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 املقدمة

، حيث وأنشطتهالسكان وفعالياته  حتظى املدينة ابهتمام كبري من قبل املتخصصني بدراستها، كوهنا مركزا لتجمع

معقد ملختلف استعماالت األرض ، إذ حياول املتخصصون عضوي  تعد من ابرز مظاهر احلضارة البشرية بوصفها تنظيم

يف املدينة ، لكي  األنسانتكون الظاهرات البشرية داخل املدينة مرتبة مبا يتناسب وحاجات  أناحلضري  يف التخطيط

. إذ حدوث فوضى كالتجاوز على األراضي اجملاورة  تؤدي الوظائف حتركها يف احلدود املسموح هبا ضمن استعماالهتا دون

 املخصصة داخل التصميم األساسي يؤدي إىل بروز ظاهرة التجاوزات املختلفة على خلل يظهر على االستعماالت أي أن

عن الزايدة يف حجم سكان  التصميم األساسي ، ومنها التجاوزات السكنية على األراضي غري املخصصة هلا والنامجة

 األنسانالسكنية . فالسكن يدخل ضمن تطلعات  ر يف الوحدةاملدينة ، مما يتطلب وحدات سكنية تليب تعدد األس

 داخل املدينة وأتثريات ذلك على جممل أدائهومستوى  األنسانالتأثري على معنوايت  الضرورية وحاجاته ، والذي به ميكن
  احمللي لسكاهنا. اإلنتاج

رز ذلك مستوايت سكنية متباينة فأب استقطبت مدينة البصرة السكان من خمتلف األصول واألعراق واملستوايت ،

انجتة عن تفاوت املستوى العمراين والطبقي مما انعكس ذلك على  -كأية مدينة يف العامل  -افضت إىل وجود مشاكل 

والبيئة ، إذ  إىل عدم وجود التوازن بني حتقيق رغبات السكان واعتبارات السكن أدالوالسكين ، مما  املستوى االجتماعي
 وقد تعرض إىل تطور وتغري خالل مسرية حياته. اولة األوىل لإلنسان يف التفاعل مع البيئة والسيطرة عليها،ميثل السكن احمل
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 ثبحأهداف ال

احلضرية ملدينة البصرة ،  اليت حدثت على استعماالت األرض ()يهدف البحث إىل دراسة واقع التجاوزات 

خصائص السكن يف هذه املدينة ، وسوف حناول يف هذا و  وذلك من خالل دراسة اخلصائص االقتصادية واالجتماعية

فضال  هذه التجاوزات وتوزيعها املكاين واجتاهاهتا واآلاثر البيئية النامجة عنها داخل املدينة،أنواع ببيان  أهدافهالبحث بلوغ 
  مدينة البصرة . أحياءعن إسقاطها فعليا على خرائط التوزيع لبيان اخلطر الذي تتوزع به داخل 

السكان االقتصادية  لبلوغ هذه األهداف مت إعداد استمارة استبيان تشمل املتغريات املتعلقة خبصائصو 

اختيار العينات الداخلة يف الدراسة بتطبيق  واالجتماعية واملسكن واستعماالت األرض يف املدينة ، مث مت بعد ذلك

مدينة البصرة ، معتمدا  أحياءميع التجاوزات اليت حدثت يف املسح امليداين جل العينة العشوائية املنتظمة ، مث إجراء أسلوب

استمارة استبيان )امللحق  ( 1720. وقام الباحثون بتوزيع ) 1/101111خارطة تفصيلية للمدينة ذات مقياس  على

وكان ذلك عن طريق مقابلة الباحثون مباشرة برب  من جممل الوحدات السكنية املتجاوزة ، % 70( ، إي بواقع 1
 غيابه ، هبدف احلصول على اقصى درجة من املعرفة الصحيحة. األسرة يف حال أفراداحد  أوألسرة ا

  حدود البحث

( نسمة 917101سكاهنا ) واليت بلغ جمموع 7كم(191)حدد البحث بدراسة مدينة البصرة البالغة مساحتها 

ة قطاعات )خارطة أ( واملدين 6على  يتوزعون 7( نسمة /كم012110وبكثافة سكانية عامة بلغت ) () 7110عام 

 ( ، كما تناول البحث التجاوزات املتمثلة بكل7السبعة حملافظة البصرة )خارطة  ضيةقهي مركز لقضاء البصرة إحدى األ
 من)التجاوزات السكنية ،احملال التجارية ، معامل البلوك ، مواقف السيارات (.

                                                           

() التخطيطية وابلتعدي على ارضي املنافع العامة واستغالهلا للمنفعة  القوانني واهليئاتبناء قام يف غياب  أيون على انه ثاي الباحيعرف التجاوز حسب ر
 استخدامات جديدة غري مالئمة ذات طابع عشوائي غري منتظم. الشخصية وحتويلها إىل

()7110البصرة لعام  مت احتساب عدد السكان من خالل إحصاءات املركز التمويين الرئيسي يف حمافظة. 
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 (1خارطة )

 
 701111أ/  رية، مقياس الرسمااإلدلبصرة ، الشعبة الفنية ؟ خارطة مدينة البصرة : مديرية بلدية حمافظة ااملصدر 

،7110 
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 (7خارطة )

 

 :املصدر

 7110، 1/701111رة اإلدارة ،مقياس الرسم مديرية بلدية حمافظة البصرة ، الشعبة الفنية ،خارطة البص
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  الواقع السكين يف مدينة البصرة

الدميوغرايف واالقتصادي واملساحي  خاصة كونه يكشف عن الوضع أمهية مدينة أيةيعد الواقع السكين يف 

سكان مدينة البصرة على  أعدادهناك تباين واضح يف  أنإىل  نشري أنواالجتماعي لسكاهنا ، ومن اجلدير ابلذكر 

 داداتمعظم الزايدات يف املدينة كانت واضحة على مستوى التع أن( 1يتبني من )اجلدول  مستوى قطاعاهتا حيث

للفرتة من  أيوحرب اخلليج ،  اإليرانية السكانية يف احملافظة بشكل عام واملدينة بصورة خاصة انمجة عن احلربني العراقية

االقتصادي يف عقد التسعينات على سكان املدينة )منطقة الدراسة  . فضال عن تداعيات احلصار7112-1901عام 

معظم  عادت 2/1/7112 أحداثاملدينة ، إال انه بعد  أوان سواء احملافظة كبرية من السك  أعداد ( وما رافقها من نزوح

( 917101إىل ) 1992 ( نسمة لعام600001هذه األعداد السكانية من خارج وداخل القطر لريتفع عددهم من )

األعداد شكلت ضغطا على الوحدات  ، وهذه7110( نسمة لعام  716611نسمة ، وبزايدة مطلقة مقدارها )

ومبواصفات هندسية منتظمة وخاصة الذين لديهم قدرة شرائية وذات  ية املوجودة فعال وقيام البعض ببناء مساكنالسكن
  مستوى اقتصادي مرتفع.

 ( 1)جدول 

 7002-1222البصرة للفرتة من ة املطلقة يف مدينة د عدد السكان والياغريت

 1222 7002 ادة املطلقةي ال
 التعداد

 القطاع

 ارشالع 111212 106002 17701

 الرابط 177110 122217 11791

 قلاملع 116290 109721 17026

 اخلورة 92201 127022 20129

 عريبال جاخللي 122212 717260 61677
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 1222 7002 ادة املطلقةي ال
 التعداد

 القطاع

 بلةقال 02621 22212 71129

716611 
 نةياملد 600001 917101

 نة من احملافظةياملد % 11.12 12.26

 ظةافاحمل 1006110 1009691 222710

 ماد على:عتني ابالثاملصدر: عمل الباح

)حمافظة البصرة (،  1902وزارة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة   .1
 .7/1، ص  1900

 ، غري منشورة .7110 السكان لعام أعدادوزارة التجارة ، املركز التمويين الرئيس يف حمافظة البصرة ، بياانت  .7

وعشوائية وال ختضع للشروط  الدولة وبناء مساكن غري منتظمة أراضيبعض اآلخر فقد قام ابلتجاوز على ال أما

مجالية املظهر العام لبيئة املدينة ، خاصة وان معظم املتجاوزين  مظهرا ال يتالئم مع أصبحتالصحية واهلندسية ، حبيث 

الف  111منهم يبلغ مستوى الدخل لديهم دون  %22.1 أناحملدود ، إذ تبني من االستبيان  هم من ذوي الدخل

الف دينار عراقي ، فيما كان  711-111منهم يرتاوح مستوى الدخل لديهم ما بني  %06.6دينار عراقي ، وان 

الف دينار عراقي . وتشكل نسبة هؤالء القادمني من  711منهم يزيد مستوى الدخل لديهم يزيد عن  %1 1هناك 

 األخرى اإلداريةاجملموع الكلي للمتجاوزين ، وشكلت نسبة القادمني من الوحدات  من %11.2 خارج حمافظة البصرة

من  % 70داخل مدينة البصرة  من اجملموع الكلي للمتجاوزين ، والنسبة املتبقية كانوا من % 61.2حملافظة البصرة 

( من جمموع التجاوزات الكلية %22.0) 7112للتجاوزات سنة  اجملموع الكلي للمتجاوزين . وقد بلغت اعلى نسبة

 يف مدينة البصرة
 (.7)ملحق 
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ما ينبغي توفره يف مدينة  األخذ بنظر االعتبار الواقع السكين للمدينة ، إذ أمهيةمن خالل ما تقدم يتبني لنا 

( نسمة  917101لتستوعب حجما سكانيا فعليا يبلغ ) ( وحدة سكن171161البصرة من الوحدات السكنية هو )

 ( نسمة ، يف106002( يف قاطع العشار ليسكنها )71192البصرة ، ابفرتاض وجود ) ني على قطاعات مدينة، موزع

وحدة سكن لتسكن فيه  ( 11620( و )70911( و )72610( و )10901( و )71107حني يفرتض وجود )

( نسمة يف كل من قطاعات الرابط 22212) ( و717260( و )127022( و )109721( و )122217)
 (.1( و)جدول 7على التوايل . )جدول  املعقل واخلورة واخلليج العريب والقبلةو 

( ملدينة البصرة عام %02.26) تعدد األسر يف الوحدة السكنية يبلغ نسبة أن( 7يظهر من معطيات )اجلدول 

ر ( وحدة سكن، بلغ يف قاطع العشا02117بلغ ) العجز السكين يف مدينة البصرة قد أنوهذا يعين  7110

( و 16122( و )6110( وحدة سكن يف قاطع الرابط ، وبلغ )6711) ( وحدة سكن يف حني بلغ11119)

وبذلك  .7110 ( وحدة سكن يف كل من املعقل واخلورة واخلليج العريب والقبلة على التوايل عام7019) و (11702)
 ( وحدة سكن.21100الغ )والب ( على إمجايل املوجود السكين الفعلي% 21.2بلغت نسبة العجز حوايل )

كثافة سكانية عالية والبالغة  تعد هذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت مبدينة بغداد واليت تشهد

( . وتعد هذه النسبة مشكلة قائمة يف مدينة 1()%72.0) ، إذ بلغت نسبة العجز7111( نسمة عام 6711009)

ضوء ذلك فأن حوايل  منو السكان وعدد األسر املوجود ، وعلى معدل زايدة بناء الدور مع معدل البصرة ما مل يتوافق

يعزز حالة التجاوز، فقد بلغت نسبة املتجاوزين يف مدينة  ( نسمة يعيشون يف ظروف سكن غري مواتية مما201261)

 زمرك إحياءه( والذي متثل %71.1كان اكثر التجاوزات منها يف قاطع العشار ، فقد بلغ ) ، () (%2.12البصرة )

يليه قاطع الرابط فقد بلغ  اغلب التجاوزات ترتكز يف داخل مركز املدينة ، مث أنمبعىن آخر  أيمدينة البصرة ، 

( و %1.12( و )%1.12واخلورة والقبلة بنسب بلغت ) ( مث جات قواطع اخلليج العريب واملعقل1.76%)
 التوايل. ( على%1.62( و )1.96%)

الكثافة السكانية الفعلية  أن( نالحظ 7)جدول  7110دينة البصرة لعام وعند تتبع الكثافات الفعلية يف م

. وهذا يفسر صغر معدل 7سكن/كم  (7617.0وكانت الكثافة السكنية ) 7( نسمة /كم 22171.6بلغت )

دينة تربز حالة األزقة الضيقة والبيوت املتالصقة أبكثر من جهة يف م مساحة املسكن ، فالكثافة املرتفعة ضمن حيز صغري

                                                           

() 111× 7110السكنية الفعلية يف مدينة البصرة لعام  على عدد الوحدات 7110جت النسب من تقسيم إمجايل عدد التجاوزات السكنية لعام استخر. 
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 أنيتضح  ( 7)احلسني ، املوفقية ، اهلادي ، اجلمهورية ، الشعلة ( . ومن مالحظة )اجلدول  أحياء البصرة متمثلة يف

  يف الوحدة السكنية الواحدة وكما يلي: أسرةهناك ثالثة فئات لتوزيع اكثر من 

 ومتثلت يف قاطع القبلة. %1 1من  أقل منالفئة األوىل : 

 حيث ضمت قواطع املعقل والرابط والعشار. %71-11 الفئة الثانية : من

ذلك، وهذا يفسر ارتفاع تعدد  فأكثر حيث اشرتك قطاعي اخلليج العريب واخلورة يف % 71الفئة الثالثة : من 
 األسر يف هذه القواطع.

رض الفوضى يف استعماالت األ الزايدة السكانية إىل ظهور مشكالت تنظيمية وبروز أدتومن خالل ما تقدم 

السكانية ، حيث تداخلت املناطق السكنية )املتجاورة( ضمن  طبيعة هذه الزايدة أحدثتهاوظهرت جتاوزات عديدة 

ثون الباح والراقية مع االستعماالت اخلدمية والتجارية والصناعية ، ولتعزيز حالة التجاوز قام اطراف األحياء الشعبية

والستطالع آراء سكنة البيوت املتجاوزة ،  شف حالة التجاوز إحصائيا( لك2)ملحق  () ابستخدام طريقة )مربع كاي(

 )طردية( بني التجاوز واملتغريات التالية: مما اظهر وجود عالقة معنوية قوية جدا

األسري ، تعدد األسر  األسرة ، السكن السابق ، معدل الدخل أفراد)مهنة رب األسرة ، احلالة التعليمية ، عدد 

( 17الدولة ( . يف حني ظهر متغريين من اصل ) ، مساحة الدار ، الدخل غري العادل ، ضعف اجياراإلداخل الدار ، 

عدم وجود أتثري  أياحملل وحالة التشجيع على التجاوز أبهنا ضعيفة ،  أواملسكن  متغري بني عالقة التجاوز ونسبة بناء
 (.2للمتغريين حلاالت التجاوز)ملحق  معنوي

                                                           

()زيع داللة معينة دل ذلك على وجود فرق معنوي يف التو  إذا كانت القيمة احملسوبة ملربع كاي اعلى من القيمة اجلدولية عند درجة حرية معينة ومستوى
 والعكس صحيح.
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 (7)جدول  

 7002اين يف مدنية البصرة عام احلجم السك

اسم 

 القطاع

عدد 

 السكان

إمجايل 
مساحة 

 ()القطاع 

مساحة 

االستعمال 
السكين 

الفعلي / 

 7كم

عدد األسر 

 الفعلي

عدد 
املساكن 

 الفعلية

العجي 

 السكين

% 
عدد 

 السكان

% 
إمجايل 

 املساحة

مساحة %
السكن 

 الفعلي

عدد %
األسر 

 الفعلي

عدد %
املساكن 

 الفعلية

 العجي%

 السكين

 19.66 12.06 16.10 11.91 11.00 12.20 11119 9620 71192 1.10 19.02 106002 العشار
 11.22 71.02 12.1 12.12 12.20 11.07 6711 11917 71107 1.60 70.6 122217 الرابط
 11.02 10.17 10.70 17.17 10.71 12.60 6110 17026 10901 2.21 70.16 109721 املعقل
 21.10 10.61 77.71 76.01 16.12 11.27 16122 11127 72610 2.22 72.10 127022 اخلورة 
اخلليج 

 العريب
717260 71.12 1.06 70911 11601 11702 76.00 11.00 16.2 71.01 71.0 71.72 

 1.22 11.12 0.00 17.22 71.09 0.61 7019 0169 11620 2.20 11.00 22212 القبلة
 %111 %111 %111 %111 %111 %111 02117 21100 171161 72.21 161.00 917101 املدنية

 املصدر : عمل الباحثني ابالعتماد على :

 ، غري منشورة . 7110وزارة التجارة املركز التمويين الرئيسي يف حمافظة البصرة ، بياانت أعداد السكان لعام  .1

 لشعبة الفنية ، بياانت غري منشورة .وزارة البلدايت واألشغال العامة ، املديرية العامة لبلدية البصرة ، ا .7

والكثافة السكنية العامة ،  ( برزت عالقة ارتباط عكسية قوية بني التجاوزات العامة1ومن خالل دراسة )الشكل  

الواحد اخنفضت التجاوزات يف القاطع والعكس  7الكم  زايدة عدد املساكن يف أيفكلما ارتفعت الكثافة السكنية العامة 

 اعلى التجاوزات كانت يف قاطع العشار يليه  أنالتحليل البصري للشكل املذكور،  ضوء ذلك يظهر منصحيح ، ويف 

 أقلقاطع القبلة حيث يشكل  الرابط مث املعقل لريتفع نسبيا يف قاطع اخلليج العريب ، مث ينخفض بشكل واضح يف قاطع

ة عن مركز املدينة والحتالله اجلزء اجلنويب الغريب من إىل بعد ، وهذا راجع7110القطاعات جتاوزا يف مدينة البصرة لعام 

القطاعات  الرغبة من قبل املتجاوزين للسكن يف هذا القطاع ألهنم يفضلون األراضي الفارغة داخل املدينة ، مما اجيعل عدم
 القريبة من مركز املدينة.
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 ( 1)شكل 

 7002 لعام البصرة قة بني التجاوزات العامة والكثافة السكنية العامة ملدينةالالع

 

 (.2( و )7: عمل الباحثني ابالعتماد على جدول ) رملصدا

  التباين  املكاين للتجاوزات العامة لقطاعات مدنية البصرة

( و 2ويوضح )اجلدول  يف حتديد مستوايت التجاوز يف مدينة البصرة . أمهيةتتخذ مواقع القطاعات البلدية 

والرابط واليت شكلت نواة مدينة البصرة القدمية واملركز  اعات القدمية مثل العشارالقط أن( حقائق مفادها 2)اخلارطة 

 على %16.90و %79.91تزداد فيها حالة التجاوز حيث بلغت نسب التجاوز  أوتربز  للمحافظة واإلداريالتجاري 

ابلتجاوز إىل وجود ارض فارغة ال  وىلالتوايل واحتلت الرتبة األوىل والثانية ، ويعود السبب بتصدر قطاع العشار املرتبة األ

إىل ذلك وجود الكثري من األراضي  ابإلضافةبال عليها قاملتجاوزين ابأل ( مما شجع1استعمال )خارطة  أيحتتوي على 

احتل املرتبة  القطاع فارغة دون وظيفتها ألسباب خمتلفة وكذلك ينسحب احلال إىل قطاع الرابط والذي املتناثرة داخل

طبيعة التجاوزات إذ احلو قطاع اخلليج العريب  القطاعات األخرى فقد يربز بينهما اختالفا واضحا يف أمالتجاوز، الثانية اب

 وذلك بسبب الكثافة السكانية العامة هلذا القطاع حيث بلغت حوايل %10.12 املرتبة الثالثة ابلتجاوزات بنسبة بلغت

                                                                                                                                                                                                 

() استخرجت مساحة القطاعات ومساحة االستعمال السكين الفعلي من قبل الباحثني بطريقة األشكال اهلندسية 



 0252(                                                                               لسنة 15جملة آداب البصرة / العدد )

772 

خالية مل حيني استخدام  متناثرة أراضفضال عن وجود  7110ام صرة عمن إمجايل عدد السكان يف مدينة الب 76.00%

املناطق املفتوحة تساعدهم على التجاوز لتعزيز مستواهم  وظائفها بعد مما اجيعلهم قادرين على امتالك مساكن هلم يف هذه

ابلتجاوز وذلك  لرابعةاملستوى الفردي ، كما برزت التجاوزات يف قطاع املعقل إذ احتل املرتبة ا االقتصادي ال سيما على

 7110عدد السكان يف مدينة البصرة عام  من إمجايل %12.60إىل الكثافة السكانية العالية حيث بلغت  أيضايعود 
 (.1استعمال )خارطة  أيارض فارغة ال يوجد فيها  لوجود ابإلضافةكما لقربه من مركز املدينة 

( الذي يبني النسب املئوية 2)اجلدول  ( و2ه )اخلارطة التباين املكاين لكل قطاع يف مدينة البصرة توضح نأ
 . 7110يف مدينة البصرة لعام  إىل مرتبة التجاوز لكل قطاع ابإلضافةللتجاوزات 

 (2)جدول 

 7002التجاوزات ونسبتها ومرتبتها حسب القطاعات يف مدينة البصرة لعام 

 طاعقال التجاوزات العامة عدد التجاوزات % وزاتامرتبة التج

 العشار 7101 79.91 1

 الرابط 1162 16.90 7

 قلاملع 1170 11.90 1

 اخلورة 927 11.12 0

 يبعر ال جاخللي 1121 10.12 2

 بلةقال 610 0.9 6

 نةياملد 6009 111% 

 املصدر : الدراسة امليدانية 
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 التباين النوعي للتجاوزات يف مدينة البصرة

التصميم األساسي للمدينة واليت  التجاوزات على أنواعخمتلف  9/1/7112 أحداثشهدت مدينة البصرة بعد 

يف مدينة البصرة حدثت ضمن  طرأتمعظم التجاوزات اليت  أنشاعت فوضى التصميم داخل املدينة ، إذ  أنمن شأهنا 

ومواقف  ريةاحلكومية واخلدمية وطرق النقل واستغالهلا لصاحل الوظيفة السكنية واحملال التجا مبانيها أوالدولة  أراضي

التجاوز  أن( يظهر 1)للخارطة  ( والتحليل البصري1. ومن خالل مالحظة )اجلدول ()السيارات ومعامل البلوك 

، إذ بلغ 7110والبحث لكافة قطاعات مدينة البصرة عام  السكين اخذ احليز اكرب ملعظم التجاوزات قيد الدراسة

جتاوز . وتصدر يف ذلك قاطع العشار إذ  166معامل البلوك التجاوزات يف  أعداد جتاوز، فيما بلغت ادىن 0190

حتديد مستوايت التجاوز يف  يف أمهيةالتجاوزات املذكورة ، حيث ميارس قاطع العشار  أنواعاملرتبة األوىل جبميع  احتل

التجاوز السكين وبنسب العريب ابملرتبة الثانية والثالثة من حيث  مدينة البصرة كما ذكر سابقا، وأييت قاطع الرابط واخلليج

سجل  على التوايل ، يف حني اختلفت نسب التجاوزات األخرى لكال القطاعني .فيما %10.07و %12.66بلغت 

التجاوزات  ألمجايلوالنسب املئوية  ( األعداد احلقيقية1. ويوضح )اجلدول %9111قاطع القبلة ادىن نسبة منها بلغت 
 .7110يف مدينة البصرة عام 

                                                           

()التجاوزات األخرى . اليت حدثت يف مدينة البصرة دون اخذ أعالهر التجاوزات ثني اهم واكثاختذ الباح 
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 (2خارطة )

 

 (2املصدر : عمل الباحثني ابالعتماد علي جدول )
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 (2)جدول 

 7002ل قطاع ملدينة البصرة عام ونسبها حسب ك تأنواع التجاوزا

% 
 معامل

 كالبلو 
% 

 مواقف

 السيارات
% 

عدد 

 احملال
 القطاع املنازل %

 العشار 1100 70.06 010 26.1 10 71.70 16 72.2

 لرابطا 911 12.66 717 10.1 21 12.7 12 11.71

 املعمر 269 10.1 771 16 72 11.6 17 2.77

 اخلورة 601 12.17 710 10.6 10 77.2 70 10.1

72.2 16 71.2 11 11.1 111 10.07 016 
 اخلليج
 العريب

 القبلة 101 9.11 111 2.1 2 2.00 71 17.11

 املدينة 0190 111% 1111 111% 190 111% 166 111%

 ة.املصدر : الدراسة امليداني

 7002الفعلي للتجاوزات يف مدنية البصرة لعام التوزيع 

منطقة ما ويف فرتة زمنية حمددة ، وبيان منط  يقصد ابلتوزيع الفعلي للتجاوزات ، هو التوزيع احلقيقي ملواقع التجاوزات يف

ار التجاوزات التوزيع الفعلي بدون خارطة وذلك ألهنا تعطي صورة النتش ذلك التوزيع ، حيث ال ميكن فهم وتصور

املساحة املشغولة  تعطينا انطباعا واقعيا ملقدار أهناوتزاحم األمناط اليت يتوزعون هبا يف املكان .فضال عن  ودرجة تركزهم

يتحقق من هذه  أنواصدق صورة للواقع ميكن  الداخلية للمنطقة، اإلداريةكما أهنا تتجاوز احلدود   (7)فعال ابلسكان 
 عند تسقيط هذه التجاوزات . مقياس رسم كبرياخلارطة وذلك ابستخدام 

هناك تباينا واضحا يف توزيع نقاط  أن (0 ويالحظ من خالل التحليل البصري خلارطة التوزيع الفعلي للتجاوزات )خارطة

 أهناهذه النقاط تكون متجمعة يف مركز املدينة إىل حد  أنيالحظ  التجاوزات على امتداد خارطة منطقة الدراسة ، إذ
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ختلو يف بعض  ، كما أخرى أماكنبينما تكون قليلة ومتناثرة يف  أخرىحني تكون متقاربة يف مناطق  يف ابالزدحامتاز مت

تقسيم املدينة إىل قسمني : القسم غري املتجاوز عليه  األحياء كحي اجلزائر واملتنزه ومن خالل ذلك التباين ميكن مالحظة
 ابجلزء الشمايل الغريب حىت اجلزء األوسط تقريبا من الطرف اجلنويباملتمثل  ويتمثل معظمه يف اطراف املدينة

 (2خارطة )

 

 ( 1اد على جدول ) مني ابالعتثملصدر: عمل الباحا
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 (2خارطة )

 
 ةيدانياد على الدراسة املمني ابالعتثاحبعمل ال :املصدر 

املدينة ، حيث يكاد خيلو هذا  ن اطرافإىل جزء آخر متمثل أبقصى اجلنوب الشرقي م ابإلضافةالغريب من املدينة ، 

 ابإلضافةاطراف املدينة بعيدا عن مركز املدينة كما ذكران سابقا  القسم من املتجاوزين ويعود السبب يف ذلك كونه يقع يف

 بوضع املتجاوزين ميتاز اغلبهم أنكاملاء والكهرابء والنقل واخلدمات الصحية والتسوق ، ال سيما  إىل انعدام اخلدمات
 احتياجاهتم السكنية. ، حيث كان سببا يف التحول حنو الداخل )مركز املدينة ( لتلبيةناقتصادي متد
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( منطقة تركز للمتجاوزين يف مركز 0)اخلارطة  القسم الثاين وهو القسم املتجاوز عليه فيالحظ بشكل واضح من خالل أما

 اضي الفارغة للدولة مما حدى ابملتجاوزين للسكن فيهاالقاطع املذكور بعض األر  املدينة ضمن قاطع العشار. حيث يضم

املتجاوزين واملتمثلة يف القسم  لرتكز أخرىمستفيدين من الفراغ السياسي والقانوين الذي مير به البلد، كما تظهر منطقة 

يف قاطع  أخرىة يف قاطع املعقل ويف جزء من حي القادسية ومنطق أبرض فارغة أيضاالشمايل الغريب من املدينة واملتمثل 
  بصرة ( مكونة يف ذلك منط التوزيع املتجمع. -يف حي األصدقاء مبحاذاة طريق ) بغداد  اخلليج العريب متثلت

املدينة ويعود سبب كوهنا تتخذ من  أحياء املناطق األخرى للمتجاوزين فتأخذ يف اغلبها منط التوزيع اخلطي يف معظم أما

 أوحماذاة  أيضاطرق النقل ، حيث توزع املتجاوزين بشكل طويل ومتخذين  منطقة اخلدمات واألرصفة املمتدة على امتداد

تشيد بعد كافة  هذا النمط ابألحياء املخططة واليت مل رتاناقكنية املتجاوز عليها، كما يظهر األحياء الس حواف حدود
  وخدماهتا املوزعة. أراضيها

 اآلاثر البيئية النامجة عن التجاوزات يف مدينة البصرة 

التعرف بشكل عام عن هذه الظاهرة  البد من التطرق إىل اآلاثر البيئية النامجة عن حالة التجاوز يف مدينة البصرة بغية

فحسب ، بل  أرضهاوتغيري استعماالت  املكاين مبوروفلوجية املدينة التجاوز ال حيدث خلال يف التنظيم أناخلطرة ، إذ 

وكمية املياه  ذلك ، مثل التجاوز على اخلدمات املقدمة لسكان املدينة ومنها التجاوز على شبكة املاء يتعدى إىل ابعد من

غية للماء وعلى شبكة التوزيع الداخلية للماء، ب املوزعة على املدينة وذلك من خالل التعدي على األانبيب الرئيسة الناقلة

 أولالستعمال املنزيل  أمايؤدي إىل هدر كميات كبرية من املاء وذلك الستخدامها  احلصول الغري قانوين والفين للمياه ، مما

ة حوايل والبالغ كمية املاء اجملهز ملدينة البصرة  أخذان، فلو  أخرىألغراض  أوالبلوك )كما ذكر سابقا(  ملعامل

العراقية  -يف املدينة من املاء حسب املعا تبلغ احلصة املقدرة للفرد الواحد ، يف حني (2)وم(/يلرت 271.111.111)

/ لرت 201يف مدينة البصرة حوايل ) تبلغ حصة الفرد الواحد من املاء لرت/يوم( ومبوجب ذلك املعيار 101حوايل ) 

وعند  لذلك العام ،( نسمة 917101، موزعة على جمموع سكان مدينة البصرة البالغ عددهم ) 7110عام  (1)وم(ي

 أنكمعدل ، جند   أشخاص 2حيتوي على  كل منزل  أن( وعلى افرتاض 0190احتساب عدد املنازل املتجاوزة جندها )

( نسمة وعند احتساب عدد السكان غري املتجاوزين يبلغ 20660) لألفراد املتجاوزين يبلغ االفرتاضيالعدد 

الواحد من  حصة الفرد أندينة على عدد السكان غري املتجاوزين جند وبتقسيم كمية املاء اجملهزة للم ( نسمة066010)

ص هذه اقعن املعيار احملدد، ولكن تتن (%10لرت/يوم( وبنسبة عجز حوايل ) 269املاء اجملهزة للمدينة تبلغ حوايل )
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( %77ز حوايل )وم( وبنسبة عج/يلرت 201صة الفرد الواحد حوايل )ح احلصة مع إضافة عدد السكان املتجاوزين لتبلغ

معمل وعلى ( 166)حصة معامل البلوك املتجاوزة والبالغ عددها  أخذانإىل ذلك لو  ابإلضافةاملذكور،  عن املعيار
 كمية استهالك إضافية على شبكة املاء. ( نسمة لتضاف190من املاء لتبلغ ) أفرادتستهلك حصة ثالثة  أهناافرتاض 

توزيع كهرابء مدينة البصرة تتمثل يف  إضافية على شبكة وأعباء أمحالكل التجاوز على شبكة الكهرابء فهي تش أما

طاقتها القصوى نتيجة للتعدي والتجاوز غري الفين والقانوين على  عطالت احملوالت الكهرابئية بسبب حتميلها فوق

على  األسالك املتجاوزة إىل خطورة ابإلضافةيؤدي إىل انصهار وانقطاع األسالك الكهرابئية  الشبكة الكهرابئية مما قد

الطاقة الكهرابئية املستهلكة  احملوالت الكهرابئية فأن اغلبها يفتقد لشروط السالمة واألمان ، ولكي ميكن تقدير

( وحدة كهرابئية 7الواحدة من الوحدات الكهرابئية حوايل ) للمتجاوزين يف مدينة البصرة ، إذ يقدر معدل احتياج الدار
(0) () ( منزل بغض النظر عن 0190االستعمال السكين املتجاوز والبالغ عددها ) ك لو أخذان فقط، وطبقا لذل

( وحدة  11191) معدل استهالكها بلغ حوايل أنجند  أيضااألخرى للمتجاوزين واليت تستهلك الكهرابء  االستعماالت

ومة توزيع كهرابء البصرة البالغ إضافية على منظ أمحال( ميكا واط/ساعة تضاف 11.19ما يعادل حوايل ) أيكهرابئية 
 .(6)7110( ميكا واط / ساعة عام 211حوايل ) حصتها من الكهرابء

معظم  أنعم احلي السكين ، إذ  من حيث اخلليط السكاين الذي أيضاالتجاوزات السكنية هلا أتثريات سلبية  أنكما 

تتباين يف مستوايت املعيشة على  أحياءهرت ومن خارجها، وظ املتجاوزين جاعوا من مناطق خمتلفة من مدينة البصرة

مبميزات ختتلف  أحياءهاواألحياء الراقية ذات املستوى االقتصادي املرتفع ومبساكن واسعة ومتتاز  مستوى األحياء الشعبية

حياء شكلت التجاوز حالة سلبية حيث ضمت هذه األ عن األحياء الشعبية كاهلدوء والشوارع الواسعة واملساكن الراقية مما

خلال يف  أحدثتالتجاوزات قد  أن أيمرضية ابلنسبة لسكان األحياء األصليني . خليط من السكان اصبحوا ظاهرة غري
 االجتماعية لتلك األحياء السكنية من املدينة. البيئة

املساكن  معظم أنبناء املساكن ، إذ  إىل ذلك التأثري على مورفولوجية املدينة وطرازها املعماري من حيث ابإلضافة

 أكثرها أنللضوابط الفنية يف البناء وغري منسجمة مع طراز البناء للحي ، إذ  املتجاوزة تتصف أبهنا غري منتظمة وال ختضع

                                                           

() = اط .و  1111الوحدة = كيلو واط/ساعة ، والكيلو واط 



 0252(                                                                               لسنة 15جملة آداب البصرة / العدد )

722 

التلوث البيئي  تشكل نوعا من أصبحت،إذ  أخرىشرقي بدائي )متداعي( وبعضها بين على انقاض مباين  ذات طراز

  .()الذي يعرف ابسم ) التلوث البصري (

الشوارع ذاهتا تلواث بصراي يف املدينة ، وخاصة يف  وأالشوارع  ارصفهاحملال التجارية على  أصحابوميثل جتاوز الكثري من 

 مدينة البصرة تلعب أرجاءمعامل البلوك املنتشرة يف  أنكالعشار والبصرة القدمية . كما  املناطق التجارية املهمة يف املدينة
  صري لبيئة املدينة.الدور نفسه يف التلوث الب

املتجاوزين هم من خارج مدينة  من هؤالء السكان % 20السكان يف مدينة البصرة خاصة وان  أعدادزايدة  أنكما 

لزايدة الطلب على اخلدمات وخاصة البلدية منها ، يف الوقت الذي  وحمافظة البصرة قد انعكست سلبا على املدينة ، نظرا

كميات كبرية من  سبب يف تلويث البيئة ، نظرا لرتاكمتتقص يف تلك اخلدمات ، وابلتايل ن البصرة من تعاين فيه مدينة
  النفاايت ابلقرب من تلك املناطق.

(  1.0-1يوميا يف املعدل ما بني )  مقدار النفاايت املنزلية اليت يتخلص منها الفرد الواحد أنبنظر االعتبار  أخذانولو 

( كغم يف 02192.0 -20660السكان املتجاوزين ترتاوح ما بني ) مجة عن هؤالء، فان كمية النفاايت النا (2)كغم
  ( طن يف السنة الواحدة .19122.19- 17907.16ترتاوح ما بني )  أهناأي اليوم الواحد ، 

ت  مرتا مكعبا من الغازا 121بنحو  الطن الواحد من النفاايت املنزلية الصلبة يطلق إىل اجلو أنوتشري الدراسات إىل 

، واليت تعد من الغازات السامة اليت  (0)وامليثان وكربيتيد اهليدروجني  الكربون أوكسيدواثين  وأول(  األمونياكالنشادر ) 

يؤدي إىل  تراكم النفاايت أنوتسبب العديد من األمراض كالتهاب القصبات والرئتني . كما  األنسان تؤثر على صحة
 .(9)واملالراي  يه انتشار األمراض كالتيفوئيدتكاثر احلشرات والقوارض مما يرتتب عل

اغلب  أنوخاصة السكنية منها ، إذ  وتعد مياه الصرف الصحي إحدى املشكالت البيئية النامجة عن تلك التجاوزات

سكنية وختلو من شبكات مياه الصرف الصحي ، األمر الذي يؤدي إىل  املناطق املتجاوز عليها هي غري خمصصة ألغراض

من الدور السكنية  مكشوفة ابلقرب أراضيجتمعها يف  أوالشوارع القريبة من تلك املناطق  أوإىل الرتبة  املياه تسرب هذه
 يف تلويث مياهه. إىل اجلداول اليت ترتبط بشط العرب وابلتايل تسهم أحياانتصريفها  أو

                                                           

()أنواعأبنه نوعا من  أيضاعند النظر إليه . وميكن وصفه  يقصد ابلتلوث البصري تشويه ألي منظر تقع عليه عني اإلنسان ، فيشعر بعدم االرتياح النفسي 
 .....اخل. ارصفه أوشوارع  أو ابنيهاجلمالية لكل شيء حييط بنا من  انعدام الذوق الفين وإخفاء الصورة
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كرتاي والفريوسات والطفيليات ، فأهنا كالب ونظرا الحتواء مياه الصرف الصحي على الكثري من الكائنات احلية الدقيقة

جتمع هذه  أنكالتيفوئيد والكولريا والتهاب الكبد املعدي ... اخل . كما  تشكل عوامل خطر ابلنسبة للكثري من األمراض

لإلنسان . فضال عما  مكشوفة يؤدي إىل تكاثر احلشرات واجلراثيم والقوارض اليت تؤدي إىل نقل األمراضأراضي املياه يف 
 .(11)اهليدروجني  وكربيتيد واألمونيانتج عنها من غازات عديدة سامة كغاز امليثان ي

مدن العامل وخاصة يف الدول النامية ،  ويعد التخلص من مياه الصرف الصحي من املشكالت البيئية الرئيسة يف خمتلف
 .(11)طط واتساعها بشكل عشوائي غري خم سكان املدينة أعدادوتزداد هذه املشكلة ابزدايد 

  لنتائجا

 -توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج متثلت ابآليت :

انعكس ذلك على مما  7112-1901شهدت مدينة البصرة زايدة سكانية كبرية خالل األحداث من عام  .1

شجعت على ممارسة  أخرىإىل عوامل  ابإلضافة إشكالية التجاوزات من جراء العجز يف عدد الوحدات السكنية
  الدولة. أراضيعلى التجاوز 

هذا الرقم عجزا يف  ، إذ يؤشر7110( وحدة سكن عام 02117بلغ العجز السكين يف مدينة البصرة )  .7

( ملدينة البصرة ، %20.26السكنية والبالغ ) العرض السكين ، األمر الذي يؤدي إىل تعدد األسر يف الوحدة
 (.%2.12واليت بلغت ) وهذا يشكل دافعا للتجاوزات السكنية

املتغريات املذكورة والتجاوز  منطني احدمها بوجود عالقة معنوية قوية جدا )طردية( بني اإلحصائيةالعالقة  اثبت .2
 وجود أتثري معنوي هلم )عالقة ضعيفة (. بعدم اإلحصائيةالعالقة  اثبتهمالسكين عدا متغريين 

كين فالتجاوز يزداد كلما قلت الس عامة والتجاوزالنمط الثاين فأثبت العالقة عكسية بني متغري الكثافة السكنية ال أما

قلة  أوأتثري متغري الكثافة السكنية العامة يف زايدة  اثبت قوة االرتباطافة السكنية العامة والعكس صحيح ، وهذا ثالك
 التجاوزات يف قطاعات مدينة البصرة .

بلغت نسبة التجاوز  ة البصرة فقدبرز قاطعي العشار والرابط يف حتديد اعلى مستوايت التجاوز يف مدين  .1

هذه القطاعات واليت شكلت نواة مدينة  ( على التوايل وذلك يعود إىل قدم%16.90( و )79.911%)

إىل وجود الكثري من األراضي املتناثرة  ابإلضافةفارغة  أراضيولوجود  للمحافظة واإلداريالبصرة واملركز التجاري 
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السكين اخذ احليز اكرب  التجاوز أناستعمال . كما ظهر  أيالقطاعني فارغة دون وظيفتها ال حتتوي على  داخل

 7110عام  ملعظم التجاوزات قيد الدراسة لكافة قطاعات مدينة البصرة

التجاوزات على امتداد خارطة  واضح يفهناك تباين  أن( 0خارطة التوزيع الفعلي للتجاوزات )خارطة  أثبتت .0

يف حني تكون  االزدحامتكون متجمعة إىل حد  هذه النقاط أنمنطقة الدراسة ، ففي مركز املدينة يالحظ 

، يف حيث ختلو بعض األحياء منها كحي اجلزائر واملتنزه ، مكونني يف  أخرى أماكنقليلة ومتناثرة يف  أومتقاربة 
 التوزيع املتجمع ومنط التوزيع اخلطي.للتوزيع كنمط  أمناطا ذلك

األرض وطرازها املعماري  حالة التجاوز خلال يف التنظيم املكاين مبورفولوجية املدينة وتغيري استعماالت أحدثت  .6

ما يعرف ابسم التلوث البصري  أوالتلوث البيئي  أشكال وتشويه املظهر العام للمدينة ، والذي يعد شكال من
  لبيئة املدينة.

على شبكات املاء  التجاوزات إرابكا ونقصا يف اخلدمات املقدمة للمدينة وذلك من خالل التجاوز أحدثت .2
  نقصا يف هذه اخلدمات . أساساوالكهرابء، واليت تعاين املدينة 

 رة .السكنية ملدينة البص ساهم اخللط السكاين الذي عم مدينة البصرة يف تغيري البيئة االجتماعية داخل األحياء  .0

تواجه حتدايت بيئية كثرية  السكان املتسارع يف مدينة البصرة وبشكل غري خمطط ، اجيعلها أعدادإن زايدة   .9

حديثا، حيث ال تتوفر املؤهالت الالزمة فيها . وينجم عن  وظروفا تزداد تعقيدا وال سيما يف املناطق املستوطنة

 را من مصادر التلوث البيئي يف املدينة ، وتسبب إرابكاالنفاايت ، واليت تعد مصد ذلك تراكم كميات كبرية من
 ونقصا يف اخلدمات املقدمة ألحياء املدينة بشكل عام .

خاصة وان معظم  تسببت التجاوزات السكنية يف ظهور مشكلة بيئية متثلت مبياه الصرف الصحي،  .11

ا شبكات ملياه الصرف الصحي ، ولذا تتوفر فيه األراضي اليت مت التجاوز فيها غري خمصصة ألغراض سكنية وال

 اجلداول أوالشوارع  أووجتمعها يف ساحات مكشوفة ابلقرب من تلك املناطق  يتم تسرب تلك املياه إىل الرتبة
 رتبطة بشط العرب ومن مث تلويثها.امل
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 التوصيات

مع حدوث مثل هذه  ومدهنا أراضيهابة الدولة بشكل كامل على كافة اجيب سيادة سلطة القانون وفرض هي  .1
  احلاالت .

يف مديرية التخطيط  ليميواإلق ضرورة تشكيل جلنة تضم بعض الفنيني واملتخصصني يف جمال التخطيط احلضري  .7
حتديد التجاوزات وجامعة البصرة لدراسة واقع هذا االستغالل و  العمراين يف حمافظة البصرة ومديرية بلدية البصرة

خطة  ووضع إيقافهااملساحات املخصصة الستعماالت األرض املختلفة يف املدينة لكي يتم  اليت حصلت على
  . أخرىميتها مرة تنو  ألحيائها

الوزارة املسؤولة  وأراضي أمالكتشكيل قوة عسكرية وطنية خملصة يف كل وزارة مهمتهـا رفع التجاوزات عن   .2
 عالهتا، بشكل بعيد عن العاطفة واملساومة. تجاوزات قانونيا دون تركها علىعنها، وحسم مشكلة ال

للمدن ومدى مالئمتها للكثافة  عاجلة ومستقبلية متكاملة لربط التطور العمراين تاسرتاتيجيااحلاجة إىل تطوير   .1
 على الرتكيب الداخلي للمدينة. السكانية يف مدينة البصرة والتعامل مع القضااي املؤثرة

واستغالهلا األمثل  جتاوز ضمن صالحياهتا، أيينبغي جعل كل بلدية مسؤولة بشكل مباشر عن حدوث  .0
الدولة  أراضيمدعاة لظاهرة التجاوز على  الستعماالت األرض ضمن خمطط التصميم األساسي ، حىت ال تكون

 اسي للمدينة.صالحيات الوزارات املعنية بتنفيذ خمطط التصميم األس وحصر التصرف ابألرض ضمن

لكل بلدية تدخل يف  احلد من تيار اهلجرة املتزايد إىل مدينة البصرة وإنشاء قاعدة للمعلومات أو إيقاف  .6
 حساابهتا هذه الظاهرة .

واملناطق املتدهورة مع األخذ  توفري وحدات سكنية لسد العجز السكين احلاصل يف املدينة مع إعادة أتهيل الدور .2
 ابلبىن التحتية للمدينة. االهتماممستقبال فضال عن  زايدة السكانية والتوسع املساحي للمدينةال االعتباربعني 

 7112-1901خاصة منذ عام  تعويض العوائل املتضررة من األحداث اليت مرت هبا احملافظة واملدينة بصورة  .0
ية ملدينة البصرة مما يدفع ختطيطية تتوافق مع املكانة التارخي من حيث إنشاء مساكن منتظمة هلم ومبواصفات

 اون مع سلطة القانون وبكل سهولة.للتع السكان املتجاوزين
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 املصادر

الدولة يف مدينة بغداد  أراضيماهر يعقوب موسى ولقاء كرمي خضري ، تغري خارطة التجاوزات السكنية على   .1
 .11، ص 7110،  10العدد   صرية،تنة كلية اآلداب ، اجلامعة املس، جمل 7111 - 1922

2. Arthur H. Robinson , Elements of Cartography . P.150   

 .7110مديرية ماء حمافظة البصرة ،اهليئة الفنية ، بياانت غري منشورة ، .2

 .6/11/7112مقابلة شخصية بتاريخ  ة البصرة ،خالد مجعة املوىل ، اهليئة اهلندسية يف مديرية ماء حمافظ .1

لتجهيز القدرة الكهرابئية ،  وزارة الصناعة واملعادن ، املنشأة العامة لتوزيع الكهرابء ، التعليمات والشروط املقررة .0
 .1991بغداد ، 

 .7110 مديرية توزيع كهرابء حمافظة البصرة ، الشعبة الفنية ، بياانت غري منشورة ،  .6

دراسات وحبوث  افة السكانية يف تلوث مدينة بغداد ، جملةثح محدان ، اثر ارتفاع معدالت الكسوسن صبي  .2
 . 779، ص 7110صرية، بغداد ، تن( ، اجلامعة املس12ريب ،العدد )الوطن الع

 . 170، ص  7111التلوث البيئي ، دار الفكر املعاصر للطباعة ، دمشق ، سي علي حسن مو  .0

كادميية للطباعة ، ألا رالداالعينني وأخرون ، جغرافية اإلنسان والبيئة ، الطبعة األوىل ، أبوحسن سيد امحد  .9
 . 170، ص 7116الكويت ، 

وحبوث الوطن العريب ،  حملها املستقبلية ، ، جملة دراسات-نوار جليل هاشم ، مشكلة تلوث املياه يف العراق وأفا .11
 . 121، ص  7110( ، اجلامعة املستنصرية ، بغداد ، 12عدد )ال

األوىل ، دار الفكر  رجاء وحيد دويدري ، البيئة مفهومها العلمي املعاصر وعمقها الفكري الرتاثي ، الطبعة .11
 . 709، ص  7111للطباعة ، دمشق ، 

 اإلحصائية الرمسية ردملصاا
)حمافظة البصرة ( ،  1992اء ، نتائج التعداد العام للسكان لسنة وزارة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحص .1

1990 

 ، غري منشور.7110 السكان لعام أعدادوزارة التجارة ، املركز التمويين الرئيسي يف حمافظة البصرة ، بياانت  .7

 منشورة . فنية ، بياانت غريوزارة البلدايت واألشغال العامة ، املديرية العامة لبلدية البصرة ، الشعبة ال .2
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 ـــــــق(1ــــــ )ـحمل

 لرحيمبسم هللا الرمحن ا

 وزارة التعليم العايل واحلث العلمي

 جامعة البصرة
  قسم اجلغرافية -كلية الرتبية 

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستبي

  املواطن الكرمي ... أخي

ل مصداقية البحث من خال قلتحقي اإلمكانقدر  تكنرجو مساعد إن هذا االستبيان هو ألغراض البحث الطمي فقط
  . أدانهالواردة  األسئلةى لع أجابتك

 ........ األسرةمهنة رب  .1

 ...... األسرةاحلالة التعليمية لرب  .7

 ........ األسرة أفرادعدد  .2

 السكن السابق ........... .1

 الشهري ........... األسرةمعدل دخل  .0

 احملل ............ أوسنة مت بناء املسكن  أييف  .6

 الدولة أراضييف الدار يضطرك إىل البناء يف  أسرةوجود اكثر من  أنهل تعتقد  .2
 )   (   ال               (     )    نعم 

 الدولة أراضييف مدينة البصرة يدفع إىل البناء يف  اإلاجيارارتفاع  أنهل   .0

 )   (     ال             )    (    نعم 
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 الدولة أراضيىل البناء يف ذلك إ إذا كانت الدار اليت تسكن فيها صغرية هل يدفعك .9

 )    (  ال       )     (  نعم 

 الدولة  أراضيهل يدفع التوزيع الغري العادل للدخل على البناء يف  .11

 )   ( ال         )    (   نعم                

على البناء يف  ، هل يشجع ذلك بقية الراغبنيتكلة يف حملالدو  أراضيإذا حصل وبىن احدهم يف  .11
 )     (  ال              )    ( نعم               الدولة أراضي

 )     ( ال             )     (نعم            الدولة مع ضعف الدولة  أراضيهل يزداد البناء يف  .17

 الدولة . اذكره ............ أراضييدفعك إىل البناء يف  أخرهل هناك سبب   .12

 الباحثون

 (ــــــــــــــــــــــق7ـــــــ)حـمل

 العامة الستمارة االستبيان يف مدينة البصرة ائجالنسب املئوية للنت

 ةهنم-أ كاسب موظف قاعدمت حريف عاطل عامل

 17.0 11.7 6.2 1.7 16.2 10.2 األسرة رب

 معةمعهد/جا
 

 أمي يدائابت متوسطة ويةناث
 احلالة-7

 ةعليميالت
 19.1 21.0 21.1 14.4 0 لرب األسرة

 عدد-2 0-1 11-6 فاكثر-11
 11.0 00.2 21.7 ألسرةا أفراد

 السكن-1 نةيداخل املد نةيخارج املد ةفظخارج احملا
 70 61.2 11.2 السابق
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 ناريف دأل111-711 نار فاكثريف دأل 711
 فلأ111دون 

 اريند
 معدل-0

 خل األسرةد
11.1 06.6 22.1 

 يف أي -6 7112سنة  7111سنة  7110سنة 

 سنة مت بناء

 أو املسكن
 احملل

21.2 21.0 22.0 

 نعم  ال
 . هل تعتقد أن وجود أكثر من أسرة يف الدار يضطرك إيل البناء يف أراضي الدولة2

9.2 91.2 

 نعم ال
 يف مدينة البصرة يضطرك إيل البناء يف أراضي الدولةاإلاجيارات  عارتفا .هل أن 0

9.7 91.0 

دفعلك ذلك إيل البناء يف أراضي .إذا كانت الدار اليت كنت تسكن فيها صغرية ، هل ي9 نعم ال
 90.0 1.7 الدولة

 نعم ال
 على البناء يف أراضي الدولةل يدفع التوزيع غري العادل للدخل .ه11

71.6 20.1 

.إذا حصل وبين أحدهم يف أراضي الدولة يف حملتك ، هل يشجع ذلك بقية الراغبني 11 نعم ال
 10.0 01.7 ناء يف أراضي الدولة على الب

 نعم ال
 .هل يزداد البناء يف أراضي الدولة مع ضعف الدولة17

0.0 91.7 

 سة امليدانية.املصدر : الدرا
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 ـــــــــــــقــــ(2) ــــــــحـمل

 7002الستبيان يف مدينة البصرة ااستمارة  ائجيمة احملسوبة ملربع كاي ، لنتالق

 ةيدرجة احلر  ةاللمستوى لد رقفال
 التيمة

 ت
 احملسوبة اجلدولية

 1 01.60 11.12 0 1.10 معنوي

 7 70.21 9.19 1 1.10 معنوي

 2 20.29 0.99 7 1.10 معنوي

 1 22.1 0.99 7 1.10 معنوي

 0 16.1 0.99 7 1.10 معنوي

 6 1.29 0.99 7 1.10 معنويغري 

 2 60.10 2.01 1 1.10 معنوي

 0 60.16 2.01 1 1.10 معنوي

 9 20.26 2.01 1 1.10 معنوي

 11 70.01 2.01 1 1.10 معنوي

 11 1.69 2.01 1 1.10 معنويغري 

 17 20.1 2.01 1 1.10 معنوي

  املصدر: عمل الباحثني.

ومستوى داللة معينة دل ذلك  إذا كانت القيمة احملسوبة ملربع كاي اعلى من القيمة اجلدولية عند درجة حرية معينة *
 على وجود فرق معنوي يف التوزيع والعكس صحيح.
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