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باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  مدينة معان التحليل المكاني لتوزيع المساجد في
(GIS) ( واالستشعار عن بعدRS) 

    **الطعاني عبدالكريم د.أيمن *عبدالحميد أيوب الفناطسةد.
 ملخص

التعرف على نمط  إلى باإلضافة, في مدينة معانمساجد لل المكاني التوزيعتقييم هذا البحث إلى  يهدف 
, وتم االعتماد في هذا البحث على المنهج GIS باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لهاالتوزيع المكاني 

ومعالجتها  ,من جمع البيانات ا  , بدءوالتمثيل الكارتوجرافي ,الكمية األساليبالتحليلي المستند على الوصفي 
على البيانات تم االعتماد لتحقيق ذلك و  ,من خالل حزمة التحليل المكاني (ArcGISبرنامج ) باستخدام

يه نظام تحديد المواقع ف استعملالذي  ,الميداني المسح إلى باإلضافة, المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية
لمساجد اتوزيع  فيتباين مكاني وجود وتوصلت الدراسة إلى بدقة,  المساجدلتحديد مواقع توخيا  , GPSالعالمي
ال يحقق  بمدينة معانالتوزيع الحالي للمساجد وعلية فإن  ؛األحياءحجم ومساحة بالنظر إلى  ,المدينة أحياءبين 

 .العدالة
دليل نطاق التأثير, صلة الجوار, المسافة المعيارية, المساجد, نظم المعلومات الجغرافية,  الكلمات الدالة:

  .  موران, تحليل كيرنل
 

Abstract 

This paper seeks to evaluate the present distribution of mosques in (the city of) 

Ma'an in order to expose the aspects of imbalance in the distribution of mosques and 

to present proposals and recommendations to decision makers to improve mosques' 

situation in Ma'an. GIS is used in this paper to show the  spatial distribution pattern 

of mosques in Ma'an. This research applies the analytical-descriptive approach 

which relies on statistical and quantitative methods and the cartographic 

representation. These means were implemented in data collection and data 

processing by means of ArcGIS and  through the use of the location analysis 

package. To achieve this, the research relied on the data made available by 

government agencies, and by conducting field survey using GPS to determine the 

locations of mosques accurately. The study concludes that there is a spatial disparity 

in the number and percentage of mosques in the different  parts of the city; the 

distribution of mosques is not proportionate to the size and the number of population 

of  the different parts of the city. This leads to inequality in the current distribution 

of mosques in Ma'an.  

Key word: GIS, mosques, spatial closeness, standard destination, effect zone, 

Moran's Guide, Kernel Analysis 
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 ةــالمقدم

أولتها العديد من العلوم  والريفية,ت المدنية المجتمعالألهمية الكبيرة التي يشغلها قطاع الخدمات في  نظرا  
وتأتي , , توافقا مع سعة طيف الخدمات وتنوعهاكبيرا   اهتماما   ,والجغرافية ,والتخطيطية ,والتطبيقية ,اإلنسانية

ومكانه عظيمة في  ,في أولوية الخدمات المقدمة للسكان؛ لما للمسجد من أهمية كبيرة المساجدأهمية دراسة 
 جدالمسا ن  أو  ,يجد مكانه المسجد محفوظة ,المتتبع للمدينة اإلسالمية في الوقت الحاليو  .ميننفوس المسل

  .(م3102الحازمي,انت العناصر المركزية التي تتجمع حولها الخدمات )ك

وتطور العناصر الداخلة في تخطيط المدينة  ,والنمو ,من حيث النشأة -ومع تطور المدن المعاصرة
وأصبح من الصعب  ,ساجد, من حيث التوزيع الجغرافي واالرتباطمالمعايير التخطيطية للاختلفت  -المعاصرة

والحاجة إلى وجوده بالقرب من األحياء السكنية؛  ,بسبب كبر مساحة المدن ؛الحفاظ على مركزية المسجد
توزيعها وهذا ما يجعل المساجد من أهم الخدمات التي يجب التخطيط ل ؛خدمة ذات نطاق صغير جدا   بوصفه

التخطيط  ن  إ إذمكن؛ مقصر وقت اوفي  ,على األقدام في التجمعات السكنية؛ بما يضمن الوصول إليها سيرا  
وقدرتها على تلبية متطلبات السكان في  ,ا لمدى كفاءة هذه الخدمةي  أساس , ومحددا  هاما   عامال   ُيعد  لتوزيعها 
 المدينة. 

حدث المجاالت التطبيقية التي تساهم أألنها تمثل  ؛GISالجغرافية استعان الباحثان بتقنية نظم المعلومات 
وربطها  ,(Spatial Dataفي دعم الدراسات الجغرافية المعاصرة بتوفير آلية لتحليل البيانات المكانية )

ورسم سياسات  ,أو سلبية للتوزيع الحالي ,إلعطاء نتائج ايجابية ؛(Attribute Dataمات الوصفية )و بالمعل
 بلية لتوزيع مكاني أفضل للمساجد.مستق

 

 ة:الدراسمشكلة  .1
 ,تعدددد مديندددة معدددان نموذجدددا  هامدددا  للمددددن األردنيدددة فيمدددا يتعلدددق بمدددا شدددهدته مدددن تنميدددة فدددي جميدددع المجددداالت

التي حولتها من بلدة صغيرة متواضعة العدد والمساحة إلى مدينة يسكنها  ,وخصوصا  في مجال التنمية العمرانية
 ,واتسددعت رقعتهددا العمرانيددة ,لقددد تطددورت مدينددة معددان (3102تعداد العددام للسددكان والمسدداكن,)النسددمة, 20623

ومنهدددا  ,العديدددد مدددن الخددددمات فدددي مختلدددف أحيائهدددا السدددكنية شددداءنإإلدددى  فأصدددبحت بحاجدددة ؛وازداد عددددد سدددكانها
 .(م3102 )مديرية أوقاف معان * وجامعا   ,مسجدا   62المساجد في مدينة معان  هابلغ عدد إذ ,المساجد
 
 
 
 

                                                 
باإلضافة إلى  فيه صالة الجمعةفيتميز بإقامة ( المسجد يطلق على المكان الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس, أما الجامع * 

 الصلوات الخمس األخرى 
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 أهداف الدراسة: .2
 لتوزيع المساجد في مدينة معان.  الراهنالوضع  التعرف على .0
  .مدينة معانتوزيع الحالي للمساجد في التباين المكاني في الالكشف عن  .3
  .والمعايير التخطيطية العالمية لألسسمدى مطابقتها  بمعرفةم مدى كفاءة خدمات المساجد, يتقي .2
فددي مدينددة معددان باسددتخدام تقنيددة للمسدداجد   Spatial Distributionلتوزيددع الجغرافددي التعددرف علددى نمددط ا .2

 .(GISنظم المعلومات الجغرافية )
( فددي تطبيددق منهجيددة التحليددل المكدداني GISإظهددار القدددرات الكامنددة فددي تقنيددة نظددم المعلومددات الجغرافيددة ) .2

 .  Analyst Spatialني أدوات التحليل المكا باستخدامفي مدينة معان  المساجدلمواقع 
 . اجل أخذها بعين االعتبار عند إنشاء مساجد جديدة وضع مقترحات وتوصيات مناسبة لصناع القرار من .6

 
 :ومبرراتهاأهمية الدراسة  .3

تكمن أهميدة الدراسدة فدي أنهدا الدراسدة األولدى التدي تناولدت المسداجد فدي منطقدة الدراسدة المتمثلدة فدي مديندة 
ورات صددإضددافة إلددى ذلددك عدددم وجددود نظددام معلومددات مكدداني يعتمددد عليدده فددي بندداء ت ,معددان مددن منظددور جغرافددي

مسددتقبلية لمنطقددة الدراسددة, وبالتددالي اتخدداذ قددرارات سددليمة فددي مجددال تخطدديط المسدداجد. كمددا تكمددن أهميددة الدراسددة 
مكاندده رفيعددة فددي بالغددة و  أهميددةفددي المدينددة لمددا تمثلدده المسدداجد مددن  هامددا  مرفقددا  خدددميا   بوصددفهابأهميددة المسدداجد 

القدرارات  ألصدحابتدوفير المعلومدات الضدرورية  الماسدة إلدىالحاجدة  إلى باإلضافة ,نفوس سكان منطقة الدراسة
 .حول كفاءة التوزيع الحالي للمساجد

 

 الت الدراسة: ؤتسا 

  ؟ هناك تباين في التوزيع المكاني للمساجد بين أحياء منطقة الدراسةهل  -
  ؟توزيع المكاني للمساجد في مدينة معانما النمط الذي يتخذه ال -
 ؟ذات الكثافة السكانية المرتفعة  األحياءهل تتركز المساجد في  -
  ؟المنطقة المبنيةهل يوجد ارتباط وثيق بين التوزيع المكاني للمساجد وتوزيع  -

 
 الدراسات السابقة: .4

باستخدام نظم المعلومات  التحليل المكاني للمساجدبالرغم من ندرة الدراسات التي تناولت موضوع 
 , فقد درسوعالميا   الجغرافية في األردن؛ إال انه وجد العديد من الدراسات التي بحثت في هذا المجال عربيا  

تحليل أنماط توزيع المساجد في مدينة غزة _فلسطين باستخدام نظم  (,م3102: )نو وآخر  الجماصي,
 ؛تطبيق هذه المعايير في تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية إمكانية الدراسة توقد أظهر  ,المعلومات الجغرافية

( التوزيع م3102الحازمي, ) وتناول ,ل إلى أفضل الحلول المتاحة في أماكن مختلفة عن منطقة الدراسةتوصلل
أن توزيع المساجد غير متكافئ على كافة أجزاء المدينة, إذ  وتبين ,الجغرافي للمساجد بمدينة مكة المكرمة

التوزيع الجغرافي لمساجد بدراسة ( م3112الحضرمي,) وقام والمناطق االنتقالية,القديمة  األحياءكز في تتر 
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في التوزيع العددي  ا  وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك تباين ,الة لبلدية العزيزيةحفي مدينة جدة: دراسة  ةالجمع
 ودرس ,في متوسطات المساجد المخدومةو  ,لهذه المساجد بين األحياء كذلك في أعداد السكان المخدومين

دراسة تحليلية لتوزيع  –الخصائص الطبوغرافية على توزيع الخدمات  رأث (م0991,)والحريقي, الجارهللا
 "أبها"أن توزيع المساجد في مدينة إلى توصلت الدراسة و  ,بالمملكة العربية السعودية "أبها"المساجد في مدينة 

حياء عتبار المسافات المناسبة بما فيها من انحدارات قد تصل في بع  األتوزيع مشتت ال يأخذ بعين اال
أنماط  بدراسة (م0999الفوزان, ) وقام ,, تلك التي تناسب مقدرة المصلين من جميع الفئات واألعمار⁰02

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن نمط توزيع , التوزيع المكاني للمساجد في أحياء مختارة من مدينة الريا 
المساجد المحلية في األحياء المختارة من مدينة الريا  نمط متناسق, بينما نمط توزيع المساجد الجامعة نمط 

 ,ال  في توزيع المساجد الجامعة في األحياء المختارة من مدينة الريا لمما يعنى أن هناك خ ,غير متناسق
ور التاريخي لمواقع المساجد في بدراسة التطIrem Ayhan, K. Mert Cubukcu, (2010 ) وقام كل من 

برز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التوزيع المكاني للمساجد في مدينة أزمير ومن أ التركية "أزميرمدينة "
 وثيقا  بالتنمية الحضرية. مرتبط  ارتباطا  

رائط ولعل ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها: اعتمدت على الصور الجوية والخ
وذلك  ؛واإلحصائيات الحديثة, وكذلك تم االعتماد على التقسيمات اإلدارية )األحياء( كوحدات مساحية للدراسة

براز التغيير في األنماط المكانية لتوزع السكان وكثافتهم في المدينة.  إلظهار وتفسير وا 

 
 :منهجية الدراسة .5

المستند على األساليب الكمية التحليلية  المنهج الوصفي التحليلي,استخدم  لتحقيق أهداف الدراسة
  .رافي, إلبراز الخصائص المكانية لمواقع المساجد في مدينة معانغواإلحصائية, والتمثيل الكارتو 

جراءاتها ومصادر بياناتها:   أدوات الدراسة, وا 
   :مصادر البيانات

 :اآلتيةالمصادر ب باالستعانةتم جمع البيانات الخاصة بالدراسة 
 لألعوام  من دائرة اإلحصاءات العامة, التعداد العام للسكان والمساكن ,ات الخاصة بالسكانالبيان

 م.9921,9991,2101,2102
  م9921البيانات الخاصة بالمساجد من مديرية األوقاف لمحافظة معان, بيانات غير منشورة لعام. 
 ية معان الكبرى., من بلد9921األحياء لمدينة معان لعام  وخارطة ,المخططات الشمولية 
 برمجية   باستخداممن الشبكة العنكبوتية  ,ينة معاندالمرئيات الفضائية لمSAS.Plant للحصول؛ 

 .م9921لمدينة معان لعام م 2على مرئيات فضائية عالية الدقة 
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  :العمل الميداني

ظام تحديد المواقع استخدام نب ,ع الجغرافي لمواقع المساجديللتعرف على التوز تم إجراء مسح ميداني 
ومن ثم توقيعها على الخرائط باستخدام برمجية نظم  ,لرصد إحداثيات مواقع المساجد بدقة GPS العالمي

 .Arc GIS 10.3المعلومات الجغرافية 

  :خطوات الدراسة
 ,ومرئيدات فضدائية ,ومخططدات ,والجدداول ,جمع البيانات مدن مصدادرها المختلفدة مثدل: الخدرائط -2

 وبيانات ميدانية. ,وبيانات نصية

( بحيددث يمكددن التعامددل معهددا Digitalمعالجددة البيانددات عددن طريددق تحويلهددا إلددى بيانددات رقميددة ) -9
 وتخزينها . ,وتحليلها ,وترميزها ,وتصنيفها

 م(2( ذات دقة مكانية )1( للمرئيات الفضائية عدد )Mosaicingعمل ) -3

 ن المرئيات الفضائية.معمل اقتطاع لحدود منطقة الدراسة  -1

 منطقة الدراسة.  وخارطةصور األقمار الصناعية إسقاط مواقع المساجد على  -1

 بناء قاعدة بيانات جغرافية خاصة بمواقع المساجد في منطقة الدراسة . -0

رافيدة غاالختبدارات الكارتو  بدإجراء ,ية التحليل المكاني لمواقع المساجد منطقدة الدراسدةجتطبيق منه -0
 المناسبة .

 وتفسيرها.عر  النتائج وتحليلها  -8

 :تحليل ومعالجة البياناتأدوات 

على بع  أساليب التحليل المكاني  ,سيعتمد الباحث في تحليل بيانات الدراسة ومعالجة متغيراتها 
 رافية التالية: غواإلحصائي المستخدمة في الجغرافيا حيث سيتم استخدام االختبارات اإلحصائية والكارتو 

فددي برنددامج نظددم المعلومددات الجغرافيددة   Nearest Neighbor Analysisتحليددل صددلة الجددوار  -
ArcGIS V.10.3 الددذي  ,وشددكل توزيعهددا علددى مسدداحة الالندسددكيب المسدداجدلتحديددد نمددط توزيددع  ؛

(  تختدددار (Arc Tool boxة البرندددامج مدددن شدددريط األدوات ذومدددن نافددد تتكدددون منددده مديندددة معدددان .
(Spatial Statistics Tools   ثم األداة )Analysis) Pattern ثم األمر )Average Nearest 

Neighbor).)  كان التوزيع متجمعا  أو غير منتظم هو مستوى الثقة لقيمةما د إذا يحديستخدم في تو 
(Z) فدإذا كاندت قيمدة , (Z) ( فد%1.92دون مسدتوى داللدة ال تقدل عدن )ن توزيدع النقداط يتخدذ نمطدا  إ

( فاحتمددال أن يكددون عشددوائيا  بمسددتوى ثقددة %1.2غيددر عشددوائي ويكددون نمطددا  متجمعددا  بمسددتوى ثقددة )
بمقددار انحدراف معيداري عدن  (Z) (, والدنمط العشدوائي يقدع بدين كدال التدوزيعين. وتدرتبط قيمدة1.2%)

 .م (3116الهيتي, صالح الدين, ).المتوسط
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ة البرندامج ذومدن نافد ,ArcGIS V.10.3فدي برندامج نظدم المعلومدات الجغرافيدة  (Morans I)تحليدل  -
( ثدددم األداة   Spatial Statistics Tools(  تختدددار )(Arc Tool boxشدددريط األدوات  مدددن

Analysis) Pattern ثدم األمدر )Spatial Autocorrelation (Morans I).  ويسدتخدم فدي تحديدد
انتشددار ظدداهرة جغرافيددة أو مكانيددة وذلددك مددن خددالل دراسددة التماثددل فددي توزيددع مفددردات الظدداهرة الددنمط 

- قيمته قريبده مدن, وان كانت  0و+ 0-وح قيم معامل موران بين اط الذاتي بينهم , وتتر ومدى االرتبا
دلدت علدى الدنمط المتجمدع أو  0فيدل ذلك على الدنمط المتشدتت أو المتباعدد وان كاندت قريبدة مدن + 0

 .(م9929) داود, جمعة,.المتقارب 
 

ة البرندامج ذومن ناف ,ArcGIS V.10.3في برنامج نظم المعلومات الجغرافية  (General G)تحليل  -
( ثدددم األداة   Spatial Statistics Tools(  تختدددار )(Arc Tool boxمدددن شدددريط األدوات 

Analysis) Pattern ثدم األمدر )High/Low Clustering (Getis-Ord General G).  ذا وا 
لمتوقددع, ممددا العددام ا Gالعددام الملحددوظ أكبددر مددن مؤشددر  Gإيجابيددة, فددإن مؤشددر  Zكانددت قيمددة النقطددة 

 Gسالبة, فإن مؤشر  -Zتتجمع في منطقة الدراسة. إذا كانت قيمة  للظاهرةيدل على أن القيم العالية 
العام الذي تم مالحظتده أصدغر مدن المؤشدر المتوقدع, ممدا يشدير إلدى أن القديم المنخفضدة متجمعدة فدي 

  .م(9929) داود, جمعة,منطقة الدراسة
 

 Spatial)(  تختددار (Arc Tool boxمج مددن شددريط األدوات ة البرندداذومددن نافدد Kernelتحليددل  -

Analysis Tools ثددم األداة )  Density)ثددم األمددر ) Kernel Density) ) يهدددف تحليددل كيرنددل
محدددة وتحديدد المنداطق التدي تتركدز بهدا إلى تقدير كثافة التوزيع الجغرافي لظاهرة معينة علدى مسداحة 

ير التحليددل األحددادي أو المتعدددد لالحتمدداالت المتوقعددة لتوزيددع الظدداهرة وتددم تطددويره للحصددول علددى تقددد
 .(م9929) داود, جمعة, ظاهرة معينة

 
 منطقة الدراسة : .6

لددى ( 306إلددى الجنددوب مددن العاصددمة عمددان بنحددو )فددي المملكددة األردنيددة الهاشددمية تقددع مدينددة معددان  كددم وا 
  20 32)      (, وتمتدد بدين درجتدي عدر 0كدم كمدا فدي الشدكل )( 009الشمال الشرقي من مدينة العقبة بنحدو )

21o    21  10 39وo ),    ( 22  22 26وخطدي طدولo    22  02 22وo )ويبلدغ متوسدط ارتفداع مديندة معدان  ة
 (.3كما يظهر في الشكل ) ’إلى ستة عشر حيا   معان إداريا   , وتقسم مدينةفوق سطح البحر م 0023
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 ( منطقة الدراسة0الشكل )

 2102على خارطة التقسيمات اإلدارية, المركز الجغرافي الملكي عام, ا  اعتماد الباحثين المصدر: إعداد
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 ( تقسيمات األحياء لمدينة معان  3الشكل )
  3102األحياء لمدينة معان  خارطةباالعتماد على   ArcGISباستخدام برمجية  الباحثينالمصدر: إعداد 
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 نة معان: في مدي وتوزيعها المساجد تطور .7

 أواًل : تطور المساجد في مدينة معان: 

والخدمات الدينية بشكل خاص من الجوانب  ,دراسة التطور التاريخي للخدمات داخل المدن بشكل عام
ومدى  ,فترة زمنية محددة فيو  ,المهمة التي توضح طبيعة التطور في قطاع الخدمات في منطقة معينة

والبنية التحتية  ,الخدمات ألهمية, ونظرا  واجهتهاوالمعوقات التي  ,الفترة تلك فيانسجامه مع متطلبات الحياة 
 تتبع نموها وتطورها في إطارها المكاني والزمانيبوذلك  ,في حياة المجتمع فقد حظيت باهتمام الجغرافيين

 ,اطق متخلفةوجود من إلىدي ؤ المختلفة سي األقاليم أو ,األماكنالنمو المتفاوت في  ن  , أل(3119)الدليمي, 
صغر وحدة أ أساسن تحديد هذه المناطق بدقة وعلى ا  متقدمة في مضمار الخدمات بشتى أنواعه, و  وأخرى
نمو  أعاق الذيواقترنت بهذا التخلف  ,العوامل التي صاحبت أهمممكنة, سوف يساعد على تشخيص  إدارية

وبالتالي المساهمة  ,اضي والحاضروالخدمات الدينية, بشكل خاص في الم ,وتطور الخدمات فيها بشكل عام
 .(3100في البحث عن الحلول الالزمة )الرواندزي,

 ,(0921مرة عام ) ألول, ا  قائم بناء   )المساجد(بالنسبة لمنطقة الدراسة التي ظهرت فيها الخدمات الدينية 
وضيح طبيعة تطور جل تأالسكان في المدينة, ومن  أعدادسبب زيادة ب إليهاتزداد مع زيادة الحاجة  أخذتثم 

المساجد في مدينة معان فقد تناولنا الموضوع وفق مراحل زمنية متتابعة, وتم تحديد الفاصل الزمني لكل 
 األر ومساحة  ,مجموعة من المتغيرات مثل: عدد المساجد تأكيدباعتمادا  على مدى توفر بيانات  ,مرحلة

وحصة كل مسجد من السكان, وذلك  ,نةفي المدي األر من مجموعة نسب استخدامات  ,لهاالمخصصة 
منطقة.  أيلكون المتغيرات المذكورة مؤشرات واضحة على طبيعة تطوير الخدمات الدينية )المساجد( في 

  .م3102 , ولغاية عام0960عام  ما بين ةر توالجدول التالي يبين مؤشرات تطور المساجد في مدينة معان للف

 (0الجدول )
 م3102ولغاية عام  0960بين عام  في الفترة ماجد في مدينة معان المسا أعداد مؤشرات تطور

عدد  السنة
 المساجد

مساحة 
 3م جداالمس

 مساحة 
 *3م المدينة

نسبة استخدام 
المساجد من 
 مساحة المدينة

 عدد 
 السكان نسمة

حصة الفرد 
من مساحة 
 3المساجد م

مسجد/
 نسمة

0960 0 3620 922111 1.32 6622 3.2 6602 
0919 1 2206 3231111 1.22 00322 0.2 0603 
0926 02 01110 3160111 1.62 02631 1.2 912 
0992 36 36212 2262111 1.69 33929 1.9 222 
3112 23 22012 2192111 1.19 36260 1.1 621 
3102 62 22111 02622111 1.21 20623 1.2 621 

   :اعتمادا  على ينإعداد الباحث المصدر:
 .3102 ,3112, 0992 , 091960926 ,0960 لألعوامالتعداد العام للسكان والمساكن  ,العامة اتاإلحصاءدائرة  -
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 .م3102بيانات غير منشورة  محافظة معان, األوقافمديرية  -
 .م3116 عبدالحميد, الفناطسة, *

لسنوية المساجد في مدينة معان مع النسب النمو ا أعداد قارنة نسب النمو السنوية % لمؤشرات تطورولم
  :تياآلانظر الجدول  م3102ولغاية عام  0960عام لمساحة المدينة وعدد السكان % للفترة ما بين 

 (3الجدول )
النمو السنوي لمؤشرات تطور المساجد في مدينة معان مع النسب النمو السنوية لمساحة المدينة وعدد 

 .م3102ولغاية عام  0960عام السكان % للفترة ما بين 

 الفترة
سبة النمو ن

ألعداد السنوي 
 مساجد لا

نسبة النمو السنوي 
 ** مساحة المساجدل

 نسبة النمو السنوي
  مساحة المدينةل

 نسبة النمو السنوي
  السكان دادعأل

0960 - 0919 2.1 2.2 2.2 3.92 
0919 – 0926 1.6 1.2 02 2.16 
0926 – 0992 2.2 2.3 2.6 2.23 
0992 - 3112 2.2 2 3 0.20 
3112 – 3102 2.6 3.6 2.1 2.31 

: *الجدول وفق المعادلة اآلتية ألعداد السكاننسبة النمو السنوية  تم استخراجو( 0على الجدول ) اعتمادا   نيالباحث إعداد :المصدر   

100   ×  1   ] -         
t

[ r = 
 : حيث إنوهي تستخدم على نطاق واسع في مجال الدراسات السكانية 

(r   ( ,تعني نسبة الزيادة السنوية )t ( , الفترة الزمنية بين تعدادين )P1  ,عدد السكان في الفترة الزمنية الالحقة ) (P0 عدد )
الجدول  لمساحة المساجد والمدينةوتم استخراج نسبة النمو السنوية  .( 0913John, I, Clark)السكان في الفترة الزمنية السابقة 

 عادلة اآلتية: وفق الم
   =نسبة التغير السنوي في مساحة المساجد  **

 مساحة المساجد في منطقة الدراسة           مساحة المساجد في منطقة الدراسة  
 الفترة الزمنية ÷  X 011           الحقةفي فترة زمنية          -           في فترة زمنية سابقة        

 .(3102لشمري, عماد ا) ,جد في منطقة الدراسة في فترة زمنية سابقةمساحة المسا           

 

 ( تبين ما يلي: 2)و( 1ومن بيانات الجدولين ) 

 م0960عام كان عددها مسجد واحد  أنبعد  ,المساجد في منطقة الدراسة أعدادطرأ تغير واضح على 
مسجدا  عام  36بلغ عددها  في حين 0926عام  ا  مسجد 02 إلىووصل عددها  ,0919عام  فيمساجد  1و

 ,( مسجدا  62بواقع ) 3102ذروتها في عام  تمسجدا  وبلغ 23فقد بلغ عددها  3112في عام  أما, 0992
(  0926 -0919( و ) 0919 -0960) األعوامنسب النمو السنوية لهذه المؤسسات ما بين  توبذلك بلغ

P

1   P0  
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(  %2.6,%2.2, %2.2, %1.6,%2.1) (3102-3112( و)3112 –0992( و)0992– 0926و)
 على التوالي. 

 

عدد  ن  أل ؛السكان أعدادلتزايد المستمر في لالمساجد في منطقة الدراسة كانت نتيجة  أعدادالتزايد في  إن
ة نمو بوبنس ,0919نسمة عام  00322نسمة وبلغ عددهم  6622لم يكن يتجاوز  0960السكان في عام 

نسبة النمو  تحيث بلغ ,0926نسمة عام  02631بلغ  أن إلىوتوجه نحو التزايد  ,(% 3.92) بلغتسنوية 
 ,م0992نسمة عام  33929في حين بلغ عدد السكان  ,(%2.16هذه الفترة ) فيالسنوية للنمو السكان 

وبنسبة  ,نسمة 36260فقد بلغ عدد سكان المدينة  3112في عام  أما ,(% 2.23وبلغت نسبة النمو السنوي )
وبنسبة  ,نسمة 20623وبواقع  ,(3102السكان كان في عام ) إليهعدد وصل  ىوأعل ,(%0.20نمو بلغت )
 ( %2.31نمو سنوي )

المساجد في منطقة  ألعدادعند إجراء المقارنة بين نسب النمو السنوية للسكان مع نسب النمو السنوية 
السكان  ألعدادو السنوي غلب الفترات النمأ قد فاق في  ,المساجد ألعدادنسب النمو السنوي  أنالدراسة, يتبين 

ويمكن مالحظة التطور , فترة الدراسة فيالمساجد أعداد  شهدهالتطور الذي  إلىهذا  ويشير .في منطقة الدراسة
 : اآلتيالمساحي للمساجد في وتطور النمو السكاني خالل فترة الدراسة من خالل الشكل 

 
 م3102وعام  0960بين عام  ينة معان في الفترة ما( التطور المساحي للمساجد وأعداد السكان في مد2الشكل )

  (0بيانات الجدول )باالعتماد على   Excelباستخدام برمجية  الباحثينالمصدر: إعداد 

  

عام  3م3620كانت لم تتجاوز  أنر واضح على مساحة بناء المساجد في منطقة الدراسة بعد يتغي طرأ
 -0960) األعوام فينسب نموها السنوي  توبلغ ,م3102عام  3م22111 إلى, في حين وصلت 0960
,  %2.2( ) 3102 – 3112)و (3112-0992)و( 0992 –0926), (0926 – 0919)و (0919
النسب مع نسب التوسع السنوي لمساحة المدينة  هبمقارنة هذو  ,( على التوالي%3.6و  2%,  2.3%, 1.2%
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توسع المساحي لالستخدام الديني مقياسا  واضحا  على عد هذا اليلذلك  ؛تها في معظم الفتراتقفا بأنهايتبين 
 لمواكبة التوسع الحاصل في مساحة المدينة نتيجة لتزايد عدد سكانها.  ؛في المدينة المساجدتطور 

الحضرية في منطقة الدراسة يتبين  األر نسبة مساحة المساجد مع نسبة استخدامات  إلىعند النظر 
تطور المستمر ال إلىوبشكل متواصل, مما يشير ه النسبة هذ ارتفاعبدليل  ,رزا  كانت قد القت اهتماما  با أنها

فترة الدراسة التي  فيشهد معدل حصة الفرد من مساحة )المساجد( في مدينة معان تذبذبا  إذ  .لهذه المؤسسات
عام  لكل فرد (3م 0.2وصل ) أن إلى, وبعد ذلك توجه نحو االنخفا  0960لكل فرد عام  (3م3.2كانت )
ل , وبذلك انخف  معد  م3102عام  لكل فرد (3م 1.2) إلىوصل  أن إلىم, واستمر في االنخفا  0919

عبدهللا, ) لكل فرد ( 3م 0حصة الفرد من مساحة المساجد في منطقة الدراسة عن المعايير العالمية البالغة )
 األردنيةفي المملكة  اإلسالمية المقدساتالشؤون و و  األوقافمعايير وزارة من  أعلىولكنها بقيت  (م3111

,  3م1.2, 3م0.2, 3م2.3 )  بلغت إذ (م3102وزارة األوقاف,)  لكل فرد (3م 032.1)والبالغة الهاشمية 
 .(م3102, 3112, 0992, 0926, 0919, 0960)األعوام في  م(  3م1.2,  3م1.1 , 3م1.9

حصة كل مسجد من عدد السكان  أنن عند قسمة عدد السكان على عدد المساجد في منطقة الدراسة تبي
واالرتفاع  ,المساجد في المنطقة أعدادوذلك نتيجة لقلة  ؛(0926–0960الفترة ) في االرتفاعتوجه نحو 

وذلك نتيجة لبناء العديد  ؛الفترات الالحقة فيواجهت هبوطا  بشكل مستمر  أنها إال ,المستمر في عدد السكان
عد ذلك مؤشرا  جيدا  للحكم على تطور هذا النوع من يو  ,ية حاجات السكانلتلب ؛أعدادهاوتزايد  ,من المساجد

  .المؤسسات في مدينة معان
 

 

  :ثانيًا: توزيع المساجد في مدينة معان

 ونه علم التوزيع المكاني للظواهر, فهأعلى  اجغرافيال علم إلىبل ينظر  ,عمل الجغرافي جوهرالتوزيع 
ُيعد  لذا  ؛(م3101) الشيخ, ,وتفسيرها ,وتحليلها ,, لغر  وصفهااألر درس الظواهر المختلفة على سطح ي

 .(م3111ظاهرة جغرافية )الخير,  أيةدراسة جغرافية, وخطوة الزمة لفهم سلوك  ةألي  التوزيع نقطة البداية 

 ,نو والمخطط ,نو خاصة الجغرافيب ,التي اهتم بها الباحثون األمورفي المدن من  المساجددراسة توزيع  إن
توجد  أنيجب  أينعملية التوزيع تحدد  أنكما  .وأنماطه ,وكفاءته ,معرفة خصائص هذا التوزيعجل أمن وذلك 

والبيئية الكامنة وراء  ,واالجتماعية ,تعكس مجموعة من العوامل االقتصادية أنهاهذه المؤسسات, فضال  عن 
قرار لتقدير االحتياجات المستقبلية من تلك ال وأصحاب ,صورة التوزيع, وتوفر المعلومات الضرورية للمخططين

   .المؤسسات

 ,محافظة معان أوقاف, بحسب بيانات مديرية 3102مسجدا  عام  62بلغ عدد المساجد في مدينة معان 
ين ذالل (2والشكل ) ,(2إعداد الجدول )تم  ,المدينة أحياءونسبيا  بحسب  ,بيان توزيعها جغرافيا  جل أومن 

  .م3102لعام  األحياءالتوزيع العددي والنسبي للمساجد في مدينة معان بحسب  نيوضحا
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 (2جدول )
 م 3102لعام  األحياءالتوزيع العددي والنسبي للمساجد في مدينة معان بحسب  

 الحي الرقم
 عدد 
 المساجد

 الحي الرقم النسبة %
 عدد

 المساجد
 النسبة %

 0.222 0 المستشفى 9 2.111 3 البترا 0
 9.321 6 الشاويش 01 6.022 2 البلد 3
 03.211 2 اإلسكان 00 2.602 2 الوحدات 2
 2.602 2 المحطة 03 2.111 3 البيارة 2
 0.222 0 الطور 02 01.161 1 األشغال 2
 2.602 2 الشامية 02 2.602 2 عليان 6
 03.211 2 ذرحأ 02 0.222 0 االستراحة 1
 02.222 01 السطح 06 2.602 2 البواب 2

 %011 62 المجموع
المسدداجد فددي مدينددة معددان  أعددادعددن  غيددر منشددورة محافظددة معددان, بياندات أوقددافاعتمددادا  علدى مديريددة  ينالبدداحث إعدددادالمصددر: 

 . م3102لعام 
 

منطقة الدراسة كمتغير  أحياءعلى  المساجدبين توزيع عدد  SPSSباستخدام حزمة التحليل اإلحصائي 
تبين وجود ارتباط جوهري طردي بلغت قيمته  1.12كمتغير مستقل في مستوى معنوية   ألحياءومساحة ا ,تابع
منطقة  بأحياءالموزعة  دجالمسا ( من االختالف في عدد%66( أن )3( ويدل معامل التحديد )ر1.23)

 يرجع حي( من االختالف في عددها بكل %22وأن نحو ) حيالدراسة يرجع إلى االختالف في مساحة كل 
 منطقة الدراسة. بأحياء المساجدإلى أسباب أخرى, مما يدل على تأثير المتغيرات الجغرافية األخرى في توزيع 
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 م3102لعام  األحياءالتوزيع العددي والنسبي للمساجد في مدينة معان بحسب ( 2الشكل )
 .معان األوقافمديرية على منشورة  بيانات غير ,اعتمادا  على  ArcGISباستخدام برمجية  الباحثينالمصدر: إعداد 
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 يظهر ما يلي:  (4والشكل ) ( 3الجدول )ومن بيانات  

  أحيائها.المساجد في المدينة على جميع  تتوزع -
 إلىتصل إلى أن  ,اإلحياءالمدينة ما بين مسجد واحد في بع   أحياءالمساجد بين  أعدادتتباين  -

فئات  أربع إلىمدينة  أحياءجد, لذلك يمكن تصنيف مسا 01عدد لها في حي السطح والبالغة  أعلى
 من ناحية التوزيع العددي والنسبي للمساجد كما يلي: 

( من مجموع نسب  %0.22ويشارك كل حي بنسبة ) (مسجدين قل منأ)التي تضم  األحياء -أ
 ,ةاالستراح أحياءالتي تتمثل في سكنية  أحياءالمساجد في منطقة الدراسة ويبلغ عددها ثالثة 

( من حجم المساجد في مدينة %2.602نسبة )ما معا  تشكل  األحياءوهذه  ,والطور ,والمستشفى
  .صغر مساحتها إلى األحياءويعود انخفا  عدد المساجد في هذه  ,معان

)البترا, البلد, الوحدات,  :وهي أحياءثمانية وتتمثل في  مساجد (2إلى  3من  )التي تضم األحياء -ب
 ( %22622المذكورة على نسبة ) األحياءوبذلك تستحوذ  (, البواب, المحطة, الشاميةالبيارة, عليان

 .من حجم المساجد في منطقة الدراسة

( من حجم  %22.60ما يقارب من ) أنمساجد, حيث (  9إلى  6 من )التي تضم  األحياء -ج
, اإلسكانلشاويش, , ااألشغال) :هي األحياءوهذه  أحياء أربعةالمساجد في مدينة معان تقع في 

  .ذرح(أ

مساجد  01عد حي السطح الوحيد في المدينة الذي يضم يمساجد,  9من  أكثرالتي تضم  األحياء -د
المساجد في  أعدادارتفاع  ويعزى ؛( من حجم المساجد في منطقة الدراسة%02.22وبذلك يمتلك )

 اتساع مساحته.  إلىهذا الحي 

 في مدينة معان  : تحليل الخصائص المكانية للمساجد8

الوقوف على الخصائص  إمكانيةالتحليل المكاني الدقيق للمساجد في مدينة معان  إجراءتتيح عملية 
 الخلل والقصور فيها.  أوجهوتحديد  ,التوزيعية لهذه المؤسسات واألنماط

 في مدينة معان: لمساجد اتوزيع نمط و 

المكاني للمساجد في المدينة, من حيث مدى  خصائص التنظيم إلظهارمؤشرات معينة  تم استخداموهنا 
وتحديد المناطق التي  ,واتجاه هذا التشتت ,وطبيعة تشتتها من المركز ,تركزها حول نقطة معينة أو ,تجمعها
( Mean Centerوسط )تهذه الخدمات والمناطق المحرومة وفق مقاييس المركز الجغرافي الم إليهاتصل 

 )      (, واتجاه التوزيعStandard Distance) المسافة المعيارية, (Central Featureوالوسيط المكاني )
Directional Distributionوتحليل نطاق التأثير )(Buffer): 
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 خصائص التنظيم المكاني للمساجد في مدينة معان يتبين ما يأتي :  انظهر ي اللذين (6و) (5) الشكلينمن 

د في موقع متوسط من المدينة وعلى وجه الخصوص في حي الجغرافي المتوسط للمساج يتركز المركز
 إلىويعزى ذلك , المركز الجغرافي للتركز أو ,وبذلك يمثل هذا الحي نقطة الجذب الرئيسة للتوزيعات ,البيارة

  .مراكز الثقل السكانية األحياءوتشكل هذه  الواقعة حول الحي المذكور لتوقيع المساجد, لألحياءالجاذبية الكبيرة 

يمثل مسجد المرحوم حافظ عليان في حي الوحدات الوسيط المكاني للمساجد في مدينة معان, بذلك يشكل 
كما ينحرف الوسيط , ويمثل مركز القلب لتوزيعها المكاني ,األخرىمركزية بين مواقع المساجد  األكثرالموقع 

اقتراب توزيع  إلىويعزى ذلك  (؛م 292)المكاني للمساجد عن مركزها المتوسط باتجاه الجنوب الشرقي بمسافة 
 السكانية واستواء السطح . الثقلهذه المساجد في مدينة معان بمراكز 

مسجدا   22( م0213) بلغ عدد المساجد الواقعة ضمن دائرة نصف قطر مسافتها المعيارية البالغ قيمته
توزيع المساجد في المدينة المساجد في المدينة, ويدل ذلك على عدم  إجمالي( من %66602تشكل ما نسبة )

 ةتضم الدائرة التي نصف قطرها مسافة معيارية واحد أنمن المفتر   ألنه ؛توزيعا  طبيعيا , وميلها نحو التشتت
 .كان التوزيع طبيعيا   إذا( من عناصر الظاهرة 62631%)
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 م3102للمساجد في مدينة معان لعام المركز المتوسط والمسافة المعيارية ( 2الشكل )
 .معان األوقافمديرية على بيانات غير منشورة  ,اعتمادا  على  ArcGISباستخدام برمجية  الباحثينالمصدر: إعداد 

 

 

يتخذ شكال  بيضويا  يمتد بين شمال شرقي وجنوب  مدينة معاناالتجاه الفعلي لنمط انتشار المساجد في  إن
( درجة من االتجاه الشمالي, وبذلك طوق %03.2) المساجد هغربي بحيث بلغت قيمة دوران اتجاه توزيع هذ

لتوزيع المساجد في مدينة معان باتجاه ه اجاالتويرتبط هذا  من عناصر الظاهرة, (%69.32الشكل البيضوي )
 .المذكورة  االتجاهاتالسطح والتوسع العمراني الذي شهدته المدينة في  استواءتوزيع السكان وامتداد 
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 م3102للمساجد في مدينة معان لعام  واتجاه االنتشار المركز المتوسط( 6الشكل )
 .معان األوقافمديرية على بيانات غير منشورة  ,اعتمادا  على , ArcGISباستخدام برمجية  الباحثينالمصدر: إعداد 

 

 

إلى المساجد وبالشكل الذي تصبح فيه في متناول السكان في مناطقهم خص سهولة الوصول يوبما    
ون معاناة, فقد تم تحديد نطاق التأثير لجميع المساجد بناء  على مسافة المشي من المنزل إلى السكنية من د
م كمسافة مناسبة بين 211إلى أن مسافة  التي أشارتعلى العديد من الدراسات  ا  م اعتماد211المسجد  بد

بأنها كافية على  م399(, ويمكن تقدير مسافة Al-Sahilia, K  and  Aboul-Ela 0993المنزل والمسجد )
قامة الصالة تقدر بداعتبار أن متوسط المدة  ( وبالتالي م9990 )عواد, غرود دقيقة 21الزمنية بين رفع األذان وا 
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للمساجد في مدينة معان  *التأثيربلغت مساحة نطاقات  , فقدتم تحديد نطاق التأثير في هذه المسافة
 تأثير( من مساحة المدينة بعيدة عن نطاق %63613ت )( من المساحة الكلية للمدينة, وبذلك بقي21.32%)

 (. 1المساجد, انظرا الشكل )

 
 

 م3102لعام  للمساجد في مدينة معاننطاقات التأثير والتداخل ( 1الشكل )
 .معان األوقافمديرية على بيانات غير منشورة  ,اعتمادا  على  ArcGISباستخدام برمجية  الباحثينالمصدر: إعداد 

 

                                                 

طاقيات ي يمثي  المسيا ة المويمولة بمسيافة النطياق المتيدد لتلير الاياهرة , ويمكين  سيم نذلد( نطاق التأثير هو تعيين إقلييم الاياهرة وا* 

 .  ArcGISالتأثير  ول عناصر الااهرة من خالل استخدام برمجية 
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ومن  ,بين نطاقات التأثير للمساجد في مدينة معان ا  كبير  هناك تدخال   أن( 1ن تحليل الشكل )يظهر م
 (3.32مسجدا  مع بعضها, وبذلك بلغت المساحات المتداخلة ) 23دل التأثيريتداخل نطاق  مسجدا   62أصل 

بمعنى عدم  ,لتأثير( من المساحة الكلية لنطاقات ا%30.2من مساحة نطاقات التأثير لمساجد وبنسبة ) 3كم
سوء توزيع مثل  إلى, ويشير ذلك األخرىمسجدا  تقريبا  لتداخل نطاقات تأثيرها مع المساجد  02االستفادة من 

من مثل  أخرىحرمان مناطق  إلى أدىمما  ,واقترابها من بعضها األماكنهذه المؤسسات وتركزها في بع  
 هذه المؤسسات. 

بكل من تحليل صلة  الستعانةإذ تم ا في مدينة معاننمط توزيع المساجد ب يتعلق وفيما
(, وتحليل General G) Gة وقرين ,(Moran–Iودليل موران ) ,(Neighbor Analysis Nearestالجوار)
وتحديد نمط توزيع المساجد في مدينة معان  ,خصائص التنظيم المكاني إلظهار ,(kernel Density) كيرنل

 فكانت النتائج كما يلي: 

النمط المتوقع لتوزيع المساجد  أنظهر ت :(Neighbor Analysis Nearest)ج تحليل صلة الجوارنتائ 
من الصعب تحليلها وتفسيرها, وذلك بسبب وقوع قيمة ة في مدينة معان هو نمط مشتت ناتج بفعل الصدف

(  (Critical valueالترجة( ضمن نطاق القيمة 0.96) ( للمساجد في مدينة معان البالغةZ Scoreالدرجة )
ثبت التحليل أ( Level Significance) اإلحصائية, وباالعتماد على مستوى الداللة (*)(3.22_+3.22-)
  .(2)انظر الشكل  (%011وبنسبة ) ,وبمستوى ثقة وداللة عالية جدا   ,نمط توزيع الظاهرة هو نمط مشتت أن

 

                                                 

( التدي تددرتبط بمقددار انحدراف معيداري عدن المتوسدط,  فدداالنحراف Z Scoreالدذي يحدددد فيمدا إذا كدان التوزيدع ذا داللدة فهدو قيمددة )( * 
ذ يجابدا  يددل علدى التوزيدع غيدر العشدوائي للظداهرة, وا  ( تقدع خدارج المنطقدة الحرجدة Z Scoreا كاندت قيمدة )الكبيدر عدن المتوسدط سدلبا  وا 

Critical Values غير عشوائي ا  فان توزيع النقاط التي تمثل الظاهرة يتخذ نمط . 
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 م3102لعام  للمساجد في مدينة معان نتائج تحليل صلة الجوار( 2الشكل )

 .معان األوقافمديرية على بيانات غير منشورة  ,اعتمادا  على  ArcGISباستخدام برمجية  الباحثينالمصدر: إعداد 

نمط المتوقع لتوزيع المساجد في مدينة معان هو نمط ال أن يتبين :(Moran I) دليل موران نتائج
( ضمن نطاق 0.93( البالغة )Z Scoreيارية )عنقودي ناتج بفعل الصدفة, وبدليل وقوع قيمة الدرجة المع

       ( والبالغة Moran I)د. كما تنبئ القيمة الموجبة ل(0 _ +0-)( Critical Valueالقيمة الحرجة )
ن نمط أب :وبذلك يمكن القول ,الظاهرة قيد الدراسة محاطة بظواهر مجاورة ذات قيم متشابهة لهن أ( ب1.11)

  .(9)انظر الشكل  بحسب نتائج دليل موران مشتتنمط  ي مدينة معان هوالتوزيع المكاني للمساجد ف
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 م3102لعام  للمساجد في مدينة معان ( نتائج تحليل دليل موران9الشكل )
 .معان األوقافمديرية على بيانات غير منشورة  ,اعتمادا  على  ArcGISباستخدام برمجية  الباحثينالمصدر: إعداد 

 

النمط المتوقع لتوزيع المساجد في منطقة الدراسة هو  أن التحليلظهر أ :G (General G) نتائج قرينة
( ضمن -1.60( البالغة )Score Zع قيمة الدرجة المعيارية )و نمط عشوائي ناتج بفعل الصدفة, وذلك بدليل وق

 Significanceوبين مستوية المعنوية ) (3.22+_3.22-)( CriticalValueنطاق القيمة الحرجة )
Level نمط توزيع المساجد في المدينة ناتج بفعل الصدفة والحظ أن( من %99) هُ ن هنالك احتماال قدرُ أ(, و 

  .(01)انظر الشكل 
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 م3102لعام  للمساجد في مدينة معان G قرينة( نتائج تحليل 01الشكل )
 .معان األوقافمديرية على ة بيانات غير منشور  ,اعتمادا  على  ArcGISباستخدام برمجية  الباحثينالمصدر: إعداد 

 

كثافة المساجد لرافي غالكارتو  اإلحصائي(: يحسب هذا االختبار Kernel Density) كيرنل نتائج تحليل
 أعلىفي المساحة الجغرافية التي يمتد عليها عن طريق حساب كثافة النقاط حول نقطة المركز وتكون القيمة 

( صلة الجوار دائرية على شكل 00ويظهر الشكل ), (3101 ,ةعند المركز وتتناقص باالبتعاد عنه )شحاد
حلقات تظهر كثافة المساجد في كل نطاق, وهو يظهر اتجاهات السطح كما يشكل االتجاه الجغرافي للمساجد, 

 أطراففي  ةالواقع األحياءالتي تتباين من حيث كثافة المساجد ما بين منخفضة جدا  مثل  األحياءكما يظهر 
 ,القديمة من المدينة األحياءتتمثل في و  ,مرتفعة جدا   إلىوقليلة الكثافة السكانية, , حديثة نسبيا   هيو , المدينة

 التي تشكل مركز ثقلها السكاني, كما عزز هذا التحليل نتائج التحليالت السابقة. 
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 م3102لعام  في مدينة معانتوزيع كثافة المساجد نتائج تحليل كيرنل ل( 00الشكل )

 .معان األوقافمديرية على بيانات غير منشورة  ,اعتمادا  على  ArcGISباستخدام برمجية  الباحثينإعداد المصدر: 
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 :النتائج

 عدد من النتائج التي يمكن إجمالها على النحو األتي: إلىتوصلت الدراسة 

علدى  انائهدعلدى الدرغم مدن ضدرورة ب ,السدكنية األحيداءبنيت المساجد فدي منطقدة الدراسدة علدى مسدتوى  .0
فدددي  أعددددادهاالزيدددادة الكبيدددرة فدددي  إلدددىمسدددتوى المديندددة ككدددل وفدددق المؤشدددرات التخطيطيدددة, ويشدددير ذلدددك 

 المدينة. 

وبشكل غير متوافق  ,المدينة أحياءباين مكاني من ناحية التوزيع العددي والنسبي للمساجد بين توجود  .3
تددوازن فددي التوزيددع الحددالي للمسدداجد وال ,عدددم تحقيددق العدالددة إلددى أدىممددا  ؛األحيدداءمددع حجددم ومسدداحة 
 بمنطقة الدراسة. 

 . تهاووظيف ,تهاومساح ,هاعدد ا  فيطور ت المساجد شهدت .2

ولكنهدا توجهدت  ,حصة الفرد مدن مسداحة المسداجد بمنطقدة الدراسدة بقيدت متجداوزة المعدايير المحليدة إن .2
, م3102عدام  ( لكدل فدرد3م 1.2) إذ بلغدت . األخيدرةنحو التخلف عدن المعدايير الدوليدة فدي السدنوات 

ل حصددة الفدددرد مدددن مسددداحة المسدداجد فدددي منطقدددة الدراسددة عدددن المعدددايير العالميدددة وبددذلك انخفددد  معدددد  
 اإلسدالميةالمقدسدات الشدؤون و و  األوقدافمعدايير وزارة مدن  أعلدىولكنها بقيدت  لكل فرد ( 3م 0البالغة )

  .( لكل فرد3م 032.1والبالغة )الهاشمية  األردنيةفي المملكة 

الجغرافي المتوسط للمساجد في موقع متوسط من المدينة وعلى وجه الخصوص في  يتركز المركز .2
, المركز الجغرافي للتركز أو ,وبذلك يمثل هذا الحي نقطة الجذب الرئيسة للتوزيعات ,حي البيارة

هذه  وتشكل الواقعة حول الحي المذكور لتوقيع المساجد, لألحياءالجاذبية الكبيرة  إلىويعزى ذلك 
  .مراكز الثقل السكانية األحياء

يمثل مسجد المرحوم حافظ عليان في حي الوحدات الوسيط المكاني للمساجد في مدينة معان, بذلك  .6
كما , ويمثل مركز القلب لتوزيعها المكاني ,األخرىمركزية بين مواقع المساجد  األكثريشكل الموقع 

 م(؛292)وسط باتجاه الجنوب الشرقي بمسافة ينحرف الوسيط المكاني للمساجد عن مركزها المت
 السكانية واستواء السطح . الثقلاقتراب توزيع هذه المساجد في مدينة معان بمراكز  إلىويعزى ذلك 

 22( م 0213) بلغ عدد المساجد الواقعة ضمن دائرة نصف قطر مسافتها المعيارية البالغ قيمته .1
لمساجد في المدينة, ويدل ذلك على عدم توزيع ا إجمالي( من %66602مسجدا  تشكل ما نسبة )

تضم الدائرة التي  أنمن المفتر   ألنه ؛المساجد في المدينة توزيعا  طبيعيا , وميلها نحو التشتت
عدا  ,كان التوزيع طبيعيا   إذا( من عناصر الظاهرة %62631نصف قطرها مسافة معيارية واحده )

 .ىخر أن طبيعة التوزيع تتأثر بعوامل إذلك ف
 

 

 

 



 2102(2( العدد )3علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ) ، جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث      

 

 - 26 - 

يتخذ شكال  بيضويا  يمتد بين شمال شرقي  مدينة معاناالتجاه الفعلي لنمط انتشار المساجد في  إن .2
( درجة من االتجاه %03.2وجنوب غربي بحيث بلغت قيمة دوران اتجاه توزيع هذا المؤسسات )

لتوزيع  هاجاالتويرتبط هذا  من عناصر الظاهرة, (%69.32الشمالي, وبذلك طوق الشكل البيضوي )
السطح والتوسع العمراني الذي شهدته  استواءالمساجد في مدينة معان باتجاه توزيع السكان وامتداد 

 .المذكورة  االتجاهاتالمدينة في 

يتداخل  مسجدا   62ومن أصل  ,بين نطاقات التأثير للمساجد في مدينة معان ا  كبير  خال  اهناك تد أن .9
من مساحة  3كم (3.32وبذلك بلغت المساحات المتداخلة )مسجدا  مع بعضها,  23دل التأثيرنطاق 

بمعنى عدم االستفادة  ,( من المساحة الكلية لنطاقات التأثير%30.2نطاقات التأثير لمساجد وبنسبة )
سوء توزيع مثل  إلى, ويشير ذلك األخرىمسجدا  تقريبا  لتداخل نطاقات تأثيرها مع المساجد  02من 

 أخرىحرمان مناطق  إلى أدىمما  ,واقترابها من بعضها األماكنبع  هذه المؤسسات وتركزها في 
 من مثل هذه المؤسسات. 

مددن ة الددنمط المتوقددع لتوزيددع المسدداجد فددي مدينددة معددان هددو نمددط مشددتت ندداتج بفعددل الصدددف أنظهددر ت .01
( للمسدداجد فددي مدينددة معددان Z Scoreالصددعب تحليلهددا وتفسدديرها, وذلددك بسددبب وقددوع قيمددة الدرجددة )

(, وباالعتمداد Critical value) ( )-3.22+_3.22الترجية( ضدمن نطداق القيمدة 0.96) البالغدة
نمدط توزيدع الظداهرة هدو  أنثبدت التحليدل أ( Significance Level) اإلحصدائيةعلى مسدتوى الداللدة 

 . (%011وبنسبة ) ,وبمستوى ثقة وداللة عالية جدا   ,نمط مشتت

الجددوار دائريددة علددى شددكل حلقددات تظهددر كثافدددة  صددلة( Kernel Densityنتددائج تحليددل ) أظهددرت  .00
المساجد في كل نطاق, وهو يظهر اتجاهات السطح كما يشكل االتجاه الجغرافي للمساجد, كما يظهر 

 أطددرافالواقددع فددي  األحيدداءالتددي تتبدداين مددن حيددث كثافددة المسدداجد مددا بددين منخفضددة جدددا  مثددل  األحيدداء
القديمدة  األحيداءتتمثدل فدي و  ,مرتفعدة جددا   إلدىثافة السدكانية, وقليلة الك, التي هي حديثة نسبيا  , المدينة

  التي تشكل مركز ثقلها السكاني, كما عزز هذا التحليل نتائج التحليالت السابقة. ,من المدينة

 
 التوصيات:

عدد منطقة الدراسة لوجود  أحياءبناء المساجد في الكثير من  ترخيص إيقافعلى الجهات المختصة  .0
 الواقعة في قلب المدينة.  وباألخصالمدينة  أحياءفي الكثير من  اجدكبير من المس

 أطرافالمساجد الجديدة في  ببناءالتوازن في توزيع المساجد بمنطقة الدراسة  إعادةالعمل على  .3
 مثل أحياء السطح و أذرح .هذه الخدمة.  الحاجة إلىالمناطق التي ترتفع فيها 

كبر أواالستفادة منها من قبل عدد  ؛لمساجد الحالية وبشكل مخططالقيام بتوسيع ا األوقافعلى وزارة  .2
  .المساجدنسبة التداخل فيها بين هذه  والتقليل من ,من السكان
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 معايير تخطيطية لتطوير المساجد في منطقة الدراسة لالبتعاد عن العشوائية في تطوير مثل باعت  ا .2
الذي تصبح فيه الخدمة في متناول السكان  وبالشكل ,هذه الخدمة منها سهولة الوصول إلى الخدمة

معاناة وتحديد مسافة المشي من المنزل إلى المسجد فقد حدد بد  من  دونمن  ,في مناطقهم السكنية
 . م بالنسبة للجامع وفق معايير المملكة العربية السعودية211م بالنسبة للمسجد و311إلى  021

 
( في األردن كمركز وطني للباحثين يأخذ على GISة )ضرورة إيجاد مركز لنظم المعلومات الجغرافي .2

وتعميم اعتماد نظم المعلومات الجغرافية  ,عاتقه توفير البرامج والمرئيات الفضائية لمحافظات األردن
ولعل أكثر هذه الدوائر المعنية بهذا  ,والدوائر الحكومية ,في الدراسات واألبحاث العلمية في الوزارات

   . قافاألو األمر هي وزارة 
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