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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتقييم نمط التوزيع المكاني للمساجد في مدينة السلط للعام
 ،2019ومن ثم اقتراح معايير تخطيطيّة إلنشاء المساجد في المدينة ،وحساب احتياجات المدينة
المستقبلية من المساجد ،واقتراح التوزيع األمثل لها .واعتمد الباحث المنهج الوصفي لتحقيق أهداف
الدراسة ،حيث تم جمع البيانات من الجهات ذات العالقة ومن المصادر المكتبية واإللكترونية،
باإلضافة إلى المسح الميداني ،وقد تم تحليل البيانات باستخدام أساليب تحليل الجار األقرب والتحليل
الكارتوجرافي من خالل توظيف برمجية نظم المعلومات الجغرافية ( )GISوتقنية نظام التوقيع
العالمي ( .)GPSتوصلت الدراسة إلى أن نمط توزيع المساجد في المدينة هو التوزيع العشوائي،
وهذا يعني أن معظم المساجد في المدينة لم تقم بناءا ً على تخطيط مسبق ،وأظهرت الدراسة أن
هناك نقصا ً في أعداد المساجد مقارنة بأعداد السكان والمصلين في المدينة ،وأن نصيب المصلي
من المساحة اإلجمالية والمساحة المبنية غير كاف .وأوصت الدراسة بضرورة وضع معايير
تخطيطية إلنشاء المساجد في المدينة وتوزيعها توزيعا ً عادالً يتناسب مع عدد السكان ،ووفق
المعايير التخطيطيّة المقترحة ،إلشباع حاجات الس ّكان من هذه الخدمات في مدينة السلط ،أوصت
كذلك بضرورة تطوير معايير تخطيط المساجد وذلك لتوظيفها في مجاالت التخطيط العمراني
المختلفة.
الكلمات المفتاحية :الكفاية  ،الكفاءة.
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Abstract
This study aims at determining and evaluating the spatial distribution
patterns of the mosques in Salt city for the year 2019, it also proposes
planning standards for mosques' establishment in the city, in addition to
assesses the future needs of the city, moreover, it proposes the best
distribution for it. Study used the descriptive method to achieve its goals,
where the data was collected from key informant, primary and secondary
sources, in addition to the field survey, when after, the data was being
analyzed by using "Near Neighbor Analysis, and Cartographic Analysis"
through "Geographic Information System (GIS)", and "Global Positioning
System (GPS)". The study has concluded that the pattern of mosques'
distribution in the city in is randomly, which means that most of the
mosques in the city were not been established according to previously set
plans. The study showed that there is lack in the number of mosques
compared with the number of population and prayers in the city, moreover,
the portion of one prayer from the total space and built-up area is
insufficient ,The study has recommended the urgency of developing
planning standards for mosques establishment in the city, and to have them
distributed fairly with accordance to the number of population, and
according to the recommended standards in the study to fulfill the needs
of services of population in Salt City. The study also recommends the
urgency of developing mosques' planning standards to be used in the
different areas of the urban planning.
Keywords: Adequacy, Efficiency.
مقدمة
ً يعتبر المسجد مركز اإلشعاع الروحي األول في المجتمع اإلسالمي ويحتل مكانة عالية ودورا
 فقد كانت أولى خطوات الرسول صلى هللا عليه وسلم عند تأسيس الدولة،كبيرا ً في المجتمع
 مؤكدا ً بذلك أهمية وعظم دور المساجد في المجتمع،اإلسالمية في المدينة المنورة هي بناء مسجد
 حيث لم يكن دور المسجد في السابق مقتصرا ً على أداء الصالة فقط بل تعداه إلى وظائف،اإلسالمي
.أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعليمية
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إن ما يميز المدينة اإلسالمية بشكل عام عن المدن األخرى هو وجود المسجد ،الذي يعتبر
العنصر العمراني البارز في نسيج المدينة ،ويمثل المسجد الجامع الموجود في المدينة مركزا
للتجمع العمراني ،حيث تتجمع حوله جميع األنشطة واالستعماالت التجارية واإلدارية ...الخ.
لقد تطورت المدن اإلسالمية المعاصرة ،وزادت مساحتها إضافة إلى عدد سكانها ،مما أدى
إلى تزايد إنشاء عدد كبير من المساجد في مختلف أرجائها بطرق مختلفة لتوفير أماكن للصالة،
وقد أثر نمط توزيع المساجد في هذه المدن تأثيرا ً كبيراً في النمط العام لتركيب هذه المدن.
مشكلة الدراسة
تطورت مدينة السلط واتسعت رقعتها العمرانية ،وازداد عدد سكانها مما أدى إلى إنشاء عديد
من الخدمات ومنها المساجد والتي بلغ عددها ( )93مسجدا ً في عام  .2019ولما كانت الكثافات
السكانية تختلف في توزيعها من منطقة إلى أخرى داخل المدينة ،فقد جاءت هذه الدراسة في محاولة
لتحديد نمط التوزيع المكاني للمساجد ،وبيان مدى انسجامها مع التوزيع الجغرافي للكثافات السكانية
وأيضا ً مدى كفايتها ألعداد السكان ،ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على األسئلة
البحثية التالية:


كم هي أعداد وأنواع المساجد داخل المدينة؟



ما مدى كفاية المساجد القائمة في المدينة من منظور عدد السكان؟



ما نمط التوزيع الجغرافي للمساجد داخل المدينة؟



ما مدى انسجام التوزيع الجغرافي للمساجد مع الكثافات السكانية المختلفة داخل المدينة؟



كم هي حاجة المدينة الحالية والمستقبلية من منظور معايير التخطيط العمراني؟

منطقة الدراسة
تقع مدينة السلط في وسط المملكة األردنية الهاشمية على بعد ( )28كم ²إلى الغرب من
العاصمة عمان ،وعلى بعد ( )80كم ²إلى الشرق من مدينة القدس في إقليم الجروف الصدعيّة
النافرة لهضبة شرقي األردن (الكردي ،1998 ،ص  ،)11وفلكيا ً على دائرة عرض ()33.2
شماالً ،وخط طول ( )35.44شرقاً ،وترتفع المدينة حوالي  1000-700عن مستوى سطح البحر،
باستثناء جبل يوشع الذي يرتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 1096م (الحبيس،2011 ،
ص .)91ويبلغ عدد سكانها ( )107874نسمة( ،اإلحصاءات العامة )2018 ،انظر (الشكل رقم.)1
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شكل ( :)1موقع منطقة الدراسة.
المصدر :عمل الباحثة اعتمادا على بلدية السلط الكبرى.
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أهداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 .1تحديد أعداد وأنواع ونمط التوزيع المكاني الحالي للمساجد في مدينة السلط لعام .2019
 .2بيان مدى كفاية وكفاءة المساجد القائمة في مدينة السلط لعام  ،2019من منظور معايير
التخطيط العمراني.
 .3اقتراح توطين وتوزيع مكاني لخدمات المساجد على اجزاء المدينة المختلفة ،بشكل يضمن
تحقيق العدالة النسبية.
الدراسات السابقة
اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على مجموعة من الدراسات السابقة والتي أهمها:
الدراسات باللغة العربية
دراسة (الحسن )1995 ،بعنوان (نمط توزيع المساجد في مدينة الرياض للفترة من 1968
إلى 1989م من الصور الجوية) ،حيث هدفت على التعرف على نمط التوزيع الس ّكاني للمساجد
التعرف على مواقع
في مدينة الرياض خالل الفترة من  1968إلى 1989م ،وذلك من خالل
ّ
المساجد في بعض أحياء المدينة القديمة والحديثة ،باستخدام تقنية تفسير الصور الجويّة والخرائط
المساحية ،ثم تحليل نمط التوزيع المكاني للمساجد باستخدام أسلوب اختبار الجار األقرب .وقد
أثبتت نتائج الدراسة أنه مع اختالف كثافة المساجد في أحياء المدينة والتي تتناسب مع كثافة السكان
فإن توزيعها يظل توزيعا ً متناسقا ً بفترة ثقة .%95
دراسة (الفوزان )2002 ،بعنوان" :أنماط التوزيع المكاني للمساجد في أحياء مختارة من
مدينة الرياض" .هدفت هذه الدراسة إلى تقويم توزيع الوضع الراهن للمساجد المحلية والجامعة
على مستوى أحياء مدينة الرياض ،واختار الباحث تسعة عشر حيا ً منها خمسة عشر من أحياء
المدينة القديمة .ثم حلل نمط التوزيع المكاني للمساجد باستخدام تحليل الجار األقرب .ونتج عن هذه
الدراسة وجود ( )247مسجدا ُ محليا ً وجامعا ً في خمسة عشر حيا ً من أحياء المدينة و( )65مسجداً
محليا ً وجامعا ً في أربعة من األحياء الحديثة .كذلك أثبتت نتائج الدراسة أنه مع اختالف كثافة
المساجد في أحياء المدينة .فإن توزيع المساجد يمثل توزيعا ً متناسقا ً أو( مشتتاً) .عند مستوى داللة
( ،)0.05بينما اختلف الوضع بالنسبة للمساجد الجامعة حيث أظهرت النتائج أن توزيع المساجد
الجامعة يظل توزيعا متناسقا ً عند مستوى داللة ( )0.05في خمسة أحياء فقط من األحياء التي
درست .وتبين أن نمط توزبع المساجد المحلية في األحياء المختارة نمط غير متناسق ،مما يعني
أن هناك خلالً في توزيع المساجد الجامعة في األحياء المختارة من مدينة الرياض.
دراسة (أحمد ورشدي )2004 ،بعنوان" :التخطيط المكاني للخدمات الصحيّة في منطقة
ضواحي القدس الشرقيّة باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافيّة  ،"GISرسالة ماجستير ،جامعة
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النجاح الوطنيّة ،هدفت هذه الدراسة إلى بيان كفاءة وتوزيع الخدمات الصحيّة في محافظة القدس
وسهولة الوصول إليها ،واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي وكذلك المنهج التحليلي باستخدام
برنامج  GISوهي ( .)Statistical and Spatial Analysisوأهم نتائجها أن منطقة الدراسة
تعاني من مشكلة سوء توزيع الخدمات الصحيّة على المستويين المحلي واإلقليمي ،وكذلك ضعف
صة في الريف.
أداء وكفاءة معظم المراكز الصحيّة خا ّ
دراسة (الحضرمي )2005 ،بعنوان (التوزيع الجغرافي لمساجد الجمعة في مدينة جدة:
دراسة حالة النطاق اإلداري لبلدية العزيزية) ،تناولت الدراسة بتحديد نمط التوزيع الفعلي األمثل
ألحد المظاهر الهامة جدا ً والتي تتمحور حولها الحياة اليومية في المدن اإلسالمية وهي مساجد
الجمعة .وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على خصائص وأنماط التوزيع الجغرافي
للمساجد في أحياء بلدية العزيزية ،ركزت على تحديد أهم العوامل المؤثرة في هذا التوزيع،
والتعرف على الخصائص المكانية له ،وتقييم الطاقة االستيعابية للمساجد وما يرتبط بها من خدمات
أخرى مساندة ،ومن ثم الوقوف على مدى كفاية هذه المساجد لخدمة سكان المنطقة .ولذلك فقد
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لوصف الظاهرة كيفيا ً وكمياً ،باإلضافة إلى استخدام منهج التحليل
المكاني معتمدة على عدد من األساليب كأسلوب التحليل الكارتوجرافي ،واألسلوب اإلحصائي من
خالل تطبيق العديد من الطرق اإلحصائية لتحليل البيانات األساسية ،وقد اعتمدت هذه الدراسة
بشكل أساسي على المعلومات التي جمعت من الميدان ،وذلك من خالل اتخاذ االستبانة أداة رئيسية
لجمع البيانات بغية الوصول لتحقيق فرضيات الدراسة .وقد تم في هذه الدراسة إبراز تطور التوزيع
العددي والمكاني لمساجد الجمعة خالل الفترة من (1424-1393هـ) .كذلك عمدت الدراسة إلى
تحليل التوزيع الجغرافي للمساجد ،وبينت أنماطها المكانية .هذا وقد أوضحت التحليالت اإلحصائية
أن هناك تباينا ً في التوزيع العددي لهذه المساجد بين األحياء ،وكذلك في أعداد السكان المخدومين،
وفي متوسطات المساجد المخدومة .وتوصلت الدراسة إلى أهم العوامل التي أسهمت في اختيار
المصلين لمساجد معينة للصالة فيها .وفي ضوء نتائج البحث تم تحديد بعض التوصيات التي تؤكد
على الخصوصية الدينية ،وتؤكد على ضرورة رسم سياسات حضرية من شأنها تنظيم توزيع
المساجد على األحياء السكنية بشكل متوازن بالقدر الذي يم ّكن األفراد من أداء واجباتهم الدينية
بيسر وسهولة.
دراسة (شحادة )2010 ،بعنوان "أثر التصميم العمراني على تفعيل دور المساجد في قطاع
غزة باستخدام  ،"GISتناولت الدراسة نشأة المسجد ودوره السابق ومدى فقدان المسجد لدوره
والعوامل التي ستؤدي إلى استعادة هذا الدور ،إضافة إلى دراسة أهم العناصر الواجب توفرها في
المساجد لتحقيق المعايير التصميمية الالزمة ،كما تناول البحث آلية التخطيط المكاني للمساجد
باستخدام  GISوكذلك إجراء التحليل والتقييم لواقع التوزيع المكاني من خالل المقارنة الموضوعية
بالمعايير التخطيطيّة لمساجد في حاالت دراسية أخرى .وهدف البحث إلى إيجاد معايير لتقوية دور
المسجد في النسيج الحضري من خالل تحليل واقع التوزيع المكاني الذي يلبي احتياجات المجتمع
المحلي في مدينة غزة ،كذلك تقديم مقترح لتوزيع مكاني أفضل وأكفأ للمساجد في منطقة الدراسة.
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دراسة (الحازمي )2013 ،بعنوان" :التوزيع الجغرافي للمساجد بمدينة مكة المكرمة" ،سعت
الدراسة إلى تحليل التوزيع الجغرافي الحالي للمساجد بمختلف نواعها في قطاع وأحياء مدينة مكة
المكرمة ،ومعرفة العوامل الجغرافية المؤثرة فيها ،وتصنيفها في مجموعات تبرز خصائصها
المكانية ،من خالل عدة أسس نوعية وكميّة ،من ثم تقييم مدى كفاءة الخدمة؛ باالستناد على عدة
معايير تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للسكان واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت
الدراسة عدة اساليب كمية كان من ضمنها أسلوب صلة الجوار ،وتوصلت الدراسة إلى أن توزيع
المساجد غير متكافئ على كافة اجزاء المدينة؛ اذ تتركز في أحياء القلب القديم والمناطق االنتقالية
وتقل كلما اتجهنا إلى أطراف المدينة ،كما اثبتت الدراسة كفاءة توزيع المساجد المحلية؛ على
العكس من مساجد الجمعة ومصليات العيد؛ حيث لم تراع االلتزام بالمعايير التخطيطية الموضوعة
من قبل الدولة.
دراسة (الطعاني والفناطسة )2017 ،بعنوان" :التحليل المكاني لتوزيع المساجد في مدينة
معان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية" يهدف هذا البحث إلى تقييم التوزيع المكاني للمساجد
في مدينة معان ،باالضافة إلى التعرف على نمط التوزيع المكاني لها باستخدام  ،GISوتم االعتماد
على المنهج الوصفي التحليلي المستند على االساليب الكمية وتوصلت الدراسة إلى وجود تباين
مكاني في توزيع المساجد بين احياء المدينة ،بالنظر إلى حجم ومساحة االحياء؛ وعليه فان التوزيع
الحالي للمساجد بمدينة معان ال يحقق العدالة.
الدراسة باللغات األجنبية
دراسة (ابو خاطر )2002 ،بعنوان“GIS applications in urban planning and :
” design: The case of site allocationهدفت هذه الدراسة إلى توضيح ست استخدامات
ألنظمة المعلومات الجغرافيّة في التصميم التخطيط الحضري وبيان أهميّة هذه األنظمة في تخطيط
إستخدامات وتوزيع وتقييم األراضي .واستخدمت هذه الدراسة نظم المعلومات الجغرافيّة GIS
لتطبيق أهداف الدراسة في الخدمات الصحيّة وتوصلت بوضع نموذج لمستشفى كامل الكادر
وإنشاء قاعدة بيانات وتحديد المعايير للخدمات الصحيّة.
دراسة  Panagiotis Mitropoulesوآخرون ( )2006بعنوان“Abiobjective :
 model for the locational planning of hospitals and health centersهدفت هذه
الدراسة إلى دراسة المواقع الحاليّة للخدمات الصحيّة ،وتخصيص مواقع أكثر أمثليّة من المواقع
القائمة لتحسين ومعالجة العيوب في المواقع .واستخدمت الدراسة  GISوالمعلومات اإلحصائيّة
المتوفرة .وأبرز نتائج هذه الدراسة ضرورة تطبيق الحلول العلميّة بهدف الوصول إلى األهداف
اإلستراتيجيّة التخطيطيّة واالستخدام األمثل للموارد.
دراسة  )2010( IremAyhan, K. MertCubukcuبعنوان Explaining historical
urban development using the locations of mosques: (A GIS/spatial
 statistics–based approach) in Applied Geographyحاولت الدراسة االجابه على
السؤال حول ما إذا كان باإلمكان تقريب التطور التاريخي لمدينة كبيرة الحجم مثل أزمير ،باستخدام
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البيانات الجغرافية والفئوية والتاريخية لـ  525مسجدا ً تم بناؤها في أزمير (تركيا) من عام -1550
 2008مع الخرائط العمرانية لنفس الفترة ،تم استخدام تحليالت احصائية تستند إلى نظم المعلومات
الجغرافية المكانية ،وتوصلت الدراسة إلى أن التوزيع المكاني للمساجد في المدينة يرتبط ارتباطا ً
وثيقا ً بالتنمية الحضرية.
دراسة  IshakChe Abdullahوآخرون ( )2013بعنوان Travel Behavior and
 Landuse Planning: The planning of mosque in Shah Alam, Selangorهدفت
إلى دراسة اختيار الذهاب إلى المسجد في منطقة شاه عالم ودراسة تأثير الشكل الحضري على
اختيار وسلية الذهاب إلى المسجد ،حيث استخدمت الدراسة استبيان احتوى على العديد من
المتغيرات الهامه منها طريقة الذهاب للمسجد والمسافه والديمغرافية االجتماعية وغيرها ،جمعت
البيانات من سكان ثالث مناطق في أحياء شاه عالم ،اختيرت عينه عشوائية مكونه من 300
شخص ،أظهرت الدراسة أن الشكل الحضري يؤثر على المصلين من حيث وسيلة الذهاب مشيا ً
على األقدام على الرغم من أن العالقة ضعيفة إال أن الناس يميلون إلى الذهاب بالسيارة ،كما
أظهرت النتائج أن الناس يميلون للمشي أكثر عندما تقل المسافه عن  500م.
منهجيّة الدراسة
حيث جمعت بيانات الدراسة عن طريق تغطية واسعة لألدبيات النظرية المكتبية واإللكترونية
التي تبحث في موضوع توزيع المساجد وأنماطها المكانية و مراجعة عدد من الرسائل الجامعية
والبحوث األكاديمية ذات الصلة بالموضوع إلثراء البحث وتوجيه مساره  ،باالضافة الى مراجعة
أدلة معايير تخطيط المساجد في عدد من الدول العربية واختيار المالئم منها للحالة األردنية .كذلك
تم مراجعة مديرية أوقاف مدينة السلط لمعرفة أهم معايير بناء المساجد المعتمدة في األردن
وطبيعتها ،وقد تبين أنه ال يوجد في األردن معايير تخطيط معتمدة أو مطبقة في هذا المجال ،لذلك
تم دراسة ومراجعة معايير تخطيط المساجد المتاحة والمعمول بها في عدد من الدول العربية
وهي -:السعودية وليبيا والكويت ،وبمقارنة ظروف إنشاء المساجد في األردن مع إنشاء المساجد
في الدول العربيّة الثالث ،تبين أن الحالة األردنية تتشابه وتنسجم مع التقسيم السعودية ،لذلك وقع
االختيار على بعض معايير تخطيط المساجد السعودية لتطبيقها على تخطيط المساجد في منطقة
الدراسة.
معايير التخطيط العمراني المطبقة في الدراسة
اعتمدت في الدراسة معايير التخطيط العمراني التالية:
 .1نسبة عدد المصلين إلى اجمالي عدد السكان وهي .%25
 .2عدد السكان لكل مسجد .750
 .3عدد المصلين لكل مسجد .125
 .4نصيب المصلّي من المساحة اإلجماليّة  4م.²
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 .5نصيب المصلّي من المساحة المبنية او المسقوفة 1.6م.²
 .6نطاق الخدمة (نصف القطر  500م.)²
المصدر :عمل الباحثة اعتمادا على دليل المعايير التخطيطية للخدمات –الرياض.

منهج واساليب تحليل البيانات
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها ،من خالل استخدام أساليب التحليل
التالية:
 .1أسلوب التحليل االحصائي المكاني :حيث تم استخدام أسلوب الجار األقرب في دراسة األنماط
المكانيّة لتوزيع المساجد وتحليلها ،لتوزيع المساجد في مدينة السلط ،والجار األقرب هو
أسلوب إحصائي لقياس درجة تركز نقاط الظاهرة قيد الدراسة ،إذ يربط األسلوب بين كثافة
نقاط الظاهرة المدروسة ،ومتوسط المسافة ألقرب جار وهي المسافة بين كل نقطة وأقرب
نقطة مدروسة لها (غنيم ومسمار.)2008 ،
 .2أسلوب التحليل الكارتوجرافي :حيث تم توظيف نظم المعلومات الجغرافيّة ممثلة ببرمجيّة
 )Version 10.2( ArcMapفي تحديد أنماط التوزيع المكاني للمساجد القائمة والمطلوبة
مستقبالً ،وذلك اعتمادا ً على قاعدة البيانات الجغرافية للمساجد في منطقة الدراسة ووفق
الخطوات البحثية التالية :
أ .حصر المساجد الموجودة في المدينة من حيث أنواعها وأعدادها ومساحاتها ،وجمع
البيانات األخرى المتعلقة بها.
ب .استخدمت تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع ))Global Positioning System
( )GPSفي تحديد اإلحداثي السيني والصادي لكل مسجد من المساجد الموجودة في
المدينة ،حيث استخدمت الباحثة جهاز  GPSمحمول باليد بدقة  5متر تقريباً.
ج .صممت قاعدة بيانات خاصة بالمساجد الموجودة في المدينة إعتماداً على ما تم جمعه من
بيانات ومعلومات من المصادر المختلفة والمسح الميداني .وتضمنت قاعدة البيانات
الطبقات التالية :


طبقة الحدود االدارية للمدينة.



طبقة المساجد .

 طبقة أحياء المدينة السكنية.
تتكون مدينة السلط من عشرون حياً .حيث بلغ اكبر االحياء مساحة في مدينة السلط هو حي
السرو وبلغت مساحته ( 7.442كم ،)²بينما بلغت مساحة الحي األصغر في المدينة وهو حي
الجدعة (0.1177كم.)²
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شكل ( :)2االحياء في منطقة الدراسة.
المصدر :عمل الباحثة اعتمادا على بيانات بلدية السلط الكبرى.

أ.

طبقة الكثافات السكانية

تختلف الكثافة السكانية في أحياء المدينة من حي آلخر وذلك بسب عدة عوامل منها موقع
الجامعات وتوفر الخدمات والبنى التحتية  ،حيث نالحظ الكثافة السكانية العالية التي تتمركز في
اطراف المدينة حيث بلغت اعلى كثافة سكانية في حي كفرهودا  ،بينما بلغت اقل كثافة سكانية في
حي الجدعة .
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شكل ( :)3الكثافة السكانية الحياء مدينة السلط.
المصدر :عمل الباحثة اعتمادا على دائرة االحصاءات العامة.

ب .طبقة الطرق والشوارع والساحات.
تعتبر الشوارع جزءا ً ال يتجزأ عند القيام بأي عملية تخطيطية  .لذلك يجب أن تؤخذ بعين
اإلعتبار طبيعة الشوارع ونوعها في المدينة وذلك لتوفير سهولة الوصول لدى مرتاد الخدمة
وتجنبه العناء والمشقه لدى وصوله لتلك المساجد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2021 )11(35

 1868ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "كفاية وكفاءة خدمة المساجد في مدينة السلط  2019بـ " ......

شكل ( :)4الشوارع في منطقة الدراسة.
المصدر :عمل الباحثة اعتمادا على بيانات بلدية السلط الكبرى.

جـ .إعتمدت الدراسة ألغراض تحليل البيانات خريطة منطقة الدراسة التي تم إعدادها وفق مسقط
نظام التربيع الفلسطيني ( ،)Cassiniوهذا النظام هو النظام المستخدم في دائرة اإلحصاءات
العا ّمة في المملكة األردنية الهاشميّة.
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مفاهيم ومصطلحات الدراسة
الكفاية :الكفاية يقصد بها في هذه الدراسة اإلنسجام واإلتساق بين اعداد المساجد المتاحة
حيث وجد في منطقة الدراسة مساجد محلية ومصليات (وهي عبارة عن مساحات صغيرة مسقوفة
بعضها ضمن مباني تجارية او مناطق حرفية وصناعية وال يوجد فيها مؤذن بصفة رسمية)
ومصليات للنساء .واعداد السكان والمصلين وفق معايير التخطيط العمراني بمعنى مدى كفاية
المساجد القائمة او المتاحة العداد السكان والمصلين وفق معايير التخطيط العمراني.
الكفاءة :الكفاءة يقصد بها في هذه الدراسة نمط توزيع المساجد ومدى انسجامه مع الكثافات
السكانية بمعنى مدى تحقيق نمط توزيع المساجد القائمة لمبدأ العدالة النسبية المكانية.
كفاية المساجد القائمة في مدينة السلط لعام 2019
تبين من خالل مقارنة أعداد المساجد مع أعداد السكان من منظور التخطيط أن عدد المساجد
غير كاف ومنتشرة بشكل عشوائي ،حيث أظهرت نتائج المسح الميداني للمساجد في منطقة الدراسة
لعام  2019المؤشرات والمعطيات التالية :
أ.

ال يوجد فرق بين المسجد المحلي والمسجد الجامع في األردن وال يوجد مصلى عيد معين بل
يترك أمر تحديده كل عيد لوزارة األوقاف ومديرياتها المختلفة.

ب .يوجد في منطقة الدراسة ما مجموعه ( )93مسجدا ً بما في ذلك المصليات ومصليات النساء،
بمساحة اجمالية تصل إلى ( )132162م( ²الشكل رقم .)2
ج .وصلت المساحة المبنية أو المسقوفة للمساجد في المدينة إلى نحو ( )63839م.²
د.

بلغ عدد سكان مدينة السلط المقدّر لبداية عام  2019نحو ( )107874نسمة (دائرة
االحصاءات العامة.)2018 ،

ه.

وفق معيار نسبة عدد المصلين من إجمالي السكان وهي ( ،)%25فقد بلغ عدد المصلين في
المدينة نحو ( )26969مصلياً ،وبذلك يكون هناك حوالي ( )1160نسمة لكل مسجد ،وهناك
( )290مصليا ً لكل مسجد.

و .بلغ نصيب الفرد الواحد من المساحة اإلجمالية في المدينة نحو ( )1.2م ²أ ّما نصيب المصلي
فيصل إلى ( )4.9م.²
ز .وصلت المساحة المسقوفة او المبنية للمساجد في المدينة إلى حوالي ( 63839م )²وبذلك
يكون نصيب الفرد في المدينة من المساحة المبنية أو المسقوفة حوالي (0.59م .)²أ ّما نصيب
المصلي من المساحة المسقوفة فيصل إلى ( 2.37م.)²
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شكل ( :)5المساجد القائمة في مدينة السلط.
المصدر :عمل الباحثة اعتمادا على المسح الميداني.

تظهر لنا الخريطة أعاله توزيع المساجد القائمة في مدينة السلط لعام  . 2019حيث تظهر لنا
العشوائية في توزيع المساجد القائمة وعدم تواجدها في األماكن المثلى .
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جدول ( :)1معايير التخطيط المقترحة.
مدينة السلط
نصيب المصلي من المساحة المبنيّة م²
نصيب المصلي من المساحة اإلجمالية  /م²
نصيب الفرد من المساحة المبنية  /م²
نصيب الفرد من المساحة اإلجمالية  /م²
المساحة المبنيّة م²
إجمالي مساحة المساجد م²
عدد المصليّن
عدد المساجد
عدد السكان لبداية عام 2019

2.37
4.9
0.59
1.2
63839
132162
26969
93
107874

المصدر :عمل الباحثة.

بمقارنة مؤشرات الوضع القائم للمساجد في المدينة مع معايير التخطيط المقترحة تبين ما يلي
(الجدول رقم .)2
 .1أعداد المساجد على مستوى المدينة غير كافية مقارنة بأعداد الس ّكان وأعداد المصلين.
 .2نصيب المص ّلي على مستوى المدينة من المساحة اإلجمالية غير كافٍ .
 .3نصيب المصلّي على مستوى المدينة من المساحة المبنيّة للمساجد غير كافٍ .
جدول ( :)2الوضع القائم للمساجد الموجودة في المدينة في ضوء معايير التخطيط المقترحة.
المؤشرات والمعايير
عدد الس ّكان القائم
عدد األفراد لكل مسجد
عدد المصلّين اإلجمالي
عدد المصلّين لكل مسجد
نصيب المصلّي من المساحة اإلجماليّة م.²
نصيب المصلّي من المساحة المبنيّة م.²

مؤشر الوضع
القائم
107874
1160
26969
290
 2م²
 2.37م²

معيار التخطيط

الفجوة

750

سالبة (نقص)

125
 4م²
 1.6م²

سالبة (نقص)
سالبة (نقص)
موجبة

المصدر :عمل الباحثة.
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كفاءة خدمة المساجد القائم في مدينة السلط لعام 2019
تبين باستخدام أسلوب تحليل الجار األقرب في برمجية  ArcGISأن قرينة التوزيع =
( .)0.89وبذلك يكون نمط توزيع المساجد في مدينة السلط ككل عشوائياً؛ ألنه أقرب إلى الواحد
صحيح .يترتب على نمط التوزيع العشوائي للمساجد أثار سلبية فيما يتعلق باشباع حاجات السكان
من خدمات المساجد ،وللحد من هذه اآلثار السالبة وايجاد نمط توزيع اكثر انتظاما ً وتحقيق توزيعا ً
عادالً للمساجد؛ فقد تم تحديد عدد ومواقع المساجد المطلوبة اعتمادا ً على نطاق الخدمة (نصف
القطر 500م) المقترح لكل مسجد قائم كما يلي:
 .1بلغ عدد المساجد التي تحتاجها المدينة حتى تصبح خدمات المساجد كافية لعام  2019نحو
 51مسجد موزعة كالتالي (الشكل رقم .)6
 .2المساجد القائمة تتوزع وفق نطاق خدمة نق  500م كما هو في (الشكل رقم .)7
 .3يقترح توزيع المساجد المطلوبة وفق نطاق خدمة نق 500م (الشكل رقم .)8
 .4وإعتمادا ً على قرينة الجار األقرب؛ حدد نظاق خدمة كل مسجد من المساجد القائمة وفق
معايير التخطيط المقترحة بمسافة معيارية مقدارها ( )500م ،²وقد مثلت هذه المسافة نصف
قطر دائرة تحيط بكل مسجد من المساجد القائمة في المدينة والبالغ عددها ( )93مسجد.
 .5وبتوطين المساجد المطلوبة لعام  2019إلى جانب المساجد القائمة تصبح منطقة الدراسة
مغطاة بصورة أفضل بالمساجد (الشكل رقم .)9
بلغ عدد المساجد المطلوبة لسد حاجة منطقة الدراسة من خدمات المساجد بنحو ( )51مسجداً
وفق معايير التخطيط المطبقة في هذه الدراسة ( الشكل رقم .) 6
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شكل ( :)6المساجد التي تحتاجها منطقة الدراسة حسب معايير التخطيط العمراني المطبقة لعام
.2019
المصدر :عمل الباحثة.
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شكل ( :)7نطاقات الخدمة للمساجد القائمة اعتمادا ً على قرينة الجار األقرب.
المصدر :عمل الباحثة.

تظهر لنا الخريطة أعاله نطاق الخدمة للمساجد القائمة لعام .حيث تم أخذ دائرة نصف قطرها
 500م ²تحيط بالمساجد القائمة وهي تمثل نطاق الخدمة للمساجد القائمة ،والهدف منها معرفة
تغطية المساجد القائمة التي تضمن سهولة الوصول لحد أقصاه  500م.²
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شكل ( :)8نطاقات الخدمة للمساجد المطلوبة لعام  2019اعتمادا ً على قرينة الجار األقرب.
المصدر :عمل الباحثة.

هنا تم وضع نطاق خدمة للمساجد المطلوبة والبالغ عددها  51مسجد وذلك عن طريق دائرة
نصف قطرها  500م ²أيضاً ،وفق المعايير الطبقه في هذه الدراسة.
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شكل ( :)9نطاقات الخدمة للمساجد القائمة والمطلوبة في منطقة الدراسة لعام .2019
المصدر :عمل الباحثة

هنا تم تغطية مدينة السلط تقريبا ً بالمساجد القائمة والمطلوبة بنطاق خدمة نصف قطره 500م²
بحيث يضمن سهولة الوصول لجميع مرتادي المساجد.
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النتائج والتوصيات
بناءاً على ما تقدم توصلت الدراسة للنتائج التالية:
 .1إن أعداد المساجد في المدينة غير كافية مقارنة بأعداد السكان وأعداد المصلين لعام .2019
 .2نصيب المصلي على مستوى مدينة السلط من المساحة االجمالية غير كافٍ .
 .3نصيب المصلي على مستوى مدينة السلط من المساحة المسقوفة غير كافٍ .
 .4تحتاج مدينة السلط في عام  2019إلى ( )51مسجدا ً فضالً عما هو قائم عليه ،لتصبح خدمة
المساجد كافية.
 .5خدمة المساجد ال تتسم بالكفاءة ألن نمط توزيع المساجد في مدينة السلط عشوائي.
 .6خدمة المساجد ال تتسم بالكفاءة ألن نطاق تأثير المساجد القائمة ال يغطي أجزاء من منطقة
الدراسة.
 .7ما تقدم من نتائج يؤكد حقيقة أنه لم تقم مواقع المساجد في منطقة الدراسة على أساس تخطيط
مسبق ،وإن ّما حسب توفر قطعة األرض والوقف؛ مما أدى إلى سوء توزيع المساجد في منطقة
الدراسة.
التوصيات
بناءاً على ما تقدم فإن الدراسة توصي بما يأتي:
 .1العمل على توفير ( )51مسجد إضافي في عام  2019وذلك لسد النقص الموجود في منطقة
الدراسة .ولتصبح خدمة المساجد في المدينة كافية.
 .2ضرورة توفير دليل خاص بمعايير تخطيط المساجد ليس فقط على مستوى منطقة الدراسة
وانما على مستوى األردن ككل.
 .3ضرورة تطبيق المعايير التخطيطيّة عند بناء المساجد والتغيير بتفاصيلها.
 .4توطين المساجد المطلوبة بصورة تحقق كفاءة خدمة المساجد ممثلة بعدالة توزيع الخدمة.
 .5اقتراح منطقة فراغ بمساحة  10دونمات تقع عند الحدود الخارجية لمنطقة التنظيم لتكون
مصلى عيد ،على أن يتم تزويدها بالخدمات الالزمة.
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