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 ملخص

عساف جتساعية كاالقترادية للدكاف في مجيشة الجراسة إلى تحليل التبايغ في الخرائز اال هجفت هحه       
ل كم خفػػة 2115علػػى مدػػتػح اء يػػان الدػػكشيةل كفنػػاا لبيا ػػام الدػػكاف كالسدػػاسغ فػػي الت ػػجاد الدػػكا ي ل ػػاـ 

خػػ ؿ ال نػػػد اءخيػػخال مػػغ خػػ ؿ السنار ػػة مػػا ميا ػػام الت ػػجاد ال ػػاـ للدػػكاف  ةالتحػػػالم التػػي مػػخم مدػػا السجيشػػ
( متغيػػخاا تس ػػل الخرػػائز الجيسػ خااليػػة كاالجتساعيػػة 38ج اسػػتخجمت الجراسػػة ). كقػػـ1979كالسدػػاسغ ل ػػاـ 

(  يػػػاال كفنػػػاا لبيا ػػػام الت ػػػجاد 169كاالقترػػػادية لدػػػكاف مجيشػػػة عسػػػاف علػػػى مدػػػتػح اء يػػػان البػػػال  عػػػجدها )
ا ي . كاسػػتخجمت الجراسػػة بسػلػح التحليػػل ال ػػاملي لتحجيػػج ال ػامػل الس دػػخال للتبػػايغ السكػػ2115الدػكا ي ل ػػاـ 

(. كقج ميشت الشتػائج كجػػد عػامليغ ي دػخاف SPSSلخرائز الدكاف داخل السجيشةل باالعتساد على مخ امج )
%(ل 56,8%( مغ التبايغ. تس ل ال امل اءكؿ مب ج الحالػة االجتساعيػة كالجيسػ خااليػةل كفّدػخ )85,62 حػ )

 بايغ في مر ػفة الستغيخام. %( مغ الت28,7بما ال امل ال ا ي فكاف ال امل االقترادي كقج فّدخ )
 .البيئة االقترادية كاالجتساعيةل التحليل ال امليل التخكيب الجاخليل عساف الكمسات السفتاحية:

 

Abstract 

      The study aimed at analyzing the variation in the economic and social characteristics 

of population in Amman city at the neighborhoods' level, according to the population and 

housing data based on the population census of 2015. The study also seeks to compare the 

characteristics of the economic and social ecology of Amman city based on the population 

census data of 1979 and 2015. To achieve this aim, (38) variables representing the 

demographic, social and economic characteristics of the population in Amman city were 

used at the neighborhood's level of the (169) neighborhoods of the city. The study used 

the Rotated Principal Component Analysis of Factor Analysis method using SPSS 

program, to define the main factors that explain the spatial variance in the characteristics 
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of the economic and social ecology of Amman city. The results showed that there are two 

factors that explain about (85.62%) of the variance in the data matrix. The first factor was 

the social and demographic factor and Explained (56,8%) of the total variance in the data 

matrix. The second was the economic factor and Explained (28, 7%) of the total variance 

in the data matrix.  

Keywords: Economic & Social Ecology; Factor Analysis; Internal Structure; Amman. 
 

 .املكدمة
تت جد عشاصخ الشناش الست لنة بسطاهخ التبايغ داخل مجيشة عّسافل كتتبايغ باخت ؼ كجدام 

عجد مغ السشاشق التي يزع الشطخ الكامشة خلف ذلظل كيتس ل التبايغ في ا نداـ السجيشة داخلياا إلى 
سل مشدا عجداا مغ اء يان الدكشيةل كفي ا نداـ السجيشة إلى جدئيغ شخقي ك خبيل ككحلظ التبايشام 

 ميغ ب يان السجيشة السختل ةل باإلضافة إلى كجػد تبايغ كاخت ؼ داخل كل  ي فيدا. 
غ ال ػامل كالسحّجدام يختكد البا  ػف في دراستدع للتبايغ داخل مجيشة عّساف إلى مجسػعة م

االجتساعية كاالقترادية كال ناالية كالدلػكية كاإلدارية كب يا اا الدياسيةل كيحاكلػف إمخاز االخت فام 
ميغ اء يان كداخلدال في محاكلة مشدع إلثبام كجدة  طخهع الست لنة بالتبايغ داخل السجيشة في كافة 

 السختل ة. الخرائز كالسكػ ام الجاخلية للسجيشة كء يائدا
كينرج بالبيئة االقترادية كاالجتساعية في هحه الجراسة دراسة خرائز الدكاف االقترادية 
كاالجتساعية كالجيسغخااليةل كالتي تع اختيارها  دب اء يان الدكشية في السجيشةل التاب ة إدارياا لحجكد 

 لسؤثخال في التخكيب الجاخليال ػامل ا (  ي سكشي. كتتبايغ169بما ة عساف الكبخحل كالبال  عجدها )
 للسجف؛ باخت ؼ التصػر ال لسي كالتكشػلػجيل كالسدتػح السعيذيل كدرجة التصػر االقترادي كاالجتساعي

 كالدياسي في السجيشة. 
كقج استخجـ ب س البا  يغ التحليل ال املي في دراسة التخكيب الجاخلي لب س السجف اءرد يةل 

 ػامل الس ّدخال لتخكيب السجف. كتسحػرم هحه ال ػامل  ػؿ اءب اد كتػصلػا الشتناؽ مجسػعة مغ ال
االقترادية كاالجتساعيةل الب ج اءسخيل خرائز السدكغل الب ج الت ليسي كمدتػح كتػفخ الخجمام. 

 كتتشاكؿ هحه الجراسة البيئة االقترادية كاالجتساعية لسجيشة عساف كال ػامل السؤثخال فيدا.
 

 .التًاالّدراسة وتشاؤ مشكلة

ساهست ال جيج مغ اء جاث في  ذأال كتصّػر مجيشة عسافل بمخزها هجخال الذخكذ كاستنخارهع 
 ـل كاتخاذها عاصسة إلمارالا شخؽ اءردف1913ـل كمج خط سكة الحجيج الحجازي عاـ 1878فيدا عاـ 
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ـ ك خح عاـ 1948ـل كهجخال ال لدصيشييغ كاستنخار م طسدع في عساف إثخ  خح عاـ 1921عاـ 
ـل التي اس خم عغ هجخال عجد مغ الدكاف اليدا كاستنخارهع فيدال 1975ـل ك خح لبشاف عاـ 1967

كال لدصيشية مغ دكؿ الخليج  اءرد يةـ كما تب دا مغ عػدال اءيجي ال املة 1991ك خح الخليج عاـ 
اقييغ ـل التي ساهست في هجخال اعجاد كبيخال مغ ال خ 2113ليدتنخكا في السجيشةل ك خح ال خاؽ عاـ 

اءرياؼ إلى ـل باإلضافة إلى الدجخال الجاخلية مغ 2111إليدال كمؤخخاا هجخال الدػرييغ إلى عساف عاـ 
 مجيشة عساف.

ساهست الس اصل التاريخية الدابنة في زيادال عجد سكاف مجيشة عساف كتػّسا مدا تدال كسا 
كاالجتساعية تدع االقترادية بدح اخت ؼ بصػؿ كمشامت الدكاف النادميغ إليدال ككحلظ تبايغ مدتػيا

  إلى تبايغ التخكيبة الجاخلية للسجيشة.
 كتكسغ مذكلة الجراسة في عجـ كجػد دراسام  جي ة تشاكلت تحليل التبايغ االجتساعي كاالقترادي

كالجيسغخافي على مدتػح اء يان الدكشية في مجيشة عسافل ككحلظ تػفخ ميا ام  جي ة في الت جاد 
ـل كالتي يسكغ مغ خ لدا الت خؼ 2115لرادر عغ دائخال اال رانام ال امة عاـ الدكا ي اءخيخ ا

على التبايغ السكا ي للخرائز االقترادية كاالجتساعية ميغ اء يان في مجيشة عساف. كمغ متاب ة 
الجراسام يتزح بف التخكيب الجاخلي لسجيشة عساف لع يجرس بذكل كامل إال في دراسة )بمػ صبحةل 

الحي تػجه  حػ دراسة البيئة االجتساعية لسجيشة عسافل محاكالا تػضيف البيا ام ب(ل  1988
االقترادية كاالجتساعية كالجيسغخاالية كخرائز السدكغ الرادرال في الت جاد ال اـ للدكاف كالسداسغ 

ب(  1986ـ. كقج تػجه ب س البا  يغ لجراسة بجدان مغ مجيشة عساف م ل )بمػ سشيشةل 1979ل اـ 
ب(ل إال بف هحه الجراسام بُعجم في فتخام زمشية قجيسة  دبياال كال  1986ب( )عليل  1992ا يل )الشػب

 تتػافق  تائجدا ما ما بصبحت عليه مجيشة عساف في الػقت الحاضخ. 
 كعليهل تد ى الجراسة إلى محاكلة اإلجابة على اءسئلة التالية: 

رػػائز االقترػػادية كاالجتساعيػػة هػػل هشػػاؾ تبػػايغ مػػيغ اء يػػان فػػي مجيشػػة عسػػاف  دػػب الخ .1
 كالجيسغخاالية للدكاف؟ 

هل يػجج تغيخ في البيئة االقترادية كاالجتساعية لسجيشة عساف كفق ميا ام ت جاد عاـ  .2
 ـ؟ 1979ـل منار ةا ما خرائز السجيشة االقترادية كاالجتساعية كفناا لت جاد عاـ 2115

االجتساعية لسجيشة عسافل ما اء ساط هل تتصامق اء ساط السكا ية للخرائز االقترادية ك  .3
 الطاهخال في مجف بخخح؟
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ـّـة الّدراسة ومرّبراتًا  .أيمي

تبػػخز بهسيػػة الجراسػػة مػػغ خػػ ؿ الت ػػخؼ إلػػى ال ػامػػل بك السحػػجدام االقترػػادية كاالجتساعيػػة 
كالجيسغخااليػػػة السدػػػاهسة فػػػي إ ػػػجاث تبػػػايغ مكػػػا ي فػػػي البيئػػػة االقترػػػادية كاالجتساعيػػػة داخػػػل ب يػػػان 

 يشة عسافل كالتي تش كذ على كيفية تخكيب السجيشة مغ الجاخل.مج
 كيسكغ تلخيز مبّخرام الجراسة كاختيار مجيشة عساف اليسا يلي: 

 شدجم عساف تصػراا عسخا ياا ك سػاا سكا ياا سخي اا خ ؿ الشرف ال ا ي مغ النخف ال ذخيغل بدبب .1
خية التي تلنتدا السجيشةل كبثخم على الديادال الصبيعية للدكافل كبدبب الدجخام الصػعية كالند

ـ 1948ميئتدا االقترادية كاالجتساعية كتخكيبدا الجاخليل امتجان مغ هجخال ال لدصيشييغ عاـ 
ـل كعػدال  دبة كبيخال مغ ال امليغ في دكؿ الخليج إلى السجيشة بكائل التد يشيام بدبب 1967ك

ـل كهجخال الدػرييغ عاـ 2113عاـ  اء جاث التي رافنت  خح الخليجل ككحلظ هجخال ال خاقييغ
ـل باإلضافة إلى الدجخام الجاخلية إلى عساف. كقج بدح التصػر االقترادي كاالجتساعي 2111

الحي شدجته السجيشة إلى تخكد اء ذصة السختل ة في السجيشةل كبكجج ب ساشاا مغ الدكغ تستاز 
 كاالجتساعية في السجيشة. بسدتػيام اقترادية مخت  ةل كهحا بثخ على البشية االقترادية

افتنار مجيشة عساف لس ل هػحه الجراسػامل خاصػة التػي تدػتخجـ التحليػل ال ػامليل فنػج بجخيػت دراسػة  .2
كا جال تشاكلػت البيئػة االجتساعيػة فػي السجيشػة بكاملدػال لكشدػا بُعػجم فػي مخ لػة زمشيػة قجيسػةل إضػافةا 

الجراسػام ال تنػجـ صػػرال شػاملة ك جي ػة لجراسام تشاكلت ب س بجدان مغ السجيشةل إال بف م ػل هػحه 
عغ البيئػة االقترػادية كاالجتساعيػة للسجيشػةل كال ت كػذ الػاقػا االقترػادي كاالجتسػاعي فػي 

 الخاهغ.الػقت 
 ضخكرال دراسة التبايغ االجتساعي كاالقترادي ميغ اال يان في مجيشة عساف في الػقت الحاضخ .3

 ط كاتخاذ النخار.للت خؼ على خرائردال مسا يددل عسليام التخصي
 

 .الدراسة أيداف

تدجؼ الجراسة بذكل رئيدي إلى تحليل البيئة االقترادية كاالجتساعية كالجيسغخاالية لسجيشة 
 ـ. كسا تد ى لتحنيق اءهجاؼ ال خعية التالية:2115عساف باالعتساد على ميا ام الت جاد الدكا ي ل اـ 

جتساعية كالجيسغخاالية ميغ ب يان مجيشة الت خؼ إلى التبايغ في الخرائز االقترادية كاال .1
 ـ.2115عساف الكبخحل باالعتساد على ميا ام الت جاد ال اـ للدكاف كالسداسغ ل اـ 

 منار ة التخكيب االقترادي كاالجتساعي لسجيشة عساف في الػقت الحاضخل ما  تائج تحليل البيئة .2
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 ـ.1979االجتساعية للسجيشة عاـ 
كيب االقترادي كاالجتساعي لسجيشة عسافل ما اء ساط التي تع الت خؼ إلى مجح تصامق التخ  .3

 التػصل إليدا في ب س السجف ال خبية كاءكركبية. 
 

 .اإلطار الهظري والدراسات الشابكة

مجب االهتساـ مجراسة التخكيب الجاخلي للسجف في الشرف اءكؿ مغ النخف ال ذخيغل  يث ضدخم 
داخلياال ػر اهتسامدا  ػؿ دراسة تخكيب التجس ام الحزخية مجسػعة مغ السشاهج ال لسية التي تسح

مغ بمخز ركاد  Lewis Memfordككاف بكلدا السشدج الجاعي ل هتساـ ب  قة اإل داف بالبيئة. كي ج
هحا السشدجل الحي دعا مغ خ له ءهسية التخكيد على البيئة الصبيعية كضخكرال تأقلع اإل داف ما 

 ب(. 1981ل عشاصخها )بمػ عياش كالنصب
إال بف الخرائز الصبيعية بثبتت عجـ ك ايتدا لت ديخ  ذػن السجف كتكػيشدا الجاخليل لحلظ 
تػجه البا  ػف الى مشاهج بخخح كالسشاهج اإليكػلػجيةل التي ارتبصت بكتابام مجرسة شيكا ػ 

)بمػ  Burgessك Mckenzieل Robert Parkلإلجتساع الحزخيل كالتي كاف مغ بمخز ركادها 
 ب(. 2115ح( )دركيرل  1981عياش كالنصبل 

كيخح بتباع السشدج اإليكػلػجي السجيشة باعتبارها ضاهخال اجتساعية تتصلب تحلي ا لتخكيبدا 
الحزخيل كتحجيجاا ء ساط التذابه في شكلدا الشدائي. كهحا الخبي دفا ب س البا  يغ لتنديع 

ل Burgessمشدا شخريتدا السسيدال م ل  السجيشة إلى مشاشق اجتساعية )كضيفية بك مدشية( لكل
 CBDالحي قدع مجيشة شيكا ػ إلى دكائخ مت اقبة ذام مخكد كا ج يس له  ي اءعساؿ السخكدي 

 ب(. 1997ح( )عػضل  2115)دركيرل 
سسا ضدخم السشاهج الك سيكية الحجي ةل التي ت دخ ب ساط استخجاـ اءرض داخل السجيشة 

الحي  Homer Hoytائجها االقتراديل م ل  سػذج النصاعام لػِػ سشتيجة للتشافذ على اءرض كع
ـل كالسبشي على بساس بف ا تذار السشاشق الدكشية يحجدها دخل ال خدل كقدع 1939ضدخ عاـ 

السشاشق الدكشية إلى قصاعام اإليجارام السشخ زة كالستػسصة كالسخت  ة. ميشسا ينـػ تخكيب السجيشة 
على كجػد عّجال  ػيام في السجيشةل ب زدا  Harris and Ullman  دب  سػذج الشػيام الست جدال

اقترادي كاآلخخ تجاري بك خجماتيل كتشتذخ  ػله مشاشق سكشية متشػعةل ب زدا لحكي الجخل 
ج( )دركيرل  1981السحجكد كبخخح للستػسط كثال ة لحكي الجخل السخت ا )بمػ عياش كالنصبل 

 ح(. 1997ج( )عػضل  2115
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االيكػلػجية بكػ دا كصفيةل ت تنخ الستخجاـ اءساليب اإل رائية ذام النجرال  تسيدم السشاهج
(ل لتصػيخ 1949ل Shevky and Williamsعلى الكياس الجقيق. لحلظ تػجه البا  ػف بم اؿ )

دراسة التخكيب الجاخلي للسجفل م تسجيغ على بسلػح علسي يدتشج إلى ترشيف ميا ام الت جاد في 
لسجيشة. كبشلق مدسى مشدج تحليل السشاشق االجتساعية على الصخينة الججيجال لجراسة اءقداـ اإلدارية ل

 1983)امػ صبحةل  Social Area Analysis Approachالتخكيب الجاخلي للتجس ام الحزخية 
 ب(. 2111)علػشل ج(  1997)عػضل د(  2115)دركيرل  ب(

 لػح في  سػذج التغيخ االجتساعي( صيا ة هحا اءس1955ل Shevky and Bellكبعاد ك ا مغ )
Model of Social Change ل مبيشيغ بف للسجتسا الحزخي الحجيث ارتبط بالتغيخام اءساسية في

ال  قام االقترادية كاالجتساعية. فنج بدح التغيخ في  ػعية اء ذصة االجتساعية كك افتدا إلى ضدػر 
رام كالسدغل  تى بصبحت السدشة كالت ليع مغ  طع اقترادية  جي ة تتصلب ب ػاعاا مختل ة مغ السدا

السناييذ ال امة في التبايغ االجتساعيل كفي الػقت   ده بدح التبايغ الػضي ي ميغ السشاشق إلى تدايج 
ال خص االجتساعية كاالقترادية الستا ة في السجيشة كسسح بطدػر عجد مغ اء ذصة البجيلة السختل ة 

ح(. كل ل بهع مطاهخ ذلظ هػ التغيخ  2111ق( )علػشل  2115ل عغ  سط الحياال التنليجي )دركير
الجائع في سكاف الحزخ كتخكيبدع كا  داؿ ك يخ مغ الجساعام ال خقية في السجيشةل كضدػر ما ي خؼ 

 Shevky and Bellبالسشاشق االجتساعية الستذامدة السدتػح داخل السجيشة. كمغ هحا التحليل تػصل 
شدج االجتساعي يسكغ قياسدا بدلدلة كاس ة مغ الستغيخام التي يسكغ الشتناؽ ث ث بسذ في الس

الحرػؿ عليدا مغ الت جادام كهي السختبة االجتساعية )بك الػضا االقترادي(ل كالتحزخ )بك الػضا 
 1997ك( )عػضل  2115ح( )دركيرل  1983اءسخي( كال دلة )بك الحالة ال خقية( )امػ صبحةل 

 ج(. 2111د( )علػشل 
كفخم مشاهج دراسة التخكيب الجاخلي للسجف عّجال بسذ يسكغ االستشاد إليدا في دراسة مكػ ام كقج 

السجيشةل إال بف قرػرها عغ اإللساـ ب جد كبيخ مغ ال ػامل كعجـ قجرتدا على تحليلدا بذكل ُمجتسال دفا 
 بيعية بك البذخية. للبحث عغ مشاهج لجيدا النجرال على الجسا ميغ تحليل عجد كبيخ مغ ال ػامل سػان الص

كقج مخز استخجاـ بسلػح التحليل ال املي  تيجة إثبام قرػر مشدج التحليل االجتساعي 
للسشاشق االجتساعيةل خاصة في ضل زيادال التددي م التي تنجمدا الدخعة ال الية ءجددال الكسبيػتخ 

 Shevky andالتي قجمدا في دراسة البيا ام اإل رائية الس ّنجالل كقج دفا ذلظ الستبجاؿ الس اييخ 
Bell ل بسجسػعة مغ السؤشخام االقترادية كاالجتساعيةل التي تع الت بيخ عشدا بسشاهج اءيكػلػجيا

كهي عبارال عغ إجخان تنشي يسكغ مغ خ له الت ّخؼ على اء ساط السكا ية كاالجتساعية  لال املي
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ل ( )دركير1984كالسختل ة )ال شنخيل الكامشة خلف مجسػعة كبيخال مغ البيا ام اإل رائية الستشػعة 
 ز(. 2115

كي ػد ال زل في تصػيخ بسلػح التحليل ال املي ل لسان الش ذل ثع شاع استخجامه في بكية ال لـػ 
 ب(. 2114 سأداال رئيدية في البحث ال لسيل كقج بستخجمه الجغخافيػف خ ؿ النخف الساضي. )الليسػفل

 Factorialي بذكل كبيخ في دراسام البيئة االجتساعية "تبلػرم فكخال استخجاـ التحليل ال امل
Ecology.ل كتع تصبينه في دراسة ال جيج مغ السجف على مدتػح ال الع" 

كتتبايغ  تائج التحليل ال املي  دب  ػع السجيشة كمدتػح تصػرها؛ ف ي السجف اءمخيكية بضدخم 
كهي الحالة االقترادية كاالجتساعيةل تخكيب الجراسام كجػد ث ثة بب اد رئيدية ت دخ التخكيب الجاخلي 

 Murdie, 1969الدكاف ال سخي بك  ػع اءسخالل كالحالة ال خقية. كمغ اءم لة على ذلظ دراسة مػردي )
A التي بجخيت على مجيشة تػر تػ في كشجال كالتي تػصلت إلى كجػد ستة بب اد ت دخ التخكيب الجاخلي )

سخيل ال خقيل الشسػ الدكا يل  ػع االستخجاـ للسدكغل كخرائز للسجيشة كهي الب ج االقتراديل اال
 ب(. 1999ح( ) يجرل  1984ح( )ال شنخيل  1988جل  1983السدكغ )امػ صبحةل 

بما الجراسام التي بجخيت على ب س السجف اءكركبيةل خاصة السجف اإلسكشج االية فنج بمخزم 
ج االقترادي كاالجتساعيل الب ج االسخيل الشسػ ث ثة عػامل ت دخ التخكيب الجاخلي للسجف كهي الب 

الدكا ي كالحخكة الدكا ية. كلع يطدخ ب ج الحالة ال خقية لتجا ذ الدكاف في بكركبا. )بمػ صبحةل 
 ح(.  1999ج( ) يجرل  1988

تشػػاكؿ مجسػعػػة مػػغ البػػا  يغ دراسػػة التخكيػػب الػػجاخلي فػػي السػػجف  يػػخ الغخبيػػةل ب زػػدا فػػي 
السػػػجف ال خبيػػػة. كمػػػغ اءم لػػػة علػػػى ذلػػػظ الجراسػػػة التػػػي بجخاهػػػا ليسيػػػت  الدشػػػجل كبخػػػخح فػػػي ب ػػػس

(Hemayet, 1967 علػػى مجيشػػة كلكتػػال التػػي بضدػػخم كجػػػد سػػتة عػامػػل ت دػػخ تخكيػػب السجيشػػة )
ازدكاجيػػػة كسػػط السجيشػػػة فػػػي الػػجاخلي كهػػػي السكا ػػة االجتساعيػػػة كاالقترػػاديةل السكا ػػػة االجتساعيػػةل 

 ة مشدلية كمشاشق السػاص م. الشذاطل سكاف ب  مداسغل صشاع
بما الجراسام التي بجخيت على الجكؿ ال خبيةل فكاف بمخزها دراسة جا يت بمػ لغجل التي تػصلت 
لػجػد سب ة عػامل ت دخ التخكيب الجاخلي لسجيشة الناهخالل بهسدا الحالة االجتساعية كاالقتراديةل كسا 

حالة اءسخيةل فدسا يّتحجاف في ب ج كا ج تػصلت لر ػبة فرل متغيخام الب ج االجتساعي عغ ال
( الحي Gradus, 1976(. بما كاردس )Abu Lughod, 1969 Aبشلنت عليه مدسى " سط الحياال" )

درس مجيشة  ي ال فنج تػصل إلى اشتناؽ ستة عػامل كهي السكا ة االجتساعية كاالقتراديةل ال خقيةل 
يادال قيسة اءرض بك  نرا دا. ميشسا استصاع )ال شنخيل ب ج اءقلية ال خبيةل الك افة الدكا ية ك دبة ز 
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ج( اشتناؽ خسدة عػامل تبيغ التخكيب الجاخلي لسجيشة الكػيتل كهي الػضا االجتساعي  1984
االقترادي السشخ سل الػضا االجتساعي االقترادي السخت ال اءرد يػف كال لدصيشيػفل سكاف بجا ب 

ف بجا ب ذكك كضا اجتساعي اقترادي مخت ا. كبضدخم ذكك كضا اجتساعي اقترادي متػسطل سكا
( لسجيشة ت د اليسشيةل ال امل االجتساعيل الخجمامل خرائز السدكغ كعامل 1992دراسة )الخهسيل 

( إلى 2111التخكيب السدشيل كأهع ال ػامل التي ت دخ التخكيب الجاخلي للسجيشة. كتػصل )جاسخل 
خلي لسجيشة ميت لحعل كهي ال امل الجيسغخافي كخرائز استخخاج خسدة عػامل ت دخ التخكيب الجا

 السدكغل كالخجمام كالدلا الس ّسخالل ك ػعية السدكغل كملكية السدكغ كالسخافق الخجماتية. 
( إلى كجػد ستة عػامل فدخم التخكيب الجاخلي لسجيشة  املذل 211كتػصلت دراسة )ب سجل 

ي السدغ الستخررةل كذكك السدتػح الت ليسي كهي: ذكك الذدادال الجامعية اءكلى السذتغلػف ف
ال الي كالسدغ ال ليال كذكك السدتػح الت ليسي الستج يل كمستدشػ الخجمام كالسدغ اءكليةل كالحخفيػفل 

 كمذغلػ اآلالم كالسدارعػف. 
بما على مدتػح اءردفل فنج تشاكؿ ب س البا  يغ دراسة التخكيب الجاخلي لب س السجف اءرد يةل 

)الليسػفل  (2111الدعبيل ) (1989)بمػ عنليغل  ءم لة على هحه الجراسامل دراسة كل مغكمغ ا
كقج تػصلت الجراسام الشتناؽ مجسػعة مغ ال ػاملل كالتي تسحػرم ج(.  1999) يجرل  ح( 2114

  ػؿ ال امل االقترادي كاالجتساعيل ال امل اءسخيل خرائز السدكغل ال امل الت ليسي كالخجمام. 
الشػبا يل ) ح( 1986ركد آخخكف على دراسة بجدان مغ مجيشة عساف م ل )بمػ سشيشةل  اليسا

ح(ل الحيغ تػصلػا إلى بف تخكيب عساف الجاخلي يخزا ل جد مغ  1986ح( )عليل  1993
ال ػامل بمخزهال ال امل االقترادي كاالجتساعيل خرائز السدكغل تخكيب اءسخالل صلة النخابةل 

 لخجمام. السدتػح الت ليسي كا
د( التي  1988كمغ الجراسام الخائجال عغ مجيشة عساف في هحا السجاؿ دراسة )بمػ صبحةل 

ركدم على دراسة البيئة االجتساعية للسجيشة بذكل كاملل  اكؿ مغ خ لدا تػضيف البيا ام 
لتحليل ـل مدتخجماا ا1979االقترادية كاالجتساعية كالجيسغخاالية الرادرال في الت جاد الدكا ي لل اـ 

ال املي الشتناؽ ال ػامل الخئيدية. كتػصلت الجراسة إلى كجػد ستة عػامل ت دخ البيئة االجتساعية 
لسجيشة عسافل كهي ال امل االقترادي كالت ليسيل الحالة اءسخية )خرائز اءسخال(ل خرائز 

يجة تأتي متػافنة الدكغل مشاشق الدكغ ال ذػائيل ال امل الجيسغخافيل السدشة بك الػضي ة. كهحه الشت
 ما ال ػامل التي تػصل البا  ػف إليدا الحيغ درسػا ب س السجف اءرد ية بك بجدان مغ مجيشة عساف.
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 :ما يسيز الدراسة عن الدراسات الدابقة
كاالجتساعية تأتي هحه الجراسة لبحث التبايغ ميغ ب يان مجيشة عساف  دب الخرائز االقترادية 

د على محاكلة الت خؼ على بمخز ال ػامل كالسحّجدام السؤدية للتبايغ ميغ كالجيسغخاالية للدكافل كتخك
 ي كآخخل كالتي تش كذ مجكرها على إفخاز مشاشق تتذابه في خرائردا االقترادية كاالجتساعية 
لناششيدا. كتستاز الجراسة بكػ دا تدتشج إلى ميا ام الت جاد ال اـ اءخيخ للدكاف كالسداسغ لل اـ 

ي لع تتصخؽ له الجراسام الدابنةل فالجراسام التي بجخيت على التخكيب الجاخلي ـل كالح2115
لسجيشة عساف قجيسةل كسا ب دا تشاكلت بجدان مغ السجيشةل باست شان دراسة كا جال تشاكلت مجيشة عساف 

ق(ل لكشدا ركدم على البلػكام السكػ ة لأل يانل  1988بذكل كامل كهي دراسة )بمػ صبحةل 
ـل كركدم فنط على دراسة البيئة االجتساعية 1979عتساد على ميا ام الت جاد عاـ كبجخيت باال

 لسجيشة عساف. 
كبحلظ فإف الجراسة الحالية تأتي للسنار ة ميغ ما تػصلت له  تائج دراسة بمػ صبحة باعتبارها 

اـ ـ كذلظ باعتسادها على ميا ام الت جاد الدكا ي ل 1981تس ل خرائز مجيشة عساف قبل عاـ 
 ـل كخرائز السجيشة في الػقت الحاضخل كذلظ لبياف التغيخ في التخكيبة االقترادية كاالجتساعية1979

 لسجيشة عساف. 
 

 .مهطكة الدراسة
ت تبخ ال اصسة عساف بسبخ مجيشة في اءردف مغ  يث  جع الدكاف كاء ذصة االقتراديةل 

م السجيشة كال تداؿ تحزخاا سخي اا؛ كهي السخكد االقترادي كالدياسي كاالجتساعي لألردفل شدج
 تيجةا لشسػ سكا دا الصبي ي كالدجخال إليدا مغ الجكؿ السجاكرالل ككحلظ مغ مجف كمشاشق ريفية بخخح 

كمغ يتتبا مخا ل  (Pavanello and Haysom, 2012) (Khawaldeh, 2016 Aفي اءردف )
اءرضيةل ككحلظ عجد الدكاف بك السدا ة التصػر التاريخي كال سخا ي للسجيشة ير دا بالص خال سػان في 

 في إخت ؼ كتبايغ ب يائدا الدكشية كالتجارية.
كقج كص ت عساف بال جيج مغ اءكصاؼ في كتابام البا  يغ كالسؤرخيغ؛ فدي "م ذ الشاز يغل 

(ل 18ل 2117كمجيشة ال جئيغ ال اريغ مغ الحخكح التي بدمت الذخؽ اءكسط" كسا كص تدا )عبابدةل 
ب(. كهي ربة  1981(ل ك"مجيشة السداجخيغ" )صالحل 67ل 2111"مجيشة السدت سخيغ" ) خايبةل  كهي

عسػف في ال رخ الحجيجيل كالي دلفيا في زمغ الخكماف كاليػ افل كي ػد تاريخ السجيشة النجيسة ءس خ 
 ب(.  1979) ػا سةل ك(  1988بمػ صبحةل د( ) 1977سشة )بمػ عياشل  9111مغ 
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غ التاريخ كعادم إليه في الشرف اءخيخ مغ النخف التاسا عذخل كلع تكغ عساف  امت عساف ع
في تلظ ال تخال سػح خخائب تحيط مدا الكبائل الستشازعةل كقج بنيت عساف خالية مغ الدكاف  تى ب ياها 

ـ قجمت إلى عساف مػجة بخخح مغ 1881كفي عاـ  (.2113ـ )ع سافل 1878الذخكذ  ػالي عاـ 
دف ام مغ قبائل النبخشاي كالبججكغ كاءمداخل كسا كصلت دف ة بخخح مغ الكبائل  السداجخيغ على
ـ عبخ مجيشة دمذقل كبشػا ميػتدع قخح مشصنة ربس ال يغل كقج بشلنػا على ال ػج 1892الذخكدية عاـ 

 ح(. 1979) ػا سةل  ح( 1981)صالحل ( ب 1995اءخيخ لنب السداجخيغ ) اشخػل 
ـل في تصػر السجيشة مغ الشا ية التجارية ككحلظ 1918الحجازي عاـ  كساهع مج خط سكة الحجيج

تػسا مدا تدال  يث ساهع بحجكث تحّػؿ تجريجي في اءكضاع الدكا ية كال سخا ية كاالقترادية في 
عسافل  يث شجا الخط بهالي السجف كالنخح السجاكرال ككحلظ ب س السداجخكف مغ البلجاف اءخخح 

( 1996ق( )الخفاعيل  1977ػافج إلى السجيشة كاإلقامة فيدا )بمػ عياشل كخرػصاا الدػرييغ بالت
 (.1996ج( )شامي كب ػايهل  1981( )صالحل 1971ب( )ع سافل  2113)مػسىل 

تذكل بكؿ مجلذ ملجي في السجيشة يتبا مترخالية الدلط كبخئاسة إسساعيل برس ف بامػؽ 
رئيدية ي البلجال الشاشئةل ب ج بف بصبحت محصة ـل كجان ذلظ  تيجةا لديادال عجد الدكاف ف1919عاـ 

 د(.  1981ح( )صالحل  1995مغ محصام سكة  جيج الحجاز ) اشخػل 
زاد  ذاط  خكة البشان في عساف ب ج الحخح ال السية ال ا ية؛  تيجةا الزدهار الحخكة التجارية 

ست السدا ة الزّينة ميغ كتجفق بمػاؿ التجار للسجيشةل فا تذخم ال سارام على س ػح الجباؿل كازد 
الدكا ي ( التصػر 1ق(. كيػضح الججكؿ ) 1981ح( )صالحل  2113السخت  ام كالستاجخ )مػسىل 

 ( كبمخز اء جاث التي رافنت ذلظ.2115-1921كالسدا ي ل ساف في ال تخال ما ميغ )
 

 (1104-0810(: التظهر الدكاني والسداحي لسديشة عسان لمفترة )0جدول )
 أبرز األحداث التي رافقت تظهر ونسه عسان 1السداحة كم لدكانعدد ا الدشة

 كصػؿ اءميخ عبج هللا مغ الحديغ للسجيشة - 3 5111 0810
 اختيار عساف عاصسة لإلمارال اءرد ية -

 زاد ا تذار السداسغ على الجباؿ السحيصة بالسجيشة - 8 31,111 0825

0837 60,000 11 

ءميخ عبج ـل كتتػيج ا1946اءردف عاـ  استن ؿ -
 هللا ملكاا عليدا.

ـل 1948تجفق ال جئيغ ال لدصيشييغ  تيجة  كبة  -
كاستنخارهع على شكل تجس ام على بشخاؼ السجيشة فػؽ 

 مخت  ام )الشطيفل اءشخالية كالحديغ(.
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0841 
التعداد 
 (0الدكاني )

108,300 21 

 .1951إع ف ك جال الز تيغ رسسياا عاـ  -
 التاجل االشخاليةل لتيشة بـ )الذ يليةل ب يان ضع -

 عساف( كجبل جبل الحديغل الحراعل الشطيفل الجػفةل
 البلجية. إلى  جكد

0850 
التعداد 
 (1الدكاني )

246,475 57 

 ضع ب يان ججيجال )الشدهةل النرػر كالداشسي(.  -
إ ذان مخيسام ال جئيغ ال لدصيشييغ )الحديغ  -

كالػ جام( على براضي استسلكتدا الحكػمة  ػؿ ال اصسة 
 في مجاية الخسديشيام.

0858 461,000 86 
 ـ1967 خح  ديخاف  -
ترسيع بكؿ مخصط ليكلي شامل للسجيشةل الستي اح  -

 الديادال الدكا ية الس اجئة.

0868 
التعداد 
 (2الدكاني )

817,266 91 

( بلف لبشا ي كبجاية هجخال ال ساؿ مغ 211هجخال ) -
 مرخ كسػريا.

ضا بساس ـ؛ لػ 1987إ ذان بما ة عساف الكبخح عـا  -
 قا ػ ي تنـػ عليه إدارال السجيشة.

0883  
التعداد 
 (3الدكاني )

1,439,212 526 
 عػدال السغتخبيغ مغ الخليج على إثخ الحخح الخليجية. -

1113 
التعداد 
 (4الدكاني )

2,350,000 671 
قجـك كفػد عجيجال مغ ال خاقييغ إلى السجيشة على  -

 ـ2113بثخ سنػط بغجاد عاـ 

1116 2,500,000 1681 
بدبب قخار الحكػمة بزع مشاشق ججيجال إلى  -

( مشصنة مجالا مغ 27بما ة عساف الكبخحل لتربح )
(22.) 

1104 
التعداد 
 (5الدكاني )

3,759,680 799.93 
 2111هجخال الدػرييغ كاستنخارهع في عساف عاـ  -

 

( 2115ال امةل دائخال اإل رانام ( )1963ك( )دائخال اال رانام ال امةل  1988)بمػ صبحةل  السردر:
 .(Khawaldah, 2016 B( )2111ك( ) خايبةل  1981( )صالحل 1996( )الخفاعيل 1999)الكخديل 
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 .مهًجية الدراسة

 .مصادر البيانات

اعتسجم الجراسة على البيا ام الدكا ية الرادرال عغ دائخال اإل رانام ال امة الرادرال في الت جاد 
االجتساعية ذسل البيا ام الخاصة بالدكاف كاءكضاع ـل كت2115ال اـ للدكاف كالسداسغ لل اـ 

ال جدل الشػع االجتساعيل كاالقترادية على مدتػح اء يان في مجيشة عساف. كتتس ل ميا ام الدكاف مػ: 
البيا ام الخاصة باءكضاع بما  ال ئام ال سخيةل الحالة االجتساعيةل الجشديةل اءسخل السدتػح الت ليسي.

تساعية على مدتػح اء يان فتتس ل مػِ: ال سلل الجخل كاإل  اؽل الخجمام ال امة االقترادية كاالج
  شسدي.)التجفئةل الرخؼ الرحي(ل ملكية )سيارال خاصةل كسبيػتخ(ل سخاف 

 

 .احلدود الزمانية واملكانية

ـل كالستس لة في اء يان الدكشية 2115اعتسجم الجراسة  جكد بما ة عساف الكبخح لل اـ 
كسا بمكغ الحرػؿ على البيا ام الست لنة بالخرائز  .(  ي سكشي169كعجدها ) لألما ةالتاب ة 

ـل 2115االقترادية كاالجتساعية كالجيسغخاالية مغ ميا ام الت جاد ال اـ للدكاف كالسداسغ لل اـ 
اعتسجم الجراسة على خارشة اء يان في محافطة عساف الرادرال عغ على مدتػح اء يان. كسا 

(  ياا 169(  ياا سكشياال تع فخز )315ـل كالبال  عجدها )2115 رانام ال امة لل اـ دائخال اإل
 سكشياا مشدا تتبا إدارياا ءما ة عساف الكبخحل كتس ل اإلشار السكا ي للجراسة.

 

 .متغريات الدراسة

ل  كالباب ج الحرػؿ على البيا ام الست لنة باءكضاع االقترادية كاالجتساعية كالجيسغخااليةل 
( متغيخاال تع إجخان التحليل ال املي للػصػؿ لتحجيج كبياف اء ساط ال امة كالسذتخكة لدحه 38عجدها )

الستغيخامل كبياف ال ػامل التي تتحكع في التخكيب االقترادي كاالجتساعي كالجيسغخافي في مجيشة عساف. 
 .*استخجامدا في الجراسةالتي تع ( الستغيخام االجتساعية كاالقترادية كالجيسغخاالية 2كيػضح الججكؿ )

 
 .أسلوب التحليل

ل إلجخان التحليل SPSSاستخجمت الجراسة  دمة التحليل اإل رائي للبيا ام االجتساعية 
مر ػفة للحرػؿ على ، Varimax باستخجاـ بسلػح، ب ج التجكيخ شكل السخكبام الخئيدية ال امليل

                                                 
*

كالحي يذتسل على متغيخام الجراسةل إلضافة مر ػفة تذب ام ال ػامل إليدا ب ج اجخان  2تع تأخيخ مػقا الججكؿ  
 .التحليل ال املي مش اا للتكخار
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 الخرائز االقترادية Aاء يان الدكشيةل كتس ل  N(  يث تس ل N x Aالس لػمام السكػ ة مغ )
التبايغ على ال ػامل التي ت دخ بسبخ قجر مغ كاالجتساعية كالجيسغخاالية للدكافل كذلظ سعياا للحرػؿ 

 كاليسا يلي لسحة مػجدال عغ التحليل ال املي: في مر ػفة الستغيخام.
 قة الستجاخلة ميغ عجد كبيخ مغ ي خؼ التحليل ال املي بأ ه بسلػح إ رائي يدتخجـ لجراسة ال 

الستغيخام. كتكسغ بهسيته في قجرته على اخترار ال  قام السدسة ميغ الستغيخام في عجد محّجد مغ 
ال ػامل على شكل ب ساط بساسية تدسى عػامل بك بب ادل تداعج ال ػامل الشاتجة على مياف محتػح السشصنة 

 (. Muride, 1969 A)لتبايغ في الػ جام السدا ية كاستذاؼ كيفية مشائدال كذلظ لبياف منجار ا
شاع استخجاـ التحليل ال املي في دراسام السجفل خاصة التخكيب الجاخلي ب ج الحخح ال السية 
ال ا يةل مدجؼ كصف التخكيب الجاخلي للسجفل كإمخاز التبايغ ميغ السشاشق السختل ة داخل السجيشة مغ 

ية كخرائز الدكغل كقج عخفت هحه الجراسام مجراسام  يث الخرائز االجتساعية كاالقتراد
Factorial Ecologies ل بحيث تع استخجاـ الػ جام السدا ية بك السشاشق اإل رائية داخل

 ز(. 1988السجيشة كشناط مذاهجال )بمػ صبحةل 
كقج تسحػر استخجاـ شكليغ للتحليل ال املي في البحػث الجغخااليةل اءكؿ شكل التحليل ال املي 

كي تبخ شكل السكػ ام الخئيدية  طاماا مغلناال بي ت دخ ال ػامل  ،ل اـ كاآلخخ شكل السكػ ام الخئيديةا
اليه جسيا التبايغ للستغيخامل بحيث ال يتخؾ مجاالا للخصأل كي تسج على استخخاج بسبخ منجار للتبايغ 

لتبايغل بحيث يدتخخج الس دخ مػاسصة ال ػاملل كتكسغ ميدته في بف كل عامل ي دخ بقرى  دبة مغ ا
ال امل اءكؿ بعلى تبايغ م دخل ثع ينجـ ال امل ال ا ي الحج اءقرى مغ التبايغ الس دخ في مر ػفة 

ب ج إزالة بثخ ال امل اءكؿل ب كذ الشطاـ ال اـ الحي يتخؾ  دبة م يشة مغ  (Residuals) البػاقي
 التبايغ للخصأ.

تدديل عسلية تحجيج ال ػاملل فإ ه يسكغ تجكيخ كء خاض الكذف عغ تخكد ال ػاملل كتبديط ك 
 Varimaxال ػامل كالحرػؿ على االرتباشامل كلتحنيق ذلظ باإلمكاف استخجاـ التجكيخ ال سػدي 

Rotated كالحي ي صيشا عػامل ال تختبط ما ب زدا الب سل بك التجكيخ السائل Oblique Rotated 
 (. 1988ت اكتة )بمػ صبحةل كالحي ي صيشا عػامل تختبط ما ب زدا مجرجام م

ل كهي (Communlities)كت دخ مخخجام التحليل ال املي للطػاهخ عغ شخيق االشتخاسيام 
الكيع التي  فهيعبارال عغ مجسػع مخب ام تذب ام الستغيخام بال امل السذتق. بما تذب ام ال امل 

حلظ تس ل اءسذ التي تحجد تس ل منجار االرتباط ميغ الستغيخام اءصلية كال ػامل السذتنةل كهي م
تبعية الستغيخ لل ػامل السذتنةل فكلسا كبخم قيسة التذبا كاف ذلظ بس ابة داللة على قخح التراؽ 
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كهي قيع مخب ام تذب ام (، Eigen Valuesالستغيخ ب امله. كهشاؾ بيزاا قيع الجحكر الكامشة )
على بساس قيع الجحكر الكامشة سل متغيخ على كل عامل على  جهل يتحجد عجد ال ػامل السذتنة 

كبخيخاا هشاؾ درجام معيارية تكيذ مجح ارتباط الحاالم السجركسة  كالتي تديج عغ كا ج صحيح.
بمػ عياش ( )Factor Score Matrixبال ػامل التاب ة لدال كتدسى خخيصة الجرجام ال املية )

 (.Murdie, 1969 Cك( ) 1981كالنصبل 
ب ام ال ػامل لستغيخام الجراسة ب ج تصبيق بسلػح التحليل ( مر ػفة تذ2كيػضح الججكؿ )

 ال املي.
 (: متغيرات الدراسة ومرفهفة التذبعات2جدول )

 العامل الثاني العامل األول متغيرات الدراسة الرقم
  1.99 عجد الدكاف الحيغ يحسلػف شدادال ال ا ػية ال امة فأعلى  .1
  1.98 ( سشة14-1)  دبة الدكاف الحيغ تتخاكح بعسارهع ما ميغ  .2
  1.97 عجد السداسغ التي تدتخجـ الكاز/ سػالر للتجفئة  .3
  1.96 عجد الدكاف اءرد يػف   .4
  1.95 عجد السداسغ التي تدتخجـ مجفأال  از للتجفئة  .5
  1.95 عجد الدكاف الستدكجيغ  .6
  1.94 عجد الدكاف  يخ الشذيصيغ اقتراديا  .7
  1.94  دبة الدكاف ذكي الجخل السشخ س   .8
  1.94 ( سشة65-15 دبة الدكاف الحيغ تتخاكح بعسارهع ما ميغ )  .9

  1.94 عجد الدكاف الست صليغ عغ ال سل  .11
  1.93 عجد الدكاف  يخ الستدكجيغ  .11
  1.91 عجد الدكاف اءمييغ  .12
  1.91  دبة الدكاف ذكي اإل  اؽ السشخ س   .13
  1.91 عجد الدكاف ال امليغ  .14
  1.91 ة(عجد الدكاف )برمل بك برمل  .15
  1.88 عجد السداسغ التي لجيدا شبكة صخؼ صحي  .16
  1.87 عجد السداسغ التي تدتخجـ مجفأال كدخبائية للتجفئة  .17
  1.87 عجد الدكاف السصلنيغ  .18
  1.85 عجد الدكاف ال لدصيشيػف   .19
  1.85 عجد الدكاف الدػريػف   .21
  1.82  دبة الدكاف ذكي اإل  اؽ الستػسط   .21
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 العامل الثاني العامل األول متغيرات الدراسة الرقم
  1.78 جخل الستػسط  دبة الدكاف ذكي ال  .22
 1.51 1.75 عجد الدكاف السش رليغ  .23
  1.72 عجد الدكاف السرخيػف   .24
 1.64 1.69 عجد اءسخ التي تسلظ سيارال خاصة  .25
 1.69 1.69 عجد الدكاف الحيغ يحسلػف شدادال البكالػريػس فأعلى  .26
  1.64  دبة الدكاف ذكي اإل  اؽ السخت ا   .27
 1.95  الجراسام ال لياعجد الدكاف الحاصليغ على شدادال   .28
 1.94  عجد السداسغ التي لجيدا تجفئة مخكدية  .29
 1.91  عجد اءسخ التي تسلظ سخاف شسدي  .31
 1.86  عجد الدكاف الليبيػف   .31
 1.85  عجد الدكاف الحيغ يحسلػف جشديام  يخ عخبية  .32
 1.84  عجد اءسخ التي تسلظ مكيف  .33
 1.81 1.56 عجد اءسخ التي تسلظ كسبيػتخ  .34
 1.78  عجد الدكاف الحيغ يحسلػف جشديام عخبية بخخح   .35
 1.77  عجد الدكاف الحيغ يحسلػف الجشدية ال خاقية  .36
 1.76  عجد الدكاف اليسشيػف   .37
 1.67   دبة الدكاف ذكي الجخل السخت ا   .38

 : إعجاد البا  يغ.السردر
 

 .املهاقشة والتحليل

اا اقترادياا كاجتساعياا كديسػ خاالياال كهي ( متغيخ 38رّكدم الجراسة على تحليل االرتباط ميغ )
كب ج الحرػؿ على  السؤشخام التي رآها البا  ػف بساسية لتحجيج كيفية تخكيب مجيشة عساف داخلياا.

مر ػفة تذب ام ال ػامل التي تػضح ال  قة ميغ ال ػامل السذتنة كالستغيخام االقترادية كاالجتساعية 
(  ياا سكشياال 169فة الجرجام ال املية لأل يان الدكشية كالبال  عجدها )كالجيسغخااليةل كالحرػؿ على مر ػ 

كذلظ متصبيق التحليل ال امليل شكل السكػ ام الخئيدية ب ج التجكيخل ككحلظ الحرػؿ على قيع الجحكر 
 الكامشة مغ مر ػفة االرتباطل تع الحرػؿ على ال ػامل الس ّدخال للتبايغ السكا ي داخل مجيشة عساف.

(ل التي تأخح الكيع Kaiser's Criterion ،1961)حجيج ال ػامل فنج اعتسجم شخينة كيدر كلت
 السسيدال( الكيع 3(ل كبحلظ مل  عجد ال ػامل التي تع استشتاجدا عامليغ. كيبيغ الججكؿ )1اءعلى مغ )



 بريم ومحزة اخلوالدة ونشيم دغرة أريح ...................................................استخدام التحليل العاملي لدراسة التبايو 

 

 

                                                                                 (13)                                                             م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 ك دبة التبايغ الس دخ الحي ينجمه كل عامل ككحلظ الشدبة التخاسسية للتبايغ الس ّدخ.
 

 (: 2ول )جد
 ، وندبة التباين السفدر لكل عامل والشدبة التراكسية0العهامل السدتخمرة التي تزيد قيستها عن 

 الشدبة التراكسية ندبة التفدير من التباين القيسة السسيزة العهامل
1 26.31 56.867 56.867 
2 6.22 28.763 85.631 

 

مغ التبايغ في مر ػفة الستغيخامل %( 85.631مل  مجسػع التبايغ الحي فدخه ال ام ف )
(ل كقج اشتسلت السر ػفة على الستغيخام التي تديج 1كهي ال ػامل التي تديج قيستدا السسيدال عغ )

 (.1.31م ام م ارتباشدا ما ال ػامل على )
كء خاض إضدار التبايغ كاالمتجاد السكا ي للخرائز االقترادية كاالجتساعية كالجيسغخاالية 

 1إلى ث ثة فئام هي: )مغ سالب استخخجت مر ػفة الجرجام ال امليةل كتنديع الجرجام  للدكافل فنج
(ل ثع م لت هحه الجرجام على الخخائطل بحيث يتبيغ مغ 1كلغاية ص خل مغ ص خ إلى كا جل بعلى مغ 

تتخكد  ال ئة اءكلى اء يان التي تتخكد فيدا اءسخ ذام الجخل السشخ سل كال ئة ال ا ية اء يان التي
فيدا اءسخ ذام الجخل الستػسطل بما ال ئة ال ال ة فتبيغ اء يان التي تتخكد فيدا اءسخ ذام السدتػح 

للتبايغ في البيئة االقترادية االقترادي السخت ا. كاليسا يلي است خاض لل ػامل بك اءب اد السحجدال 
 كاالجتساعية لسجيشة عساف:

%( مغ مجسػع التبايغ في مر ػفة الستغيخامل كقج تسيد هحا 56.867فدخ هحا ال امل ) العامل األول:
(ل لدب ة كعذخيغ متغيخاا كاف 1.31ال امل مجرجام مخت  ة مغ تذب ام ال ػامل التي تديج عغ )

( كهي 1.99( بف بعلى قيسة لتذب ام ال ػامل تداكي )2ارتباشدا مػجباا ما ال امل. كيطدخ الججكؿ )
ف شدادال ال ا ػية ال امة فأعلىل ميشسا كا ت بقل قيسة للتذب ام تداكي درجة ارتباط متغيخ مغ يحسلػ 

( كهي درجة ارتباط اءسخ التي تسلظ كسبيػتخل كيبجك مغ الججكؿ بيزاا بف ال امل يختبط بكيع 1.56)
 تذب ام عالية ما الستغيخام التالية: الجشديام االرد ية كال لدصيشيةل متغيخام الحالة االجتساعيةل ال ئام

ال سخية. كتذيخ هحه الخرائز إلى اء يان ال نيخال. كلحلظ فا ه يسكغ تدسية هحا ال امل بال امل 
"ل كذلظ الرت اع درجام االرتباط ميغ ال امل كب س الخرائز االجتساعية الديسغرافي-االجتساعي"

ك يخال مغ  كالدكا ي الحي ضدخ في دراسامكالجيسغخااليةل كهػ يذبه إلى  ج كبيخ ال امل االجتساعي 
 (.Abu Lughod, 1969 B يث الستغيخام السختبصة بهل م ل دراسة )



 بريم ومحزة اخلوالدة ونشيم دغرة أريح ...................................................استخدام التحليل العاملي لدراسة التبايو 

 

 

                                                                                 (14)                                                             م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 كيتزح االمتجاد السكا ي للسشاشق التي بفخزها ال امل اءكؿ على خخيصة الجرجام ال املية في
 (. 1شكل )

 

 
 غرافيالدرجات العاممية لبعد الحالة االجتساعية والديسغرافية أو العامل االجتساعي الديسه (: 0شكل )

 

 ـ.2115: إعجاد البا  يغ باالعتساد على ميا ام الت جاد ال اـ للدكاف كالسداسغ السردر
 

( بف بعلى الكيع للجرجام ال املية السػجبة تسيد اء يان الػاق ة جشػح كشخؽ 1يبيغ الذكل )
م ل ب يان ككسط السجيشةل باإلضافة إلى  ي كادي الديخل كت تبخ هحه اء يان  ػاال  ذأال مجيشة عساف 

)جبل التاجل االشخاليةل جبل الحديغل النرػرل جبل الشدهةل السداجخيغ ك يخها(. كسا تزع هحه 
السشاشق مخيسام ال جئيغ كالسشاشق السجاكرال لدال ككحلظ ب س اء يان التي  ذأم على اءراضي 

ـ 1948تي السشحجرال لتدتػعب ال جئيغل سػان ال جئيغ ال لدصيشييغ السداجخيغ على إثخ  كب
 ـل بك السداجخيغ مغ السجف اءرد ية اءخخح إلى عساف.1967ك

 ةػػػبما اء يان التي تسيدم بأعلى درجام عاملية سالبة فتخكدم في السشاشق الجشػبية كالذسالي
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( Bك Aكالغخبيةل كيسيد م طع اء يان في هحه السشاشق  جاثة  ذأتدال ككقػعدا ضسغ ترشيف )
 الس سػؿ به في اءردف.لشطاـ تشطيع اءراضي 

 

%( مغ مجسػع التبايغ في مر ػفة الستغيخامل كقج تسيد 28.763فدخ هحا ال امل ) العامل الثاني:
%( الحي يس ل االرتباط ميغ الحاصليغ على 1.95مجرجام مخت  ة مغ تذب ام ال ػاملل مل  بع ها )

مجرجام مخت  ة ما عجد مغ الستغيخام (. كسا ارتبط ال امل 2الجراسام ال ليال كالسػضحة في الججكؿ )
اءخخحل كبذكل خاص ما الجشديام ال خبية ك يخ ال خبيةل كالجخل السخت ا كالكسبيػتخ كالسكيفل كيبجك 
بف الستغيخام السختبصة ما ال امل تذيخ إلى الحالة االقترادية كمدتػح رفاه الدكافل لحلظ يسكغ تدسية 

 ". االقتراديالرفاه عامل "" بك بالعامل االقتراديهحا ال امل "
 سط (ل كالحي يبيغ 2كيتزح االمتجاد السكا ي للسشاشق التي بفخزها ال امل ال ا ي في الذكل )

 تػزع الجرجام ال املية على اء يان.

 
 (: الدرجات العاممية لبعد الحالة االقترادية أو الرفاه االقترادي1شكل )

 

 ـ.2115ميا ام الت جاد ال اـ للدكاف كالسداسغ إعجاد البا  يغ باالعتساد على  السردر:
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( تخكد بعلى قيع الجرجام ال املية السػجبة في اء يان الػاق ة  خح مخكد 2يتزح مغ الذكل )
السجيشةل كتذسل مشصنة ال بجلي ) ي الذسيدا ي(ل مشصنة زهخاف كمشدا ب يان )عبجكف الذساليل عبجكف 

تذسل ب يان )الرػيفيةل الخكاميل الددل كالجيار(ل كتذسل  الجشػبي كالخضػاف(ل كمشصنة كادي الديخ
سافة اء يان باست شان  ي بـ الدساؽ(ل كتذسل مشصنة الجبيدة )مشصنة ت ع ال لي كبـ الدساؽ كخلجا 

ب يان )الجام ة كالبلجية(ل إضافة إلى ) ي شبخبػر( في مشصنة شارؽ. كمغ الس خكؼ بف هحه السشاشق 
( Bل Aمخت ال كترشف م طع هحه اء يان كسشاشق  ػع تشطيع اءرض فيدا ) تستاز بسدتػح اقترادي

 كفناا لتشطيع اءراضي الستبا في بما ة عساف الكبخح. 
بما السشاشق التي تسيدم بأعلى الجرجام ال املية الدالبة فتنا في النصاعام الذخقية كالجشػبية 

ا ) ي اءخزخ كالحراع(ل مشصنة راس كب س السشاشق في شساؿ السجيشةل كتذسل مشصنة مجر كمشد
ل جبل النل ةل ال جلية كجبل  ال يغ ) ي الشطيف(ل كب يان )كادي الدخكرل السداجخيغل السجرجل الخجـػ
الجػفة(ل كب يان )النرػر كجبل الشدهة( في مشصنة بدساف. كت تبخ هحا اء يان تجس ام فنيخالل كذام 

اشق الجشػبية الذخقية كالذخقية مغ السجيشة بكيع سالبة مغ س افة سكا ية مخت  ة. كحلظ فنج تسيدم السش
 الجرجام ال املية بذكل عاـ. 

 

 .مهاقشة الهتائج والتوصيات

يتزح مغ ال خض الدامق في مشاقذة  تائج الجراسةل اليسا يت لق بال ػامل بك اءب اد التي تع 
 استخ صدا مغ التحليل ما يلي: 

 جتساعي كاالقترادي لسجيشة عساف كفناا لبيا ام الت جاد ال اـبهع ال ػامل في ت ديخ التخكيب اال -1
%( مغ 56.9ل الحي فدخ  حػ )اإلجتساعي الديسغرافيـ هػ ال امل 2115للدكاف كالسداسغ عاـ 

مجسػع التبايغ في مر ػفة الستغيخام. كقج إرتبط هحا ال امل بستغيخام تذيخ إلى الحالة االجتساعية 
(. كيسكغ عج هحا ال امل 1.55-1.99فل كتخاك ت قيسة التذب ام اليه ميغ )كالػضا الجيسغخافي للدكا

مذامداا إلى  ّج كبيخ لب ج الحالة االجتساعية كالجيسغخاالية الحي ضدخ في دراسام ك يخالل خاصة دراسام 
دراسة الغخبية كال خبية م ل تحليل السشصنة االجتساعية بك دراسام تحليل البيئة ال املي في السجف 

(Abu Lughod, 1969 C). 
%( مغ مجسػع التبايغل كارتبط 28.8ا خ زت قيسة التبايغ الحي قجمه ال امل ال ا ي إلى  حػ ) -2

(ل 1.51-1.95) ما هحا ال امل متغيخام تذيخ إلى الحالة االقتراديةل كتخاك ت قيسة التذب ام ميغ
 . العامل االقترادي"لحلظ بمكغ تدسية هحا ال امل مػِ "
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في البيئة االقترادية كاالجتساعية لسجيشة عسافل منار ةا بالشتائج التي تع التػصل   جثت تغيخام -3
ـل مغ  يث عجد ال ػامل الس دخال للتخكيب الجاخلي للسجيشةل التي كا ت 1979إليدا كفناا لبيا ام عاـ 

؛ ح(ل كا خ زت إلى عامليغ رئيدييغ في الجراسة الحالية 1988ستة عػامل في دراسة )بمػ صبحةل 
كي ػد ذلظ لكػف الجراسة الدابنة بدخلت متغيخام لع تكغ متا ة للجراسة الحالية. كسا ا تل ال امل 
االقترادي كالت ليسي السختبة اءكلى في دراسة بمػ صبحةل ميشسا ا تل السختبة ال ا ية في الجراسة 

صل إلى كجػد فخكقام ما الحاليةل لينا ال امل االجتساعي كالجيسغخافي في السختبة اءكلى. كبحلظ  تػ 
ـل  يث بف 1979ميغ البيئة االجتساعية كاالقترادية لسجيشة عساف في الػقت الحاضخل منار ةا ما عاـ 

ال ػامل الس دخال للبيئة االجتساعية للسجيشة كا ت ال ػامل االقترادية كالت ليسيةل الػضا اءسخيل 
في كال امل السدشي بك الػضي ي. ميشسا خرائز الدكغل مشاشق الدكغ ال ذػائيل ال امل الجيسغخا

ا حرخم ال ػامل الس ّدخال للبيئة االقترادية كاالجتساعية لسجيشة عساف في الػقت الحاضخ ما ميغ 
 الجيسغخافيل كال امل االقترادي.–ال امل االجتساعي 

بما على مدتػح اء يانل فنج بضدخم الشتائج كجػد تصامق إلى  ج مال ميغ ما تػصلت له  -4
راستيغل فحي الذسيدا ي كبجدان مغ جبل اللػيبجال كجبل عساف كالخضػاف كعبجكفل على سبيل الس اؿ الج

سجلت ارت اعا في اءكضاع االقترادية كاالجتساعيةل ميشسا سجلت ب يان م ل السجيشة كاءخزخ كجبل 
ذأال ب يان الشرخ كجبل التاج ا خ اضا في اءكضاع االقترادية كاالجتساعية. كسا ميشت الجراسة  

ـل بحيث تخكدم اء يان ذام السدتػح االجتساعي كاالقترادي السخت ا في 1979ججيجال ب ج عاـ 
الجدة الغخبية مغ مجيشة عسافل في  يغ تخكدم اء يان ذام السدتػح االجتساعي كاالقترادي 

ية كالتبايغ ( الجرجام ال امل3السشخ س في اءجدان الذخقية كالجشػبية مغ السجيشة. كيػضح الذكل )
 . 2115ـل كعاـ 1979السكا ي لب ج الحالة االقترادية كالت ليسية في عساف عاـ 
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 1104و 0868(: التباين السكاني لبعد الحالة االقترادية في عّسان سشة 2شكل )

 

 .1988بمػ صبحةل  (:0خارطة ) السردر:
 ـ.2115جاد ال اـ للدكاف كالسداسغ ميا ام الت  إعجاد البا  يغ باالعتساد على (:1خارطة )          

 

ك طخاا لكػف مدتػح دخل اءسخال ي ج مؤشخاا على السدتػح االقتراديل فنج تع امخاز التبايغ  -5
السكا ي لشدبة اءسخ ذام الجخل السخت ا في عسافل كذلظ تأسيجاا على ما تػصلت اليه  تائج التحليل 

( 4ت ا في السشاشق الغخبية مغ عساف. كيبيغ الذكل )ال املي كالحي مّيغ تخكد السدتػح االقترادي السخ 
 ـ.2115التبايغ السكا ي لشدبة اءسخ ذام الجخل السخت ا في ب يان مجيشة عساف لل اـ 
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 م.1104(: التباين السكاني لألسر ذات الدخل السرتفع في عسان عام 3شكل )

 

 ـ.2115للدكاف كالسداسغ إعجاد البا  يغ باالعتساد على ميا ام الت جاد ال اـ  السردر:
 

%( في اء يان 61-%41( ارت اع  دبة اءسخ ذام الجخل السخت ا )4يتزح مغ الذكل )
 ريخ الػاق ة  خح السجيشةل م ل ب يان )عبجكف الذسالي كالجشػبيل الخضػافل الرػيفيةل دامػؽل بمػ 

الذخقيل خلجال السجيشة ك يخها(ل تليدا ب يان )الذسيدا يل جبل عسافل جبل اللػيبجالل اـ اذيشة 
-%26الخياضية ك يخها(ل  يث تخاك ت  دبة اءسخ ذام الجخل السخت ا في هحه اء يان ما ميغ )

%(. في السنامل ميشت الشتائج ا  جاـ اءسخ ذام الجخل السخت ا في ب س اء يانل م ل )جبل 41
ظ تخكد اءسخ ذام الجخل السحجكد التاجل اءشخاليةل النل ةل الحراعل  سدالل الخبػالل ك يخها(ل كالس  

 في السشاشق الذخقية كالجشػبية مغ السجيشة. 
ت ج ميا ام اءسخ التي تدتخجـ التجفئة السخكدية بيزاا مؤشخاا إلى السدتػح االقترادي. لحلظل  -6

اعتسجم الجراسة مؤشخ الشدبة السئػية لألسخ التي تدتخجـ التجفئة السخكدية لسنار ة ما تػصلت إليه 
ئج التحليل ال امليل كبياف اء يان التي تستاز بارت اع مدتػح الخفاه فيدال باالستشاد إلى التبايغ  تا
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( التبايغ السكا ي 5السكا ي لشدبة اءسخ التي تدتخجـ التجفئة السخكدية في مشازلدا. كيبيغ الذكل )
 لشدبة اءسخ التي تدتخجـ التجفئة السخكدية في ب يان عساف الكبخح.

 
 م.1104(: التباين السكاني لألسر التي تدتخدم التدفئة السركزية في عسان عام 4)شكل 

 

 ـ.2115: إعجاد البا  يغ باالعتساد على ميا ام الت جاد ال اـ للدكاف كالسداسغ السردر
 

 %( تتخكد76-%41( بف بعلى  دبة لألسخ التي تدتخجـ التجفئة السخكدية )5يتزح مغ الذكل )
ية الػاق ة  خح مجيشة عسافل م ل )عبجكف الذسالي كالجشػبيل الخضػافل الجيارل في اء يان الدكش

ب يان )دامػؽل الرػيفيةل الخكاميل الجام ةل  كا تلتالد ـل اـ اذيشة الذخقيل خلجال الخالجيغ ك يخها(ل 
%(. 39-%24)الرجيقل الكلية االس ميةل الرحابة ك يخها( السختبة ال ا ية مشدبة تخاك ت ما ميغ 

اليسا لع تتجاكز  دبة اءسخ التي تدتخجـ التجفئة السخكدية كالػاق ة في كافة اء يان الذخقية لسجيشة 
 %(. 4عساف )
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مسا سبق يتبيغ بف اء يان الػاق ة شخؽ مجيشة عساف تستاز با خ اض مدتػاها االقتراديل  -7
لجخل السخت ا. كهحه الشتائج كيجؿ على ذلظ تج ي  دبة اءسخ التي تدتخجـ التجفئة السخكدية كذام ا

تأتي متػافنة ما ب ج الحالة االقترادية الحي بفخزه التحليل ال امليل كالحي تبيغ مغ خ له ارت اع 
 السدتػح االقترادي لأل يان الػاق ة  خح مجيشة عساف منار ةا باء يان الػاق ة شخقدا. 

جتساعية في مجيشة عسافل يتبيغ بسنار ة اء ساط السكا ية لخرائز الدكاف االقترادية كاال -8
تصامق ال ػامل الس دخال للتخكيب الجاخلي للسجيشة ما السجف الذخقية التي بضدخم دراسام التخكيب 
الجاخلي لدال كجػد عػامل تتذابه ما ما تػصلت له الجراسة الحاليةل كهي الب ج االجتساعي كاالقتراديل 

 لسدشي كالػضي ي. كالب ج الجيسغخافيل كخرائز السدكغ كالتخكيب ا
ميشت اء ساط السكا ية عجـ تصامق ال ػامل الس دخال للتخكيب الجاخلي لسجيشة عساف ما السجف  -9

الغخبيةل التي ميشت  تائج دراسام التخكيب ال املي لدال كجػد عػامل بخخح م ل ال دلة ال خقية بك 
 ؼ خرائز الدكاف في ال دلة االقترادية كاالجتساعيةل كالتي لع تطدخ في مجيشة عساف الخت

 السجيشة عشدا في السجف اءخخح. 
 كبشانا على ما تنجـ مغ الشتائجل تػصي الجراسة بسا يلي:

بف يأخح السخصصػف التبايغ في الخرائز االقترادية كاالجتساعية للدكاف في ب يان مجيشة  -
 لسجيشة.عّساف السختل ة ب يغ االعتبار عشج التخصيط للخجمام كالسخافق السختل ة في ا

دراسة ال ػامل الس ّدخال لشذػن اء يان في مجيشة عسافل كالتي يتختب عليدا تبايغ الخرائز  -
 االقترادية كاالجتساعية للدكاف في هحه اء يانل كمحاكلة الخخكج مشسػذج سارم عليه اء يان

 في  سػها كتصػرها ما ميغ الساضي كالحاضخ.
 اخل اء يانل م ل تحدغ السدتػح السعيذي للدكافدراسة ال ػامل السداهسة في إ جاث تغيخ د -

 كتغيخ الػضي ة بك مكاف ال سل ك يخها مغ ال ػامل.
 

 .املصادر واملراجع

 .السراجع العربية
"التركيب الداخمي لمسشظقة الذرقية من مديشة عسان: دراسة في الدكان  بمػ سشيشةل تيديخل -
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