


 
 النمو والرتكيب السكاني يف التغرياجتاهات 

 هـ(1425 - 1394يف منطقة املدينة املنورة )
 خالصة ونتائج 

 (1)أ.د.حممد شوقي بن إبراهيم مكي             

فيا،كلية اآلداب،جامع الملك  قسم الجغرا        

 سعود 

 مراجعة:

خصائص بها هذه التعد دراسة خصائص السكان والتغيرات التي تمر       

محددة مهمة فييي لمليييات التخليييم للتنمييية  وقييد   خالل فترات زمنية

اهتمت الدراسة التييي بيييد ناييدانا، باإلييافة دلييخ تحداييد الخصييائص 

اللبيعية لمنلقة الدراسة بما فيها مد موقع جغرافي وتركيييج جيولييوجي 

ومظاهر لسلح األرض ومناخ،بمجمولة مد الخصائص التي تتصل بحجم 

-1394قة المدانة المنورة خالل الفترة الممتدة بيد تعدادي نمو سكان منل

هي واتجاهات هذا النمو والعوامل المؤثرة فيه  كما اهتمت الدراسيية 1425

بتوزاع السكان بيد محافظات المنلقة  ونلقت الدراسة بعض الضوء للييخ 

التركيج النولي، والحالة الزواجية، والحاليية التعليمييية،واجم األسييرة، 

ج االقتصادي  واختتمت الدراسة بتلبيق التحليل العاملي والتحليل والتركي

 العنقودي لتصنيف العوامل المؤثرة في اتجاهات نمو السكان وتركيبهم 

 
الموقييييع   hotmail.com16makki@   كيييية العربييييية السييييعوداة  ،الممل 11451الرايييياض  ، 2456ص ب     ( 1) 

http://faculty.ksu.edu.sa/geography.makki 

 

mailto:makki16@hotmail.com


 106 )28(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 وقد تمخض لد الدراسة لدة نتائج مهمة تؤكد للخ      

تركز النشاطات االقتصاداة والخدمات في محافظتي المدانيية المنييورة   -1

ه تركز السكان والنمييو فييي هيياتيد المحييافظتيد، وانبع، مما نتج لن

 خاصة مراكزها 

تميز التركيج العمري في منلقة المدانيية المنييورة بييالفتوة، وبالتييالي   -2

 بارتفاع نسبة اإلالة 

اتضح تأثير الهجرة للخ التركيج العمري، خاصة الذكور فييي نلمييار   -3

 سنة( 25-65)

 لوفيات والوالدات في المنلقة االاظ االتجاه العام نحو تناقص نسج ا -4

 تميزت المنلقة بسرلة التحضر،خاصة في محافظة المدانة المنورة  -5

رتفاع لدد الذكور مقابل كل مائة مد اإنييا ، ممييا تتجه نسبة النوع ال  -6

 اعزى لتأثير الهجرة مد خارج المنلقة 

-1394اققت المنلقة قفزات جيدة في المستوى التعليمي بيد سنوات    -7

 هي 1425

اقل مستوى اجم األسرة لد المعدل العام في المملكيية واتجييه هييذا   -8

 الحجم دلخ التناقص البسيم 

تميز النشاط االقتصادي بتناقص نسبة العييامليد فييي القليياع األولييي   -9

 والثالثي  الثنائيوتزاادهم في القلاليد 

النمييو   نولح التحليل العاملي سيادة بعض المتغيرات في التأثير للخ  -10

 السكاني، خاصة المتغيرات االجتمالية واالقتصاداة 

نللت الدراسة بعدًا جدادًا في النظيير للنمييو السييكاني بعيييدًا لييد   -11

 الرؤاة التشاؤمية ألنه امثل رصيدًا وطنيًا ال امكد التقليل مد نهميته 



 107 والتركيب السكاني في منطقة المدينة المنورة  اتجاهات التغير  في النمو

ودلمًا لهذه النتائج قدمت الدراسة لددًا مد التوصيات التي امكد نن      

حافظ للخ التوازن في التغيرات السكانية المستقبلية  ولعل مد نهم هذه ت

 التوصيات 

االهتمام بتلوار القالدة االقتصاداة والبنية األساسية في المحافظييات   -1

الهامشية في المنلقة للحد مد الهجرة دلخ خارج المنلقة نو دلخ مركز 

 المنلقة 

وزاع الخدمات لتحقيق التنمييية العمل للخ تعزاز التوازن المكاني في ت  -2

 المتوازنة ودلم جهود استقرار السكان 

مقابلة النمو السكاني بالمزاد مد مشاراع التنمية التييي تخلييق فرصييًا   -3

 للعمل 

ونخيرًا نلحقت الدراسة بقائميية مراجييع متنوليية تفيييد فييي دراسييات     

 مية المدانة المنورة وغيرها مد الدراسات المهتمة بالسكان نو التن

 

 قائمة املراجع:

اإاصاءات التلبيقية فيي المملكية هي،  1396دبراهيم، بدوي خليل،    -

 ، معهد اإدارة العامة، الرااض العربية السعوداة

م، "التغير في التركيج السييكاني 2006نامد، المتولي السعيد نامد،    -

في محافظة نسيوط خالل الربع األخير مد القييرن العشييراد  دراسيية 

، 2،ج48،عالمجلة الجغرافيية العربييةة في جغرافية السكان"،  تحليلي

  419-359ص ص



 108 )28(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

استشاري تضامد مكتج فراييد مصييلفخ ومكتييج لبييد ا  بخيياري،   -

مشروع دراسة المخلم اإقليمي لمنلقة المدانة المنورة  هييي،  1420

 ، نمانة المدانة المنورة، المدانة المنورة المخلم الهيكلي للمحافظات

نسييع للييم السييكان وتلبيقاتييه م، 1982، نامييد للييي، دسييماليل  -

 ، المؤلف، جدة 4،طالجغرافية

التركيج العمري والنولي لسكان المملكية هي، "1420الخراف، رشود،  -

  107-5، ص ص2،ع25، مالدارة"، العربية السعوداة

السييكان  المفيياهيم واألسيياليج هييي، 1423الخراييف، رشييود، -

 ،المؤلف، الرااض والتلبيقات

التركيج الزواجي لسكان المملكة م، "2000الخراف،رشود بد محمد،    -

العربية السيعوداة  دراسية السيمات العامية واألبعياد الداموغرافيية 

  139-97، ص ص1، ع28،ممجلة العلوم االجتمالية"، والسكانية

التحضر ونمو المدن في المملكة هي، 1428الخراف، رشود بد محمد،    -

سلسلة منشورات وادة  م(،2004-1974الفترة )  العربية السعوداة خالل

 ، جامعة الكوات، الكوات 37البحث والترجمة،ع

دراسيات فيي سيكان المملكية هي،  1425الربدي، محمد بد صالح،    -

، المؤلييف، العربية السعوداة  مصادر المعلومات والبيانات السيكانية

 الرااض 

فيي فضيائل األاادايث اليواردة  هي،  1425الرفالي،صالح بد اامد،  -

،وزارة الشييؤون اإسييالمية واألوقيياع والييدلوة المدانة جمعًا ودراسة

 واإرشاد،المدانة المنورة 



 109 والتركيب السكاني في منطقة المدينة المنورة  اتجاهات التغير  في النمو

هي، 1420الصالح، ناصر بد لبد ا ، والسرااني، محمد بد محمود،    -

الجغرافيا الكمية واإاصائية  نسع وتلبيقات باألساليج الحاسوبية 

 مكتبة العبيكان، الرااض  الحداثة،

، المعجيم اللجنة االقتصيياداة واالجتمالييية لغربييي وسيييا،دون تييارا   -

، السييفر العربييي، 2،األمييم المتحييدة، طالداموغرافي متعدد اللغات

 بغداد 

، تعمير السكان ونتائجيه م1967المركز الداموغرافي لشمال نفراقيا،    -

 األمم المتحدة )مترجم(  االقتصاداة واالجتمالية،

، المكتييج المصييري نساسيات للم السكان،  م1971سميث، ت  ليد،    -

 الحداث، اإسكندراة )ترجمة محمد السيد غالب( 

،جامعيية طرق التحلييل اليداموغرافيالشلقاني، مصلفخ،دون تارا ،    -

 الكوات، الكوات 

، دار النهضيية العربييية جغرافية السيكانهي،  1421للوي، لبد ا ،    -

 لللبالة والنشر، بيروت 

،وزارة النشييرة الهيدرولوجيييةهييي، 1425-1394ا، قسييم الهيييدرولوجي -

 الزرالة، الرااض 

نطليع السيكان للمملكية العربيية هييي،  1401لجنة األطلع الوطني،    -

 ، جامعة الرااض )جامعة الملك سعود االيًا(، الرااض السعوداة

،وزارة اصر السكان والمؤسساتهي،1382مصلحة اإاصاءات العامة،  -

 ني، الرااض المالية واالقتصاد الوط



 110 )28(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

التعيداد العيام للسيكان منلقة مصلحة اإاصاءات العامة، دون تارا ،  -

، وزارة المالييية هيي1394البيانيات التفصييلية ليام  -المدانة المنورة

 واالقتصاد الوطني،الرااض 

النتائج التفصيلية للتعداد العيام هي،  1418مصلحة اإاصاءات العامة،    -

زارة المالييية واالقتصيياد الييوطني، هي،و1413للسكان والمساكد لعام  

 الرااض 

الخصيائص السيكانية فيي مصلحة اإاصاءات العاميية، دون تييارا ،    -

، وزارة المملكة العربية السعوداة )مد واقع نتائج البحث الداموغرافي(

 التخليم، الرااض 

النتائج األوليية للتعيداد العيام مصلحة اإاصاءات العامة،دون تارا ،    -

، وزارة االقتصيياد والتخليييم، م(2004هيي)1425ساكد  للسكان والم

 الرااض 

نتائج تفصييلية  التعيداد العيام مصلحة اإاصاءات العامة،دون تارا ،  -

، وزارة االقتصيياد والتخليييم، هييي1425للسييكان والمسيياكد لعييام 

 الرااض 

  بيانات غير منشورةم،2004-1974مصلحة األرصاد وامااة البيئة، -

جغرافية السيكان  اإطيار النظيري م،  2004د،  مصيلحي، فتحي محم-

 ، ملابع جامعة المنوفية، المنوفية وتلبيقات لربية

الموسيولة الجغرافيية وقي بد دبراهيم، تحت النشر،  ش مكي، محمد    -

مكتبة الملك  للمملكة العربية السعوداة  سكان منلقة المدانة المنورة،

 لبد العزاز العامة، الرااض 



 111 والتركيب السكاني في منطقة المدينة المنورة  اتجاهات التغير  في النمو

الميدخل دليخ تخلييم هييي،  1405بد دبراهيم،    مكي، محمد شوقي  -

 ، دار المرا ، الرااض المدن

مناهج البحث في جغرافية  "هي، 1415مكي، محمد شوقي بد دبراهيم،    -

، ص 8، ممجلة جامعة الملك لبد العزاز )العلييوم التربوايية  "،الحضر

  188-159ص

 دلييل هيواة اليراالتهي،1424هيئة المسااة الجيولوجية السعوداة،    -

 ،الرااض 2،طالبراة في المملكة العربية السعوداة

، م(1985-1980، الخلة الخمسيية الثالثية )م1980وزارة التخليم،    -

 ملبعة وزارة التخليم، الرااض 

 تنميية اإنسيان والمكيان هييي،  1423وزارة الشئون البلداة والقرواة،    -

ارة ، وزهي(1422-1402)  لشرون لامًا مد التلور في قلاع البلداات

 الشئون البلداة والقرواة، الرااض 

سييتراتيجية العمرانييية االم، 2000وكاليية الييوزارة لتخليييم المييدن،  -

 ، وزارة الشؤون البلداة والقرواة، الرااض الوطنية

جيولوجيية وجيومورفولوجيية هييي،1416الوليعي، لبد ا  بد ناصر،    -

 الرااض ، المؤلف، نشكال سلح األرض المملكة العربية السعوداة 

Chapman, R.W.,1978, "General Information on the Arabian 

Peninsula", in Al-- Sayari,S.S., & Zotll,J.G., (eds.), 

Quartenary Period in Saudi Arabia, Springer-Varlag, 

New York.   



 112 )28(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 - Judith, E.J., 1996, Population Growth, Univ. of  Denver, 

California. 

- Powers, R.W., et al,1966, Geology of the Arabian 

Peninsula:Sedimentary Geology of Saudi Arabia, 

Geological Survey Professional Paper 560-D, U S 

Government Printing Offive, Washington.  

 PRB,2005,World Data Sheet, PRB, Washington.- 

-- Roudi-Fahimi, F., & Kent, M.M., 2007, "Challenges and 

Opportunities: The Population of the Middle East and North 

Africa", Population Bulletin, Vol.62, N0.2, pp.2-19.          

                                                                 

 
 

 

 


