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ABSTRACT 

Providing cities with green urban spaces should be one of the most important goals for city 
planners, decision-makers and urban designers. The research devised several results to assess 
the current situation to study urban spaces and green areas, with recommendations on 
designing and developing urban spaces with more green areas for the city of Makkah Al-
Mukarramah. The research is utilizing urban indicators produced from the Urban Observatory 
of Makkah and compare them with other Urban Observatories’ indicators in the Kingdom 
(Riyadh Observatory - Dammam Observatory - Jeddah Observatory - Taif Observatory - 
Buraidah Observatory.   
 research problem: In light of the lack of interstitial spaces within the urban cluster of 
residential areas, the problem lies at the lack of green spaces and open urban spaces within 
residential areas for residents to practice various life activities. This become more 
complicated when it comes to areas of high value such (The central area) and the neighboring 
residential areas, particularly with the increase in the population density and the continuous 
movement of residents and visitors to Makkah. 
The aim of the research: Through studying the indicators of the Urban Observatory of 
Makkah and compare it with other urban observatories in the Kingdom  With great concern to 
the quality of life indicators, the indices of green areas and public open places, the research 
aims to propose solutions that disseminate a culture of green areas and open urban spaces, 
besides, to shed light and direct the attention of decision-makers and stakeholders to adopt 
green concepts that can provide a safe and stable quality of life. 
Research hypothesis: Although the studies through urban observatories for urban indicators 
at the Kingdom for green areas and open spaces on the city level are available, these public 
spaces may not meet the needs of users and lacks the focus on indicators for human needs. 
Research Methodology: 
 Theoretical study: The research reviews the concepts of green spaces and concepts of 
quality of life besides studying the goals of establishing urban areas and how to respond to 
human needs and accommodate the required activities and their contribution to support the 
concept of the quality of city life. 
Analytical studies: The research analyses the indicators of the urban observatory in (Makkah 
Al-Mukarramah) region, focusing on indicators of the quality of life and studies some open 
urban spaces in some neighborhoods and cities of the Makkah region to identify the needs and 
patterns of behavior for users in addition to the reasons leading to the use of the space or not. 

Keywords: parks, gardens, green spaces - the quality of life - urban indicators - open public 
spaces  
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  الملخص: 
ريين زيادة مساحات حضرية خضراء في المدن ،  حضأحد أهم األهداف لمخططي المدن وصناع القرار والمصممين اليعد  

لمكة المكرمة   الحضريمرصد  البحث لعدة نتائج لتقييم الوضع الراهن من خالل المؤشرات الحضرية المنتجة من ال  يخلص
المؤشرات   مع  بالمملكة    التيومقارنتها  االخرى  الحضرية  المراصد  من  انتاجها  الدمام    - الرياض    (مرصد تم   –مرصد 

وذلك لدراسة الفراغات العمرانية والمسطحات الخضراء   جازان)مرصد  –مرصد بريدة    –مرصد الطائف    –  دةمرصد ج
  المكرمة.ير الفراغات العمرانية وزيادة المسطحات الخضراء لمدينة مكة مع وضع توصيات لكيفية تصميم وتطو

المدن    :البحث  اشكالية اهم  من  المكرمة  مكة  مدينة  ال  التيتعد  الى  الدراسات  مزتحتاج  من  من    فيالمتخصصة  يد  كثير 
البحثية    المختلفة،المجاالت   االشكالية  توفر  فيوتكمن  و  عدم  الخضراء  العمالمسطحات  المفتوحالفراغات  داخل رانية  ة 

السكنيةطاالمن ا  لكي  ق  ايستطيع  ممارسة  المختلفة  أللسكان  الحياتية  يتعلق   بها،نشطة  عندما  تعقيدا  االمر  يزداد  وبالتأكيد 
الحرام  بم المسجد  منطقة  مثل  عالية  قيمة  ذات  السكنية    المركزية)  (المنطقةناطق  يزداد    المجاورة،والمناطق   أكثر وكذلك 

الوصول بتلك الفراغات العامة لمعايير الزمة لتحقيق   فيوتتمثل المشكلة الرئيسية    ،السكانية المرتفعة الكثافات  تعقيدا بزيادة  
بسب مستخدميها  احتياجات  الخضراء  ب  وتوفير  المسطحات  وتوفير  المفتوحة  العامة  والفراغات  المناطق  توزيع  سوء 

  الفراغات.الى سوء استغالل تلك  باإلضافة
توفرها بسبب سوء توزيع    والماكن المفتوحة ال تلبى االحتياجات الالزمة للمستخدمين  ألفراغات العامة والا  البحث:فرضية  

بالرغم من دراسة ، و  الى سوء استغالل تلك الفراغات  باإلضافةسطحات الخضراء  لمالمناطق والفراغات العامة المفتوحة وا
والح المفتوحة  والفراغات  الخضراء  المسطحات  توفر  العامة  مؤشر  على   فيدائق  الحضرية  المراصد  مؤشرات  منظومة 
القاء الضوء على الفراغات ي  تأتى اهمية البحث فاألخرى ، ومستوى المدن اال انه لم يتم قياسه وربطه مع بقية المؤشرات  

وك االماكن  لتلك  بالمستخدمين  خاصة  لمؤشرات  الوصول  الى  يهدف  حيث  والمنتزهات  الخضراء  والمسطحات  ما  العامة 
يحاول القاء الضوء على الدراسات القائمة الخاصة بالحدائق والفراغات العامة والوصول الى معايير ارشادية لتخطيط تلك  

للمست  المناطق، على خد ليمكن  الحفاظ  خالل  من  حياته  وجودة  المجتمع  برفاهية  االرتقاء  على  والمساعدة  منها  االستفادة  م 
  الصحة العامة لإلنسان.

الب من  الفراغات  حث:  الهدف  تأثير  فيدراسة  المرصد    العامة  مؤشرات  دراسة  على  والتركيز  المدن  حياة  جودة  تحسين 
المكرمة ومقارنتها مع بعض   لمدينة مكة  الى مدى الالحضري  للوصول  بالمملكة، وذلك  للمدن االخرى  الحضرية  مراصد 

تس اساليب  لتبنى  والمهتمين  المسئولين  نظر  لتوجيه  مقترحة  حلول  االصعدة  ايجاد  كافة  في  كفاءة  ورفع  تحسين  على  اعد 
  لتوفير جودة حياة آمنة ومستقرة. 

قرائي من خالل تجميع دراسات نظرية قرائية سابقة  ستاعتمد البحث علي المنهج اال  :استقرائيمنهج نظري    البحث:منهجية  
النقاط  وي  تحت كافة  البحث  ليغطي  الدراسة  مجال  في  المتاحة  المعلومات  العامة   عمقتت  التيعلى  الفراغات  بدراسة 

ومدى   الخضراء  وخصائصه    تأثيرهاوالمسطحات  ومكوناته  الفراغ  مفهوم  مثل  ومضمونا  علي  شكال  المؤثرة  والعوامل 
للفراغات  واتشكيله   المتنوعة  الخضراء  العمرانيلتصنيفات  الحقائق   والمسطحات  بعض  الي  البحث  يمكن   التيوانتهى 
تحليل ومقار  االستفادة السابقةبها من  الدراسات  والتوصيات  لل  نة  النتائج  بعض  الي  الفراغات   التيوصول  بتصميم  تتعمق 

بية الئمة لألحياء السكنية وملتصميم فراغات عمرانية م  لىتوصل الدف صياغة بعض المعايير التصميمية والتخطيطية لهب
للل والمستقبلية  الحالية  تحلي  مقارن:   تحليليمنهج  ،    سكانالحتياجات  اتتضمن  مؤشرات  مكة  ل  بمنطقة  الحضري  لمرصد 

السعودية  المكرمة   العربية  المملكة  داخل  االخرى  الحضرية  المراصد  الممع  الحياة  منة تضوالتركيز على مؤشرات جودة 
السلوك   للتعرف على احتياجات وانماط  المكرمة  ودراسة بعض فراغات عمرانية مفتوحة ببعض احياء ومدن منطقة مكة 

   دراسة حالة مكة المكرمة تطبيقي:منهج ،  عدمهباب المؤدية الى استخدام الفراغ من ت واالسالفراغا لمستخدمي
  

ال  المنتزهاتالدالة:  الكلمات   والمسطحات  الحياة    –راء  خضوالحدائق  الحضرية    –جودة  العامة   –المؤشرات  الفراغات 
  . المجتمعاترفاهية  –المفتوحة 
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  المقدمة: 

اصر التكوين الحضري في المدن، وهي مهمة جد لسكانها مسطحات الخضراء إحدى أهم عنالتعتبر الفراغات الحضرية و
ل المدن  ففراغات  أنفسهم.  للترويح عن  لها  بحاجة ماسة  إنها وجدت كمناطق عامة  م  الذين هم  بل  للمركبات فحسب،  توجد 

فراغات المختلفة في المدن التي تمثل  الللتواصل البشري وممارسة أنشطة ال يمكن ممارستها ال بد داخل الوحدة السكنية، ف
ختلفة، وتتناسب  لماالجتماعية ابالنسبة لقاطنيها امتدادا منه لفراغ المنزل الداخلي والخاص، يجب أن تخدم الفئات العمرية و

ن والفراغـات  ـاولقد أدت الزيادة الكبيرة في أعـداد المركبـات إلـى إحـداث خلـل فـي العالقـة بـين اإلنس .مع األحوال الجوية
اإلنسـاني، الترفيـه وتبـادل المعلومـات، العمرانيـة ، حيـث تحولـت وظـائف هـذه الفراغـات مـن كونهـا منـاطق للتواصـل  

اطق تـزدحم بالمركبـات اآلليـة ومـا يصـدر خطر على حياة اإلنسان عنها من ضجيج وغازات تشكل لـذلك كـان ال نـإلـى م
البحث فـي هـذا  الحـديث عـن تصـنيفها، وشـروط  م  بـد  ، وسـيتم  الحضـرية وأهميتهـا  الفراغـات  إلـى مفهـوم  التطـرق  ـن 

يري التــي  واالحتياجـات  الســكنجاحهـا  لهــذه    انــدها  الماديــة  المكونــات  ســرد  ثــم  ومــن  الفراغــات،  هــذه  فــي 
  .الفراغــات وكذلك األنشــطة اإلنســانية المختلفــة 

واالرتقاء برفاهية المجتمع   لإلنسان الحفاظ على الصحة العامة    في  دورهما  ا له  والمسطحات الخضراء  عامةال  الفراغـاتان  
قياس  بالمملكة العربية السعودية    فيية هذه العناصر داخل المدن فقد اهتمت المراصد الحضرية  همأل  اً وجودة حياته ، ونظر

توفر  الحياه ومن ضمنها  االما  مؤشرات جودة  الى  الوصول  الخضراء وامكانية  نجد لمسطحات  فقد   ، المفتوحة  العامة  اكن 
العام  اهماالً  للحدائق  والتنفيذ  التخطيط  مستوى  على  االحيان  بعض  المدينة ألوباة  فى  داخل  السكنية  االحياء  حدائق  خص 

ك الفراغات ال يتم دراستهم  دمين لتل تخن المسأوكذلك المناطق الترفيهية ، وبالرغم من وجود محاوالت عديدة لتوفيرها اال  
المراصد   من خالل  قياسها  يتم  مؤشرات  ووجود  الفراغات  مستخدمين  لدراسة  هناك ضرورة  فأصبح   ، المطلوب  بالشكل 

  حضرية القائمة.ال
البشري للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  الحضرية على مستوى عالمي من خالل  المؤشرات  ببرامج  العناية  بدأت  ة ولقد 

UN HABITAT ،وزادت العناية بها وتطورت على مّرِ السنين إلى أن أصبحت شبكة من المراصد الحضرية العالمية ،
تغيرة، فهي تتعرض باستمرار لعمليات النمو أو التقلص واالضمحالل، واالزدهار ومفإن المدن كائنات حضرية ديناميكية  

  تلفة ومتعددة. ماعي، بمستويات مخجتأو التراجع اال يةأو االنحسار االقتصادي، والرفاه
الح التنموية  السكان  احتياجات  معرفة  على  المؤسسة  السياسات  صياغة  على  المدن  في  التنمية  عمليات  نجاح  ية الويعتمد 

والمستقبلية، واستباقها بوضع الخطط والبرامج وآليات التطبيق المناسبة لتحقيقها، وتوفيرها في الوقت المحدد لها، ومن ثم 
المؤشرات  بامت فكرة  جاءت  المنطلق  هذا  ومن   ، لها  الموضوعة  األهداف  من  حققته  ما  ومدى  والخطط  البرامج  أداء  عة 

المراصد  المدينة، هرالحضرية، وظ  الحضرية من خالل  في  كلها  التنمية  نواحي  الالزمة عن  البيانات  في جمع  أهميتها  ت 
نهم    ة فوإصدار المؤشرات الحضرية بشكل دوري، وتحويلها إلى معر توضح حقيقة الوضع للمخططين وصنَّاع القرار، وتمّكِ

ة الحياة لسكان المدينة، ود زنة، تُحسن جمن صياغة السياسات ووضع الخطط التي تقود إلى تنمية حضرية مستدامة ومتوا
  وترفع مستوى قدراتهم اإلنتاجية المادية منها والروحية، وتوفر لهم بيئة عمرانية إيجابية ومريحة. 

المدن وزيادة التحضر تتعدد القطاعات التي تعمل على إدارة المدينة وتوفير الخدمات والمرافق الالزمة لها فتأتي    نموِّ   عوم 
إليجاد  الحضرية  مراقبة  ق  المراصد  نظام  وتوفر  المدينة،  داخل  القطاعات  مختلف  بين  تنسق  واحدة،  بيانات حضرية  اعدة 

سياسات والنتائج المتحققة على أرض الواقع، وتحدد أوجه القصور أو المشاكل  لا وتقويما حضريا تفاعليا يربط بين الخطط و
من صيا وتمّكن  بأسبابها،  وتعّرف  القطاعات،  تواجه  االستراتيالتي  منح  جيغة  مع  لمعالجتها،  الالزمة  البرامج  ووضع  ات 

ن طريق  عن  التنمية  عملية  توجيه  في  المشاركة  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الخاص  على    رشالقطاع  القائمة  المعلومات 
  المعارف لدعم صناعة القرار والتخطيط . 

ومقارن  وتحليلها،  المعلومات،  لتجميع  مستودعا  ببساطة  تعدُّ  الحضرية  في صياغة تهفالمراصد  منها  واالستفادة  بغيرها،  ا 
بالقض العام  الوعي  تحقيق  بهدف  ونشرها  وتقييمها،  البرامج  ووضع  الخطط  وبناء  وتحسين يااالستراتيجيات  الحضرية،  ا 

   .ميةمصداقية صنَّاع القرار، وفتح مجال الحوار للحدِّ من االتجاهات السلبية وتبنِّي التطبيقات اإليجابية في التن

  وتعاريف: هيم افم/ ١

  المؤشرات الحضرية: ١/١

الحضرية للمستقرات  المستهدف  التقدم  مدى  لقياس  الفعالة  اآلليات  أحد  الحضرية  المؤشرات  المنشودة    بوص  تعد  النتائج 
أر  للتنمية مجملها  في  تمثل  المؤشرات  هذه  فإن  أخرى  جهة  ومن  القرارات المستدامة،  اتخاذ  لعملية  وواقعية  صلبة  ضية 

معادالت  ،  التنموية في  ودمجه  حسابه  يمكن  رقمياً  معيارياً  تصوراً  تقدم  فإنها  التنموي  القياس  في  فعاليتها  حيث  من  فأما 
دول األخرى دورياً بحيث يعطي صورة واضحة عن حالة التنمية، وأما من حيث كفاءتها في عملية لاب  ومقارنته بالمدن أو

الدورية ومن ثم انعكاساتها السلبية واإليجابية على تحقيق أهداف خطط    اتتابعة التغيراتخاذ القرار فإنه يمكن من خاللها م
  .التنمية الحضرية 

  

 الحياة: جودة تعريف ٢/١

ً  الحياة ةد وج مفهوم يعد   ً  مفهوما  يقيس الحياة جودة أن مفهوم بإيجاز، القول، ويمكن  تعريفات، عدة يحتمل ومعقداً  واسعا
ً  التعريف هذا ولكن يبقى  الفرد، حياة في  أهمية ركثاأل بالجوانب يتعلق فيما الرضا مستوى  أجل ومن كبير،  حد  إلى نسبيا

ً  البرنامج ىرأجالمملكة   في الحياة لجودة محدد  تعريف إلى الوصول  حدد  وقد  شيوعاً،   التعريفات أكثر لتحديد  متكامالً  بحثا
 هذه من واحد  كل تناول وتم جوانب، عدة من اةالحي جودة وتقيس  تعّرف  التي المؤشرات العالمية من عدداً  المبدئي البحث
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ً  المعروفة الشاملة تار ؤشالم أهم من ستة على المشتركة ، اعتمدنا العناصر تحديد  أجل من تفصيلي المؤشرات بشكل   عالميا
  أساسية : كمراجع

  
 عن صادر سنوي مؤشر وهو  العيش: لقابلية العالمي التصنيف The Economist Intelligence Unit، صنفوي 

 والبيئة والثقافة الصحية والرعاية االستقرار تقييم بناء على فيها الحضرية الحياة جودة حسب دولة 140 في المدن
 .التحتية والبنية ضةايرلا و والتعليم

 ميرسر مسح Mercer السياسية النقل :اآلتية الجوانب على بناءً  مدينة 231 يصنف والذيالحياة:   لجودة  والبيئة 
ا الثقافية جتماعيةالوالبيئة  والبيئة والمدارس االقتصادية والبيئة والصحة  العامة والخدمات والبيئة   الطبيعية والتعليم 
 .واالستجمام والمطاعم والسلع االستهالكية والرياضات السينما ودور والمسارح اإلعالمية  لائالوس وتوفر والسكن

 مونوكل مجلة قائمة Monocle ويكون العالم، في المدن للمعيشة أفضل من 25 تضم ويةسن قائمة وهي الحياة: لنمط 
وإ والقضايا العالمي االتصال :اآلتية  الجوانب على  بناءً  التقييم  والجودة الطبيعية لألماكن الوصول يةنامكالبيئية 

 وتطوير محوالتسا والمطاعم والثقافة واألمن والجريمة وبيئة األعمال الصحية والرعاية الحضري والتصميم المعمارية
 .المبادرة السياسات

 دولة 155 يصنف والذي :2017 العالمي السعادة مؤشر  ً  الفساد  :تيةآلا على الجوانب بناءً  وذلك السعادة لمستويات وفقا
 .والعطاء االجتماعي للفرد والدعم المحلي الناتج وإجمالي المتوقع العمر ومتوسط االختيار وحرية

 البلدان الحياة  جودة  يقارن مؤشر وهو الحياة: لجودة لتنميةوا االقتصادي التعاون منظمة مؤشر  11 على بناءً  بين 
 ً ً  جانبا  ومستوى والتعليم والعمل بين الحياة والتوازن والوظائف لدخلاو ةوالصح األمن المنظمة وهي: نظر في  أساسيا

 .المدنية والمشاركة والمجتمع والبيئة والسكن الرضا
 مؤشرARRP  العامة السياسات معهد  من متميزة مبادرة يوه  المعيشة: لجودةPublic Policy Institute   لقياس 

 واألحياء واإلسكان والتعليم والصحة واالقتصاد  النقل :اآلتية نبالجوا على بناء األمريكية المجتمعات في الحياة جودة
 الفرص.  في والتساوي المجتمعية والمشاركة والبيئة السكنية

  الحضرية:الفراغات  تعريف ٣/١

أداء  أجـل  من  الفراغ  هذا  في  واتجـاه  موقـع  ولها  فيه،  واألحداث  األشياء  تحدث  الذي  األبعاد،  الثالثي  المجال  هو  الفراغ 
ن غـرض معـين أو حالـة معينـة. بينمـا الفـراغ العمرانـي هـو كـل فـراغ بين المباني في المدينة ويشمل كل ما يحيط بها م

مائية ومالعب وحدائق خاصة وعامة ومواقف سيارات ادين ومسطرات وساحات عامة وميمم حات خضراء ومسطحات 
لسكانها  جدا  ومهمة  المدينـة،  فـي  الحضـري  التكـوين  عناصـر  مـن  عنصـر  أهـم  الحضـرية  الفراغـات  وتعتبـر  وطرق 

للتـرو السـكنية  الوحـدة  داخـل  بهـا  القيـام  يمكن  ال  بنشاطات  وللقيام  البشري  أنللتواصل  عـن  البدنيـة  يح  وللراحـة  فسـهم 
والفراغ الحضري ليس مجرد مساحة بيئية    جتماعية ـكان بمختلـف الفئـات العمرية واالوالنفسـية، بحيـث تناسـب وتخـدم الس

  وحسب بل له العديد من األنواع والمعايير التي سنحاول سردها كما يلي: 

   والحدائق:المنتزهات  ١/٣/١

مزمن    مساحةهي   إلى ربصو  روعةاألرض  األزهار  من  النباتات  أنواع  بمختلف  البشر  صنع  من  تكون  قد  أو  طبيعية  ة 
والنخيلالشجيرات   الزراعات    واألشجار  انواع  لممارسة   االخرى.وكافة  الناس  الستقبال  ومهيأة  الشكل  منسقة  وتكون 
وفي بعضها يقيمون   االخرى،  الرياضاتاو انواع    المشييرغبونها ويحبونها في الهواء الطلق. مثل رياضة    التيالنشاطات  

  . حديقة للحيوانات. وعادة تكون النباتات محمية في هذه الحدائق
  

  حديقة الحسينية بمكة المكرمة ٢شكل رقم    حديقة بمدينة مكة المكرمة داخل احد االحياء السكنية ١شكل رقم  
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  رياض متحف النباتات بال ٤شكل رقم    حديقة بمدينة جدة  ٣شكل رقم  

   وعناصرها:الفراغات العامة المفتوحة  ٢/٣/١

السكنى او المجاورة السكنية ويعمل على عملية   الحيعبارة عن متنفس طبيعي للسكان سواء على مستوى المدينة او    يه
  البناء الحضري في المدينة وأيضاً يحافظ على مستوى البيئة والجانب الصحي للسكان.  توازن

 الحضرية: خالل المؤشرات  من  الحياةكيفية قياس جودة  /٢

من المؤشرات الرئيسية لقياس مدى جودة الحياة    هيهذا البحث على ان المسطحات الخضراء والمنتزهات    فينود التنويه   
داخل المدن وداخل االحياء لتلك المدن وهنا يتم عرض مجموعة من المقارنات بين عدة مدن داخل المملكة العربية السعودية  

ج مؤ  في المؤثرة    ودةشرات  العوامل  من  مجموعة  الستنباط  المقارن  التحليل  عمل  ثم  ومن  مفهوم    كيفية  فيالحياة  تحقيق 
داخل   الفراغات  هذه  من  استفادتهم  ومدى  الحدائق  تلك  مستخدمين  ممارسات  خالل  من  الحياة  وجودة    المدن. الرفاهية 

   جودة الحياةمؤشرات  يفة لسعوديمن المدن ا وضح مقارنة مجموعة) ت١٢-٥شكال من ارقام (واال
  

  

  الحياة)جودة  (مؤشريوضح مقارنة الكثافات السكانية بين مجموعة من المدن السعودية  ٥شكل رقم  

  الطائف  جدة  الدمام   المدينة   مكة  الرياض  اسم المؤشر الرئيسي

  20.35 ٣٥٫٥ 42.9 17.7 34.7 20.8  / هكتار فرد السكانيةالكثافة 

  بريدة   الطائف  جدة  الدمام   المدينة   مكة  ض رياال لمؤشر الرئيسيسم اا

 3.6  2.27 2.79 3.06 3 2.5  4  معدل النمو السكاني %
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  الحياة) جودة  (مؤشريوضح مقارنة معدالت النمو بين مجموعة من المدن السعودية  ٦شكل رقم  

  
  

مكة  اسم المؤشر الرئيسي
  المكرمة  

  بريدة   مام الد  المدينة   الرياض   الطائف  جدة

     ترفيهي)األراضي ( تماالاستع 
  /فرد٢م من إجمالي مساحة النطاق العمراني

1.2  2.17 1.69 1.08 1.7 3.2 1.95 

  
  

 

 الحياة)جودة  (مؤشرالترفيهية بين مجموعة من المدن السعودية  األراضييوضح مقارنة استعماالت  ٧شكل رقم  

  
  المدينة المنورة   م دماال  بريدة   جدة  رمة مكة المك  الرياض   وحدة القياس  اسم المؤشر 

  متوسط زمن الرحلة 
  زمن الرحلة)  (معدل

 19.8 22.14 15.9 23.4 27 31  دقيقة
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  الحياة)جودة  (مؤشربين مجموعة من المدن السعودية  اليومييوضح مقارنة متوسط زمن الرحلة  ٨شكل رقم  

  
  الطائف  المنورة  ينةالمد  بريدة   جدة  ة مكة المكرم  الرياض   وحدة القياس  اسم المؤشر الرئيسي

( مياه  خدمات المياه
  الشرب) 

 39.9 85.9 89.73 86.7 68.7  98  نسبة مئوية 

  

 

  الحياة)جودة  (مؤشريوضح مقارنة مدى توفر خدمات المياه بين مجموعة من المدن السعودية  ٩شكل رقم  

 
  الطائف  المنورة  ينةالمد  بريدة   دمام ال  جدة  مكة المكرمة   الرياض   وحدة القياس  اسم المؤشر الرئيسي
 27.6 57.8 74.6 10.5 40.3 63.9  84  نسبة مئوية   شبكة الصرف الصحي
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 الحياة)جودة  (مؤشربين مجموعة من المدن السعودية  الصحييوضح مقارنة مدى توفر خدمة شبكة الصرف  ١٠شكل رقم  

  
  الطائف  دينة المنورة الم  بريدة   الدمام   ةجد  مكة المكرمة   الرياض   وحدة القياس  اسم المؤشر الرئيسي

 100 100 100 100 98.1 96.5  99.9  نسبة مئوية   شبكة الكهرباء 

  

  

 الحياة)جودة  (مؤشريوضح مقارنة مدى توفر خدمة شبكة الكهرباء بين مجموعة من المدن السعودية  ١١شكل رقم  

  
  المنورة  ينةالمد  ابها   مام الد  جدة  مكة المكرمة   الرياض   وحدة القياس  اسم المؤشر الرئيسي

من   الفرد  نصيب 
  المسطحات الخضراء

 5.1 11.7 3.7 ٦٫٧ ٣٫٧٦  7.2  متر مربع 
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 حياة)الجودة  (مؤشريوضح مقارنة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء  ١٢شكل رقم  

ع من  تفار  العامة قد كن  معدل نصيب الفرد من الساحات واألما  اتضح أن  ٢٠٣٠كة  الممل  البحثية لرؤية  من خالل الدراسات
إلى    ٣٫٤٨ للفرد  مربع  مربع    ٤٫١٤متر  وتطوير    للفرد،متر  استحداث  تم  المنتزهات   ٢٠حيث  من  مربع  متر  مليون 

مليون    ١٠٤والحدائق واألماكن العامة بجميع المدن بالمملكة، لتبلغ مساحة الحدائق العامة والمتنزهات اإلجمالية أكثر من  
  . المملكةمتر مربع في مدن 

   النتائج: /٣

المسطحات ر العامة والمفتوحة ونسبة  القوية مع االماكن  العالقة  المؤشرات ذات  البحثية على مجموعة من  الدراسة  كزت 
ترتبط ارتباط وثيق بجودة الخدمة المقدمة مثل توفر المياه والكهرباء والصرف الصحى لهذه    والتيالخضراء والمنتزهات  
اتضح من خالل  حدائق والمرتبط بكثافة المناطق السكنية حول الخدمة وقد  ل ن ومعدل التردد على االمنتزهات وكثافة السكا

الدراسة البحثية لمنطقة مكة المكرمة   من خاللمؤشر و  ٤٢عددها عن  قد يزيد    والتيالمقارنة لبعض مؤشرات جودة الحياة  
  يلي:  ما

 المس  توضيح من  الفرد  نصيب  مؤشر  بين  التشابكية  واالماكن العالقات  الخضراء  مع   طحات  والمفتوحة  العامة 
ان مكة المكرمة اقل المدن فى نصيبها من المياه  ) فنجد ١٣الشكل رقم ( فيهو مبين  المياه كمامؤشر توفر خدمات 

بلغ   بها    والتيعند مقارنتها بمدينة جدة    ٪٦٣٫٩حيث  المياه  الفرد من   ٪٤٠٫٣بلغت نسبة  ومع ذلك تجد نصيب 
الخضر المكرمالمسطحات  مكة  من  اعلى  بشكل  اء  المياه  توفر  عدم  وتجد  المسطحات   كافية  نقص  الى  يؤدى 

 الخضراء. 
 ان أفضل   مكة نجد  العام    إذاالمكرمة  بالمعدل  قورنت  (  والذي المملكة    فيما  بلغ٢م٥بلغ  وحيث  نصيب  ) 

  ا قورنت بالمدن االخرى م  كافية إذا) ولكنها مساحة غير  ٢م  ٣٫٧٦مكة (   في الخضراء الواحد من المساحات الفرد 
مبين   هو  كما  المملكة  مستوى  رقم    في على  من  ١٣(الشكل  مزيد  الى  وتحتاج  هذه    تالدارسا)  لزيادة  والخطط 

متر فى بعض الدول    ١٥للفرد الى    ٢م١٠تتراوح من    والتيوإذا ما قيست بالمعدالت العالمية    مستقبالً،المساحة  
الطبيعي  إذاوايضا   البيئة  بظروف  ربطها  فيتم  الجغرافي يويش  المكرمة،  مكة ة  التوزيع  ر 
محاور  مكة في الخضراء للمساحات وعلى  الشريف  الحرم  البعيدة عن  الجديدة  األحياء  في  تركزها  إلى  المكرمة 

 الطرق. 
   الصرف  توضيح المياه وشبكة  توفر شبكة  بين مؤشر  المسطحات    الصحيالعالقة  الفرد من    الخضراء، ونصيب 

المكرمة   مكة  ان  الثال  في تأتى  فنجد  المقارنة  ثالمرتبة  حيث  من  وابها  الرياض  بعد  المتعلقة   فية  الخدمات  توفر 
 ).١٤الشكل رقم (  فيكم هو مبين  الصحي)والصرف  (المياهبالمسطحات الخضراء 

   فنجد من خالل قراءة المؤشرات   الخضراء،توضيح العالقة بين الكثافات السكانية ونصيب الفرد من المسطحات
 هالدمام وجد   مدينتيبعد    المرتبة الثالثة   هيما قورنت ببقية مدن الدراسة    إذاية بها  نالمكرمة الكثافة السكاان مكة  

توفر هذه الخدمة وتجد   فياالفضل    هي  ه وبقراءة مؤشر نصيب الفرد من المسطحات الخضراء تجد ان مدينة جد 
 ). ١٥وضحه الشكل رقم (كما ي المتوفرة.المساحات  فيان مكة المكرمة والدمام متقاربين 

 االستعماالت    أجماليمن    الترفيهياتضح من خالل دراسة المقارنة بين مؤشر نسبة االستعمال    ١٦الشكل رقم    يف
الخضراء   المسطحات  من  الفرد  نصيب  تأتى  أمع  المكرمة  مكة  االستعمال   فين  نسبة  فى  االخيرة  قبل  المرتبة 

 ضراء.خالتوفر المسطحات  في ا المرتبة قبل االخيرة ايض فيوتأتى   الترفيهي
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 يوضح عالقة مدى توفر نسبة المياه مع المسطحات الخضراء ١٣شكل رقم  

  

 مع المسطحات الخضراء الصحييوضح عالقة مدى توفر نسبة المياه والصرف  ١٤شكل رقم  

  

  يوضح عالقة توضح الكثافات السكانية مع المسطحات الخضراء١٥شكل رقم  
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  االستعماالت مع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء  أجماليمن  الترفيهيال مالقة توضح نسبة االستعيوضح ع١٦شكل رقم  

  التوصيات:   /٤

  ٢٠٣٠دراسة مؤشرات ازدهار المدن والعمل على تحديثها من خالل رؤية المملكة. 
  والمفتوحة.لزيادة المناطق الخضراء  المكيوضع تصورات مستقبلية لمنطقة الحرم 
 مكة المكرمة بعد زيادة توفر خدمة المياه والصرف الصحي. يفسبة المسطحات الخضراء زيادة ن 
  االستعماالت على مستوى النطاق العمراني. أجماليمن  الترفيهيالعمل على زيادة نسبة االستعمال 
 .دراسة مؤشر زمن الوصول الى خدمة الترفيه وتوفر اماكن انتظار السيارات 
  االستعمال الترفيهي. دراسة حركة التردد على 
 حركة المشاة داخل احياء مدينة مكة المكرمة. فيل دراسات بحثية متخصصة مع 
  ٢٠٣٠العمل على برنامج جودة الحياة لرؤية المملكة . 
 دراسة تأثير المؤشرات البيئية على المناطق الخضراء والترفيهية. 
 توفر دراسات قابلية العيش للمدن من خالل التنمية المستدامة . 
 نين على جودة الحياة داخل المدينة (مكة المكرمة). طدراسة نسبة رضا الموا 

 

  / المراجع ٥

  العربية: المراجع
مدخل لدراسة   –التأثير على رفاهية المجتمع من خالل الفراغات العامة  في(دور التخطيط  –السيد فاطمة احمد  ]١[ 

 . ٢٠١٣ جامعة عين شمس  \رسالة ماجستير  \حدائق المجاورات السكنية) 
  20 + ريو مؤتمر سياق المستدامة في للمدن الصحية المؤشرات 2012 الميةعال  الصحة منظمة ]٢[ 
  ٢٠-٢٢يونية حزيران /   ٢٠١٢تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو دي جانيرو، البرازيل  ]٣[ 
أيار/مايو   ٢٧ - ٢٣ثانية، نيروبي، جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، الدورة ال ]٤[ 

 . ٢٠٢١-٢٠١٨، االستراتيجية المتوسطة األجل المقترحة للفترة ٢٠١٦
 . قياس ازدهار المدنتقرير   ]٥[ 
  هـ.١٤٤٠بلدية والقروية، وزارة الشؤون ال - ازدهار المدن الطائفبرنامج مستقبل المدن السعودية تقرير حالة   ]٦[ 
وزارة الشؤون البلدية والقروية،   -المكرمة برنامج مستقبل المدن السعودية تقرير حالة ازدهار المدن مكة  ]٧[ 

  هـ. ١٤٤٠
يات وسبل  المراصد الحضرية دراسة مقارنة لتجربة المملكة العربية السعودية مع تجارب الدول األخرى "التحد  ]٨[ 

هـ  ١٤٣٨ ،٤٨-٣ر محمد العلوان، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: علوم تصاميم البيئة، م ص: ي، أم"التطوير
/٢٠١٧.  

  الـسـعـوديـة،نــظــرة شــامــلــة حــول اإلطار الـمـؤسـسـي للـتـخـطـيـط الـعـمـرانـي بـالـمـمـلـكـة الـعـربـيـة  ]٩[ 
 .٢٠١٦ ،والقرويةشئون البلدية الوزارة   السعودية،مستقبل المدن 

 . الطائف) –جدة  – (مكةالمؤشرات الحضرية للمراصد الحضرية  ]١٠[ 
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