عمليــة التخطيــط وصنع القــرارات 
مــن خــالل جمموعــات صغــرية تتفاعــل معــًا، حيــث 
إن التطويــر االجتامعــي مــن األهــداف األساســية هلذا 
االجتــاه، إذ ال بــد منــه يف صنــع أي خطــة للتنميــة مــن 
خــالل مشــاركة املســتفيدين بإقامــة حلقــات النقــاش 

ــم. ــارشة معه ــل مب وورش العم

ــة  ــاركة العام ــة مش ــاندر أمهي ــد رأى ألكس وق
ــا.  ــرارات وصنعه ــاذ الق ــات اخت ــط وعملي يف التخطي
عــت فكــرة مشــاركة  »فمنــذ أن تأســس التخطيــط ُطوِّ

العامــة إلعطــاء التخطيــط صفــة »املســار الــوايف«، كام 
يتطلــب ذلــك جمــاال اإلدارة العقالنيــة وصنــع القــرار 
الســيايس. وتعنــي فكــرة مشــاركة العامــة أن يشــارك 
املصالــح  وأصحــاب  واجلامعــات  األفــراد  مجيــع 
واملنظــامت واملجموعــات العمرانيــة والســكان الذيــن 
حيتمــل تأثرهــم بــام ســينتج عــن العمليــة التخطيطيــة 
يف مســار التخطيــط« )ألكســاندر، 2001(. كــام يــرى 
ألكســاندر أن ملشــاركة العامــة مشــكالهتا، »فقــد 
ختــدم الوســائل املســتخدمة يف حتقيــق مشــاركة العامــة 
ــد حيــدث  ــات، وق ــًا مــن الغاي ــددًا معين أو حفزهــا ع
ــداف  ــن األه ــري م ــني الكث ــارب ب ــارض أو تض تع

ــاندر، 2001(. ــودة« )ألكس املنش

الرئيســة  املراحــل   )2( الشــكل  ويعــرض 
ــرض  ــام يع ــراين، ك ــط العم ــة التخطي ــع لعملي األرب
مجيــع خطــوات العمليــة مــن بدايــة عمليــة التخطيــط 
أن  إىل  يشــري  كــام  واملراقبــة،  التنفيــذ  إىل  وصــوالً 
ــة  ــع عملي ــج م ــن أن تدم ــة يمك ــاركة املجتمعي املش

الشكل رقم )	(.العملية املنهجية للمشاركة العامة )Amado, 2009( )ترمجة الباحث(
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ــالل  ــن خ ــة م ــن مرحل ــر م ــراين يف أكث ــر العم التطوي
املشــاركة العامــة للســكان أو مــن خــالل شــخصيات 

ــة. ــس املدين ــي وجمال ــع املح ــمل املجتم ــة تش معين

ــاركة  ــح دور املش ــبق يتض ــا س ــالل م ــن خ م
بــأدوات  القــرار  اختــاذ  عمليــة  يف  املجتمعيــة 
ــق  ــي أن حتق ــذا ال يعن ــن ه ــة، لك ــتويات متنوع ومس
املشــاركة املجتمعيــة األهــداف املرجــوة، حيــث جيــب 
أن يــدرس بشــكل حمــدد إطــار وجمــال املشــاركة 
املشــاركني  خصائــص  دراســة  مــع  املجتمعيــة 
ومقوماهتــم يف عمليــة اختــاذ القــرار لتحقيــق األهداف 

املنشــودة.

احلالة الدراسية: طريق امللك سعود يف مدينة . 	
شقراء

ــة  ــة يف عملي ــاركة املجتمعي ــة املش ــر جترب تعت
التطويــر العمــراين يف اململكــة العربيــة الســعودية 
املخططــون  يعــاين  جهــة  فمــن  نســبيًا.  حديثــة 

ــن  ــة ع ــم يف اإلجاب ــكان وتفاعله ــاوب الس ــن جت م
اســتبياناهتم، ومــن جهــة أخــرى فــإن إنشــاء املجالس 
ــل  ــمَّ قب ــد ت ــي ق ــراين املح ــم بالعم ــي هتت ــة الت املحلي
ــة  ــة يف اململك ــذت اإلدارة املحلي ــرية. »اخت ــرتة قص ف
العربيــة الســعودية منحــى جديــدًا يف إرشاك املواطنــني 
القــدرات  تطــور  مــع  بالتزامــن  األداء  لتحســني 
ــبيعي، 2020(.  ــة« )الس ــس املحلي ــية للمجال املؤسس
ويشــري الشــكل )3( إىل الــدورات الثــالث للمجلــس 
البلــدي الســعودي وأن أوىل الــدورات كانــت الــدورة 

األوىل عــام 2005.

ــن  ــم م ــىل الرغ ــه »ع ــكيت إىل أن ــار الس وأش
ــرتض  ــبيًا ويف ــة نس ــر حديث ــعودية تعت ــدن الس أن امل
أهنــا نشــأت بعــد جتــارب مــدن عديــدة، إال أهنــا مــا 
ــة  ــًا يتعامــل مــع كل مدين زالــت تفتقــد كــودًا عمراني
ــة  ــة واالجتامعي ــا البيئي ــا ومتطلباهت ــب احتياجاهت حس
تبــوك  )شــارع  الشــارع  بيئــة  وإن  واالقتصاديــة. 
بالريــاض( ال يمكــن أن تتحســن مــا مل يكــن لســكان 

الشكل رقم )	(. مراحل نشأة ودورات املجلس البلدي السعودي )السبيعي، 				(
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األحيــاء املحيطــة دور يف ذلــك«. كــام نــوه بــأن 
ــن  ــوارع م ــني الش ــة حتس ــزة البلدي ــاوالت األجه »حم
خــالل مكاتــب استشــارية ســتعكس توجهــات تلــك 
املكاتــب واملرشفــني عليهــا مــن القطــاع البلــدي 
ــم  ــتخدمني«. ث ــتفيدين واملس ــرورة املس ــس بال ولي
خلــص يف بحثــه إىل »أن عــدم مشــاركة ســكان احلــي 
يف صياغــة الرؤيــة للفراغــات العامــة والتــي تــم 
تطويرهــا ســيؤدي إىل تدهــور تلــك الفراغــات العامة 

ــكيت، 2019(. ــاة« )الس ــة املش ــا أرصف وأبرزه

	.	 نبذة عن احلالة الدراسية

ــية  ــة الدراس ــعود )احلال ــك س ــق املل ــع طري يق
يف  الواقعــة  شــقراء  مدينــة  يف  البحــث(  هــذا  يف 
ــد 190  ــىل بع ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــط اململك وس
كلــم شــامل غــرب العاصمــة الريــاض. وقــد كانــت 
ــًا أهــم وأكــر بلــدان إقليــم الوشــم يف  شــقراء تارخيي
نجــد ومــا زالــت حتــى الوقــت الراهــن، كــام تعتــر 
ــت  ــث كان ــة حي ــدن االقتصادي ــم امل ــن أه ــًا م تارخيي
ــوق  ــن س ــاص م ــالح والرص ــزود بالس ــزًا للت مرك
األســلحة فيهــا )العــامر، 1988(. وقــد حظيــت 
يف اآلونــة األخــرية باالهتــامم خصوصــًا يف جمــال 
ــا  ــة فيه ــاء جامع ــم إنش ــث ت ــة حي ــة العمراني التنمي
ــة  ــة والعلمي ــات الطبي ــن التخصص ــد م ــمل العدي تش
واإلنســانية، ووزعــت الكليــات عــىل عــدة حمافظــات 

ــقراء. ــة ش ــة ملحافظ ــرى تابع ــز وق ومراك

ويعتــر التطويــر العمــراين لطريــق امللــك 
ــاري  ــتعامل التج ــقراء ذي االس ــة ش ــعود يف مدين س
أحــد املرشوعــات التــي تعتــزم بلديــة شــقراء طرحها؛ 

ــكالت  ــن املش ــد م ــن العدي ــق م ــاين الطري ــث يع حي
عــىل مســتوى االســتعامالت واألنشــطة وحركــة 
البــرصي وغريهــا  الســيارات واملشــاة والتلــوث 
ــر ســلبيًا عــىل االســتخدام  ــي تؤث مــن املشــكالت الت
ــة شــقراء بعمــل  ــد قامــت بلدي ــق. وق ــل للطري األمث
حتســينات حمــدودة للطريــق إال أهنــا مل تكــن باملســتوى 
املطلــوب ومل تعتمــد عــىل منهجيــة تطويــر حمــددة. ويف 
إطــار توجهــات التصميــم العمــراين املعــارصة لتعزيــز 
االســتدامة ورفــع جــودة احليــاة ويف إطــار رؤيــة 
ــة  ــداف الرئيس ــن األه ــدد م ــع ع ــم وض 2030، ت

ــزت يف: ــراين ترك ــر العم ــة التطوي لعملي

ــة يف  	 رفــع جــودة مســتوى الفراغــات العمراني
الطريــق وتعديــل االســتعامالت واألنشــطة والكثافــة 

البنائيــة.

إعــادة تأهيــل احلركــة املروريــة وهتيئــة الطريــق  	
واملداخــل  والتقاطعــات  واملمــرات  وتفرعاتــه 

واملخــارج.

ــة  	 ــري احلامي ــي وتوف ــة للم ــة مالئم ــاد بيئ إجي
ــة. ــع املالئم ــيق املوق ــارص تنس ــاس وعن ــة للن املالئم

الســيارات  	 مواقــف  تنظيــم حركــة  إعــادة 
ــي. ــة امل ــة حلرك ــات اخلدم ــع ونطاق ــاط التجم ونق

واملظهــر  	 البرصيــة  باجلوانــب  االهتــامم 
للســكان. االجتامعيــة  واالعتبــارات  العمــراين 

يمتــد طريــق امللك ســعود عــىل مســافة 2.88 
ــار  ــم اختي ــد ت ــا. وق ــة إىل غرهب ــن رشق املدين ــم م ك
ــة  ــة للدراس ــط املدين ــع يف وس ــوي الواق ــزء احلي اجل
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ــه، ويشــمل  ــق أدوات الدراســة علي ــل وتطبي والتحلي
فقــط اجلــزء الواقــع بــني دوار ســاحة البلديــة يف 
الــرشق ودوار الســاعة يف الغــرب بطــول 1.60 كــم 

ــكل 4(. )الش

	.	 دراسات الوضع الراهن

اشــتملت دراســات الوضــع الراهــن عــىل 
العمــراين  واملظهــر  البــرصي  املســح  دراســات 
واســتعامالت األرايض واحلركــة املروريــة وحركــة 
ــح  ــة إىل املس ــع، إضاف ــيق املوق ــارص تنس ــاة وعن املش

امليــداين للتعــرف إىل أهــم مشــكالت الطريــق.

دراســات املســح البــرصي واملظهــر العمــراين: - 
االحتــواء  يظهــر  البــرصي  املســح  خــالل  مــن 
ــرض 40 م(  ــاعه )ع ــبب اتس ــارع بس ــف للش الضعي
وعــدم وجــود تواصــل بــني طرفيــه، كــام أن اجلزيــرة 

الوســطية الضيقــة واخلاليــة مــن املســطحات اخلــراء 
ــر  ــام يظه ــق. ك ــريف الطري ــني ط ــد ب ــن التباع ــد م تزي
املســح البــرصي الطابــع العمــراين احلديــث والبســيط 
يغلــب عــىل الكتــل العمرانيــة وواجهــات املبــاين 
ــدد  ــدا ع ــام ع ــة، في ــيطة وحملي ــواد بس ــتخدام م باس
قليــل مــن املبــاين يغلــب عليــه الطابــع احلداثــي 
الــذي يعتمــد عــىل اســتخدام الزجــاج يف الواجهــات 

ــاين. ــل املب ــوع يف كت ــكيل املتن والتش

أن -  رغــم  األرايض:  اســتعامالت  دراســات 
ــة  ــة الرئيس ــوارع التجاري ــد الش ــر أح ــارع يعت الش
ــب  ــو الغال ــط ه ــتعامل املختل ــة، إال أن االس يف املدين
بنســبة 48٪، حيــث يســيطر االســتعامل الســكني 
ــع ذات  ــن القط ــة إىل 6٪ م ــا، إضاف ــق العلي يف الطواب
االســتعامل الســكني. كــام أن االســتعامل اإلداري 

واحلكومــي يمثــل 11٪ مــن االســتعامالت.

الشكل رقم )	(. منطقة الدراسة لطريق امللك سعود يف مدينة شقراء
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ــائد  ــط الس ــو النم ــن ه ــاع دوري ــام أن ارتف ك
ــاع دور  ــبة 26٪ الرتف ــبة 61٪، ونس ــارع بنس يف الش
واحــد، وهــو النمــط الســائد يف املدينــة كلهــا تقريبــًا. 
وبخصــوص حالــة املبــاين فــإن غالبيــة املبــاين يف حالــة 

جيــدة بنســبة 91٪ حيــث إن الطريــق يقــع يف املنطقــة 
ــاء  ــط البن ــيدت بنم ــاين ش ــدة واملب ــة اجلدي العمراني

ــة. ــائد يف اململك الس

الشكل رقم )	(. املسح البرصي واملظهر العمراين لطريق امللك سعود يف مدينة شقراء

الشكل رقم )	(. توزيع استعامالت األرايض يف طريق امللك سعود يف مدينة شقراء )املصرييعي، 				(
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ــاة: -  ــة املش ــة وحرك ــة املروري ــات احلرك دراس
يبلــغ عــرض الطريــق 40 مــرتًا مــع جزيــرة وســطية 
ــق  ــي الطري ــىل جانب ــة ع ــرت وأرصف ــدود 1.5 م بح
ومــن  ألخــرى.  منطقــة  مــن  عرضهــا  يتفــاوت 
خــالل املســح امليــداين توجــد هنــاك حركــة مروريــة 
للســيارات متفاوتــة مــن حيــث الكثافــة، حيــث 
ــاًء،  ــذروة مس ــات ال ــيارات يف أوق ــة الس ــزداد حرك ت

ــاري  ــول التج ــرب امل ــي ق ــام ه ــة ازدح ــر نقط وأكث
ــبة  ــكالية بالنس ــاك إش ــد هن ــام يوج ــة. ك ودوار البلدي
ــي  ــىل جانب ــد إال ع ــي ال توج ــيارات الت ــف الس ملواق
الطريــق باســتثناء مواقــف ســيارات املــول التجــاري، 
وهــذا يســبب ازدحامــًا بســبب البحــث عــن موقــف 

ــذروة. ــت ال ــالل وق ــيارة خ للس

الشكل رقم )	(.ارتفاعات املباين يف طريق امللك سعود يف مدينة شقراء )املصرييعي، 				(

الشكل رقم )	(. احلركة املرورية وحركة املشاة عىل طريق امللك سعود يف مدينة شقراء
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ــارع إىل -  ــر الش ــع: يفتق ــيق املوق ــات تنس دراس
عنــارص تنســيق املوقــع، فهنــاك تنــوع غــري متناســق يف 
أعمــدة اإلنــارة، كذلــك تــم رصــد غيــاب التشــجري 
واملســطحات اخلــراء إال يف مناطــق حمــدودة جــدًا، 
كــام أن أرصفــة املشــاة ختلــو مــن وجــود أيــة مقاعــد 
ــة مــن أشــعة الشــمس  للجلــوس أو مظــالت للحامي

ــكل 9(. ــار )الش أو األمط

وقــد خلصــت دراســات الوضــع الراهــن 
واملســح امليــداين إىل عــدد مــن القضايــا الرئيســة 

ــي: ــام ي ــزت في ترك

هيمنــة حركــة الســيارات عــىل الطريــق وعــدم . 1
توفــر األمــان املناســب للمشــاة عــىل الطريــق. 

نقــص ومشــاكل يف مواقــف الســيارات وإعاقة . 2
ــة املرورية. للحرك

عــدم وجــود ترابــط بــني طــريف الشــارع وعدم . 3
توفــر احتــواء عمراين مناســب.

أرصفــة املشــاة غــري مهيــأة حلركــة املشــاة رغــم . 4
اتســاعها وفيهــا عوائــق كثــرية.

ــع . 5 ــب م ــطة ال تتناس ــتعامالت وأنش ــود اس وج
ــه. ــة الشــارع وتفقــده هويت وظيف

وجــود تشــوهات برصيــة يف املظهــر العمــراين . 6
وواجهــات املبــاين ومــواد البنــاء.

الشكل رقم )	(. تشتت وتنافر وقصور يف عنارص تنسيق املوقع عىل الطريق
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ــاض يف . 7 ــاين وانخف ــات املب ــاوت يف ارتفاع تف
ــارع. ــة للش ــة التجاري ــم األمهي ــات رغ االرتفاع

خلــو األرصفــة مــن أي مقاعــد أو مظــالت أو . 8
عنــارص ختــدم حركــة املشــاة.

بعــض . 9 يف  وانعدامــه  النبــايت  الغطــاء  قلــة 
الشــارع. مــن  األجــزاء 

ــني يف  ــرارات املخطط ــة وق ــات الرئيس 	.	 التوجه
عمليــة التطويــر

اســتنادًا إىل القضايــا الرئيســة، فقــد كانــت 
ــات  ــىل دراس ــاًء ع ــر بن ــة للتطوي ــات الرئيس التوجه
الوضــع الراهــن واملســح امليــداين واألهــداف الرئيســة 
ــا  ــراين؛ م ــر العم ــة التطوي ــا لعملي ــم اقرتاحه ــي ت الت

ــي: ي

حتويــل الطريــق إىل حمــور مشــاة جزئيــًا أو . 1
ــز  ــارصة لتعزي ــات املع ــع التوجه ــيًا م ــل، متاش بالكام
حركــة املشــاة يف املحــاور الرئيســة يف أواســط املــدن. 

نقــل مواقــف الســيارات إىل الشــوارع املتفرعــة . 2
يف مناطــق خمتــارة مــن املناطــق الســكنية القريبــة.

حتويــل الطريــق إىل حركــة مشــاة ســيعزز . 3
االحتــواء  ويزيــد  الشــارع  طــريف  بــني  الرتابــط 

العمــراين.

ــيعالج . 4 ــاة س ــة للمش ــارع إىل حرك ــل الش حتوي
مشــكلة األرصفــة وســتكون جــزءًا مــن حمــور املشــاة.

إزالــة االســتعامالت التــي ال تتناســب مــع . 5
ــادة  ــة وإع ــاري للمدين ــز جت ــارع كمرك ــة الش وظيف
اجلانبــني  عــىل  للرتكيــز  االســتعامالت  هيكلــة 

والرتفيهــي. التجــاري 

معاجلــة التشــوهات البرصيــة مــن خــالل . 6
اعتــامد نمــط موحــد لواجهــات املبــاين ومــواد البنــاء.

املبــاين واحلفــاظ عــىل . 7 ارتفاعــات  توحيــد 
ــات يف  ــع االرتفاع ــبة م ــة متناس ــات منخفض ارتفاع

ــة. املدين

الرئيسةت القراراتالقضايا
الطريقهيمنة١ السياراتعىل مشاةحركة حركة إىل الطريق حتويل
السيارات٢ مواقف يف قريبةنقصومشاكل مواقع مواقفيف توفري
ترابطبني٣ وجود الشارععدم مشاةطريف حركة إىل الشارع حتويل
املشاة٤ حلركة مهيأة غري املشاة مشاةأرصفة حركة إىل الطريق حتويل
استعامالت٥ الشارعوأنشطةوجود وظيفة تتناسبمع املناسبةال االستعامالتغري إزالة
العمراينبرصيةتشوهاتوجود٦ املظهر الواجهاتومواديف نمط البناءتوحيد
االرتفاعاترتفاعاتاالتفاوتوانخفاضيف٧ توحيد
املشاة٨ حركة عنارصختدم أي من األرصفة املشاةخلو حركة بعنارصختدم األرصفة تعزيز
النبايت٩ الغطاء الشارعقلة بعضأجزاء يف مناسبةوانعدامه مسطحاتخرضاء وتوفري الشارع تشجري

جدول رقم )	(.  مصفوفة القضايا الرئيسة والقرارات بناء عىل دراسات الوضع الراهن واملسح امليداين
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تعزيــز األرصفــة بعنــارص ختــدم حركــة املشــاة . 8
كاملقاعــد واملظــالت.

تشــجري الشــارع وتوفــري مســطحات خــراء . 9
مناســبة.

الرئيســة  القضايــا   )2( اجلــدول  ويلخــص 
التــي تــم اســتخالصها بنــاًء عــىل الدراســات امليدانيــة 
ــق  ــة لتحقي ــكل قضي ــم اختاذهــا ل ــي ت والقــرارات الت

ــق. ــراين للطري ــر العم ــة التطوي ــداف عملي أه

دراسة آراء السكان وحتليلها. 	

	.	 بناء االستبيانات وهيكلتها

أســئلة  حمــاور  وهيكليــة  بنــاء  اســتند 
البحــث،  التحقــق مــن فرضيــة  إىل  االســتبيانات 

مســاعدة  يف  أمهيــة  الســكان  آلراء  أن  يف  املتمثلــة 
ــراين،  ــر العم ــات التطوي ــني يف عملي ــه املخطط وتوجي
حيــث هنــاك العديــد مــن النقــاط التــي يتعــذر عــىل 
املخططــني التوصــل هلــا مــن خــالل دراســات الوضع 
ــل  ــم عم ــد ت ــداين. وق ــح املي ــة واملس ــن للمنطق الراه
ــث  ــقراء، حي ــة ش ــكان مدين ــن س ــة م ــتبيان لعين اس
بلــغ عــدد أفــراد العينــة الذيــن اســتجابوا لالســتبيان 
ــة  ــكان املدين ــىل س ــوائي ع ــكل عش ــت بش 288 وزع
دون النظــر إىل التوزيــع املــكاين؛ لعــدم أمهيتــه بالنســبة 
لطريــق امللــك ســعود الــذي يعتــر مــن أهــم الطــرق 

ــة. ــتوى املدين ــىل مس ــة ع املركزي

يبــني اجلــدول أعــاله توازنــًا مقبــوالً يف توزيــع 
ــث إن  ــة حي ــة العمري ــًا الفئ ــا خصوص ــة وفئاهت العين
غالبيــة عينــة الدراســة كانــت أعامرهــم بــني 40-25 
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الشكل رقم )		(. خصائص أفراد عينة الدراسة وفق املتغريات الديموغرافية
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ســنة بنســبة )41.7٪(، وكذلــك بالنســبة للمســتوى 
التعليمــي حيــث إن )63.2٪( مــن أفــراد العينــة 
العينــة  أفــراد  جامعيــون فــام فــوق، وإن أغلــب 
ــذه  ــي، وه ــاع احلكوم ــي القط ــن موظف )55.2٪( م
ــة  ــكانية ملدين ــص الس ــع اخلصائ ــق م ــب تتواف النس
نتائــج جيــدة حتقــق  أن تعطــي  شــقراء ويمكــن 

ــة. ــداف الدراس أه

	.	 نتائج االستبيانات

تــم حــرص األســئلة التــي طرحــت عىل ســكان 
ــز  ــية، ترك ــاور رئيس ــة حم ــن ثالث ــقراء ضم ــة ش مدين

ــم  ــاذ قراراهت ــني يف اخت ــاعدة املخطط ــىل مس ــا ع مجيعه
ــكان.  ــات الس ــات ومتطلب ــع احتياج ــب م ــام يتناس ب
ــب  ــرارات، والنس ــاب التك ــرض حس ــم ع ــد ت وق
واالنحرافــات  احلســابية،  واملتوســطات  املئويــة، 
تــم  كــام  العينــة.  أفــراد  الســتجابات  املعياريــة، 
ــدى  ــد م ــة لتحدي ــة كل إجاب ــب أمهي ــف ترتي تصني
مراعاهتــا ضمــن توجهــات التطويــر التــي ســيعتمدها 
ــل  ــل عم ــم قب ــا بتوجهاهت ــد مقارنته ــني بع املخطط

االســتبيانات.

ــق  ــة لطري ــص العمراني ــور األول: اخلصائ املح
ــة شــقراء: امللــك ســعود بمدين

العباراتم

املوافقةالتكرار درجة

سايب
طاحل

وس
املت

ري
ملعيا

فا
حرا
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افق
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افق
افقحمايدمو

ريمو
غ

أبدًا
افق

ريمو
غ

به٢ املحيطة واملنطقة امللكسعود طريق منطقة تعترب
شقراءًامركز ملدينة

١٩١٧٠١٣١٠٤ك
٤٫٥١٠٫٨٤١

 %٦٦٫٣٢٤٫٣٤٫٥٣٫٥١٫٤

امللكسعود٧ يفطريق املوجودة واملقاهي املطاعم
السكان احتياجات وتلبي مناسبة

١٥٩٧٧٢٧١٥١٠ك
٤٫٢٥١٫٠٥٢

 %٥٥٫٢٢٦٫٧٩٫٤٥٫٢٣٫٥

بشكل٣ التجارية باألنشطة امللكسعود طريق يتميز
رئيس

١٥١٦١٢٧٢٧٢٢ك
٤٫٠١١٫٢٣

 %٥٢٫٤٢١٫٢٩٫٤٩٫٤٧٫٦

غري٤ امللكسعود بعضاالستعامالتبطريق هناك
)حكومية ( صحية–رضورية

١٣١٦٣٣٢٤٢٢٠٣٫٨٤١٫٣٤ك
 %٤٥٫٥٢١٫٩١١٫١١٤٫٦٦٫٩

مدينة١ يف جتاري طريق أهم امللكسعود طريق يعترب
شقراء

٩٢٩٠٦٦٣٢٨ك
٣٫٧٨١٫٠٩٥

 %٣١٫٩٣١٫٣٢٢٫٩١١٫١٢٫٨

التسوق٥ هبدف امللكسعود الناسلطريق يذهب
األوىلبالدرجة

٤٤٥٤١٠٤٦٦٢٠ك
٣٫١٣١٫١٤٦

 %١٥٫٣١٨٫٨٣٦٫١٢٢٫٩٦٫٩

أهم٦ امللكسعود بطريق التجاري املول يعترب
الناس احتياجات ويلبي املوالت

٣٠٤٧٣٩١١٨٥٤ك
٢٫٥٩١٫٢٥٧

 %١٠٫٤١٦٫٣١٣٫٥٤١١٨٫٨

للمحور العام ٣٫٧٣٠٫٦٢املتوسط

جدول رقم )	(.  استجابات أفراد الدراسة عىل عبارات املحور األول
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معرفــة  عــىل  األول  املحــور  أســئلة  تركــز 
ــة  ــالل معرف ــن خ ــق؛ م ــة للطري ــص العمراني اخلصائ
ــث مل يتمكــن  ــق، حي الســكان خلصائــص هــذا الطري
هــذه  بعــض  ملعرفــة  التوصــل  مــن  املخططــون 
ــم  ــكان لكوهن ــآراء الس ــتعانة ب ــص دون االس اخلصائ
عــىل درايــة تامــة بأمهيــة هــذا الطريــق ودوره بالنســبة 

ملدينتهــم.

ــح  ــدول )3( يتض ــج يف اجل ــالل النتائ ــن خ م
أن اســتجابة أفــراد الدراســة جــاءت بدرجــة موافــق 
ــت  ــة بلغ ــبة موافق ــايب )3.73( وبنس ــط حس بمتوس
)74.6٪(، ويتبــني كذلــك مــن خــالل النتائــج 
ــًا يف اســتجابة أفــراد  املوضحــة أعــاله أن هنــاك تقارب
ــني )4.51 إىل  ــا ب ــور م ــارات املح ــىل عب ــة ع الدراس
ــة  ــة اخلامس ــع يف الفئ ــطات تق ــي متوس 2.59( وه
والرابعــة مــن فئــات املقيــاس اخلــاميس واللتــان 

ــىل  ــق ع ــدًا - مواف ــق ج ــتوى مواف ــريان إىل مس تش
يف  التجانــس  يبــني  مــا  وهــو  املحــور،  عبــارات 
وجهــات النظــر مــن حيــث اســتجابة أفــراد الدراســة 
عــىل خصائــص الطريــق. كــام تشــري النتائــج يف 
اجلــدول إىل أمهيــة الطريــق بالنســبة للمدينــة كمركــز 
ــتعامالت  ــز االس ــالل ترك ــن خ ــي م ــاري وترفيه جت

ــرية. ــدن الصغ ــز امل ــد يف مراك ــا توج ــادة م ــي ع الت

يوضــح الشــكل )11( اجلــداول البيانيــة ألهــم 
إجابــات أفــراد العينــة حــول عبــارات املحــور األول، 
ــة  ــق العمراني ــص الطري ــة خصائ ــح أمهي ــث تتض حي
بالنســبة ملدينــة شــقراء، حيــث متيــل أغلــب اإلجابات 
ــة  ــاره منطق ــق واعتب ــة الطري ــىل أمهي ــة ع ــو املوافق نح
ذات اســتعامالت حيويــة عــىل مســتوى مركــز مدينــة 

شــقراء.

طری منطقة سعودتعتبر الملك شقراءق مدینة مركز بھ المحیطة والمنطقة شقراء مدینة في تجاري طریق أھم سعود الملك طریق یعتبر

بطریق االستعماالت )حكومیةالملكبعض ضروریة غیر صحیة) -سعود سعودیتمیز الملك رئیسطریق بشكل باألنشطة

الشكل رقم )		(. اجلداول البيانية ألهم إجابات أفراد العينة لعبارات املحور األول
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ــق  ــة لطري ــاكل العمراني ــاين: املش ــور الث املح
ــقراء: ــة ش ــعود بمدين ــك س املل

ــة  ــىل معرف ــاين ع ــور الث ــئلة املح ــزت أس رك
ــة للطريــق مــن خــالل خــرة  أهــم املشــاكل العمراني

ــام  ــا في ــي يواجهوهن ــاكل الت ــكان للمش ــة الس ومعرف
يتعلــق هــذا الطريــق، حيــث مل حيتــج املخططــون آلراء 
الســكان ملعرفــة املشــاكل احلقيقيــة ومــدى خطورهتــا 

ــك. ــاه ذل ــبة جت ــرارات املناس ــاذ الق ــا الخت وأمهيته

العباراتم

املوافقةالتكرار درجة
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فا
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االن

رتبة
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جدًا
افق

مو

افق
افقحمايدمو

ريمو
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أبدًا
افق

ريمو
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احلركة٦ يف مشاكل التجاري املول واملواقفيسبب
امللكسعود طريق عىل

١٩٨٧٩١٠١٠ك
٤٫٥٦٠٫٥٦١

 %٦٨٫٨٢٧٫٤٣٫٥٠٫٣٠

بالكامل٨ مكشوف مظالتحتميوالطريق توجد ال
املشاة

١٩٢٨٢١٢٢٠ك
٤٫٦١٠٫٦٠٢

 %٦٦٫٧٢٨٫٥٤٫٢٠٫٧٠

يف٧ ومناسبة كافية مسطحاتخرضاء يوجد ال
)أشجار نباتات( –الطريق

١٦٢١٠٠١٩٦١ك
٤٫٤٤٠٫٧٤٣

 %٥٦٫٣٣٤٫٧٦٫٦٢٫١٠٫٣

مثلسوق)حليوه( منافس١١ القديمة األسواق ةتعترب
التجارية امللكسعودلألنشطة طريق عىل

١٧٦٨٠١٩٩٤٤٫٤٤٠٫٨٥٤ك
 %٦١٫١٢٧٫٨٦٫٦٣٫١١٫٤

وأماهنايفيراَعمل٣ املشاة حركة امللكسعود طريق
١٧٩٧٤٢٢٦٧ك

٤٫٤٣٠٫٩٠٥
 %٦٢٫٢٢٥٫٧٧٫٦٢٫١٢٫٤

بعضاألنشطة١ لوجود امللكسعود طريق يفتقر
الرضورية التجارية

١٦١٧٨٢٩١٣٧ك
٤٫٣٠٠٫٩٨٦

 %٥٥٫٩٢٧٫١١٠٫١٤٫٥٢٫٤

واملظهر١٠ املباين وغريواجهات سيئ اخلارجي
هوية وبدون متناسق

١٣٢٩٦٣٤٢٢٤ك
٤٫١٥٠٫٩٩٧

 %٤٥٫٨٣٣٫٣١١٫٨٧٫٦١٫٤

الطريق٥ يف واملطاعم واملقاهي السلع منأأسعار عىل
األخرى املناطق

١٠٤٨١٦٠٣١١٢ك
٣٫٨١١٫١٦٨

 %٣٦٫١٢٨٫١٢٠٫٨١٠٫٨٤٫٢

من١٢ اهتامم عدم بالشارعهناك العناية يف البلدية
وتطويره

٧٢٩٩٥٢٥٣١٢ك
٣٫٥٨١٫١٦٩

 %٢٥٣٤٫٤١٨٫١١٨٫٤٤٫٢

حوادث٩ امللكسعود الدواراتيفطريق تسبب
يفوقتاالزدحام مرورية

٦٠٩٢٨٧٣٧١٢ك
٣٫٥٢١٫٠٨١٠

 %٢٠٫٨٣١٫٩٣٠٫٢١٢٫٨٤٫٢

من٢ امللكسعود طريق يفاملمالزدحاايعاين روري
بعضاألوقات

٨٣٦٨٦٦٤٢٢٩ك
٣٫٤٧١٫٣١١

 %٢٨٫٨٢٣٫٦٢٢٫٩١٤٫٦١٠٫١

كافي٤ مواقفسيارات توجد امللكةال طريق عىل
الذروة أوقات يف سعود

١٩٤٠٥٠٩٩٨٠٢٫٣٧١٫٢١٢ك
 %٦٫٦١٣٫٩١٧٫٤٣٤٫٤٢٧٫٨

للمحور العام ٣٫٩٨٠٫٤٠املتوسط

جدول رقم )	(.  استجابات أفراد الدراسة عىل عبارات املحور الثاين
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ــح  ــدول )4( يتض ــج يف اجل ــالل النتائ ــن خ م
أن اســتجابة أفــراد الدراســة جــاءت بدرجــة موافــق 
حــول مشــاكل طريــق امللــك ســعود بمدينــة شــقراء 
ــت  ــة بلغ ــبة موافق ــايب )3.98( وبنس ــط حس بمتوس
)79.6٪(، ويتبــني كذلــك مــن خــالل النتائــج 
ــًا يف اســتجابة أفــراد  املوضحــة أعــاله أن هنــاك تقارب
الدراســة عــىل عبــارات حمــور مشــاكل الطريــق، حيث 
تراوحــت متوســطات موافقتهــم مــا بــني )4.56 إىل 
ــات اخلامســة  2.37( وهــي متوســطات تقــع يف الفئ
والرابعــة والثالثــة مــن فئــات املقيــاس اخلــاميس 
والتــي تشــري إىل موافــق عــىل عبــارات املحــور، 
ــن  ــر م ــات النظ ــس يف وجه ــني التجان ــا يب ــو م وه
حيــث اســتجابة أفــراد الدراســة عــىل عبــارات حمــور 
مشــاكل الطريــق. كــام تشــري النتائــج يف اجلــدول 

إىل املشــاكل احلقيقيــة التــي يعــاين منهــا الســكان 
ــة  ــة املروري ــة باحلرك ــه عالق ــا ل ــق ومعظمه يف الطري
املشــاة واملســطحات اخلــراء واملظهــر  وحركــة 

ــام. ــراين الع العم

يوضــح الشــكل )12( اجلــداول البيانيــة ألهــم 
إجابــات أفــراد العينــة حــول عبــارات املحــور الثــاين، 
ــا  ــي يراه ــق الت ــاكل الطري ــم مش ــح أه ــث تتض حي
ــاكل  ــو مش ــات نح ــب اإلجاب ــه أغل ــكان، وتتج الس
احلركــة املروريــة واملشــاة واملســطحات اخلــراء 
ــد مــن املشــكالت التــي  ــق مــن العدي ــاة الطري ومعان

ــه. ــاطه وفعاليت ــىل نش ــر ع تؤث

املحــور الثالــث: املقرتحــات للتطويــر العمراين 
لطريــق امللــك ســعود بمدينة شــقراء:

سعودطرییعاني الملك األوقاتق بعض في مروریة ازدحامات من سعودیفتقر الملك الضروریةطریق التجاریة األنشطة بعض لوجود

الذروة أوقات في سعود الملك طریق على كافیة سیارات مواقف توجد ال یراع سعودلم الملك وأمنھاطریق المشاة حركة

الشكل رقم )		(. اجلداول البيانية ألهم إجابات أفراد العينة لعبارات املحور الثاين
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ــة  ــىل معرف ــث ع ــور الثال ــئلة املح ــزت أس رك
مقرتحــات الســكان العمرانيــة لتطويــر الطريــق الــذي 
يعترونــه مــن أهــم املحــاور احليويــة يف املدينــة، حيث 
إن املخططــني حيتاجــون بشــدة ملعرفــة مقرتحــات 
الســكان ومرئياهتــم حــول أهــم القضايــا التــي حتتــاج 

لتطويــر وتعزيــز مكانــة هــذا الطريــق وأمهيتــه.

ــح  ــدول )5( يتض ــج يف اجل ــالل النتائ ــن خ م
أن اســتجابة أفــراد الدراســة جــاءت بدرجــة موافــق 

حــول املقرتحــات ملــرشوع تطويــر طريــق امللــك 
ــايب )3.53(  ــط حس ــقراء بمتوس ــة ش ــعود بمدين س
وبنســبة موافقــة بلغــت )70.6٪(، حيــث تراوحــت 
متوســطات موافقتهــم مــا بــني )4.15 و2.49( 
ــة  ــة والثالث ــات الرابع ــع يف الفئ ــطات تق ــي متوس وه
والثانيــة مــن فئــات املقيــاس اخلــاميس والتــي تشــري إىل 
درجــة موافــق - حمايــد - غــري موافــق عــىل عبــارات 
التجانــس يف وجهــات  يبــني  املحــور، وهــو مــا 
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ألكثر٢ الطريق عىل للمباين الطوابق عدد رفع أفضل
أدوار٤من

١٥٠٦٦٤٧١٦٩ك
٤٫١٥١٫٠٨١

 %٥٢٫١٢٢٫٩١٦٫٣٥٫٦٣٫١

امليش٣ عىل سيشجع وآمنة كافية مشاة ممرات توفري
الطريق ويطور

١٥٢٦٠٢٥٣٦١٥ك
٤٫٠٣١٫٢٢

 %٥٢٫٨٢٠٫٨٨٫٧١٢٫٥٥٫٢

الطريق٦ وجلساتإحيتاج مقاعد توفري وأشجارىل
املستخدمني جذب عىل ليشجع ومظالت

١٤١٧٣٢٢٦٢٩١٩ك
٤١٫٢٣

 %٤٩٢٥٫٣٩١٠٫١٦٫٦

اخلارجي٥ واملظهر الواجهات معاجلة املناسب من
شقراء ملنطقة املعامري بالرتاث

١١٤٦٤٤٩٣٤٢٧٣٫٧١١٫٣٤ك
 %٣٩٫٦٢٢٫٢١٧١١٫٨٩٫٤

الطريق٨ يف الرضورية غري األنشطة إزالة املناسب من
وق ( ..احلكوميةاملباين–ود(حمطة

١٠٩٦٢٥٠٤٢٢٥ك
٣٫٦٥١٫٣٥

 %٣٧٫٨٢١٫٥١٧٫٤١٤٫٦٨٫٧

عىل٧ الرصيفيساعد عىل الرتفيهية تكثيفاألنشطة
الزوار جذب

٩٩٦٦٤٦٥٣٢٤ك
٣٫٥٧١٫٣٦

 %٣٤٫٤٢٢٫٩١٦١٨٫٤٨٫٣

امللكسعود١ لطريق العابرة السيارات دخول منع
حل أفضل زدحاماللوهو

٥٢٣٥٤٩٨٢٧٠ك
٢٫٧١١٫٤٧

 %١٨٫١١٢٫٢١٧٢٨٫٥٢٤٫٣

الطريق٤ يعتربحًالإحتويل مشاة طريق اًمناسبىل
وفعاالً

٤٥٢٧٤٢٨٥٨٩ك
٢٫٤٩١٫٤٨

 %١٥٫٦٩٫٤١٤٫٦٢٩٫٥٣٠٫٩

العام ٣٫٥٣٠٫٧٥للمحوراملتوسط

جدول رقم )	(.  استجابات أفراد الدراسة عىل عبارات املحور الثالث
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النظــر مــن حيــث اســتجابة أفــراد الدراســة. وتشــري 
النتائــج يف اجلــدول إىل أهــم املقرتحــات التــي يراهــا 
ــة  ــة البنائي ــع الكثاف ــول رف ــز ح ــي ترتك ــكان والت الس
عــىل الطريــق ومعاجلــة املظهــر العمــراين، إضافــة إىل 
عنــارص تنســيق تســهم يف رفــع مســتوى جــودة احليــاة 

ــق. يف الطري

البيانيــة  اجلــداول   )13( الشــكل  يوضــح 
ألهــم إجابــات أفــراد العينــة حــول عبــارات املحــور 
الثالــث، حيــث كانــت أهــم املقرتحــات ترتكــز حــول 
ــراين  ــر العم ــامم باملظه ــة واالهت ــة البنائي ــع الكثاف رف
للطريــق، إضافــة إىل االهتــامم بعنــارص تنســيق املوقــع 

ــراء. ــطحات اخل واملس

حتليل نتائج الدراسات واملقارنة. 	

بأمهيــة  الدراســة  فرضيــة  إثبــات  هبــدف 
آراء الســكان ودورهــم املهــم يف توجيــه قــرارات 
املخططــني نحــو تلبيــة متطلباهتــم الفعليــة، تــم حتليــل 
اســتبيانات الســكان عــىل مســتويني: املســتوى األول 
ــن  ــي مل يتمك ــات الت ــبة اإلجاب ــم نس ــالل تقيي ــن خ م
املخططــون مــن احلصــول عليهــا إال مــن خــالل 
ــة  ــالل املقارن ــن خ ــاين م ــتوى الث ــتبيانات. املس االس
بــني التوجهــات التــي اقرتحهــا املخططــون بنــاًء عــىل 
ــي  ــات الت ــع اإلجاب ــة م ــحية وامليداني ــاهتم املس دراس
حصلــوا عليهــا مــن االســتبيانات والتــي أثــرت عــىل 

ــم. ــم وتوجهاهت قراراهت

من ألكثر الطریق على للمباني الطوابق عدد رفع أدوار٤یفضل االزدحامات لمنع حل أفضل یعتبر للطریق العابرة السیارات دخول منع

وفعال مناسب حل یعتبر مشاة ممر إلى الطریق تحویل الطریق ویطور المشي على سیشجع وآمنة كافیة مشاة ممرات توفیر

الشكل رقم )		(. اجلداول البيانية ألهم إجابات أفراد العينة لعبارات املحور الثالث
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	.	 املستوى األول: حتليل أسئلة االستبيانات

ظهــرت أمهيــة اســتبيانات الســكان مــن خــالل 
احلصــول عــىل إجابــات لعــدد مــن األســئلة التــي ال 
ــالل  ــن خ ــا م ــول عليه ــل احلص ــق العم ــن لفري يمك
ــاور  ــئلة املح ــل أس ــن حتلي ــة. ويمك ــة امليداني الدراس

ــي: ــام ي ــتبيانات ك ــة لالس الثالث

يمكــن -  ال  األول  املحــور  أســئلة  أغلــب 
احلصــول عــىل إجابــات عنهــا إال مــن خــالل ســكان 
املنطقــة، كمعرفــة أمهيــة الطريــق كمركــز جتــاري 
االســتعامالت  تلبيــة  ومــدى  للمدينــة،  بالنســبة 
القائمــة الحتياجــات الســكان، ووجــود اســتعامالت 

غــري مناســبة يف الطريــق.

مشــكالت -  بعــض  معرفــة  إمكانيــة  رغــم 
الطريــق مــن خالل املســح امليــداين، إال أن املشــكالت 
ــالل  ــن خ ــا إال م ــرف إليه ــن التع ــة ال يمك احلقيقي
إجابــات الســكان، مثــل: مشــاكل احلركــة املروريــة، 
ومشــاكل حركــة املشــاة، ومشــاكل نقــص يف بعــض 
الســكان،  احتياجــات  تلبــي  التــي  االســتعامالت 
إضافــة إىل املشــاكل البيئيــة التــي حتــد من االســتخدام 

ــار. ــات النه ــق يف أوق ــح للطري املري

ــن -  ــات م ــئلة املقرتح ــور أس ــة حم ــرزت أمهي ب
خــالل إجابــات الســكان عــىل العديــد مــن األســئلة 
التــي ال يمكــن احلصــول إليهــا مــن خــالل دراســات 
الوضــع الراهــن أو املســح امليــداين، مثــل: موافقتهــم 
ــة  ــز األمهي ــاين لتعزي ــات للمب ــادة االرتفاع ــىل زي ع
املعاجلــات  عــىل  وموافقتهــم  للشــارع،  التجاريــة 
ــان  ــري األم ــم وتوف ــاة ومحايته ــة املش ــة حلرك املقرتح
ــق  ــا يتعل ــام وم ــص االزدح ــام خي ــك في ــم، وكذل هل

ــة. ــة املروري باحلرك

وهبــدف حتليــل تطبيقــي لإجابــات، تــم عمــل 
مســطرة قيــاس مــن خــالل تصنيــف أمهيــة اإلجابــات 
لــكل حمــور مــن األســئلة إىل ثــالث درجــات: عاليــة 

)90٪(، متوســطة )50٪(، ضعيفــة )٪20(.

بأمهيــة  إحصائيــة   )6( اجلــدول  يف  ويظهــر 
أجوبــة الســكان عــىل االســتبيانات حيــث إن أغلــب 
بينــام نســبة  األجوبــة ذات أمهيــة عاليــة )٪63(، 
األجوبــة ذات األمهيــة الضعيفــة بلغــت حــوايل )٪7( 

ــط. فق

األمهيةت % نسبةإمجايل٣حمور٢حمور١حموردرجة

%٤٦٧١٧٦٣عالية١

%٢٥١٨٣٠متوسطة٢

%١١٠٢٧ضعيفة٣

%٧١٢٨٢٧١٠٠اإلمجايل

جدول رقم )	(.  أمهية إجابات السكان عىل االستبيانات
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كــام يوضــح الشــكل )14( مــا ظهــر يف اجلدول 
الســابق حيــث إن توجــه أغلــب اإلجابــات للمحــاور 
ــذا  ــطة، وه ــم املتوس ــة ث ــة العالي ــو األمهي ــة نح الثالث
يؤكــد فرضيــة الدراســة بأمهيــة املشــاركة املجتمعيــة يف 
ــر العمــراين وتأثريهــا عــىل قــرارات  عمليــات التطوي

املخططــني وتوجهاهتــم.

	.	 املســتوى الثــاين: مقارنــة نتائــج املســح امليــداين 
وقراراتــه مــع آراء الســكان

ــن  ــدد م ــني ع ــة ب ــدول )7( مقارن ــرض اجل يع
ــىل  ــامدًا ع ــا اعت ــل إليه ــم التوص ــي ت ــرارات الت الق
ــىل  ــاًء ع ــرارات بن ــع والق ــة للموق ــات امليداني الدراس
آراء الســكان، إلثبــات أمهيــة املشــاركة املجتمعيــة وأن 
هلــا دورًا كبــريًا يف تغيــري وتعديــل القــرارات التــي تــم 

ــكان.  ــاة آراء الس ــا دون مراع اختاذه

ــات  ــب توجه ــدول )7( أن أغل ــح اجل ويوض
عــىل  بنــاًء  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  التطويــر 
الدراســات امليدانيــة تتعــارض مــع آراء الســكان 
ورغباهتــم يف تطويــر الطريــق )5 قضايــا تعــارض 
كامــل، و4 قضايــا بــني توافــق جزئــي أو كي(، ومــن 
ثــم يتطلــب تغيــري التوجهــات لتتوافــق مــع رغبــات 

ــق. ــر الطري ــة تطوي ــم عملي ــي تت ــكان لك الس

النتائج والتوصيات. 		

ــتخلص  ــن أن نس ــبق، يمك ــا س ــالل م ــن خ م
ــة: ــات التالي ــج والتوصي النتائ

امليــداين . 1 املســح  أن  إىل  الدراســة  توصلــت 
ــع  ــري مجي ــه توف ــراين ال يمكن ــر العم ــات التطوي لعملي
املناســبة  القــرارات  الختــاذ  الالزمــة  املعلومــات 
ملشــاريع التطويــر العمــراين، وهــذا مــا ظهــر يف 

الشكل رقم )		(. املخطط البياين ألمهية إجابات السكان عىل االستبيانات
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نتائــج الدراســات التحليليــة للمســح امليــداين لطريــق 
ــة  ــويص الدارس ــك ت ــقراء. لذل ــعود يف ش ــك س املل
بعــدم االكتفــاء بدراســات املســح امليــداين ونتائجهــا، 
ــاعد  ــرى تس ــائل وأدوات أخ ــتعانة بوس ــام االس وإن

ــب. ــكل مناس ــم بش ــاذ قراراهت ــني يف اخت املخطط

املشــاركة . 2 أمهيــة  عــىل  الدراســة  أكــدت 
ــث  ــراين، حي ــر العم ــات التطوي ــة يف عملي املجتمعي
ــتبيانات  ــالل االس ــن خ ــكان م ــات الس ــت إجاب كان
عــىل املحــاور الثالثــة مهمــة جــدًا )اخلصائــص 
واملشــاكل واملقرتحــات(، وســامهت بشــكل كبــري يف 
ــري  ــا دور كب ــة كان هل ــات مهم ــىل معلوم ــول ع احلص
ــق  ــراين لطري ــر العم ــة التطوي ــرارات عملي ــاذ ق يف اخت
ــون  ــأن تك ــة ب ــويص الدراس ــك ت ــعود. لذل ــك س املل
ــر  ــة تطوي ــن أي عملي ــزءًا م ــة ج ــاركة املجتمعي املش

عمــراين. 

التــي . 3 التوجهــات  بــني  املقارنــة  أظهــرت 

ــكان  ــة وآراء الس ــات امليداني ــىل الدراس ــدت ع اعتم
يف القضايــا نفســها؛ أمهيــة املشــاركة املجتمعيــة يف 
عمليــة التطويــر العمــراين، حيــث كان هنــاك تعــارض 
واضــح يف العديــد مــن التوجهــات بــني نتائــج املســح 
ــة شــقراء. لذلــك تــويص  ــداين وآراء ســكان مدين املي
ــامم  ــة االهت ــاركة املجتمعي ــوىل املش ــأن ت ــة ب الدراس
ــد  ــرتاح إال بع ــه أو اق ــامد أي توج ــم اعت ــث ال يت بحي
ــاح  ــامن نج ــه لض ــكان علي ــة الس ــن موافق ــد م التأك

ــرشوع. امل

مــن . 4 العديــد  أن  عــىل  الدراســة  أكــدت 
املعلومــات ال يمكــن احلصــول عليهــا إال مــن خــالل 
ــائل  ــف األدوات والوس ــة بمختل ــاركة املجتمعي املش
ــزم  ــك يل ــث، لذل ــياق البح ــا يف س ــم عرضه ــي ت الت
ــن  ــزأ م ــزءًا ال يتج ــة ج ــاركة املجتمعي ــون املش أن تك
ــر  ــات التطوي ــًا مرشوع ــة خصوص ــة عمراني أي دراس

ــة. ــق القائم ــراين للمناط العم

الرئيسةالدراسة امليداينالقضايا املسح عىل بناء السكانالقرارات آراء عىل بناء املقارنةالقرارات

البرصي املسح
الواجهاتتفاوت للواجهاتأنامط موحد نمط للواجهاتاعتامد متجانس نمط جزئياعتامد توافق

البناء مواد البناءاختالف مواد حمددةتوحيد بناء بمواد إلزام تعارضكاملعدم
استعامالت
األرايض

مناسبة استعامالتغري املناسبةوجود االستعامالتغري بعضإزالة املناسبةإزالة غري جزئياالستعامالت توافق
للمباين منخفضة منخفضةارتفاعات ارتفاعات عىل املبايناحلفاظ ارتفاعات تعارضكاملزيادة

السيارات حركة
السيارات مرور السياراتمشكلة ملرور جزئي أو كامل السياراتمنع مرور تعارضكاملإبقاء
السيارات مواقف اخللفيةعملمشكلة الشوارع عىل الشارعمواقف امتداد عىل املواقف تعارضكاملزيارة

املشاة املشاةحركة حركة إىلحتويلمشكلة األرصفةمشاةللطريقالشارع عىل املشاة حركة تعارضكاملإبقاء
مسطحات
خرضاء

املسطحاتاخلرضاء غياب
والتشجريوالتشجري مسطحاتخرضاء والتشجريعملعمل كاملمسطحاتخرضاء توافق

املشاةفرشاملوقع ممرات يف فرش وجود مناسبعدم فرش متوسطتوفري فرشبشكل جزئيتوفري توافق

جدول رقم )	(.  مقارنة بني قرارات املسح امليداين وآراء السكان
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توصلــت الدراســة إىل مســتوى الوعــي اجليــد . 5
ــراين،  ــر العم ــا التطوي ــقراء بقضاي ــة ش ــكان مدين لس
ــئلة  ــن أس ــدد م ــاري لع ــراف املعي ــث كان االنح حي
ــا  ــم القضاي ــىل أه ــق ع ــع التواف ــًا، م ــتبيان عالي االس
ــر  ــة تطوي ــا يف عملي ــز عليه ــون يف الرتكي ــي يرغب الت
الطريــق، وهــذا يعــزز هــدف الدراســة يف أن املشــاركة 
قــرارات  توجيــه  يف  وتأثــري  دور  هلــا  املجتمعيــة 

املخططــني.

بينــت الدراســة أن املشــاركة املجتمعيــة ال . 6
ــدة  ــة واح ــكان يف مرحل ــذ آراء الس ــىل أخ ــرص ع تقت
ــاركة  ــح أن املش ــات توض ــاك منهجي ــام هن ــط، وإن فق
املجتمعيــة جيــب أن تشــمل مجيــع مراحــل مرشوعــات 
ــر العمــراين، لذلــك جيــب عــىل املخططــني أن  التطوي
يراعــوا ذلــك، وأن تســتمر املشــاركة املجتمعيــة حتــى 
ــالل  ــم خ ــة التقيي ــمل مرحل ــذ، لتش ــد التنفي ــا بع م
ــكان  ــا للس ــتوى الرض ــاس مس ــرشوع وقي ــغيل امل تش

ــرشوع. ــدت يف امل ــي اعتم ــرارات الت ــن الق ع
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املراجع العربية

التخطيــط:  إىل  املداخــل  آر،  إرنســت  ألكســاندر، 
مدخــل إىل نظريــات التخطيــط املتداولــة، آراء 
ونتائــج، ترمجــة فيصــل املبــارك، جامعــة امللــك 
ــع، )2001(. ــي واملطاب ــرش العلم ــعود، الن س

ــة املشــاركة الشــعبية يف  ــم فعالي حبيــب، طــارق، تقيي
مرشوعــات إعــداد املخطــط االســرتاتيجي 
جملــة  مــري،  قريــة  مثــال  املرصيــة  للقريــة 

ــد  ــيوط، املجل ــة أس ــوم، جامع ــة والعل اهلندس
.)2009( ،)2( العــدد  رقــم   ،37

احلــري  التصميــم  وآخــرون،  عــي  احليــدري، 
اهليــكل والدراســات امليدانيــة، مكتبــة مدبويل، 

.)2002(

الســبيعي، محــد، دراســة آراء ســكان مدينــة الريــاض 
ــتري  ــالة ماجس ــدي، رس ــس البل ــول املجل ح
التخطيــط  قســم  العمــراين،  التخطيــط  يف 
ــة  ــط، جامع ــامرة والتخطي ــة الع ــراين، كلي العم

امللــك ســعود، )2020(.

والتصميــم  التخطيــط  تقييــم  خالــد،  الســكيت، 
احلــري لشــارع تبــوك بمدينــة الريــاض 
باســتخدام مبــادئ الكــود العمــراين اللوائحي، 
جملــد31)1(،  والتخطيــط،  العــامرة  جملــة 
جامعــة امللــك ســعود، الريــاض، )2019(.

عبــد احلميــد، حممــد عبــد العزيــز، منهجيــة التخطيــط 
املخططــات  لتنفيــذ  مدخــل  باملشــاركة: 
ــة  ــة العلمي ــة، املجل ــة املرصي ــة للقري العمراني
ــدد  ــد 7، الع ــر، املجل ــة األزه ــة، جامع للكلي

.)2004(  ،)2(

ــة  ــاء، الطبع ــد األحي ــرون، جتدي ــد وآخ ــالم، أمح ع
.)1997( مرصيــة،  األنجلــو  مكتبــة  األوىل، 

العــامر، حممــد، شــقراء، الرئاســة العامــة لرعايــة 
الشــباب، الطبعــة األوىل، اململكــة العربيــة 

.)1988( الســعوية، 

ــاركة  ــي واملش ــل الوع ــات تفعي ــال، آلي ــة، من قراري



سمري نور الدين الوتار: أمهية املشاركة املجتمعية يف عملية اختاذ القرارات للتطوير العمراين لطريق امللك سعود يف مدينة شقراء .188

الشــعبية يف التخطيــط العمــراين يف الضفــة 
ــاح  ــة النج ــتري، جامع ــالة ماجس ــة، رس الغربي

.)2004( نابلــس،  الوطنيــة، 

قريــب، عيســى، آليــات تفعيــل املشــاركة الســكانية يف 
التخطيــط احلــري. دراســة نمــوذج: مراجعة 
املخطــط التوجيهــي للتهيئــة والتعمــري لبلديــة 
العاتر-اجلزائــر، جملــة العــامرة والتخطيــط، 

ــد31)1(، )2019(. جمل

القفيعــي، صالــح، دراســة عمليــة التخطيــط احلري 
ــق  ــر طري ــرشوع تطوي ــاض، م ــة الري يف مدين
امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيز-حالــة دراســية، 
رســالة ماجســتري يف التطويــر العقــاري، قســم 
ــعود،  ــك س ــة املل ــراين، جامع ــط العم التخطي

.)2017(

ماوتــن، كليــف، وآخــرون، التصميــم العمــراين، 
ــوز،  ــم البل ــة إبراهي ــات، ترمج ــة والتقني الطريق
العلمــي  النــرش  ســعود،  امللــك  جامعــة 

.)2011( واملطابــع، 

تطويــر  اهلل،  عبــد  واملعطــش،  محــد،  املصرييعــي، 
شــقراء،  مدينــة  يف  ســعود  امللــك  طريــق 
العمــراين،  التصميــم  ماجســتري  مــرشوع 
ــم  ــال التصمي ــة يف جم ــات عملي ــرر »تطبيق مق
التخطيــط  قســم  العمراين-566تعــم«، 
.)2020( ســعود،  امللــك  جامعــة  العمــراين، 

Arabic References

Alexander, Ernest, Approaches to Planning: Intro-

ducing current planning theories, concepts 
and issues, Translated by Faisal Almubarak, 
King Saud University, Scientific Publishing 
and Press, (2001(.

Habib, Tarek, Evaluating the effectiveness of 
popular participation in the projects of pre-
paring the strategic plan for the Egyptian 
village, for example Mir village, Engineer-
ing and Science Journal, Assiut University, 
Volume 37, Issue No. (2(, (2009(

Alhaidari, Ali, and others, Urban Design, Ar-
chitecture and Field Studies, Madbouly Li-
brary, (2002(.

Alsubaie, Hamad, Study of the opinions of Riyadh 
residents on the Municipal Council, Master 
Thesis in Urban Planning, Department of 
Urban Planning, College of Architecture 
and Planning, King Saud University, (2020(.

Skeet, Khaled, Evaluation of urban planning and 
design of Tabuk Street in Riyadh using the 
principles of the urban regulations code, 
Journal of Architecture and Planning, Vol-
ume 31 (1(, King Saud University, Riyadh, 
(2019(.

Abdel Hamid, Mohamed Abdel Aziz, Participa-
tory Planning Methodology: An Introduc-
tion to Implementing Urban Plans for the 
Egyptian Village, The Academic Journal of 
the College, Alazhar University, Volume 7, 
Issue (2(, (2004(.

Alam, Ahmed and others, The Renewal of Neigh-
borhoods, First Edition, The Anglo-Egyp-
tian Library, (1997(.

Alammar, Muhammad, Shaqra, General Presi-
dency of Youth Welfare, First Edition, The 
Kingdom of Saudi Arabia, (1988(.

Qarariya, Manal, Mechanisms for Activating 
Awareness and Popular Participation in Ur-
ban Planning in the West Bank, Master The-
sis, Alnajah National University, Nablus, 
(2004(.



189 جملة العامرة والتخطيط، م 33 )2(،  الرياض )2021م / 1442هـ (

Qareeb, Issa, Mechanisms for Activating Pop-
ulation Participation in Urban Planning. 
Sample study: reviewing the master plan 
for preparation and reconstruction of the 
municipality of El-Ater, Algeria, Journal of 
Architecture and Planning, Volume 31 (1(, 
(2019(.

Alqafi›i, Saleh, Study of the urban planning pro-
cess in the city of Riyadh, King Abdullah 
bin Abdulaziz Road Development Project 
- Case Study, Master Thesis in Real Estate 
Development, Department of Urban Plan-
ning, King Saud University, (2017(.

Moughtin, Cliff, and others, Urban Design, Meth-
od and Techniques, Translated by Ibrahim 
Alballouz, King Saud University, Scientific 
Publishing and Press, (2011(.

Almusairii, Hamad, and Almoatash, Abdullah, 
Development of King Saud Road in Shaqra, 
Master of Urban Design project, Course 
“Practical Applications in the Field of Ur-
ban Design-URD566, Department of Urban 
Planning, King Saud University, (2020(.

English References

Amado, M. P.,   Santos, C. V., Moura, E. B., 
Silva, V.G., (2009(, Public Participation in 
Sustainable Urban Planning, World Acade-
my of Science, Engineering and Technology 
53.

AMBERO Consulting (Representative office in 
Belgrade(, (2013(, Guide for participation 
in Urban Development Planning, Ambero, 
Belgrade.

Hennig, S. & Vogler, R., (2013(, Geomedia Skills 
– a Required Prerequisite for Public Partic-
ipation in Urban Planning?, http://realcorp.
at/archive/CORP.



سمري نور الدين الوتار: أمهية املشاركة املجتمعية يف عملية اختاذ القرارات للتطوير العمراين لطريق امللك سعود يف مدينة شقراء .190

The Importance of Community Participation in the Decision-   
Making Process for Urban Development King Saud Road in the 

City of Shaqra

Sameer Alwattar
Associate Professor, Department of Urban Planning, College of Architecture and Planning - King Saud 

University, Riyadh, Saudi Arabia

swattar@ksu.edu.sa

Received 7/7/2020 ; accepted for publication 23/8/2020

Abstract. Community participation in the planning process plays an important role in meeting people’s 
actual needs by helping residents and planners to identify characteristics, difficulties, and problems facing 
residents living in urban areas. It also facilitates the formulation of urban policies to address problems and 
difficulties and increase aspects of cooperation and coordination between planners and beneficiaries of the 
urban planning processes, who are the main and first partner in those projects. The planning decision-making 
stage is considered one of the most important stages of the urban development process for existing areas 
as they relate to the residents and visitors of those areas. It is often difficult for planners to know the real 
problems of these areas and to make decisions that are appropriate and appropriate the needs and desires 
of people. The problem of community participation in the urban development process in the Kingdom of 
Saudi Arabia is one of the most important issues, and did not receive the necessary attention until recently, 
due to many problems that hinder its application and benefitting from its advantages. Through the study of 
King Saud Road in Shaqra City, the importance of community participation and its role in guiding planners’        
decisions was highlighted by comparing urban trends before and after taking population opinions in the      
urban development process. The road study showed that many of the information can only be obtained 
through community participation, and that many issues that are reached based on field studies often conflict 
with the decisions that relied on taking people’s opinions. Therefore, one of the most important recommen-
dations of the study is to activate societal participation and make it part of the urban development process, 
and that the opinions and desires of the people should be taken into account in the decisions of the planners 
in the urban development process.
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