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 من وجهة نظر سكان املناطق احلضرية العشوائيات
  اجملاورة هلا البحث

 يف حي سومر مبدينة بغداد نثروبولوجيةا دراسة

 ذكرى عبد املنعم إبراهيم الدكتورة

 جامعة بغداد -االجتماع/ كلية اآلداب قسم

 ملخص:م/ 

ودرجة أتثريها على البحث إىل دراسة املناطق العشوائية من وجهة نظر السكان احلضريني،  يهدف
تلك املناطق من حيث أتثري األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية املتفاعلة، إذ حياول البحث، فهم 

السلوكية وهيمنة الثقافة الفرعية )الريفية والطائفية(  رافاتظاهرة التسول واالحن اجتاهنظرة السكان احلضريني 
ائية ابلقرب منها، كذلك يسعى البحث إىل الوقوف على األبعاد على مناطقهم جراء انتشار املناطق العشو 

من حيث انتشار مظاهر الفقر  احلضرية االقتصادية اليت ابتت تؤثر على التنظيم االجتماعي يف املناطق
والتجاوز على أراضي الدولة واتساع نطاق البناء العشوائي وأتثريه على مرفولوجية املناطق املخططة 

، فضالا  عن انتشار عمالة األطفال، وال تقل أمهية األبعاد السياسية يف املناطق احلضرية من حيث حضرًيا
هتدد أمن  عشوائياتضعف سلطة القانون وبروز سلطة العشرية وظهور مجاعات متضامنة من داخل ال

وسالمة املناطق احلضرية قائمة على التعصب وأصبح اخلوف من تلك اجلماعات هاجساا مستمراا لدى 
ان جمتمع البحث، كما أتيت أمهية البحث كون العشوائيات أضحت مصدر قلق مستمر على التنظيم سك

احلضري والثقايف للمناطق احلضرية يف مدينة بغداد، وما تشكله من آاثر اجتماعية وعمرانية وختطيطية 
يفي، وقد مت على حاضر ومستقبل مرفولوجية مدينة بغداد، وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي والوظ

( أسرة من منطقة حي سومر، أما أدوات البحث فقد متثلت 05بلغ حجمها ) هسحب عينة عمدي
 أييت أبرزها: فيماابملقابلة واالستبيان واملالحظة، وقد توصل البحث إىل نتائج وتوصيات عدة، 
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 : النتائج:أولا 

و ابتعدوا من التفاعل مع من البحث امليداين أن سكان املناطق احلضرية، قد انكمشوا أ اتضح -1
 من جهة أخرى لطبقيمن جهة وبسبب البعد ا نهمسكان العشوائيات بسبب اخلوف م

أن هناك عدم تقبل احلضريني للتعامل مع سكان العشوائيات، بسبب املشكالت اليت  اتضح -2
ناطق يثريها هؤالء السكان والسيما ما يتصل منها ابملشاجرات واستخدام العنف اجتاه بعض سكان امل

 احلضرية.

العشوائيات مصدر خطري النتشار بعض الظواهر السلبية كالتسول واالحنرافات السلوكية  ابتت -3
 وأتثريه على سكان املناطق احلضرية املتامخة هلا.

املناطق العشوائية مصدراا خطرياا لتلوث املناطق احلضرية من حيث كثرة القمامة  أضحت -4
 يف تربيتها أو استخدامها للنقل. ءواستخدام احليواانت بشكل واضح سوا

 : التوصيات:ثانياا 

من إنشاء جممعات  بتداءا مشكلة العشوائيات بكل أبعادها ا ةقيام أمانة بغداد مبعاجل ضرورة -1
 سكنية لسكاهنا تدعمها الدولة إىل اختاذ إجراءات ملنع انتشار املزيد منها.

اخلاصة والطفولة واملرأة ودجمهم  حباالت الفقر ودعم األرامل وذوي االحتياجات االهتمام -2
 ابجملتمع، مع إجياد فرص عمل مناسبة للشباب.
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 :املقدمة

نثروبولوجيا وعلم االجتماع موضوع العشوائيات يف املدينة العراقية العديد من الباحثني يف اال شغل
أمهية ذلك نظراا واالختصاصات األخرى القريبة، كونه حالة جديدة يف اجملتمع العراقي املعاصر، كما برزت 

 روما يفرزه من ظواه ملدينةللتداعيات اليت يرتكها السكن العشوائي على ساكنيه من جهة، وعلى تنظيم ا
سلوكية ومشكالت اجتماعية على اجملتمع احلضري من جهة أخرى، واملوضوع يف هذا البحث ال يتناول 

ر األحياء احلضرية اجملاورة هلا، واآلاثر العشوائيات كمجتمع دراسة، إمنا يتناول العشوائيات من وجهة نظ
اليت ترتكه على مناطقهم، وقد مت اختيار منطقة سومر يف جانب الرصافة مبدينة بغداد أمنوذجاا لذلك، ومت 
الوقوف على املوضوع ميدانياا من خالل أتثري ثالث متغريات أساسية هي املتغري االجتماعي واملتغري 

من أجل فهم وجهة نظر سكان املنطقة احلضرية اجملاورة للسكن العشوائي االقتصادي واملتغري السياسي 
 البحث من عدة حماور رئيسية، كما أييت: كونوتداعياته املختلفة عليهم. وقد ت

 اإلطار العام للبحث واملفاهيم األساسية.  -1

 العشوائيات يف مدينة بغداد.  -2

 اإلجراءات املنهجية واخلصائص املميزة جملتمع البحث.  -3

 عرض نتائج البحث امليداين وتفسريها.  -4

 أهم النتائج والتوصيات واملقرتحات. ملخص -0

 : اإلطار العام للبحث واملفاهيم األساسيةأولا 

 العام للبحث اإلطار -أ

 البحث: مشكلة -1

اجملتمع العراقي كغريه من بلدان العامل الثالث من انتشار األحياء العشوائية يف مدنه، كظاهرة  يعاين
فرضت نفسها يف املدينة، والبد من اإلشارة إىل أن الظاهرة حبجمها الكبري املقلق ظهرت يف استحكمت و 

، إذ تعرضت مدينة بغداد إىل هجرة ريفية وهجرة 2553املدينة العراقية والسيما العاصمة بغداد بعد سنة 



 عبد املنعم إبراهيم ذكرى .د  011كلية اآلداب/ العدد   جملة

544 

تعرض هلا العراق من بعض املدن العراقية األخرى حبثاا عن فرص عمل، كما أن الظروف االقتصادية اليت 
منذ مطلع عقد التسعينيات إىل حاالت من الفقر مما حدا ببعض سكان بغداد الفقراء يف االنفالت 
األمين وغياب سلطة القانون فرصة يف االستيالء على مباين حكومية للسكن فيها واستغالل أراضي اتبعة 

لى الفقراء إمنا سعى كثري من الطامعني يف للدولة بني أحياء مدينة بغداد احلضرية ومل ختتصر هذه الظاهرة ع
األراضي للسكن يف بعض األحياء العشوائية املستحدثة مما شكل كل هذا مصدر قلق لسكان األحياء 
احلضرية، لذا فإن مشكلة البحث تدور حول هذا القلق وتتناول املتغريات االجتماعية واالقتصادية 

تامخة هلذه العشوائيات والسيما ما تشكله من خماطر االحنرافات والسياسية املؤثرة يف األحياء احلضرية امل
السلوكية واملظاهر االقتصادية وغياب سلطة القانون وظهور سلطة العشرية وما له من عالقة هبذه املتغريات 

نظر سكان املناطق احلضرية اجملاورة هلا. وعليه ميكن إاثرة تساؤالت عدة أبرزها، هل أثرت ثقافة  همن وج
 سكانعشوائيات يف ثقافة األحياء احلضرية اجملاورة هلا؟ وكيف ينظر سكان املناطق احلضرية إىل ال

يف نظر السكان احلضريني، مصدراا خطرياا للعنف يف مناطقهم؟ وهل  العشوائياتالعشوائيات؟ هل تعد 
من فقط وصف هذه تزيد املناطق العشوائية من ظاهرة تلوث املدينة؟ إن حماولة فهم هذه املشكلة ال تتض

 الظاهرة، إمنا تسعى إىل معاجلة ما ميكن أن ينتج عنها من آاثر أيضاا.

 البحث: أهمية -2

واالقتصادية والسياسية اليت ترتكه األحياء العشوائية يف املناطق احلضرية،   اعيةلآلاثر االجتم نظراا 
ملدروسة يتفق مع هدف عام تسعى كظاهرة جديدة يف املدينة العراقية، فإن بناء معرفة نظرية عن الظاهرة ا

إليه االنثروبولوجيا يف صياغة معرفة نظرية عن اجملتمع العراقي، كما تربز أمهية البحث أيضاا يف صياغة 
 معرفة تطبيقية عن ظاهرة العشوائيات يف املدينة العراقية يف املرحلة احلالية.

 هدف البحث:  -3

ن أتثري املنطقة العشوائية اجملاورة، على منط البحث إىل معرفة وجهة نظر سكان حي سومر ع يسعى
 حياهتم يف اجملاالت املختلفة.
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 البحث:  مفاهيم -ب

 االجتماعي: البعد -1

البعد االجتماعي من قبل قاموس االنثروبولوجيا أبنه )املواقف الودية أو املتحفظة لألفراد  يعرف
اليت يقررها حجم الفوارق احلضارية أو واجلماعات االجتماعية والقرابية بعضهم حيال البعض األخر و 

ويف إطار ذلك فإن البعد االجتماعي ملناطق  ،(1)العنصرية أو الدينية أو االقتصادية أو غريها من الفوارق 
بعالقات داخلية قوية بني سكاهنا للحفاظ على عاداهتم وتقاليدهم وقيمهم االجتماعية  يزالعشوائيات يتم

 أن نطلق عليها، ثقافة العشوائيات. مكونني ثقافة خاصة هبم ميكن

ميكن اعتبار األبعاد االجتماعية مبثابة املعطيات والدالالت واآلاثر االجتماعية واإلنسانية  كما
والدالالت  ضامني. فاألبعاد االجتماعية ألي ظاهرة تعين امل(2)واألخالقية النامجة عن انبثاق الظاهرة 

ائيات تنطوي على أبعاد سلوكية وأخالقية تنعكس يف انتشار كثري والنتائج لتلك الظاهرة، فظاهرة العشو 
السلبية اليت هتدد حياة سكان املناطق احلضرية، كالسلوكيات العدوانية واجلرائم  من الظواهر من الظواهر

وبعض األمراض العضوية واالجتماعية، كالنزاعات والعنف، فضالا عن التلوث البيئي، كما انعكست تلك 
لى تشويه النمو العمراين، والذي ال يتماشى مع االجتاهات حنو تطوير البيئة احلضرية وفق قواعد الظاهرة ع

 التخطيط احلضري متجاوزاا بذلك القوانني املنظمة للعمران احلديث.

 :العشوائيات -2

ا مبوضوع العشوائيات، كوهنا تعد ظا اهتم هرة الباحثون االجتماعيون واالنثروبولوجيون، اهتماماا متزايدا
الفقر والتهميش، إذ يرى  امسهااجتماعية أخذت تتزايد يوماا بعد أخر، فهناك من اعتربها ثقافة فرعية، 

لويس ترتبط بثقافة الفقر بل عدا ثقافة فقر الرتباطها بتدين املستوى املعيشي، فالفقر عنده  وسكاراالعامل 
أعتربها تعكس ذلك من مظاهرها الداخلية  فقدالسائد فيها الفقر،  ياةوطاملا منط احل ،(3)أسلوب حياة 

واخلارجية، بينما أعتربها ابحثون آخرون، طبقة ثورية تضطرهم الظروف القاسية إىل ابتكار أساليب تكفل 
ي مناطق هوبناء على ذلك فاملناطق العشوائية،  ،(4)هلم املعيشة واستمرار احلياة يف اجملتمعات احلضرية 

 داخل املدن وإطرافها، ومتيزت ابلكثافة السكانية العالية وقلة شرعي يف غري سكنية أقيمت بشكل
 وتعد بؤر شديدة التخلف يف اجملاالت االجتماعية. خلدمات،ا
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ا
ا
 : العشوائيات يف املدينة العراقيةثاني

 العشوائيات يف مدينة بغداد: ظهور -1

العشرين حىت املرحلة  العراقي تغريات دميغرافية واجتماعية واضحة، منذ أواخر القرن عاجملتم شهد
احلالية، السيما بعد الزًيدة السكانية الطبيعية بسبب تقدم الطب من جهة وازدًيد تدفق الريفيني إىل 
املدن، وعلى وجه اخلصوص إىل مدينة بغداد العاصمة من جهة أخرى، فاتسعت رقعة املدينة يف أطرافه 

د السبعينيات من القرن املاضي، مث بعد دخول ملعاشي النسيب خالل عقأاملختلفة أثر التحسن يف مستوى 
البالد أتون احلروب أحذت األحوال املعيشية واالجتماعية والثقافية ابلتدهور، ومع غياب اإلجراءات 

لتأيت حقبة التسعينيات ليعيش  توتعقد تمعالتخطيطية الالزمة، وتوقف التنمية ازدادت مشكالت اجمل
وغياب القانون شهدت بغداد  2553عية واالقتصادية، ومع التغري سنة اجملتمع فيها أسوء حاالته االجتما

واملدن العراقية األخرى ظاهرة انتشار العشوائيات بطريقة غري مسبوقة، وقد صاحب ذلك زًيدة أعداد 
الفقراء احلضريني الذين يفتقدون إىل أبسط مستلزمات احلياة فضالا عن انعدام أو  قلة اخلدمات األساسية 

إىل مدينة بغداد مما أدى إىل تضخم  ىأو بعض سكان املدن العراقية األخر  يفينية عن هجرة الر النامج
سكان احلضر، والذي يظهر  أن ذلك جتاوز إمكانية أمانة بغداد إلدماج القادمني اجلدد يف املدينة بسب 

العقارات وبدالت ضعف القطاع الصناعي وزًيدة نسبة العاطلني عن العمل، واالرتفاع امللحوظ يف قيمة 
، وقد أتثرت إىل حد كبري اإلحياء احلضرية القدمية هبذه الظاهرة وأضحت مصدر قلق لسكاهنا، (0)اإلجيار 

السيما يف انتشار بعض املظاهر اليت ال تتفق مع مظاهر احلياة احلضرية كظهور مزيد من التجاوزات على 
 بيئة تنشر فيه املظاهر الريفية والعشائرية. أصبحت األراضي احملاذية هلا حتت مسمى )احلواسم( اليت

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية املؤثرة يف العشوائيات: املتغريات -2

 االجتماعية: املتغريات -أ

 تتمثل مبا أييت  وهي

 الفقر: ثقافة -1

منا ندرة فرص العمل، فضالا عن إظاهرة اجتماعية إنسانية، فهو ال يعين ضعف الدخل فقط،  الفقر
عد هتميش لطبقة يف اجملتمع وحرماهنا من املشاركة يف صنع القرار وإبعادها عن اخلدمات ذلك ي

وليس مسات ختص  أو انه جمموعة من الظروف واألوضاع احلياتية اليت تعيشها فئات اجتماعية االجتماعية
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مل إشكال احلرمان، الفقراء دون غريهم، وهي أوضاع تتسم ابحلرمان على الصعد املادية والبيئية، وقد تش
ويف هذا الصدد يرى اوسكار لويس  ،(6)إفراداا أو عائالت، فضالا عن مناطق جغرافية أو فئات اجتماعية 

أن للفقر ثقافة خاصة به، فهو طريقة حياة ينقلون إليها قيمها والتعامل مع الواقع، ويف هذا اجملال ميكن 
قد اخلدمات األساسية والتخطيط العمراين، كما تتميز النظر إىل املناطق العشوائية على أهنا مناطق تفت

 مبستوى معيشي منخفض وارتفاع ملحوظ يف نسبة األمية فضالا عن شعور سكاهنا ابلتهميش واحلرمان.

 االجتماعية: العالقات -2

عامل االنثروبولوجيا هنري مني العالقات االجتماعية بنوعني منطلقاا من احلرفة واملهنة واملكانة  ميز
جتماعية، مسى األول ابلعالقة املكانية والفرد يرث معها االعتبار االجتماعي الذي منحه جمتمعه له اال

ويسود هذا النوع من العالقات يف اجملتمعات الريفية، أما النوع الثاين، هو العالقات التعاقدية القائمة على 
وكون أغلب سكان  ،(7. )ت احلضريةاجملتمعا يفاملصاحل الشخصية والنفعية والرمسية ويتمثل هذا النوع 

املناطق العشوائية مهاجرين من الريف، بل الكثري منهم ينتمون إىل عشرية واحدة، حىت أخد شكل 
، كما اتصفت هذه العالقات بعالقات مجعية مرجعها يبجتماعية فيها، شكل التنظيم القراالعالقات اال

رهم ينتمون إىل مرتبة اجتماعية واحدة، حيث اتسمت الشعور املشرتك ابلتهميش والفقر واحلرمان، ابعتبا
ذلك،  رعالقاهتا االجتماعية ابلبساطة، أي عالقة الوجه للوجه، وهو يتفق، مع ما جاء به دوركامي ابعتبا

. وهبذا فإهنم يشعرون، أن سكان األحياء احلضرية اجملاورة هلم على أهنم من متضمنةعالقات ميكانيكية 
بنوع من االستقرار والرفاهة، كما ينظر سكان املناطق احلضرية إليهم على أهنم  طبقة اجتماعية تتمتع

يشكلون مجاعات قرابية متضامنة تتسم ابلعنف والعصبية ومصدر للسلطة العشائرية أو الشعبية اليت ال 
 تلتزم ابلقانون.

 السكن: االفتقار -3

إلنسان إىل السكن على أفراد األسرة، واالقتصاديني وغريهم بدراسة حاجة ا اعنيالباحثني االجتم اهتم
كبري من األفراد يف حيز ال يستوعبهم لوجود أعداد منهم   من ويرى الدكتور أمحد بدوي، أنه )بوجود عدد

يف ارتفاع الكثافة  ية إىل املدن أحد األسباب املهمة. وتعد اهلجرة الريف(8)تزيد عن حجم الفراغ املالئم( 
 مشكالتيعرف )ابالكتظاظ السكاين(، األمر الذي أدى إىل ظهور السكانية يف املساكن أو ما  

 اجتماعية خمتلفة بني الساكنني يف املنزل الواحد.
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 االقتصادية: املتغريات -ب

 يف هذا البحث مبا أييت: وتتمثل

 :الفقر -1

الفقر ظاهرة اجتماعية اقتصادية سياسية، وقد عرفه اجمللس األوريب أبنه: فئة من البشر خترج عن  يعد
ويرى اوسكار لويس أنه حالة طبيعية موجودة يف كل  ،(9)جماالت التمتع حبقوق اإلنسان جزئياا أو كلياا 

مكان، فهو ثقافة ختص جمموعة من الناس، ويف هذا اجملال فإن معظم املناطق العشوائية تتميز مبستوى 
ية للحياة، لذا فإن معيشي وتعليمي وصحي منخفض ومرتدي، فضالا عن افتقارها إىل اخلدمات الضرور 

 إىل ثقافة واحدة. مسكاهنا يشعرون ابنتمائه

 :اهلجرة -2

اهلجرة من الظواهر االجتماعية واالقتصادية، وقد اكتسب أبعاد متنوعة نتيجة لتطور اجملتمعات  تعد
الباحثني االجتماعيني واالقتصاديني وغريهم يف سياق  مهتماومنوها االقتصادي، واحتلت اهلجرة الريفية ا

دراساهتم نظراا خلطورة أاثرها على الريف واملدينة معا من حيث الكثافة السكانية والعادات والتقاليد وأمناط 
السلوك املختلفة، األمر الذي خيلق صراعاا مستمراا ثقافياا بني املهاجرين والبيئة اجلدية ، كما أن اهلجرة 

ثل ارتفاع معدالت سكان احلضريني مالواسعة من الريف أدت إىل مشكالت اجتماعية واقتصادية لل
قلة فرص العمل وازدًيد الضغط على اخلدمات وانتشار املظاهر الريفية يف املدينة، كذلك البطالة يف ظل 

من  لهاجلديدة وما يتعرضوا  يئةاهلجرة تركت آاثر على املهاجرين أنفسهم منها صعوبة التكيف يف الب
ة احلياة املادية على جماالت احلياة املختلفة واضطرار كثري من صدمات بسبب تعقيد احلياة احلضرية وسيطر 

املاهرين الريفيني التغاضي عن مكانتهم االجتماعية  االعتبارية والعمل يف سوق اخلدمات حتت ضغط 
 احلياة احلضرية ومتطلباهتا املتزايدة.

 :البطالة -3

بغداد،  عاصمة،لى وجه التحديد الع ومنهاالشك فيه أن التضخم السكاين يف بعض املدن العراقية  مما
واسعة  بطالة بسبب اهلجرة الواسعة إليها خالل السنوات القليلة املاضية وحىت اآلن، وقد خلق ظاهرة

وساعد يف تفاقمها توقف املصانع وتردد القطاع اخلاص يف فتح مشاريع جديدة بسبب الظروف اليت متر 
فقراء يف املناطق العشوائية وغريها من املناطق، نتج عنه ظاهر هبا البلد، إن انتشار البطالة والسيما بني ال



 عبد املنعم إبراهيم ذكرى .د  011كلية اآلداب/ العدد   جملة

549 

عديدة منها انتشار تعاطي املخدرات والتسول واالحنرافات السلوكية مثل السرقة واجلرمية وأطفال الشوارع 
فضالا عن ارتفاع بدل إجيار املساكن وعدم قدرة األسرة من إشباع حاجاهتا الضرورية، ويشعر  وغريها.

حياء احلضرية ابلقلق من سكان املناطق العشوائية اجملاورة هلم بسبب انتشار بعض السلوكيات سكان األ
املنحرفة كالسرقة والعنف والتسول وغريها بسبب البطالة وازدًيد حاجات الشباب يف جمتمع حضري  

 يتطلب تغطية مادية كبرية إلشباعها.

 املتغريات السياسية: -ج

 :أييتتتمثل مبا  وهي

 واحلروب: اتاألزم -1

العراق بتارخيه املعاصر بظروف قاهرة وأزمات حادة وحروب طاحنة تركت آاثر ضخمة يف  مر
مؤسساته كافة، تراجعت خالهلا سلطة القانون  لتحل حملها سلطة العشرية ونواميس الطائفة، كما أاتحت 

كاألبنية واألراضي  الدولة هذه الظروف أمام الكثري استغالل الفرصة لالستيالء على بعض ممتلكات
لتشيد عليها مساكن عشوائية يف داخل مدينة بغداد وأطرافها املختلفة مما استدعى ذلك إىل ظهور 

بني املناطق العشوائية واملناطق احلضرية اجملاورة هلا، قامت على  قةاملدينة متمثلة ابلعال يفعالقات جديدة 
العشوائية مصدر لسلطة العشرية ونواميسها أخذت  أساس الشك والريبة بني اجملتمعني، إذ أصحت املناطق

تفرض نفسها على املناطق احلضرية كما أن ظهور مجاعا متضامنة إزاء األحياء احلضرية ابتت تفرق إرادهتا 
رية يشعرون ابخلوف والقلق من ضيف أي موقف حيصل بني الطرفني، األمر الذي جعل سكان املناطق احل

 تضامنة اجتاه أي هتديد أييت من خارجها.سكان املناطق العشوائية امل

 ضعف سياسة التخطيط العمراين:  -2

الظروف املتغرية اليت مير هبا اجملتمع العراقي يف املرحلة احلالية ومع اهلجمة الشرسة اجتاه جغرافية  حتت
مما  املدينة وظهور أحياء عشوائية ضعفت إىل حد كبري سلطة أمانة بغداد والبلدًيت يف حمافظات العراق

أاتح اجملال أمام بعض الناس التجاوز على احلدود البلدية، وفرض إرادهتم دون أن جيدوا أي رادع مينعهم 
من إنشاء مساكن عشوائية، كما أاتحت تلك الظروف أيضاا أمام أصحاب األراضي الزراعية من تقسيم 

كل هذا انتج عن ضعف إىل قطع صغرية الستخدامها ألغراض السكن دون موافقات أصولية، و  اضيهمأر 
سياسة التخطيط العمراين من وضع تصورات جديدة لتوسع مدينة بغداد مبا يتالءم مع مجاليتها 

 ومرفولوجيتها وختطيطها احلضري.
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 الرقابة: ضعف -3

أحد األسباب الرئيسية يف انتشار األحياء العشوائية والتأثري على مرفولوجية األحياء احلضرية  وهو
زادت احلالة مع االنفالت األمين وظهور قوى عديدة هلا سلطتها احمللية كاجلماعات اجملاورة هلا، وقد 

القرابية وبعض األفراد الذين مارسوا إرادهتم يف االستيالء على أراضي الدولة وتشيد مساكن عشوائية 
 وقد ازداد ذلك مع ضعف رقابة الدولة ومؤسساهتا املختلفة. ،عليها

ا
ا
 واخلصائص املميزة جملتمع البحث : اإلجراءات املنهجيةثالث

 املنهجية: اإلجراءات -أ

 منهج البحث وأدواته:  -1

إذ مت استعمال املنهج الوصفي ومنهج املسح االجتماعي  ،الوصفية التحليلية البحوثالبحث من  يعد
 بتحليلبطريق العينة، استعمل األول بوصف الظاهرة بظروفها اآلنية ويعرف ابلدراسة الوصفية والثاين 

واملنهج  ،(15)اانت الدراسة امليدانية، ويعرف ابلدراسة التحليلية، وهو منهج من مناهج االنثروبولوجية بي
االنثربولوجي قد تطور يف احلقبة املعاصرة، والسيما يف جمال الدراسات االنثروبولوجية احلضرية الذي من 

ملنهج هو الطريق املؤدي إىل كشف خالله يتم فهم طبيعة العالقات احلضرية والظواهر املرتبطة هبا. فا
احلقيقة إبتباع جمموعة من القواعد العامة، كما أشار موزر إىل أمهية استخدام املسوح من نواحي عدة منها 
دراسة اخلصائص الدميغرافية جملموعة األفراد، ودراسة اجلوانب االجتماعية واالقتصادية لتلك اجلماعة مع 

واملعايري السلوكية، وأخرياا دراسة آراء الناس  القيمابلعادات والتقاليد و  طةبدراسة ا جلوانب الثقافية املرت
 (11)ودوافع سلوكهم. 

 عينة البحث:  -2

يف حي سومر مبدينة  (12)العشوائي  سكناحلضرية اجملاورة لل حياءسحب  عينة عمدية من األ مت
 ( أسرة.05بغداد، بلغ حجمها )

 البحث: جماالت -3

 تمع البحث بسكان منطقة حي سومر.حتدد جم البشري: اجملال -أ

 الرصافة مبدينة بغداد. –مت إجراء الدراسة امليدانية يف منطقة حي سومر  املكاين: اجملال -ب
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: وهو السقف الزمين الذي جتري حتته إجراءات البحث جبانبيه النظري وامليداين. لزماينأ اجملال -ت
 .2511-15-1إىل  6-15خالل الفرتة 

 البحث: أدوات -4

 .يداينواملالحظة ابملشاركة يف مجع بياانت البحث امل (13)ال املقابل واالستبيان استعم مت

 املميزة لعينة البحث: اخلصائص -ب

 :النوع -1

 حسب النوع.( يوضح توزيع عينة البحث 1) جدول

 % العدد النوع

 %76 38 ذكر

 %24 12 أنثى

 %155 05 اجملموع

(، ورابت %76( وبنسبة )38ور بلغت )( أن نسبة أرابب األسر من الذك1من جدول ) يتضح
( من عينة %24( وبنسبة )12) ددهناألسر الاليت يقدن أسرهن لوفاة أزواجهن أو انفصاهلن، وبلغ ع

البحث. واتضح من العمل امليداين أن هناك حتمس وترحيب هبذا النوع من البحوث ابعتبارها متثل حالة 
ر العشوائيات متثل لديهم تشويه ملعامل املناطق احلضرية تشغل ابل أرابب األسر من كال النوعني، ابعتبا

 ويطلق أغلبهم عليها تسمية )احلوا سم(.

من حيث: العمر، احلالة االجتماعية، احلالة التعليمية  البحث( يوضح خصائص عينة 2) جدول
 )لرب األسرة(، املستوى االقتصادي.

حلالة % العدد العمر
ا

عية 
تما

الج
ا

 
رب

ل
 

سرة
األ

 

 % لعددا

حلالة
ا

 
مية

تعلي
ال

 
(

رب
ل

 
سرة

األ
)

 

 % العدد

وى
ملست

ا
دي 

صا
القت

ا
 

سرة
لأل

 

 % العدد

25-
29 

 - - أعزب 2% 1
 يقرأ

 ويكتب
 %34 17 فقرية - -

35-
39 

 %46 23 مكتفية %8 4 ابتدائية %76 38 متزوج 14% 7
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حلالة % العدد العمر
ا

عية 
تما

الج
ا

 
رب

ل
 

سرة
األ

 

 % لعددا

حلالة
ا

 
مية

تعلي
ال

 
(

رب
ل

 
سرة

األ
)

 

 % العدد

وى
ملست

ا
دي 

صا
القت

ا
 

سرة
لأل

 

 % العدد

45-
49 

 %25 15 حاالا  أفضل %12 6 متوسطة %4 2 منفصل 35% 10

05-
09 

 - - - %35 10 داديةإع %6 3 مطلق 48% 24

65-
69 

 - - - %46 23 جامعية %14 7 أرمل 6% 3

 - - - %4 2 عليا - - -  - 

 %155 05 - %155 05 - %155 05 - %155 05 اجملموع

(، إذ بلغ 65-05( أن أغلب املبحوثني من حيث العمر، يرتكز يف الفئة )2من اجلدول ) تبني
(. وفيما %2(، إذ بلغ )29-25كان من الفئة )دد  (، بينما أصغر ع%48( وبنسبة )24عددهم )

( وعدد %76( وبنسبة )38يتصل ابحلالة االجتماعية اتضح أن عدد املتزوجني من جمموع العينة، بلغ )
(، وعدد %6( وبنسبة )3( وعدد املطلقني منهم أيضاا بلغ )%14( وبنسبة )7األرامل منهم بلغ )

أن أكثر أفراد العينة حاصلني على الشهادة اجلامعية، وبلغ  ا(. وتبني أيضا %4( وبنسبة )2املنفصلني )
(، %35( وبنسبة )10(، وبلغ عدد احلاصلني على الشهادة اإلعدادية )%46( وبنسبة )23عددهم )

(، وعدد احلاصلني على الشهادة %12( وبنسبة )%6وبلغ عدد احلاصلني على الشهادة املتوسطة )
(. إما ما يتصل %4( وبنسبة )2(. وبلغ عدد احلاصلني على شهادة عليا )%8( وبنسبة )4) بتدائيةاال

( وبنسبة 17( مكتفية، و )%46( وبنسبة )23البحث فقد تبني  أن ) نةابملستوى االقتصادي من عي
 ( أحسن حاالا.%25( وبنسبة )15( حالتها فقرية، و)34%)
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ا
ا
 : عرض  نتائج البحث وتفسريها:رابع

 أييت عرض نتائج البحث امليداين وفق  متغريات البث األساسية:  فيما

 االجتماعية: املتغريات -1

 ( يوضح آراء املبحوثني عن انتشار املتسولني يف منطقتهم3) جدول

 % العدد البيان

 %35 10 نعم

 %75 30 ال

 %155  اجملموع

( وبنسبة 10طقتهم، كان عددهم )( أن الذين يرون عدم انتشار املتسولني يف من3من اجلدول ) اتضح
(، واتضح خالل العمل %75( وبنسبة )30ذلك بلغ ) نبلغ عدد الذين ال يرو  حني(، يف 35%)

امليداين أن  ظاهرة التسول أخذت تثري خماوف بعض سكان املنطقة احلضرية من أن تستغل كوسيلة قد 
 يستخدمها البعض للوصل إىل سرقة بعض املمتلكات املنزلية.

 اجملاورة ملنطقتهم ة( يوضح آراء املبحوثني عن زايدة املنحرفني يف املنطقة  العشوائي4) جدول

 % العدد البيان

 %82 41 نعم

 %18 9 ال

 %155 05 اجملموع

( ارتفاع عدد الذين يرون ازدًيد حاالت االحنراف السلوكي يف املنطقة العشوائية 4من اجلدول ) تبني
عنف والسلوكيات اليت تثري اخلوف كاالعتداء ابلسكاكني وغريها كوسائل من سرقات وانتشار مظاهر ال

(، يف حني بلغ عدد الذين ال %82( وبنسبة )41هتديد يف كثري من املواقف، إذ بلغ من يرى ذلك )
(، وخالل العمل امليداين أكد بعض املبحوثني فقداهنم لبعض املمتلكات %18( وبنسبة )9يرون ذلك )

كثرة املشاجرات بني بعض سكان املنطقة   آخروناين الغاز  وحاجات أخرى، كما أكد املنزلية مثل قن
 بسبب بعض املواقف املختلفة اليت حتصل بينهم، وأن مثل هذه املواقف مل حتصل يف املاضي إال اندراا.
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 ( يوضح مدى أتثري املنحرفني على منطقة املبحوثني5) جدول

 % العدد البيان

 %86 43 نعم

 %14 7 ال

 %155 05 اجملموع

أتثري سلوك بعض املنحرفني يف املنطقة العشوائية اجملاورة  رون( أن الذين ي0من اجلدول ) يتبني
 ،أهنم ال يرون ذلك (،%14( وبنسبة )7(، بينما أكد )%86( وبنسبة )43ملنطقتهم، إذ بلغ عددهم )

اختالط أبنائهم مع أبناء تلك املنطقة أهنم يعانون من  ومن مقابالت أجريت مع بعض اإلفراد أكدوا على
 وهم ابدوا خماوفهم من ذلك.

 بيئة ( يوضح آراء املبحوثني حول مدى اعتبار املنطقة العشوائية اجملاورة هلم على أهنا6) جدول
 مشجعة هليمنة الثقافات الفرعية )الريفية، الطائفية(.

 % العدد البيان

 %95 40 نعم

 %15 0 ال

 %155 05 اجملموع

( أن الذين يعتربون املنطقة العشوائية بيئة مالئمة النتشار بعض مظاهر الثقافات 6من اجلدول ) يتضح
( 40الفرعية )كالثقافة الريفية والطائفية( وابلتايل أتثريها على منطقتهم، إذ بلغ عدد الذين يرون ذلك )

وهذا يشري بوضوح أن  (،%15( وبنسبة )0(، وبينما بلغ عدد الذين ال يرون ذلك )%95وبنسبة )
ريفية وشعبية وكذلك يعد مؤشراا على  لالغالبية العظمى من سكان املنطقة العشوائية ينحدرون من أصو 

إىل مدينة بغداد من بعض األرًيف واحملافظات األخرى، وقد أكد كثري  دأغلب هؤالء من املهاجرين اجلد
نتشار يف حميطهم االجتماعي والسيما بني من املبحوثني مساعهم لبعض األلفاظ واللهجات أخذت ابال

 أطفال منطقتهم الذين بدوا خيتلطون مع بعض أطفال املنطقة العشوائية.
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 تفاعل بني منطقتهم  وجود ( يوضح آراء املبحوثني على مدى7) جدول
 العشوائية اجملاورة هلم ملنطقةوا

 % العدد البيان

 %44 22 نعم

 %06 28 ال

 %155 05 اجملموع

املنطقة العشوائية،  سكان( أن الذين ال يرون هناك تفاعل بني سكان منطقتهم و 7من اجلدول ) يتضح
( 22(، يف حني بلغ عدد الذين يرون أن هناك تفاعل بينهم، بلغ عددهم )%06(  وبنسبة )28بلغ )

شوائية (، والحظنا خالل العمل امليداين أن أغلب املناطق احلضرية اجملاورة للمنطقة الع%44وبنسبة )
يبدون ختوفهم من طبيعة التفاعل القائم بسبب إاثرة بعض املشكالت من جهة وشعورهم ابختالف 

 من جهة أخرى. اليومية سلوكهم ومنط تفكريهم وأساليب حياهتم

 ( يوضح آراء املبحوثني على أن وجود املنطقة العشوائية ابلقرب من 8) جدول
 منطقتهم يسبب تلوث للبيئة.

 % العدد البيان

 %88 44 نعم

 %12 6 ال

 %155 05 اجملموع

( أن أغلب املبحوثني يرون أن املنطقة العشوائية ابلقرب من منطقتهم أدى إىل 8من جدول ) تبني
( وبنسبة 6ذلك ) ون(، يف حني بلغ عدد الذين ال ير %88( وبنسبة )44تلوث البيئة، إذ بلغ عددهم )

ن انتشار النفاًيت بشكل واسع وكثرة األوساخ امللقاة يف (، وقد الحظنا خالل العمل امليداين أ12%)
الشوارع واملياه اآلسنة واجملاري وانسداد فوهاهتا قد يسبب خماطر تلوث وانتشار األمراض، كما الحظنا 
ظاهرة تربية احليواانت من قبل بعض سكان العشوائية، من أغنام ودجاج وغريها، كما الحظنا بعض 

ا من التلوث.اخليول واحلمري اليت ت  ستخدم جلر العرابت واليت أخذت تسبب للمنطقة مزيدا
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 االقتصادية: املتغريات -2

 آراء املبحوثني عن مدى انتشار الفقر الشديد )انتشار الفقراء املعدمني(  وضح( ي9) جدول
 ملنطقتهم ةالعشوائية اجملاور  نطقةيف امل

 % العدد البيان

 %04 27 نعم

 %46 23 ال

 %155 05 اجملموع

( أن كثري من املبحوثني يرون، أن سكان املنطقة العشوائية من الفقراء واملعدمني، 9من اجلدول ) تبني
(، بينما يرى آخرون أن بعض سكان املنطقة العشوائية ليسوا  من %04( وبنسبة )27إذ بلغ عددهم )

ا جاء ذلك بسبب الفقراء املعدمني وليسوا من أصحاب احلاجات امللحة للسكن يف هذه املنطقة إمن
العمل امليداين أن بعض سكان  خالل (، وقد الحظنا%46( وبنسبة )23الطمع، إ بلغ عددهم )

محولة كما أكد بعض  وأخرىأجرة )تكسيات(  ركباتخاصة وم باتاملنطقة العشوائية ميتلكون مرك
 زة كهربية وغريها.املبحوثني أن بعض منازل سكان املنطقة العشوائية، حتتوي على أاثث منزيل جيد وأجه

جتاوزًا على أراضي  لعشوائيةهل أن سكان املنطقة ا ول،( يوضح آراء املبحوثني ح11) جدول
 يكون هلم حاجة ملحة يف ذلك.ة بسبب فقرهم أم بسبب الطمع دون الدول

 البيان العدد %

 الفقر واحلاجة امللحة بسبب 21 42%

 ةالطمع دون أن تكون هناك حاجة ملح بسبب 29 08%

 اجملموع 05 155%

( أن أكثر املبحوثني يرون أن بعض سكان املنطقة العشوائية كان سكنهم فيها 15من جدول ) يتضح
( %08( وبنسبة )29بسبب الطمع دون أن تكون هناك حاجة ملحة للسكن فيها، إذ بلغ عددهم )

( وبنسبة 21دهم )بينما بلغ عدد  الذين يرون أن ذلك بسبب الفقر واحلاجة امللحة، إذ بلغ عد
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املصاحل واألطماع، إال أن بعض اآلراء   بعض(. وهذا يشري إىل أن بعض األفراد حاولوا حتقيق 42%)
ترى أن ذلك ال يعين أن سكان هذه املناطق ليسوا من الفقراء إمنا الكثري منهم من أصحاب الدخل 

سعي بعضهم، إىل حتقيق بعض  احملدود الذين يعجزون عن دفع بدل اإلجيار، إال أن هذا ال مينع من
 األطماع نتيجة سهولة حصوهلم على سكن جماين فيها.

 ( يوضح آراء املبحوثني عن مدى انتشار أطفال الشوارع بسبب 11) جدول
 وجود املنطقة العشوائية جبوار منطقتهم.

 % العدد البيان

 %78 39 نعم

 %22 11 ال

 %155 05 اجملموع

دد الذين يرون أن وجود  املنطقة العشوائية، ابلقرب من منطقتهم، ( ارتفاع ع11من جدول ) يتضح
(، يف حني بلغ عدد الذين ال يرون %78( وبنسبة )39يزيد من انتشار أطفال الشوارع، إذ بلغ عددهم )

(، وخالل العمل امليداين أكد كثري من املبحوثني على أن بعض أسر املنطقة %22( وبنسبة )11ذلك )
ا لدخلها. العشوائية، تدفع  أبنائها إىل العمل يف سن مبكرة كي يكونوا مصدراا مساعدا

 السياسية: املتغريات -3

 ( يوضح آراء املبحوثني عن أتثري احلروب واألزمات يف انتشار 12) جدول
 املنطقة العشوائية يف منطقتهم.

 % العدد البيان

 %82 41 نعم

 %18 9 ال

 %155 05 اجملموع
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السياسية اليت مر هبا  تفاع عدد املبحوثني الذين يرون أن للحرب واألزما( ارت12من جدول ) يتبني
(، وذلك لرتدي %82( وبنسبة )41العراقي، أثر واضح يف انتشار العشوائيات، إذ بلغ عددهم ) جملتمعا

الوضع االقتصادي وغياب الدولة عن تقدمي اخلدمات الالزمة وانشغاهلا يف املشكالت السياسية فضالا عن 
نفالت األمين وانعكاس ذلك على حياة الفرد واألسرة واجملتمع، يف حني بلغ عدد الذين ال يرون ذلك اال
(، وهذا يشري إىل األوضاع السياسية غري املستقرة تؤثر أتثرياا كبرياا على حياة اجملتمع %18( وبنسبة )9)

رحلة احلالية الذي هو يف أمس احلاجة فضالا عن أتثريها املباشر يف غياب التنمية عن اجملتمع العراقي يف امل
 إليها.

( يوضح آراء املبحوثني من أن انتشار املنطقة العشوائية ابلقرب من منطقتهم سبب 13) جدول
 تراجًعا يف مستوي التخطيط احلضري واجلمايل فيها.

 % العدد البيان

 %76 38 نعم

 %24 12 ال

 %155 05 اجملموع

بحوثني، يرون أن انتشار العشوائيات يف منطقتهم ومدينة بغداد،  ( أن أغلب امل13من جدول ) يتضح
(، يف حني بلغ عدد %76( وبنسبة )38كان بسبب تراجع سياسة التخطيط احلضري، إذ بلغ عددهم )

(ن واتضح أيضاا من العمل امليداين أن املناطق السكينة %24( وبنسبة )12الذين ال يرون ذلك )
 وتشكو تراجعاا يف مجاليتها، وأن غياب التخطيط واملتابعة قد فسح اجملال احلضرية تعاين من إمهال كبري

 بغياب الرقابة واحملاسبة وغياب القانون. رتبطوهو م الدولة أمام بعض الناس من التجاوز على أراضي
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( يوضح آراء املبحوثني من ضعف القانون أدي  إىل انتشار وزايدة السكن العشوائي 14) جدول
  منطقتهم مما أدى إىل تريفها.ابلقرب من 

 % العدد البيان

 %75 30 نعم

 %35 10 ال

 155 05 اجملموع

( أن أغلب املبحوثني يرون أن انتشار العشوائيات أدى إىل تريف املدينة 14من جدول ) يتضح
( بشأن غياب القانون والرقابة على انتشار 13بسبب غياب القانون وهذا يتفق مع نتيجة جدول )

ا على (، وبناء%35( وبنسبة )10ون ذلك )يف حني بلغ عدد الذين ال ير  داد،وائيات يف مدينة بغالعش
ذلك ومن خالل املالحظة أصبحت ظاهرة تريف املناطق احلضرية ظاهرة واضحة وهي يف ازدًيد مستمر 

ا لدى سكان تلك املناطق.  حىت أصبحت املدينة عبارة عن بيئة  واسعة تنشر مما يسبب ذلك قلقاا متزايدا
 فيها املظاهر الريفية يف حني أخذت املظاهر احلضرية ابلرتاجع.

( يوضح آراء املبحوثني من أن انتشار املنطقة العشوائية ابلقرب من منطقتهم قد زاد 15) جدول
 من انتشار العرف العشائري يف حل املشكالت فيها.

 % العدد البيان

 %74 37 نعم

 %26 13 ال

 %155 05 اجملموع

( أن أغلب املبحوثني يرون أن هناك انتشار ملحوظ للعرف العشائري يف 10من جدول ) يتضح
املناطق احلضرية  ومنها جمتمع البحث  يف حل املشكالت االجتماعية اليت تنشب بني األفراد واجلماعات، 

( من 14)(، وهذه النتيجة تؤيد النتيجة اليت توصل إليها جدول %74( وبنسبة )37إذ بلغ عددهم )
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انتشار العشوائيات كان أحد العوامل  يف انتشار املظاهر الريفية يف مدينة بغداد يف املرحلة احلالية،  يف 
(، وهذا يشري بوضح أتثري العشوائيات يف %26( وبنسبة )13ذلك ) نال يرو عدد الذين  حني بلغ 

ضعف القانون، وانتشار الثقافة زًيدة الطابع الريفي يف حل املشكالت يف املدينة بدل القانون بسبب 
 الريفية اليت طغت على الثقافة احلضرية بشكل واضح وملموس.

 ابلقرب من منطقتهم   ة( يوضح آراء املبحوثني من أن انتشار املنطقة العشوائي16) جدول
 أدى إىل تنامي سلطة العشرية أثر من القانون

 % العدد البيان

 %72 36 نعم

 %28 14 ال

 %155 05 اجملموع

( أن أغلب املبحوثني يرون تنامي سلطة العشرية  يف جمتمع مدينة بغداد أكثر 16من جدول ) يتضح
من سلطة القانون، وقد كانت اهلجرة الريفية وتراجع املظاهر احلضرية وانتشار العشوائيات يف املدينة 

الذين ال يرون ذلك (، يف حني بلغ عدد %72( وبنسبة )36أسباب متداخلة يف ذلك، إذ بلغ عددهم )
اليت أجريت معهم، أن الفصل  قابالت(. وقد أكد بعض املبحوثني خالل امل%28( وبنسبة )14)

 العشائري أصبح ظاهرة ملموسة يف حل املشكالت االجتماعية يف منطقتهم.
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ا
ا
ا ألهم النتائج والتوصيات واملقرتحات:خامس

ا
 : ملخص

 :النتائج -أ

أن هناك إحجام كبري عن تفاعل املنطقة احلضرية )جمتمع  من بياانت الدراسة امليدانية اتضح -1
 شكالتمن خشونتهم، ومن امل خلوفالدراسة( مع سكان املنطقة العشوائية اجملاورة هلا، بسبب ا

 اليت قد حتصل من جهة وبسبب البعد الطبقي من جهة أخرى.

نحرفة لدى بعض أن هناك رؤية لدى سكان املنطقة احلضرية أن هناك بعض السلوكيات امل أتضح -2
 (.%86سكان املنطقة العشوائية احملاذية هلم، كالسرقة والعنف وغريها، إذ أشر على ذلك )

 ةمن الدراسة امليدانية أن املنطقة العشوائية مصدراا مشجعاا لظهور وهيمنة الثقافات الفرعي تبني -3
 (.%95)كالثقافة الريفية والطائفية( على املنطقة احلضرية وبنسبة )

أن املنطقة العشوائية مصدراا خطرياا لتلوث البيئة ابملنطقة، من حيث   امليدانية البياانت كشفت -4
 (.%88كثرة القمامة واملياه اآلسنة وخملفات احليواانت وبنسبة )

من الدراسة امليدانية أن بعض سكان املنطقة العشوائية ليسو من الفقراء املعدمني أو من  تبني -0
قطع األراضي بدافع التغالب حتركهم على االستيالء على بعض  أصحاب احلاجة امللحة إمنا

 (.%08والطمع وبنسبة )

من الدراسة امليدانية أن وجود املنطقة العشوائية ابلقرب من املناطق احلضرية قد زاد من  اتضح -6
 (.%78وترية أطفال الشوارع وبنسبة )

جملال أمام ظهور وانتشار أن احلروب واألزمات السياسية أعطت ا راسيةمن بياانت الد تبني -7
 (.%82العشوائيات يف بعض مدينة بغداد )

من الدراسة امليدانية أن تراجع سياسة التخطيط العمراين واحلضري وغياب القانون عوامل  تبني -8
 (.%76انتشار السكن العشوائي وبنسبة ) ًيدةأساسية أثرت ودفعت يف ز  تومتغريا

وائيات ذات الصبغة الريفية قد زاد من انتشار العرف من الدراسة امليدانية انتشار العش اتضح -9
كما    انون،سلطة القحل املشكالت االجتماعية بدال من العشرية يف  سلطة العشائري وتنامي

 (.%72كانت متغرياا واضحاا يف تريف املناطق احلضرية يف مدينة بغداد وبنسبة )
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 :التوصيات -ب

ط واملؤسسات ذات االختصاص بدراسة أتثري التنسيق بني أمانة بغداد ووزارة التخطي ضرورة -1
املناسبة حلل مشكالت سكان هذه املناطق وختليص  ت يف مدينة بغداد وإجياد البدائلالعشوائيا

 .داداألساسي ملدينة بغ لتصميماملدينة من أتثريها على التخطيط العمراين وا

وثقافتها ومعرفة مشكالت  إجراء دراسات اجتماعية وانثروبولوجية عن املناطق العشوائية ضرورة -2
 سكاهنا. وكذلك فهم أتثريها على املناطق احلضرية من كل النواحي.

ضرورة اهتمام مؤسسات التعليم العايل بتأسيس مركز دراسات وأحباث ختتص ابملناطق العشوائية   -3
سة يف مدينة بغداد ومراكز مماثلة يف حمافظات العراق اليت تشهد انتشار ظاهرة العشوائيات ودرا

 أتثريها على املدينة ومرفولوجيتها يقوم عليها من ذوي االختصاص.

اهتمام جملس النواب وجملس الوزراء بتشريع قانون وتنفيذه بشأن العشوائيات مع إجياد  ضرورة -4
 حلول سريعة لسكان العشوائيات بتوفري سكن مالئم هلا وبدعم من الدولة.

اطق احلضرية اليت تشهد تدهوراا يف اخلدمات املختلفة قيام أمانة بغداد برعاية وتطوير املن ضرورة -0
وإبعاد العشوائيات عنها وإنقاذها من حاالت هيمنة الثقافة العشائرية ومن التلوث البيئي وغريها، 

 ومن خالل تفعيل القانون. 

 :املقرتحات -ج

ية، لصياغة بني نتائجها امليدان واملقارنة حبوث انثروبولوجية أخرى مماثلة يف مدن عراقية إجراء -1
 تصور علمي واضح عن العشوائيات من وجهة نظر سكان املناطق احلضرية.

مادة علمية تعين بدراسة املناطق العشوائيات يف أقسام علم االجتماع واالنثروبولوجيا  ختصيص -2
 والتخصصات القريبة املعنية ابألمر، من أجل توجيه الطلبة لدراستها ميدانياا.
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 املصادر

 م.2556، يوليو، 072يد: عامل ملئ ابلعشوائيات، جملة العريب الكويتية، العدد . أمحد أبو ز د -1

 م.1978د. أمحد بدوي: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة بريوت،   -2

قرية: بني التنظري والسياسة والصراع، حبث منشور يف جملة املستقبل العريب، العدد  إمساعيل -3
 م.1999ية، بريوت، (، مركز دراسات الوحدة العرب241)

للسكن الشعيب يف العراق، جملة البحوث االجتماعية واجلنائية، العدد األول،  جتماعيةاال األبعاد -4
 م.1978السنة السابعة، 

. جالل مدبويل: القيم االجتماعية والتنمية بني الريف واحلضر. اجمللة االجتماعية القومية، عدد د -0
 م، القاهرة.1986(، 23)

لكرتونية، الدار العاملية د. مهنئ غنامي: مناهج البحث يف عصر املعلومات اإل. مسري جاد و د -6
 م.2550للنشر والتوزيع، 

ملفاهيمي، حبث مقدم إىل الندوة العلمية لقسم أ. كرمي حممد محزة: الفقر تطور مؤشرات اإلطار د -7
ضمن   ، منشور2555، تشرين األول، 23-22الدراسات االجتماعية يف بيت احلكمة، للفرتة 

 م.2552كتاب الفقر والغىن يف الوطن العريب، بيت احلكمة، بغداد، 

 م.1981. مصطفى شاكر سليم، قاموس االنثروبولوجيا، جامعة الكويت، د -8

إبراهيم عبد العال: املتغريات االجتماعية والسلوكية املرتبطة ابلتطوير العمراين للمناطق  حممد -9
ث والدراسات البيئية، جامعة عني مشس، القاهرة، العشوائية، أطروحة دكتوراه، معهد البحو 

 م.2553

 م.2554، سبتمرب، 23جملة الثقافة، العدد  ،the free wordابحثني:  جمموعة -15

مطابع التعليم العايل، وزارة التعليم العايل  ،خليل العمر: انشطار املصطلح االجتماعي معن -11
 م.1995والبحث العلمي، جامعة بغداد، 



 عبد املنعم إبراهيم ذكرى .د  011كلية اآلداب/ العدد   جملة

564 

 ن الرحيماهلل الرمح بسم

دراسة انثروبولوجية يف حي  –/ العشوائيات من وجه نظر سكان املناطق احلضرية اجملاورة هلا استبانه
  -سومر مبدينة بغداد

 احملرتمني:عزيزيت، ربة األسرة، رب األسرة  /عزيزي

 طيبة: حتية

 لعشوائيات اليت ظهرتأيدكم أسئلة استبانة عن آراء املبحوثني من سكان املناطق احلضرية اجملاورة ل بني
ولوجية واستكماالا بو يف مناطق بغداد )حي سومر أمنوذجاا(، ونظراا ألمهية املوضوع من  الناحية االنثر  حديثا

ألدوات البحث األخرى، ومن أجل معرفة أتثري العشوائيات على التنظيم احلضري والثقايف ملدينة بغداد 
وختطيطية وثقافية على املدينة، نرجو اإلجابة  ةوعمراني آاثر اجتماعية منوما ميكن أن يشكله انتشارها 

 على األسئلة الواردة فيها ابلدقة واملوضوعية، خدمة ألغراض البحث العلمني كما يرجى عدم ذكر االسم

 : البياانت األوليةأوالً 

 : النوع، ذكر )   ( ، أنثى )    (.1س

 ( سنة.   : العمر )2س

(،  (، متوسطة ) (. ابتدائية ) (، يقرأ ويكتب ) رة ، أمي ): املستوى التعليمي لرب األس3س
 (. (. عليا ) (، جامعية ) إعدادية )

 (. (، مطلق ) (، منفصل ) (، أرمل ) (، متزوج ) : احلالة االجتماعية لرب األسرة، أعزب )4س

 (، (، أفضل حاالا ) (، مكتفية ) : احلالة االقتصادية لألسرة: فقرية، )0س

 (. (، جتاوز ) ( ، إجيار ) ة السكنية، ملك ): احلال6س

 : البياانت اخلاصة ابلبحث:اثنًيا

 االجتماعية: املتغريات -1

 كم؟: هل هناك أعداد كبرية من املتسولني يف العشوائيات اجملاورة ل7س
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 )   (           ال  )   ( نعم

 راف سلوكي(؟: هل ترى أن هناك منحرفني بني سكان العشوائيات )جرمية، سرقة، احن8س

 )   (           ال  )   ( نعم

 : إذا كان اجلواب بنعم، هل يؤثر ذلك على منطقتكم؟9س

 )   (           ال  )   ( نعم

الفرعية )الثقافة الريفية،  ثقافات: هل ترى أن املناطق العشوائية بيئة مشجعة لظهور وهيمنة ال15س
 الطائفية، ثقافة الفقر(؟

 ال  )   (  )   (          نعم

 : هل تلمس هناك تفاعل اجتماعي بني  سكان العشوائيات وسكان منطقتكم؟11س

 )   (           ال  )   ( نعم

 : هل جتد أن انتشار العشوائيات ابلقرب من منطقتكم سبب تلواثا للبيئة؟12س

 )   (           ال  )   ( نعم

 االقتصادية املتغريات -2

 راءالعشوائيات املنتشرة حديثاا ابلقرب من منطقتكم من الفق : هل ترى أن أغلب سكان13س
 املعدمني؟

 )   (           ال  )   ( نعم

: هل ترى أن بعض سكان العشوائيات املنتشرة ابلقرب من منطقتكم غري حمتاجني من الناحية 14س
 االقتصادية وأن جتاوزهم على األراضي جاء حبكم الطمع؟

 )   ( )   (           ال  نعم

 : هل أدى انتشار العشوائيات ابلقرب من منطقتكم إىل زًيدة أعداد أطفال الشوارع؟10س
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 نعم )   (           ال  )   ( 

 السياسية املتغريات -3

 : هل أثرت احلروب واألزمات يف انتشار العشوائيات ابلقرب من منطقتكم؟16س

 )   (           ال  )   ( نعم

سية التخطيط العمراين يف مدينة بغداد إىل انتشار العشوائيات يف : هل أدى تراجع سيا17س
 ليتها؟وابلتايل أثر على مجا تكممنطق

 )   (           ال  )   ( نعم

: هل أدى ضعف القانون إىل زًيدة انتشار العشوائيات، وابلتايل أدي إىل ترييف املناطق اجملاورة 18س
 هلا؟

 )   (           ال  )   ( نعم

نشار العرف العشائري يف حل املشكالت اليت أ: هل جتد أن انتشار العشوائيات، أدي إىل 19س
 حتصل يف منطقتكم؟ 

 )   (           ال  )   ( نعم

: هل أدى انتشار العشوائيات إىل تنامي سلطة العشرية أو اجملموعة القرابية أكثر من سلطة 25س
 القانون وابلتايل أثر ذلك على منطقتكم؟

 وام اهل

 .897، ص 1981. مصطفى شاكر سليم، قاموس االنثروبولوجيا، جامعة الكويت، د -1

: املتغريات االجتماعية والسلوكية  املرتبطة ابلتطوير العمراين للمناطق العالإبراهيم عبد  حممد -2
العشوائية، أطروحة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات البيئية، جامعة عني مشس، القاهرة، 

 .93، ص2553
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، يوليو، 072أمحد أبو زيد: عامل ملئ ابلعشوائيات، جملة العريب الكويتية، العدد  .د -3
 32م.ص2556

 م.2554، سبتمرب، 23جملة الثقافة، العدد  ،the free wordابحثني:  جمموعة  -4

االجتماعية للسكن الشعيب يف العراق، جملة البحوث االجتماعية واجلنائية، العدد األول،  األبعاد  -0
 46ص م.1978ة السابعة، السن

ملفاهيمي، حبث مقدم إىل الندوة العلمية لقسم أ. كرمي حممد محزة: الفقر تطور مؤشرات اإلطار د  -6
، منشور ضمن  2555، تشرين األول، 23-22الدراسات االجتماعية يف بيت احلكمة، للفرتة 

 .27م.ص 2552كتاب الفقر والغىن يف الوطن العريب، بيت احلكمة، بغداد، 

خليل العمر: انشطار املصطلح االجتماعي/ مطابع التعليم العايل، وزارة التعليم العايل  نمع -7
 .101-105م.1995والبحث العلمي، جامعة بغداد، 

 .35م.ص 1978مكتبة بريوت،  ة،د. أمحد بدوي: معجم مصطلحات العلوم االجتماعي   -8

يف جملة املستقبل العريب، العدد قرية: بني التنظري والسياسة والصراع، حبث منشور  إمساعيل  -9
 .05م. ص1999(، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 241)

، الدار العاملية رتونيةاإللك. مسري جاد ود. مهنئ غنامي: مناهج البحث يف عصر املعلومات د  -15
 .29م.ص 2550للنشر والتوزيع، 

ضر. اجمللة االجتماعية القومية، عدد . جالل مدبويل: القيم االجتماعية والتنمية بني الريف واحلد -11
 .65-09م، القاهرة، ص1986(، 23)

السكن العشوائي يف املسافة املمتدة مشال اندي النفط حىت شارع األسواق املركزية ويقع  يقع -12
 ابلقرب من حي سومر الذي أجري البحث  فيه.

ا -13 كلية اآلداب/ جامعة يف قسم االجتماع/   من اخلرباء أبن استمارة البحث عرضت على عدد علما
 بغداد، وهم:

 .د. فوزية العطيةأ -1

 .م.د كرمي حممد محزةأ -2

 .م.د فهيمه املشهداينأ -3

 .م.د صبيح عبد املنعمأ -4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

