
 
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة كربالء
 اإلنسانيةكمية التربية لمعموم 

 قسم الجغرافية التطبيقية

 

 الحراك السكني في قطاع الحيدرية )مدينة كربالء(
 

 رسالة تقدمت بيا الطالبة 

 (سعيدنوري  رعامنور )

في جامعة كربالء قسم الجغرافية  اإلنسانيةمجمس كمية التربية لمعموم  إلى
 .التطبيقية وىي جزء من متطمبات نيل شيادة الماجستير في الجغرافية البشرية

 

  بإشراف

 العبيدي أحمدأ.د وسن شياب 

 

 م2222ىـ                                                          4444

 



 

 ب
 

 
 
 
 

 
 
 
  

ِن الرَِّحيمِ بِْسِم   اللَِّه الرَّْحم َٰ  
 
 

ُ َجَعلَ  ﴿  عامألًلَُكْن ِهْي ُجلُىِد ا َوَجَعلَ  ا  لَُكْن ِهْي تُيُىتُِكْن َسَكٌ َوَّللاه

تَْستَِخفُّىًَهَا يَْىَم ظَْعٌُِكْن َويَْىَم إِقَاَهتُِكْن ۙ َوِهْي أَْصَىافِهَا  ا  تُيُىت

ا إِلَٰى ِحيي  أووَ  ﴾ تَاِرهَا َوأَْشَعاِرهَا أَثَاث ا َوَهتَاع   
 

 

 

 َصَدَق ا العمي الَعظيم

 (82)سورة النحل، اآلية_

  



 

 ج
 

 



 

 د
 

 

 



 

 ه
 

 



 

 و
 

 ىداءإلِ ا

  إلى

 والسماء األرضالكهف الحصين والسبب المتصل بين 

 فرجه   الىتعجل اهلل إمامنا الموعود ع  

وباعد القدر بيني وبينه ، من زرع وسقى ورحل قبل  ،إليهمن اشتقت 
 القـِطاف

 (رحمه  اهلل)جدي العزيز 

 جعني رحيمهماأو و  ،دعواتهما، وكسرني غيابهما إلىمن افتقدت 

 تعالى رحمهما اهلل الشهي دْين والداي  

 .دون مقابل وشرط يجانببي في الحياة ودومًا نِ ن  دْ سن   مواتيال

  عزيزاتأخواتي أل
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 وعرفان شكر

القاسـم محمــد  يبـأسـيد المرسـمين  والصــبلة والسـبلم عمـى ،الحمـد هلل حمـدًا حتـى يبمـح الحمـد منتهـا 

ــن  تعــاهلل  إنبعــد  الم نتجبــين، وأمــا وأصــحابه، آل بيتــه الطيــبن الطــا رينوعمــى  عمــي  بفضــمه  الى م 

الـدكتورة الفاضـم   تياذأست إلى يانوامتنأتقدم بفائق  شكري و  ،جاز  ذا الجهد العممي المتواضعإنب

رشـاد طيمـ  مـدة ا  لما قدمته  لي مـن توجيـه و  ،أشرفت عمى  ذ  الرسال  تي)وسن شهاب العبيدي( ال

 ،إلينـا ذخـرًا عمميـًا ننهـل منـه  وأدامه ـا  ،اهلل )جل جبلله( عني خيـر الجـزاء  اجاز  ذا البحث فجزاإن

جميـ  أسـاتذتي أساتذتي االفاضـل الـذين تعممـت مـنهم الك)يـر ) إلى انواالمتنوأتقدم بجزيل الشكر 

وسـع  صـدر  ،( لمـا قـدمو  مـن خبـرةفي قسم الجغرافية التطبيقية في كمية التربيـة جامعـة كـربالء

الــدكتور )ســميع  إلــىلمعطــاء، كمــا أقــدم شــكري واعتــزازي  فهــم رمــزٌ  ،الكريمــ  دتهمانومســودعمهــم 

 إلـى يانوامتنـقـدم شـكري أومشورة عمميـ  قيمـ ، و  ،حظاتلما قدمه  لي من مبل ،( ينبلالسهجبلب 

طــوال مــدة  دةانومســرفيقــ  دربــي )مــبلك خضــير( قــدوتي فــي المحبــ  والعطــاء لمــا قدمتــه  مــن دعــم 

وأقـدم شـكري مـن مـوظفي دوائـر الدولـ  وس ـه ل مهمتـي،  معـي تعـاونمـن شكر أجاز البحث، كما إن

فــي تســهيل مهمتــي وحســن   فــي مدينــ  كــرببلء أ ــالي قطــاع الحيدريــ معــي مــن  تعــاونمــن  إلــى

 .االستقبال
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مفهوم الحراك السكني في قطاع الحيدري  بين أحيائها السـكني  البالغـ   تناولإلى تهدف الدارس  
 كانســـــالوخصـــــائص  ،واتجا اتـــــه ،الحـــــراك الســـــكني أســـــباب( حيـــــًا ســـــكنيًا، والتعـــــرف عمـــــى 21)

 وخصائص مساكنهم.   والوظيفي  والتعميمي  واالقتصادي  الديموغرافي المتحركين 
المـنه  )االستنتاجات والتوصيات، اعتمدت الدراسـ   إلى إضاف الدراس  عمى أربع  فصول  شممت

 األســـرالمتعمقـــ  ب بيانـــاتالفـــي جميـــع  يانالميـــدالمســـ   أســـموبالمعتمـــد عمـــى  (الوصـــفي التحميمـــي
ـــ الحكوم بيانـــاتوالالمتحركـــ  والوحـــدات الســـكني ،  واعتمـــدت  .يـــ  المتـــوفرة فـــي بعـــض دوائـــر الدول

التي  من خبللهـا تـم توزيـع قـيم  ي او المتسمنها الفئات  اإلحصائي األساليب الباح)  عمى عدد من 
دقيقـــ ، وتـــم  بيانـــات إلـــىألجـــل الوصـــول  ،الســـكني  فـــي قطـــاع الحيدريـــ  األحيـــاءالظـــا رة حســـب 

، بـالخرائطفيـه وتوضـيحها  بيانـاتالدخـال إ( مـن خـبلل GIsبنظم المعمومات الجغرافي  )  اناالستع
الدراســ  جممــ  مــن نتــائ  منهــا  وأظهـرت، ب المئويــ ( فــي اســتخراج النســ spssواسـتخدام برنــام  )

فــي  ،%(64.6ســنوات( بمغــت نســبتهم )11أك)ــر مــن ) مــدةالتــي تحركــت خــبلل  األســرنســب   إن
 .%(34.3سنوات( بمغت نسب  ) 11من  أقل) مدةتحركها  خبلل  كانالتي  األسرحين 

 إذ األطفــالســمبيًا عمــى نفســي   أو إيجابــاً  أ)ــرلهــا  كــانظــا رة الحــراك الســكني   إن أيضــاً واتضــ  
 إن أيضــاً كشــفت الدراســ  و %(، 27.4ين فــي الحــراك الســكني نســب  )أ)ر المتــ األطفــالشــكمت نســب  
بمغــت نســب  أربــاب  %(، عممــاً 89.9إذ بمغــت نســبتهم )المتحــركين  ــم ذكــور  األســرأغمــب أربــاب 

فـي الفئـ   األسـرأربـاب  إنفـالمتحركين، كذلك  األسر%( من مجموع أرباب 11.1) اإلناث األسر
  م أك)ر فئ  متحرك . عاماً  (61-26الشاب  من )

وقد  األسر  ( أسرة من مجموع185نسب  الراغبين في الحراك مستقببًل بمغت ) إنوكشفت الدراس  
%( 13.5بنســب  ) (المــوظفينحــي )%( يميــه 16.2لــى بنســب  )و المرتبــ  األ (حــي الحســين)ســجل 
 مناطق تتمتع بالخدمات وتمتاز بسع  المساح .  إلى كانسال يتحرك حيث
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 المقدمة
بدراسـ    حيوي  وتطورًا وتهتم بصـورة رئيسـجغرافيا المدن من أك)ر فروع الجغرافي  البشري   إن    

المدينــ ، فالمدينــ   ــي وحــدة اجتماعيــ  واحــدة متميــزة فــي ذاتهــا مــن حيــث نشــأتها ونمو ــا وتطور ــا 
ضــمن مجــاالت ســكني  محــدودة،  كانســالكبيــرة مــن  إعــداد ا ووظيفيــًا، فهــي تعــد مركــزًا لســكنبنائيــ

 تختمف في أحجامها وسمات ساكنيها.
سـكني مـا بـين أحيائهـا حـراك  إلـىتخضـع مـدن العـالم  يانـالعمر والتوسـع  يكانسـالنظرًا لمنمـو و     

لحـراك السـكني عـد موضـوع ايلـذلك  ؛أل دافوا سباباألشكال و السكني  بصورة مستمرة ومتعددة األ
لممنـاطق الحضـري   يكانالمو   التي يتغير فيها الهيكل االقتصادي واالجتماعي أحد العوامل الرئيس

 اإلقامــ محــل  أوعمــى المســتوين الفــردي والجمــاعي، ويقصــد بــالحراك الســكني  ــو تغييــر المســكن 
قــد يكــون الحــراك الســكني داخــل الحــي الســكني نفســٌه بحيــث ال و داخــل الحيــز الحضــري لممدينــ ، 

عمى العبلقـات االجتماعيـ  والصـداقات وال يـؤ)ر عمـى الخـدمات  ؤ)ره  ال يإن  اً واحد اً شارع زاو يتج
ال يحــدث الحــراك لمســاف  قصــيرة تــأ)يرًا كبيــرًا، عمــى عكــس  إذاليوميــ  التــي يســتفيد منهــا األفــراد، 

يـؤ)ر فـي  إذالحراك السكني لمسافات طويم  يحدث القدر األكبر من التغيير في المناطق السـكني  
 والبني  االجتماعي . يكانسالوالتركيب  ي انكسالالك)اف  
ا تمت الدراس  بهذ  الظا رة في قطاع الحيدري  مدين  كرببلء موضوعًا لمبحث، من أجل فهـم     

ه بهدف تشخيصـها ومعرفـ  أسبابطبيع  الحراك السكني داخل قطاع الحيدري  من حيث اتجا اته و 
لمتحــــركين داخــــل قطــــاع ا كانســــلمالخصــــائص الديموغرافيــــ  واالقتصــــادي  واالجتماعيــــ  والســــكني  

 .الحيدري 
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 :طار النظري ل: اإلوالفصل ال 
 مشكمة الدراسة -4
ل خطـــوات البحـــث العممـــي، وعميـــه يمكـــن صـــياغ  مشـــكم  البحـــث أو مـــن  تعـــد مشـــكم  الدراســـ   

 الحمول المناسب  و ي: إلىالتي ينبغي االجاب  عنها لموصول  بمجموع  من التساؤالت
 ة عمى خمق حال  من االستقرار السكني؟األسر ما مدى تأ)ير الفئات العمري   لرب  -1
 ما ي اتجا ات الحراك السكني في قطاع الحيدري ؟-2
 م السكني  داخل القطاع ؟إقامتهلتغير محل  األسرالتي تدفع  سباباألما  -3
 مستقببًل؟ اإليهالسكني  يفضمون الحراك  األحياءأي -4
 فرضية الدراسة -2

 و ذ  الفرضيات  ي: ،تعد حمواًل لمشكم  الدراس عديدة فرضيات لقد وضعت الدراس  
 .تزداد ضمن الفئات الشاب  إذة األسر بالفئ  العمري  ألرباب  أ)رالحراك السكني يت إن -4
 داخمي  وخارجي . عديدة عدة اتجا اتيكون فيه  لحراك السكني في قطاع الحيدري  ا إن-2
 أخـــرى أســـبابو  ا االقتصـــادي  واالجتماعيـــ  والبيئيـــ لمحـــراك الســـكني منهـــ وجـــود أســـباب عديـــدة-3

 تتعمق بالحي السكني.
واجتماعي جيد وتتوفر فيهـا  ،السكني  ذات مستوى اقتصادي األحياء إلى غالباً  الحراكيفضل  -4

 الخدمات.
 :لمدراسة ةيكانالمو  يةانالزمالحدود  -3
جـزاء الغربيـ  نـ  كـرببلء واألقطـاع الحيدريـ  الواقـع فـي وسـط مديي  لمدراسـ  لكانالمتم)مت الحدود   

( شــــرقًا، 51ً. 58ْ.43( و)31ً. 3ْ.44طــــول )مــــا فمكيــــًا فيقــــع قطــــاع الحيدريــــ  بــــين خطــــي أ ،منهــــا
( شـــمااًل، ولقـــد اعتمـــدت الدراســـ  عمـــى مجموعـــ  34. 38ْ.32( و)23ً. 38ْ.32ودائرتـــي عـــرض )

نموذجـــًا لدراســـ  ظـــا رة الحـــراك  ( حيـــًا ســـكنيًا والتـــي اعت بـــرتْ 21) الســـكني  والبـــالح عـــدد ا األحيـــاء
 . السكني

ي  والسكني  واالقتصادي  واالجتماعيـ  كانسالمؤشرات ال لمدراس  عمى الزماني فيما اقتصرت الحدود 
 (.م2122-2121) عاملؤلحياء السكني  ل

 أىداف الدراسة -4
 :إلى تهدف الدراس 

 . المتحركين في قطاع الحيدري  كانسلخصائص ال يكانالم تباينتوضي  ال -1
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ألرباب األسر في قطاع الحيدريـ   زواجي بيان الخصائص التعميمي  والفئات العمري  والحال  ال-2
 ودورِ  في الحراك السكني.

 اتجا ات الحراك السكني في قطاع الحيدري  . نابي-3
 واتجا اته في قطاع الحيدري . ،الحراك السكني أسباب تحديد -4
 الكشف عن التوجهات المستقبمي  لمحراك السكني في قطاع الحيدري .-5
 :أىمية الدراسة -5
الحــراك الســكني أحــد االعتبــارات المهمــ  فــي التخطــيط الحضــري  إنفــي  الدراســ تكمــن أ ميــ  -1
 إضـاف فـي تغيـر البنيـ  االجتماعيـ  واالقتصـادي  فـي منطقـ  الدراسـ ،  ، ولٌه دور رئيسعاماً شكل ب

 السكني . األحياءماله من دور وأ مي  في فهم بني   إلى
تستمد  ذ  الدراس  أ ميتها من عدم وجود دراسات سابق  مختص  في ظـا رة الحـراك السـكني  -2

 ، ولم يتم دراس   ذ  الظا رة في قطاع الحيدري  من قبل.عام في مدين  كرببلء بصورة 
 ذ  الدراس  في زيادة فهم الحراك السكني الذي يحظى با تمام من قبل مؤسسات الدولـ   تسهم-3

 .العمرانيوالتخطيط لتوفير الخدمات والتوسع  اإلسكانتطوير  ىإلالتي تسعى 
   بياناتمنيجية الدراسة ومصادر ال -6
 :منيجية الدراسة-4

جمــــع المعمومــــات  أســــاسالــــذي يقــــوم عمــــى و ، (المــــنه  الوصــــفي التحميمــــي)اعتمــــدت الباح)ــــ      
وتحميمهــا بشــكل كــاف تصــنيفها وبعــد ذلــك تــم  ،لمتعــرف عمــى خصــائص منطقــ  الدراســ  بيانــاتوال

المعمومــات  تحميــلتــم  إذ، إليــهالمؤديــ   األســبابإلظهــار تفاصــيل الحــراك الســكني ونســبه و  ؛ودقيــق
اســــتخدام نظــــم المعمومــــات (، كمــــا تــــم spss) اإلحصــــائي وتحميمهــــا مــــن خــــبلل حزمــــ   بيانــــاتوال

خر و فيه  بياناتمن خبلل ادخال ال( Arc GIs 10.7) الجغرافي   عمى شكل خرائط. اجهاا 
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( الموقع الجغرافي والفمكي لقطاع الحيدري   في مدين  كرببلء.1خريط  )  

 
 .م2121 عامل بمدي  كرببلءمديري   بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 



  الفصل االول .......................................................................... االطار النظري

6 
 

 التي مرت بيا الدراسة خطوات-2
 مــن  ومشــكم  الدراســ  ،شــممت  ــذ  المرحمــ  تحديــد حــدود منطقــ  الدراســ لــى: و مرحمــة ال ال

 .يتعمق بهِ  خبلل مطالع  أدبيات الموضوع وكل ما
  جمــع المعمومــات مــن مصــادر ا  تــم مرحمــ  الدراســ  النظريــ  مــن خبللهــا: ةالثانيــالمرحمــة

ت طـــاري  الجامعيـــ  والدراســـات المختمفـــ  فـــي المجـــبللمختمفـــ  مـــن الكتـــب والرســـائل و األ  ا
 .المتخصص  في مجال الدراس جنبي  والدوريات العممي  العربي  واأل  

 المتعمق  بقطاع الحيدري  من الدوائر الحكومي   بيانات: جمع المعمومات والالمرحمة الثالثة
ــ   هــا لغــرض بياناتمــن  قاميــ  كــرببلء( لئلفــادةودائــرة قائم   ،)مديريــ  بمديــ  كــرببلءبالمتم)م
 الدراس .

 ــة الرابعــة  بالدراســ  لباح)ــ اعتمــدت ا إذ  (تبان تحديــد حجــم العينــ  )اســتمارة االســ :المرحم
( استمارة من أجل اسـتكمال الـنقص فـي 376البالح عدد ا ) عمى توزيع استمارة االستبان 

(، وتـم توزيعهـا عمـى 1)ينظـر ممحـق  األسـئم وقـد تضـمنت مجموعـ  مـن  ،بيانـاتقاعدة ال
 مـــــــــن مـــــــــدة زمنيـــــــــ  ابتـــــــــدأت الميدانيــــــــ وقـــــــــد اســـــــــتغرقت الدراســـــــــ   ،( حيــــــــًا ســـــــــكنياً 21)
جـــراء المســـ  الشـــامل إ(، ونظـــرًا لصـــعوب  م25/1/2122)وانتهـــت ب( م/21/122021)

ــــم اســــتخدام أســــرة  (1)( 16815البالغــــ  ) األســــرلعــــدد  ــــ  أســــموبت العشــــوائي   مســــ  العين
 .(2))ستفينس )امبسون( األتي جم العين  بحسب المعادل  تم تحديد ح إذ، البسيط 

      

 التالي :طراف  ذ  المعادل  بالقيم أتتم)ل 

1 N حجممجتمععينةالدراسة

2Z 
 ;<69ياووتس:<59الدرجةالمعياريةالمقابلةلمستوىالداللة


3D 595ياووتسنسبةالخطأ:

4P =59:5نسبةتوفرالخاصيةوالمحايدة

 

                                                           
1
(.ةغير منشور  بيانات)م  2121قائم  المخاتير لعام  بياناتمحافظ  كرببلء، قائمقامي  كرببلء،  -

9Steven k. Thompson , sampling third edition, 2012, p 59-60-2
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 النسب ، وذلك من خبلل ما يأتي: إجماليحتى يتم تحديد نسب  كل حي من 
 فم)بًل: 111×الكمي  لممدين ( األسرعدد /لمحي األسر)عدد اسم الحي 

 %8= 111×(16815 ÷1425حي الموظفين )
فقد تم  ،أما بالنسب  لمعرف  نصيب كل حي من العين  ،السكني  األحياءوتستمر  ذ  الطريق  لبقي  

 :األتي مطريق  ًا لاستخراجها وفق
 :حجم العين  فم)بلً  إجمالي×(111/)النسب  المئوي  لمحي 
 استمارة  31=376×(111÷8)

 .(2ممحق  ينظر)السكني . األحياءوتستمر  ذ  الطريق  لبقي  
 تـــم مـــن خبللهـــا صـــياغ  نهائيـــ   إذ، : مرحمـــ  صـــياغ  وكتابـــ  الدراســـ مرحمـــة الخامســـةال

والمعمومــات التــي تــم  بيانــاتومــن )ــم كتابتهــا بشــكل نهــائي بعــد تصــنيف ال ،لمموضــوعات
والخــــرائط  لاو الجــــدمجموعــــ  مــــن  إعــــداد)ــــم تنظيمهــــا مــــن خــــبلل مــــن الحصــــول عميهــــا و 

 .لمعرف  متغيرات الدراس  ،وتحميمها بشكل مفصل
 ىيكمية الدراسة -7

لممشـــكم    يساســـاألبشـــكل مفصـــل المحـــددات  تتناولـــتم)مـــت  يكميـــ  الدراســـ  بأربعـــ  فصـــول     
 : كاآلتي
  لوالفصل ال: 

شــمل المقدمـ ، ومشــكم  الدراســ ،  إذ لمدراسـ  لمفــا يمياو النظـري  الــدليليم)ـل  ــذا الفصـل     
يــ  المعتمــدة فيهــا، والدراســات ، فضــبًل عــن المبــررات والمنهجيــ  والهيكمو ــدفها الدراســ  فرضــي 

 بحاث المما)م ، ومن )م عدد من المصطمحات والمفا يم التي تتعمق بالدراس .واأل  
  الثانيالفصل: 

عينــ  الدراســ  حيــث شــمل  كانســي  واالقتصــادي  لكانســتضــمن  ــذا الفصــل الخصــائص ال
ي النــوعي والعمــري كانســب العينــ  الدراســ ، التركيــ كانســ)حجــم  و ــي ، يساســاأل متطمبــاتال
الســـاكن  فـــي  األســـرعـــدد  ة،األســـر ى االقتصـــادي لؤلســـرة، حجـــم المســـتو  والتعميمـــي، مهنـــيوال

لعين  الدراس  والتـي مـن خبللهـا يتعـرف   يساساألتم)ل  ذ  الخصائص المبلم   اذالمسكن(، 
9في منطق  الدراس  كانسالباحث عمى شخصي  ال

 الفصل الثالث: 

ة، األسـر المتحـركين منهـا )جـنس رب  األسـري  ألربـاب كانسالخصائص ال شمل  ذا الفصل   
الخصــــائص كــــذلك  (زواجيــــ ة، والتحصــــيل الدراســــي، والحالــــ  الاألســــر والفئــــات العمريــــ  لــــرب 
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التــي شــممت ) مســاح  المســكن، ممكيــ  الســكن، نــوع الســكن، عــدد الطوابــق، الســكني  لممســاكن 
 عدد الغرف الكمي(.

 الفصل الرابع: 
 قطـاع الحيدريـ ، الحـراك حسـب المـدةدراس  اتجا ات الحراك السكني في   ذا الفصل تناول  

 سـباباألشف عن أ م ، وعدد مرات الحراك السكني، كذلك الكاألسرتحرك فيها تالزمني  التي 
التوجهات المستقبمي  لعين  الدراس ،  أيضاً ظا رة الحراك السكني، وشمل  إلىوالعوامل المؤدي  

 الدراس . اإليهوالتوصيات التي توصمت  ،ت)م ختمت الدراس  بعدد من االستنتاجا
 الدراسات السابقة والمشابية: -8

 الدراسات السابقة والمشابية بالمغة العربية: -1
السـكني فـي مدينـة الريـاا دراسـة  االنتقـالالموسـومة )(رشـود بـن محمـد الخريـف )دراسة -4

وتـــم  .الســـكني االنتقـــالت الدراســـ  أ ـــم مصـــطمحات تناولـــ (1)والخصـــائص( ســـبابالاالتجاىـــات و 
 إذ وضــــحت خصــــائص المنتقمــــين.الســــكني، و  االنتقــــالالتــــي ســــا مت فــــي  ســــباباألتحديــــد أ ــــم 

معظــم الحركــات  إن إلــىوتوصــمت الدراســ   ،اإلحصــائي  األســاليباعتمــدت الدراســ  مجموعــ  مــن 
 شيوعًا. سباباألسبب شراء المنزل  و أك)ر  كانوليس داخمها و  األحياءتتم بين 

لمحراك السكني في مدينة الزبير)دراسة فـي  يكانالم التباينالموسومة )  (2) (العموان)دراسة 2-
والخصـائص الطبيعـ  فـي  ،مراحـل التـي مـرت بهـا المدينـ ال، ركزت الدراسـ  عمـى جغرافية المدن((

المدينـــ  وتأ)ير ـــا عمـــى الوحـــدات الســـكني ، وا تمـــت بدراســـ  الحـــراك االجتمـــاعي وعبلقتـــه بـــالحراك 
لمحـــراك الســـكني  ـــو  عـــاماالتجـــا  ال إننتـــائ   إلـــىالســـكني، وبينـــت دوافـــع المتحـــركين، وتوصـــمت 
الســكني   األحيــاءت بــين كانــمعظــم التحركــات  إناالبتعــاد عــن مركــز المدينــ  باتجــا  اطرافهــا، كمــا 

 9داخمها وليس

الموسـومة ) تحميـل جغرافـي لمحـراك السـكني فـي مدينـة الناصـرية لممـدة  (ينال )السـيدراسة -3
ـــ  أو ، (3)(م4997-2227) ـــ  الناصـــري ضـــحت الدراســـ  المراحـــل المورفولجي ومـــا  .األربعـــ  لمدين

 إن إلــىوكــذلك خصــائص وحــداتها الســكني ، وتطرقــت  ،شــهدته  مــن تغيــرات فــي تركيبهــا الــداخمي

                                                           

السكني في مدين  الرياض، دراس  االتجا ات واالسباب والخصائص، بحـوث  االنتقالرشود بن محمد الخريف، -1
 .م1994، الجمعي  الجغرافي  السعودي ، جامع  الممك سعود، الرياض، 21جغرافي ، العدد

يللحرراكالسركنيفريمدينرةالزبيررةدراسرةفريجارافيرةالمردن ،ان،التباينالمكانمريمخيرهللاخلفالعلو-2

 9م2002ماجستير،كليةاآلداب،جامعةالبصرة،رسالة
(، م2117-1997تحميـل جغرافـي لمحـراك السـكني فـي مدينـ  الناصـري  لممـدة )ي، نسميع جـبلب منسـي السـهبل-3

 . م2119رسال  ماجستير، كمي  اآلداب، جامع  البصرة، 
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اتجا ــات  إلــىمحتمــل( وتطرقــت ال)خــراك فــي المدينــ   مــا )الحقيقــي( واآلك نــوعين مــن الحــر  نــا
ــــاط  كمعامــــل اإلحصــــائي الوســــائل الحــــراك وغير ــــا، واســــتخدمه  التحميــــل  أســــموبو  (بيرســــون)ارتب

 ي.العامم

ــة لمحــراك الســكني(  (خمــف)دراســة -4 ركــزت الدراســ  بصــورة ، (1)الموســومة )الطــر المفاىيمي
فضـــبًل عـــن الكشـــف عـــن أ ـــم  الســـكني االنتقـــالواضـــح  مـــن خـــبلل الـــدليل النظـــري لمصـــطمحات 

والمتغيرات التي تطـرأ عمـى الفـرد فـي السـمم االجتمـاعي كالمهنـ   ،األبعاد الجغرافي  لمحراك السكني
 .والمستوى التعميمي

 الموسومة )الحراك السكني ومتغيراتـو االجتماعيـة فـي مدينـة البصـرة((حمد مكاظم و  )دراسة-5

 إذ ا بالحراك السكنيفي المدين  وعبلقته ا تبايناً ت  ذ  الدراس  الخصائص االجتماعي  و تناول، (2)
 في الحراك السكني. أ)رلها  التي وغير ا من المتغيرات زواجي ة والحال  الاألسر تغير حجم  نأ

الموسومة )التحميل الجغرافي لمحراك السكني في مدينة الشطرة لممدة مـن  (الحجامي)دراسة -6
عمـــى  كانســـأ ـــم الـــدوافع التـــي ســـا مت بتشـــجيع ال ركـــزت الدراســـ  عمـــى (3) (م4992-2222)

بلل دراســـ  واالقتصـــادي  واالجتماعيـــ   مـــن خـــ الديموغرافيـــ بعـــاد وضـــحت األالســـكني، وأ االنتقـــال
قــاليم الســكني  التــي تــم تســميتها بعــد اســتخدام طريقتــي التحميــل العنقــودي والــربط المنفــرد، ومــن األ

 %(.95الذكور المنتقمين ) األسرأرباب عدد بمح  إن اإليهتوصمت  التي نتائ 

ضررح أو، (4)الموســومة )الحــراك الســكني كديناميكيــة حضــرية بقســنطينة(  (جغــار)دراســة -7

الدراســ  مفهــوم الحــراك الســكني وخصائصــه االقتصــادي  واالجتماعيــ  والتنظيميــ ، وعوامــل الحــراك 
تم اسـتخراج بعـض المؤشـرات الكميـ  فـي  إذ  ي كانسومدى ارتباط  ذ  الظا رة بالهجرة ال ،السكني

ــــم ربــــط   ــــوع الطــــرق وغير ــــا، وت ظــــا رة الحــــراك الســــكني فــــي ضــــوء تطــــور الوحــــدة الســــكني   وتن
 9خصائص الوحدة السكني  بمسارات الحراك السكني

                                                           
ــي  ، ‘‘األطــر المفا يميــ  لمحــراك الســكني ،‘‘مــريم خيــر اهلل خمــف-1  ،4-3العــدد ،38المجمــد ،العربــيمجمــ  الخم

 .م2111 ،مركز دراسات الخمي  العربي
 ، ‘‘راتــه االجتماعيــ  فــي مدينــ  البصــرةالحــراك الســكني ومتغي ،‘‘عبــاس عبــد الحســن كــاظم ومحمــد ســمير حمــد-2

 .م2111 ،54العدد ،2المجمد ،داب البصرةامجم  
-م1992نـــ  الشـــطرة لممـــدة مـــن) الســـكني فـــي مديالتحميـــل الجغرافـــي لمحـــراك ، ‘‘الحجـــامي عـــادل مكـــي عطيـــ -3

 21119، 1العدد ،1المجمد ،مجم  كمي  التربي  لمعموم الصرف ، ‘‘(م2112
علرروماضرووالتئي ررةأطروحررةدكترروراه،كليررة،الحــراك الســكني كديناميكيــ  حضــري  بقســنطين  عايرردةجاررار،-4

 9م2005خوةمنتوريقسطينةةالجزا ر ،أنية،جامعةاضأالعمر
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ـــالالموســـومة ) )ســـممان(دراســـة -8 ـــة  االنتق ـــي جغرافي ـــوت دراســـة ف ـــة الك ـــي مدين الســـكني ف
ه وخصـــائص أســـبابالســـكني فـــي مدينـــ  الكـــوت واتجا اتـــه و  االنتقـــالت الدراســـ  تناولـــ. (1)(كانســـال
ـــين، وكـــذلك دراســـ   كانســـال االقتصـــادي  واالجتماعيـــ ، لكونهـــا المـــؤ)ر المهـــم فـــي  ســـباباألالمنتقم

 السكني. االنتقالعمى  كانستشجيع ال

-م2222الموســـــــومة )الحـــــــراك الســـــــكني فـــــــي المدينـــــــة المنـــــــورة ) (عبـــــــدة)دراســـــــة -9
 وأنواعـها تمت الدراس  بالحراك السكني داخل المدينـ  مـن حيـث مفهومـ  واتجا اتـه .(2)((م2246

عبلقـ   تناولي، و العاممالتحميل  أسموبوتحميل دوافع الحراك السكني في المدين  المنورة باستخدام 
 .ي في المدين  المنورةاألرضالحراك السكني وأسعار 

بعـد  العشـوائية فـي مدينـة الزبيـر الحيـاءالموسومة )الحراك السكني باتجاه  (خمف)دراسة -11
سـكن الفئـات غيـر أنهـا التـي تعـرف الدراسـ  بظـا رة السـكن العشـوائي  ا تمت  ذ . (3)( م 2223

كبيرة في  إعدادوحدة سكني  صالح ، وركز البحث عمى وجود مساكن عشوائي  ب عمى شراء قادرةال
تجـا   ـذ  سـبب الحـراك  إنووجود حـراك السـكني باتجا هـا، ومـن أ ـم نتـائ  البحـث  ،مدين  الزبير
يطمحـون  األسـرأربـاب  إنلمتحرك، ومن نتائجـه  شكل دافعًا كبيراً  إذالدخل  انخفاضالمناطق  و 

 مساكن أفضل.  إلىلمحراك 

الســكني فــي مدينــة ســوق الشــيوخ  تقــالالنلالموســومة )تحميــل الجغرافــي  (ىــادي)دراســة -44
السكني في مدينـ  سـوق الشـيوخ  االنتقالركزت الدراس  عمى تحميل ظا رة  ،(4)(فاقو المستقبميةوآ

وخصـائص  العمرانيـ مـن خـبلل تحديـد مبلمـ  الجغرافيـ   العمرانيـ ومناطقهـا  ،بين أحيائها السكني 
، االنتقـــالواالفـــاق المســـتقبمي  لـــذلك  ،الســـكني االنتقـــال أســـباب وبيـــان ،االنتقـــال، وتيـــارات كانســـال

والمـنه   ،وكـذلك التحميمـي ،والمـنه  الوصـفي ،منهـا مـنه  التـاريخي واعتمدت عمـى منـا   عديـدة
 (.GIsونظم المعمومات الجغرافي  ) ،من خبلل استخدام التقنيات الجغرافي  ،الكمي

                                                           
، رسال  ماجستير، جامع  واسط، كمي  السكانالسكني في مدين  الكوت في جغرافي   االنتقال، انسمم ند نعيس -2

 .م2115التربي ، 
مجمـــ  فـــي  بحـــث منشـــور، ‘‘ (م2116-م2111فـــي المدينـــ  المنـــورة ) الحـــراك الســـكني ،‘‘أشـــرف عمـــي عبـــدة-2

 .م2117، 96 الجغرافي  المصري ، العدد الجمعي 
بحـث منشـور ‘‘  2113الحراك السكني باتجا  االحياء العشـوائي  فـي مدينـ  الزبيـر بعـد ‘‘ مريم خير اهلل خمف -3

 ‘مركــز التطــور االســتراتيجي واالكــاديمي جامعــ  د ــوك -ضــمن المــؤتمر العممــي الــدولي االول لنقابــ  االكــاديميين
 . م2119 ،شباط(11-12)
فاقه المستقبمي ، رسال  ماجستير، آالسكني في مدين  سوق الشيوخ و  تقالنلبلبيداء كريم  ادي، تحميل الجغرافي -3

 .م2121جامع  ذي قار، كمي  اآلداب، 
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 : ليزيةجألنت باللغة ااالدراس-2

Based -Agent)بالموسومة  ( ,M., & EvansJordan, R., Birkinدراسة ) -1
Modelling of Residential Mobility, Housing Choice and 

Regeneration )(1)  اختيـار و ـو السـكني  االنتقالمؤ)رة في الركزت الدراس  عمى أ م العوامل
 اإلســـكانالموقـــع الســـكني بشـــدة بسياســـات ة، وتـــأ)ير قـــرارات األســـر وتغيـــر دورة حيـــاة  ،منـــزل جديـــد

 إننتــائ   إلــىسياســ  الحكومــ ، وتوصــمت الدراســ   إلــى ضــاف لوطنيــ  وقيــود التخطــيط المحميــ  إا
المدارس وتتوفر فيها  إلىتتميز بسهول  الوصول التي سكني  المعروف  الالمناطق  إلىتميل  األسر

 لؤلسرة الساكن . اً وكذلك اختيار منازل يكون حجمها مناسب، وسائل الراح  والمحبلت التجاري 

 Salleh( )Factors Affecting Residential Mobility amongدراسةةة )-2
Households in Penang, Malaysia )(2 )  بــين اً ك ارتباطــأن  نــا إلــىتهــدف الدراســ 

التنقـل الحضـري إن  إلـى ضـاف إ م)ـل السـمات الشخصـي  والعائميـ  سـانألناحيـاة  ي والتنقـل السـكن
مـن أجـل  سـانألناحيـاة  يعد بم)اب  مسار طبيعي في إذة األسر  انتقاليخمق تجديدًا حضريًا بمجرد 

ــــا يتهم و  ــــ  احتياجــــاتهم ورف ــــالاالطــــار المفــــا يمي  تتناولــــتمبي ســــكن وفحــــص المتغيــــرات ال لبلنتق
مـــن  أقــلكبـــار الســن  انتقــالاحتماليــ   إننتـــائ   إلــىتوصـــمت الدراســ  و ، ســانألناحيــاة المرتبطــ  ب

ة األســر مــن  لبلنتقــال( مــرة 2.4المســتأجرة لمســاكنها اعمــى ب) األســر انتقــالالشــباب وكــذلك نســب  
 التي تمتمك منازلها.

 Murphey( )Frequent Residential Mobility and Youngدراسةةةة ) -3
Children’s Well-Being )(3) ،  اإلقامــ العــائبلت تقــوم بتغيــر محــل  إنتبــين  ــذ  الدراســ 

 بـــين االنفصـــال، )زيـــادة عـــدد االطفـــالااليجابيـــ  والســـمبي  عمـــى حـــد ســـواء  ســـباباأل أنـــوعلجميـــع 
ة األسـر  ـذ  الحركـ  عمـى تعطيـل روتـين  أ)ـرو  (،األصـدقاءو  األ ـلالزوجين، الرغب  في القـرب مـن 

 ـــذا يـــؤ)ر فـــي تنميـــتهم، و فتغيـــر الســـكن يرافقـــه  تغيــر فـــي المدرســـ   ،يصـــابون بـــالتوتر إذ األطفــالو 
                                                           

1-Jordan, R., Birkin, M., & Evans, A. (2012). Agent-based modelling of residential 
mobility, housing choice and regeneration. In Agent-based models of geographical 
systems . Springer, Dordrecht.  
2-Fattah, H. A., Salleh, A. G., Badarulzaman, N., & Ali, K. (2015). Factors affecting 
residential mobility among households in Penang, Malaysia.  Procedia-Social and 
Behavioral Sciences.  
3- Murphey, D, Bandy, T, & Moore, K. A. (2012). Frequent residential mobility and 
young children's well-being . Washington, DC: Child Trends. 



  الفصل االول .......................................................................... االطار النظري

02 
 

وخـاص  األطفـالمـرات فـأك)ر( تـؤ)ر بصـورة سـمبي  عمـى 5التنقبلت المتكررة ) إناستنجت الدراس  
 صغار السن. 

 Modelling residential mobility; a)ب  الموســومة( Dielemanدراســ  )-4
review of recent trends in research )(1)  ة األســر ركـزت  ـذ  الدراسـ  عمـى قـرار

لـى يكونـون النــاس غيـر راضـين عـن وضــع و مــرحمتين المرحمـ  األ إلـىيقسـمون التنقـل  إذ االنتقـالب
 إلــىة األسـر سـكنهم الحـالي حيــث تحـدث تغيــرات فـي البيئــ  المنزليـ  وتكوينهــا فـي النهايــ   ـذا يقــود 

ــ   ــالمرحم  يكميــ  المســكن  إعــادة أو االنتقــالقــرار  واتخــاذالبحــث عــن مســكن مناســب    وفــيال)اني
أعمار م  تتراوحالشباب الذين  إن إلىالحالي لتمبي  احتياجاتهم بشكل أفضل، وقد توصمت الدراس  

، وحجم حيـازة المسـكن انتقالعبلق  قوي  بين معدل   ناكأك)ر فئ  تنتقل، وكذلك  (35-21)بين 
التغيـر فــي  مـن غيـر م كــذلك أقــلهم انتقـالمســاح  الكبيـرة يكـون معــدالت المسـكن ذات فأصـحاب ال

 العمل والوظيف  يسا م في تغير المسكن. كانم

 ( الموســـومةdenesóVillarraga, H. G., Sabater, A., & M) دراســة-5
 Modelling the Spatial Nature of Household Residential Mobility)ب

within Municipalities in Colombia )(2) ،ت  ذ  الدراس  شرح التنقل السكني فـي تناول
ة فيـه، و األسـر وكيفي  تأ)ير الظروف المعيشـي   وممكيـ  المنـازل والـدخل والعمـر وحجـم  (كولومبيا)

  يـكانالمتـم اسـتخدام تقنيـ  النمذجـ   إذنسـب  تـأ)ير  ـذ  العوامـل عمـى جميـع منـاطق الـببلد،  دراسـ 
  نــاك إنأظهــرت النتــائ   و وفحــص  ــذ  التــأ)يرات،  (.المــوزون جغرافيــاً  حــدارألن)االمعروفــ  باســم 

 تفـي  عمميـ  صـنع السياسـا أ)ـرعبلقات قوي  بين التنقـل السـكني و ـذ  العوامـل، و ـذ  نتـائ  لهـا 
 . (كولومبيا)في  كانسالفعال  لئل

 Residential Mobility and Quality of( الموسـومة )Jooseok Ohدراسـة ) -6
Life between Metropolitan Areas: The Case of South Korea )(3 .) بح)ـت

 إذالبيئ  الحضـري ،  مبلءم وجودة الحياة مع التركيز عمى  ، ذ  الدراس  في نظري  التنقل السكني
                                                           

1-Dieleman, F. M. (2001). Modelling residential mobility; a review of recent trends in 
research. Journal of housing and the built environment.  
2- Villarraga, H. G., Sabater, A., & Módenes, J. A. (2014). Modelling the spatial 
nature of household residential mobility within municipalities in Colombia. Applied 
Spatial Analysis and Policy.  
3- Jooseok Oh, Residential Mobility and Quality of Life between Metropolitan Areas: 
The Case of South Korea, Korea University,2020. 
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ولقـد قافـ ، والسياسي  واالقتصاد والمجتمـع وال) كانسوعواقب التنقل من حيث ال أسبابتمت دراس  
منـاطق الحضـري  وبـالعكس  إلـىأجرت الدراس  مسحًا لؤلسر التـي  ـاجرت مـن العاصـم  )سـيول( 

الموقـــع  عــن الموقـــع الحــالي لئلقامـــ  مقارنــ  مـــع كانســـتـــم قيــاس رضـــا ال إذ (كوريـــا الجنوبيــ  )فــي
ت عمـى عـدم أ)ـر والماديـ  والبيئـ  التـي  الديموغرافي فضبًل عن العوامل  السابق من ناحي  الخدمات

البنــى التحتيـ  مــع تســعى لتطـوير  إنالخطـط والسياســات يجـب  إن إلــىالدراسـ   أشــارت إذالرضـا، 
 . والعوامل االجتماعي  من أجل تحسين الحياة الحضري  ،من والبيئ التركيز عمى األ

 Clark( )Residential mobility in context: Interpreting behaviorدراسة )-7
in the housing market )(1)،لؤلســر  التنقــل الســكني مهــم لــيس إنالدراســ    ــذ  أكــدت

لممجتمــع   يساســاألالفرضــي   إنتبــين  إذســع، أو ولكــن لممــدن والمجتمــع عمــى نطــاق  فقــط واألفــراد
  يمكـــنهم مـــن تحســـين وضـــعهم الســـكني وبيئـــتهم الســـكني االنتقـــالالمنتقـــل  ـــو تمكـــين النـــاس مـــن 
الـدافع وراء التنقـل السـكني  ـو الرغبـ  فـي  كـان إذ طويم  جداً  مدةوفرصهم االقتصادي  عمى مدى 

منازل اكبر والتزال  ذ  الديناميكي  مهم   إلىومن منازل أصغر  ،التممك إلى اإليجارمن  االنتقال
يرافقـٌه تغييـر فـي المجتمعـات  أطـولالتحركـات لمسـافات  إنإلـى  أشـارت، كذلك اإلسكانفي سوق 

 9لفهم التطور المستمر لمحياة الحضري  يأساسمر أمجال التنقل السكني  نأوالوظائف، و 
 مفاىيم الدراسة: ثانياً  
التي ورد ذكر ا في فصول الدراسـ  من المفا يم والمصطمحات الجغرافي   ت الدراس  عديداً تناول   

 .عطاء ا بعض التعاريف التي تتبلءم مع  دف الدراس إالتي تود الباح)  
 الحراك السكني:-4  

داخل الحيز الحضـري ويسـمى )بـالهجرة  اإلقام محل  أوتغيير المسكن  يقصد بالحراك السكني   
تــــداخل بــــين مصــــطم  الهجــــرة  ، )مــــ (2) اً انــــأحي ()الهجــــرة داخــــل المدينــــ  أوالحضــــري  الداخميــــ  ( 

 األســـرمجموعـــ  مـــن  النتقـــالصـــورة عـــن ديناميكيـــ  معينـــ   تعكســـانكـــبل المفـــردتين  ألنوالحـــراك 
عمى مسافات طويمـ   كانسالتنقبلت الجماعي  لم تعرف الهجرة بأنها إذ آخر إلى كانواالفراد من م

 أيضاً   ناكو  ،(3)زمات الفقركالحروب والمجاعات وأ سباباألوتكون مرتبط  بالعديد من العوامل و 
 إلـىداريـ  إمـن منطقـ   إقامتـهفرق بين المهاجر والمنتقل فالمهاجر  و الشخص الـذي يغيـر محـل 

                                                           
1- William A. V. Clark, Residential mobility in context: Interpreting behavior in the 
housing market University of California,2017.   

259عليعبده،مصدرسابق،صأشرف-2
 079،صق،مصدرسابعايدةجاار-3
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 آخــر إلـى. أمـا المنتقــل الـذي ينتقــل مـن مســكن (1)خــبلل مـدة معينــ  ال تقـل عــن سـته شــهور أخـرى
 بأنــه  داخــل الحــي نفســه، كمــا يعــرف الحــراك الســكني  أوالســكني   األحيــاءداخــل المدينــ  ســواء بــين 

تـتم  ـذ   إذالتـوطين السـكني(  إعـادةأطمق عميهـا تسـمي  )و داخل المناطق الحضري ،  األسرحرك  
كبيــر فــي  أ)ــر،  ــذ  الخصــائص لهــا (2)اقتصــادي  وديمغرافيــ  واجتماعيــ  وبيئيــ   ســبابالحركــ  أل

 إلـــىالحـــراك الســـكني داخـــل المدينـــ  بغيـــ  تحســـين ظـــروف الســـكن مـــن منـــاطق تفتقـــر  بالخـــدمات 
فهـم أبعـاد  ال يقتصـر عمـى الجغـرافيين  ومحاول عممي  الحراك السكني  إن(، 3)مناطق أفضل منها 

بـــل يكـــون محـــض ا تمـــام المتخصصـــين فـــي العمـــوم  كانســـوال والعمـــرانالمتخصصـــين فـــي المـــدن 
راضــــي والمســــاكن، وعممــــاء العقــــار أســــعار األ أ)رتــــ جانــــب، فعممــــاء االقتصــــاد يدرســــون خــــرىاأل

التوزيــع  أنمــاطفيدرســون  ي، أمــا الجغرافيــوناألسـر االجتمــاعي والتركيــب  جانــباالجتمـاع يحممــون ال
فــي المنـاطق التــي ينتقمــون  العمرانيــ والعمميـات المرتبطــ  بــه فضـبًل عــن التغيـرات  كانســلم يكـانالم
ورغبـ  العائمـ  فـي  األصـدقاءو  األ ـلعديدة منها القرب من  أسبابوجود  إلىتشير الدراسات و  لها

بيـع  أوات اإليجـار ارتفاع  العيش في مسكن أفضل من المسكن السابق كذلك يحدث الحراك بسبب
 . (4)ة.األسر  دمها وكبر حجم  أوالمساكن 

 :المسكن-2
لؤلسـرة  ي أساسـاليومي  والمختمف ، ويعد حاج   ة فعاليتهااألسر الذي تمارس فيه  كانيقصد به الم  

والء وعبلقــ  و)يقــ  بــين   نــاككــون ، وبمــرور الــزمن يأخــرىحاجــات الكحاجتــه لمممــبس والمأكــل و 
 اً جعمـه مناسـب عمـى  كـانسرة تعمـل بقـدر االمألذلك كل  ؛والمسكن بغض النظر عن موقعهة األسر 

نو فقــط، الحمايــ  ، فمفهــوم وحــدة الســكن ال يشــمل (5)لتمبيــ  احتياجــاتهم المســتمرة مــا يشــمل تـــوفير ا 
والبـد التفريـق بـين ، (6)فضبًل عـن نقـل صـورة لمتـراث الحضـاري لممجتمـع  يساساألمتطمبات الحياة 

 مصطمحين لممسكن  ما:

                                                           
، الهجــرة الداخميــ  مفــا يم ومقــاييس، المعهــد العربــي لمتــدريب والبحــوث االحصــائي  مقــاييس خواجــ خالــد ز ــدي -1

 .3الهجرة الداخمي ،ص
2
- Jooseok Oh, Residential Mobility and Quality of Life between Metropolitan Areas 
The Case of South Korea, Korea University,2020.p2. 

3
،مجلرة‘‘م2003يلعرامانرلمدينةالبصرةوأثرهفريتخطيطئراالعمرالسكاني،الوضع‘‘عباسعبدالحسنكاظم-

 0239،صم2005 ،39آدابالبصرة،جامعةالبصرة،العددة
اسرةللحرراكوالعواملالمرثثرةفيئرادرخاذقرارا الئجرةداخلالمدينةصنعوات،‘‘الخريفرشودبنمحمد-4

،قسررمالجارافيررةبجامعررةالكويرر والجمعيررةالجارافيررة070رسررا لجارافيررة،العرردد،‘‘السرركنيبمدينررةالريرراو

 99،ص0994الكويتية،
5
سررتير،مركررزماجفررا قحنررةبررولصبطرررسةالسرركنالعمرروديفرريمدينررةبارردادضرررورةومشرراكل ،رسررالة-

 979صم0999قليميللدراسا العليا،جامعةباداد،التخطيطالحضرياإل
 59،صم0982،مطبعةجامعةباداد،السكانصبريفارسالئيتيوصالححميدالجنابي،جارافية-6
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ة مـا مـدة زمنيـ  معينـ  )ـم تحركـت سـر أ ـو الوحـدة السـكني  التـي سـكنتها : المسكن السابق- أ
معينــ  وبــدافع جممــ  مـــن  ورغبـــات شــباع حاجــاتإلغــرض  أخـــرىوحــدة ســكني  منهــا إلــى 

 والعوامل. سباباأل
 مـــن أســـرة مـــا نتيجـــ  لتـــأ)ير عديـــدة  اإليهـــ ـــو الوحـــدة الســـكني  المنتقـــل  :المســـكن الحـــالي- ب

 .(1)تركت المسكن السابق إنعوامل ولغرض تحقيق رغبات معين  بعد 
 ة:السر -3

وتعمـل عمـى تنشـئتهم  لى في المجتمع والتي ترعى أبناء ـاو المؤسس  التربوي  األ يقصد بها   
نبعــت فــي ظــروف التــي هــا المؤسسـ  االجتماعيــ  نأ، كــذلك تعــرف عمــى (2)وتطبـيعهم اجتماعيــاً 

 ىويتحقق ذلك بفضل اجتمـاع كـائنين ال غنـ ،الحياة و ي ضرورة حتمي  لبقاء الجنس البشري
فـي   يساسـاألفـي الغالـب العائمـ  تكـون  ـي الوحـدة  (3)و ما الرجل والمـرأة خرحد ما عن اآلأل
قـرار الحـراك السـكني  إنيبلحظ و  ،(4)يكون مم)بًل عنها إنة األسر وممكن لرئيس  ،القرار اذاتخ

، وعـــدد ةاألســـر وفقـــًا لحجـــم  تباينـــاً ت األســـر  التـــي يتخـــذ ا أربـــاب يـــكانالم والمفضـــاالتالســـكني 
جــم ح تباينــاً و ييؤخــذ بــه عنــد تحديــد مســاح  المســكن  إنمهمــًا يجــب  عــد مؤشــراً الــذي يأفراد ــا 
. (5)نمـــــــــــــو االقتصـــــــــــــادي واالجتمـــــــــــــاعيحســـــــــــــب ال آخـــــــــــــر إلـــــــــــــىة مـــــــــــــن مجتمـــــــــــــع األســـــــــــــر 

                                                           
 039بيداءكريمهادي،مصدرسابق،ص-1
 .6،صم2114مصر،  سري، مطبع  دار السحب، القا رة،داليا المؤمن، األسرة والعبلج األ-2
، أنطبعــ  االولــى، دار الفكــر، عمــالســرة وتربيــ  االطفــال، ، األالخولــدة، رســمي عبــد الممــك رســتم أحمــدناصــرة -3

 .16، صم2111االردن، 
ـــال الســـكني فـــي قـــرى اإلالحكـــومي ونتـــائ   اناإلســـكمحمـــد بـــن طـــا ر يوســـف، -4 حســـاء بالمممكـــ  العربيـــ  االنتق

 .68، صم2112قسم الجغرافي  بجامع  الممك سعود،  271العددالسعودي ، رسائل جغرافي ، 

5
حسنين مهدي تايه الموسوي، الوظيف  السكني  ومتطمباتها من الخدمات االجتماعي  في مدين  الهندي ، رسال  -

 1359، صم2119ماجستير، كمي  التربي ، جامع  كرببلء،



 

 





 انثانيانفصم 

ةية نقطاع انحيدريكانسانخصائص ان
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  .الحيدريةية لقطاع كانسالخصائص ال :الثانيالفصل 
ســـمات  وســـائر كانســـي  مـــن االرتبـــاط الو)يـــق بـــين الكانســـتنبـــع أ ميـــ  دراســـ  الخصـــائص ال     

نو  ،ي بحركـ  ديناميكيـ  مسـتمرةكانسـالمجتمع حيث يتميـز المجتمـع ال تتجمـى  اً مسـتمر  اً تغيـر   نـاك ا 
 بانـالجو مـن  عديـداً ي  كانسـدراس  الخصـائص التعكس ، (1)كانسحجم ال نقصان أوا)ار  في زيادة 

ــــ  و  ــــ والظــــروف االقتصــــادي  واالجتماعي ــــ  والسياســــي  الموجــــودة فــــي المجتمــــع الديموغرافي ، والبيئي
 اً يولـون ا تمامـ كانسـفجغرافيو ال ،(2) يكانسيز بين المجتمعات اليوتسا م  ذ  الخصائص في التم

ـــر  وعبلقتـــه بتـــوزيعهم،  كانســـملي  ومنهـــا التركيـــب االقتصـــادي كانســـفـــي دراســـ  الخصـــائص ال اً كبي
ي  لرسـم كانسـالتخطيط القومي لدول  يهتم بدراس  الخصائص ال إن  كما العاممومعرف  حجم القوى 

، وألجـــل الوقـــوف عمـــى أ ميـــ  (3)سياســـي  توســـعي  فـــي الخـــدمات الصـــحي  والخـــدمات االجتماعيـــ 
   الخصائص السكاني  لقطاع الحيدري  البد من دراس   ذ  الخصائص

   كانسالحجم  :الً أو 
كبيــــر فــــي عمميــــ  التنميــــ   أ)ــــرلمــــا لهــــا  ي أساســــخطــــوة ونمــــو م  كانســــدراســــ  حجــــم ال تعــــد     

بعـدد االفـراد الـذي يكونـون  كانسويحدد مفهوم حجم ال، االقتصادي  واالجتماعي  والرؤيا المستقبمي 
لويـ  ا تمـام البـاح)ين مـن حيـث أو و ـو موضـوع يحظـى بنقصان خبلل مدة زمني  معين   أوبزيادة 

عـــدد  كـــان اإذمــا وتكمـــن أ ميتــه فـــي معرفـــ  ، (4))ـــار  الواســـع  المــدىأو مســبباته ونتائجـــه المتعــددة 
 إليـهيصـل  إنومـا يمكـن  ،نفسـه ولكـن فـي وقـت سـابق كـانالعـدد فـي الم اك)ـر مـن أو أقل كانسال

والتغيــرات التــي تحــدث فــي  كانســ ــذا العــدد فــي المســتقبل ودور  فــي قــوة المجتمــع  فدراســ  حجــم ال
حيـــث تـــوفر القـــدرة عمـــى  فهـــم   ـــذا التغيـــر أســـباب ـــذا الحجـــم خـــبلل مـــدة زمنيـــ  والتعـــرف عمـــى 

 كانسـتهـدف دراسـ  حجـم ال، (5)ي كانسـممشـاكل اللوضـع الحمـول المناسـب  و  الديموغرافي الظوا ر 
بــل ويختمــف تــوزيعهم داخــل  آخــر إلــى كــانتــوزيعهم مــن م ينتبــاحيــث ي كانســمعرفــ  توزيــع ال إلــى

حيـــث تكـــون المدينـــ  فـــي حركـــ  مســـتمرة نتيجـــ  عوامـــل مختمفـــ   ،آخـــرالمدينـــ  نفســـها بـــين حـــي و 
فـي منـاطق معينـ  وقمتهـا فـي منـاطق  كانسـتركـز ال إن.،(6)تاريخيـ اقتصادي  اجتماعيـ  وسياسـي  و 

ها أسبابوتفسير  األ مي ور الجغرافي يتم)ل بتحميل تمك ود، وتطور  كان مي  المأ إلىيشير  أخرى
                                                           

 .149صم،1981، بغداد، المعرف  دار، 1ط، االحصاء السكاني، خرونآعبد الحسين زيني و -1
 ، الرياض ،جامع  الممك سعود، المفا يم واالساليب والتطبيقاتالسكان، جغرافي  ، رشود بن محمود الخريف-2

 .26صم،  2113
 .391م، ص1985 ،االسكندري ، دار المعارف، المفصل في عمم السكان، عباس فاضل السعدي-3
 .59صم، 2118مكان، دون ، من 2ط، ديمغرافيالسكان من منظور ، عبلء سيد محمود-4
 389صم، 1989، االسكندري ، دار المعرف  الجامعي ، عمم اجتماع السكان، عبد الرزاق عمي-5

 .115صم، 2111، لبنان ،دار النهض  العربي ، 1ط، جغرافي  السكان، عبداهلل عطوي-6
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لجميـــع عمميـــات التخطـــيط بمســـتوياتها  يساســـاألومـــازال الهـــدف  ســـانألنا كـــان، حيـــث وتطوريهـــا
 .(1)والمحمي  كاف  يمي قمواإلالقومي  

المنــاطق ومعرفــ  ونســبتهم فــي قطــاع الحيدريــ   كانســبنــاء عمــى مــا تقــدم يمكــن توضــي  حجــم ال   
 كانسـيوضـ  نسـب  ال كانسـوتوفير الخدمات المناسب  لهم، فحجـم ال كانسقل فيها الالتي تتركز وي

من خبلل  كانسلم يكانالم تباينويكشف ال ،كانسمن المجموع الكمي لم األرضلمساح  معين  من 
فـــي  ( نســـم 2242قطـــاع الحيدريـــ  ) كانســـالعينـــ  لبمـــح عـــدد  إذاالخـــتبلف فـــي النســـب  المئويـــ ، 

بســبب  أخـرىمـن منطقـ  إلـى  تباينـ متوزعـوا بنســب  كانسـال إن(، يتبـين 2( والخريطـ  )1الجـدول)
 :تي لمفئات اآل اختبلف العوامل االقتصادي  واالجتماعي ، وفقاً 

 :لىو الفئة ال -4 
قطـــاع  كانســ%( مــن مجمــوع 44.6نســب  ) والـــذي بمــح كانســتم)ــل  ــذ  الفئــ  أعمــى حجــم لم    

الســكني ، و ــي  األحيــاء( مــن 2، وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  )كانســالحيدريــ  اي تم)ــل نصــف حجــم ال
 %( عمى التوالي. 21.2%، 23.4في النسب بمح ) تباين، الغدير( وبالعامل)
 :ةالثانيالفئة -2

مجمـوع  إجمـالي%( مـن 24.5( أحياء سكني  وقد شكمت  ـذ  الفئـ  نسـب  )4تضم  ذ  الفئ  )    
، شــممت أحيــاء )المــوظفين، والممحــق، كانســو ــي مــا يقــارب ربــع حجــم ال قطــاع الحيدريــ ، كانســ

 %( عمى التوالي.   5.6%، 5.7%، 5.8%، 7.4بمغت ) متباين ، المعممجي( بنسب رمضان
 : الفئة الثالثة-3
%( مــن 27نســب   ــذ  الفئــ  ) إجمــاليالســكني  وقــد بمغــت  األحيــاء( مــن 12تضــم  ــذ  الفئــ  )   

، شـممت أحيـاء )شـهداء كانسـقطاع الحيدري ، و ي ما يقارب أك)ر مـن ربـع حجـم ال كانسمجموع 
ة، المعممـين، القزوينـ  األسـر ، اإلسكانالممحق، الحر، الجمعي ، العمماء، الصح ، النقيب، العدال ، 

%، 2.2%، 2.2%، 2.4%، 2.5%، 2.5%، 3.1لمنســـب بمغـــت ) متباينـــ ، البمديـــ ( وبداللـــ  
 %( عمى التوالي.%1.9، %1.9، %1.9، %2.1، %2.1، 2.2
:الفئة الرابعة-4  
قطـاع الحيدريـ ،  سـكانمجمـوع  إجمـالي%( مـن 3.9( أحياء سكني  بنسب  )3تضم  ذ  الفئ  )   

%، 1.5ة، الحســين( وبنســب  )األســر ًا و ــي )الســعدي ، ضــباط ســكان األحيــاء أقــلممــا جعمهــا تم)ــل 
 %( عمى التوالي.%1.9، 1.5
 

 .قطاع الحيدري  كانس( التوزيع النسبي لحجم 1جدول )

                                                           
.81، صم1992الوطني ، قطر، عاطف حمزة حسن، تخطيط المدن اسموب ومراحل، مطابع قطر -1



 لقطاع الحيدرية يةانالسكالخصائص الفصل الثاني ................................................ 

09 
 

 المئوي   النسب  كانسعدد ال اسم الحي السكني ت
 1.9 43 البمدي  1
 2.5 56 الجمعي  2
 1.9 21 الحسين 3
 1.5 34 السعدي  4
 5.6 125 المعممجي 5
 7.4 167 الموظفين 6
 2.2 49 النقيب 7
 5.7 127 رمضان 8
 1.5 34 ةاألسر ضباط  9
 1.9 42 المعممين 11
 21.2 476 الغدير 11
 23.4 524 العامل 12
 2.5 55 الحر 13
 2.2 51 الصح  14
 2.2 49 العدال  15
 1.9 43 القزوين  16
 2.1 48 ةاألسر  17
 3.1 69 شهداء الممحق 18
 5.8 129 الممحق 19
 2.1 48 اإلسكان 21
 2.4 53 العمماء 21
 111 2242 المجموع 

 (.م1/2/2122-م21/12/2121 )بتاريخ الميداني الباح)  اعتمادًا عمى الدراس   إعدادالمصدر: 
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(.1جدول ) بياناتعمل الباح)  باالعتماد عمى المصدر:   

  كانس: تركيب الثانياً 
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 ــــذا التركيــــب يوضــــ   ألن األ ميــــ مــــن  كبيــــراً  ي لممدينــــ   قــــدراً كانســــتحتــــل دراســــ  التركيــــب ال   
ويفهــم مــا يمتمكــه المجتمــع مــن مــوارد  ،زمنيــ  معينــ  مــدةخــبلل  كانســلم الديموغرافيــ خصــائص ال

ي  لمعرفــ  الخــدمات كانســتــوفر   ــذ  الخصــائص الكمــا  ،بشــري  وتصــنيفها حســب قطاعــات المدينــ 
عــدادو  ،قطاعــات المدينــ  إلــىالتــي تقــدم  خصائصــهم التركيبــ  كــالعمر والنــوع الخطــط بمــا يبلئــم  ا 

 ي   ي:كانسالتراكيب ال أبرز، ومن (1)والنشاط االقتصادي والتعميمي والمهني
 :التركيب النوعي-4

التي تؤ)ر بصورة مباشرة عمـى معـدالت  الديموغرافي  م الخصائص أيعد التركيب النوعي من     
ألي منطقــ  فــي العــالم عمــى معرفــ   كانســالوتعتمــد دراســ  ، العمــلوفيــات والــزواج وقــوة المواليــد وال
مـا  أو ،، يمكـن حسـاب نسـب  النـوع(2)اإلنـاثها توض  حاجـات الـذكور و ألن ؛اإلناثو  ؛عدد الذكور

، ب النــات  فــي مئــ وضــر  اإلنــاثقســم  عــدد الــذكور عمــى عــدد  أســاسنســب  الــذكورة عمــى  ىتســم
المئوي  لجمم  عدد النسب   أساسقد تحسب عمى  أو أ ن)ى فهي عدد الذكور لكل مئ  آخروبمعنى 
تـؤ)ر فـي معـدالت هـا ألن .لنسـب  النـوع أ ميـ  كبيـرة ،(3)كانسـعـدد ال إجمـاليمـن  اإلناث أوالذكور 

العمال  وتركيبها المهني، وتكون  بما يشممه كانسب االقتصادي لمالمواليد والوفيات والهجرة والتركي
المجتمعــات التــي تعــيش  والســيما اإلنــاث يتقــارب عــدد الــذكور مــن عــدد نســب  النــوع متوازنــ  عنــدما

 كـانوالهجـرة مـن م خـرويختل  ذا التوازن بارتفاع الوفيات في احـد الجنسـين دون اآلحياة طبيع ، 
مجمــوع  حــين بمــح عمــى (1157بمــح عــدد الــذكور) (2) مــن خــبلل مبلحظــ  الجــدولو ، (4)آخــر إلــى
(، أما من 89بمغت )لمقطاع  عام ، وبنسب  نوع كانسملمن المجموع الكمي  (1186) اإلناثعدد 
 : كاآلتي( و 3في الخريط  ) إيضاحهفيمكن  يكانالم التباينحيث 

 : لىو الفئة ال -4
السكني  التي ترتفع فيها نسب   األحياء ذ  الفئ   وقد م)مت ،(116-143 ذ  الفئ  بين) تتراوح   

السكني  )السعدي ، الجمعي (،  األحياء( من 2، وتضم)اإلناثالنوع أي عدد الذكور يفوق عدد 
عمى مستوى  ذ  الفئ  تم)ل أعمى نسب  لمنوع  إنمما يعني  (124، 143وبمغت نسب  النوع )

 قطاع الحيدري . 

 قطاع الحيدري . سكان( التركيب النوعي ل2جدول )
                                                           

 .21، صم1976عبد الباقي، أ سس عمم السكان، مكتب  النهض  المصري ، القا رة، زيدان -1
غرافي  لجغرافي  السكان، مكتب  األنجمو و الديم األسسومحمد عبد الرحمن الشربوني،  ،دولت أحمد صادق -2

 .733، صم1969المصري ، القا رة، 
،م0993،دارالمعرفةالجامعية،االسكندرية،4وتطبيقا ،طسسجارافيةاأ،فتحيمحمدابوعيانة-3

 3029ص
 6239،صم2000الموصل،مطابعجامعة،الطبعةالثالثة،السكانطهحماديالحديثي،جارافية-4
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 نسب  النوع اإلناث ذكورال اسم الحي السكني ت

 65 26 17 البمدي  1

 124 25 31 الجمعي  2

 111 11 11 الحسين 3

 143 14 21 السعدي  4

 62 77 48 المعممجي 5
 84 91 76 الموظفين 6

 113 23 26 النقيب 7

 91 67 61 رمضان 8

 113 16 18 ةاألسر ضباط  9

 114 26 27 عمماءال 11

 81 265 211 الغدير 11

 94 271 254 العامل 12
 77 31 24 الحر 13

 118 24 26 الصح  14

 81 27 22 العدال  15

 87 23 21 القزوين  16

 111 24 24 ةاألسر  17

 113 34 35 شهداء الممحق 18
 115 61 69 الممحق 19

 66 29 19 اإلسكان 21

 83 23 19 معممينال 21

 89 1185 1157 المجموع 

 (.م1/2/2122-م21/12/2121 )بتاريخ الميداني الباح)  اعتمادًا عمى الدراس   المصدر: إعداد
 
 

 .2122لمعام  لنسب  النوع في قطاع الحيدري  جغرافي( التوزيع ال3) خريط 
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 (.2جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

  :ةالثانيالفئة -2
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الســكني  منهــا  األحيــاء( مــن 8)وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ   ،(95-115 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح     
، 115شـكمت نسـب  النـوع )و ة، النقيب، الحسـين، الصـح ، شـهداء الممحـق( األسر )الممحق، ضباط 

ترتفــع فيهــا نســب  النــوع أي عــدد الــذكور يفــوق  األحيــاء،  ــذ  (113، 118، 111، 113 ،113
)العممــاء( أما، و اإلنــاثلعــدد  اوً مســ( عــدد الــذكور 111ة ( تكــون نســب  النــوع )األســر ، أمــا )اإلنــاث

 .عمى الذكور اإلناثنسب  النوع وتفوق عدد  ارتفاع( أي 114بمغت نسب  النوع )ف
 :الفئة الثالثة-3
السكني  منها  األحياء( من 8وقد ضمت  ذ  الفئ  )، (67-94)بين ذ  الفئ   تتراوح   

، القزوين ، رمضان، العامل)ترتفع فيه نسب  النوع، أما إذ( 83بمغت نسب  النوع ) إذ)المعممين( 
( حيث 77، 81، 81، 87، 91، 94الموظفين، العدال ، الغدير، الحر( شكمت نسب  النوع )

 عمى الذكور. اإلناثنسب  النوع ويتفوق عدد  انخفضت
 الفئة الرابعة  -4

 ع ايالسكني  التي تنخفض فيها نسب  النو  األحياء( وقد م)مت 62-66) من  ذ  الفئ  تتراوح    
، البمدي ، المعممجي ( اإلسكانالسكني  ) األحياء( من 3وتضم )يفوق عدد الذكور  اإلناثعدد أن 

في نسب  النوع  قلمما يجعمها تم)ل الفئ  األ ( عمى التوالي62، 65، 66بمغت ) متباين بنسب 
 .اإلناث إعدادكور مقابل الذ إعداد انخفاضأي 
 التركيب العمري-2
فــي المدينــ  عمــى شــكل  و ــم موزعــونفئــ  عمريــ   لكــل كانســحجــم اليقصــد بالتركيــب العمــري    

حسب الفئات العمري  يمكن تحديـد الفئـات المنتجـ   كانسعند دراس  ال، (1)عشري  أوفئات خمسي  
وكـذلك ، الفرص التعميمي  التي يجـب توفير ـاومعرف  ، المسؤول  عن تقديم الخدمات لبقي  المجتمع
يــ  كانيشــير الهيكــل الفتــي عمــى وجــود ام إذ، (2)كانســتوضــ  المســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي لم

جـاب أكبـر مـن عـدد النسـاء فـي سـن ألنعـدد النسـاء البلتـي يـدخمن سـن ا إن إذ لمنمو في المستقبل
تنـوع واالخـتبلف الو  سـاسوعمـى  ـذا األ ،(3)اليأس كمـا يوضـ  الـنمط الصـحي السـائد فـي المجتمـع

 ،(14-1فئ  صـغار السـن )،  ي  رئيس)بلث فئات عمري   إلىفي الفئات العمري  يقسم المجتمع 

                                                           
ـــــيم ع)مـــــان -1 ـــــاســـــتخدام االرض الري تخطـــــيط، محمـــــد غن م، 2118 ان،عمـــــ، دار الصـــــفاء، 1ط، ي والحضـــــريف

 .213ص
مكتبـ  األنجمـو ، الطبعـ  السادسـ ، غرافيا وجغرافياو السكان ديم، محمد صبحي عبد الحكيم، السيد غبلب محمد -2

 .99ص م، 1998، القا رة، المصري 
م، 2112، بغـداد، ديريـ  دار الكتـب لمطباعـ  والنشـرم، الجـزء ال)ـاني، جغرافي  السـكان، عباس فاضل السعدي -3

 .741ص
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 تباينـاً   نـاك إن (3الجـدول )يبلحـظ مـن  ،(1)( فـأك)ر61) ينوفئ  المسن ،(61-15)ين وفئ  البالغ
  ما يأتي:حسب  لمفئات العمري  في قطاع الحيدري  اً واضح اً يكانم
 :عاماً ( 44-2فئة الصغار) -1
هــا غيــر منتجــ  بــل مســتهمك  إني وتتصــف فــي الغالــب كانســتم)ــل  ــذ  الفئــ   قاعــدة الهــرم ال      

  قطــاع كانســ%( مــن المجمــوع الكمــي ل27.7بمغــت نســبتهم )و ، (2)وغيــر داخمــين فــي ســوق العمــل
ن، السـيما الصـح  والتعمـيم والسـكر جميع الخدمات الخاص  بـالمجتمع و ذا يتطمب توفيالحيدري ، 

 عامـاً  (14مـن  أقلالسكني  لفئ  ) األحياءفي  تبايناً   ناك إن( 4خريط  )ال( و 3يتبين من الجدول)
 :كاآلتيفي قطاع الحيدري  و 

 :لىو الفئة ال -4
قطـاع  سـكان%( مـن مجمـوع 12.1أعطـت نسـب  ) ،%(31-%42.1 ذ  الفئـ  بـين ) تتراوح    

ة، المعممـــين، األســـر الســـكني  )شـــهداء الممحـــق، ضـــباط  األحيـــاء( مـــن 4الحيدريـــ ،  وقـــد ضـــمت )
 . %( عمى التوالي33.9%، 35.7%، 38.2%، 42.1العمماء( بنسب  بمغت )

 :ة الثانيالفئة -2
%( مــن 34.8وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  ) ،%(26.8-%31.9 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح   

( مـن 5، وقـد ضـمت )، و ـي تم)ـل )مـث حجـم عينـ  الدراسـ قطاع الحيدريـ  سكانمجموع  إجمالي
%، 31.9فــي النســب بمغــت ) تبــاينالســكني  )الحــر، الممحــق، العدالــ ، الغــدير، البمديــ ( وب األحيــاء
 %( عمى التوالي.%27.9، %28.4، %28.6، 29.5

 :الفئة الثالثة-3
%( مــن 51.3وقــد شـكمت  ــذ  الفئـ  مــا نسـبته ) ،%(19.7-%26.7 ـذ  الفئــ  بـين ) تتـراوح    

، وقـد ضـمت ، إذ تشكل ما يقارب نصف حجم عين  الدراسـ قطاع الحيدري  سكانمجموع  إجمالي
، المعممجي، اإلسكان، السعدي ، الصح ، الموظفين، القزوين ، العاملالسكني  ) األحياء( من 11)

ـــ ة( بداللـــ  األســـر ، الحســـين، رمضـــانالنقيـــب،  %، 26%، 26.5%، 26.7لنســـب بمغـــت ) تبايني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى %22.9، %23.8، %24.4، %24.5، %24.8، %25، %25.6، 25.7 %( عم
 .التوالي

السـكني  )الجمعيـ (  األحيـاء( مـن 1وقد ضمت) ،%(1.8تم)ل  ذ  الفئ  نسب  ): الفئة الرابعة-4
 قطاع الحيدري . سكانمجموع  إجمالي%( من 19.6بنسب  بمغت )

                                                           
جـ  مركـز معال، 2ط، المعرف  وعمم المـنه  الجغرافـي (الجغرافي  البشري  )بين نظري  ، فتحي محمد  مصيمحي -1

 .171-171ص، 1994، القا رة، الو)ائق
 .612ص ، مصدر سابق، طه حمادي الحدي)ي -2
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 .2122لمعام  متركيب العمري لقطاع الحيدري ل النسبيالتوزيع (3جدول )

اسم الحي  ت
 السكني

من  أقل
 عاماً 14

 مجموع  فاك)ر عاماً  61 عاماً 61-15من
 النسب  المئوي 

 %100 13.9 58.2 27.9 البمدي  1
 %100 7.2 73.2 19.6 الجمعي  2
 %100 9.5 66.7 23.8 الحسين 3
 %100 1.1 73.5 26.5 السعدي  4
 %100 5.6 69.6 24.8 المعممجي 5
 %100 7.8 66.5 25.7 الموظفين 6
 %100 2.1 73.5 24.5 النقيب 7
 %100 11.2 65.4 24.4 رمضان 8
 %100 14.7 47.1 38.2 ةاألسر ضباط  9
 %100 7.1 57.2 35.7 المعممين 11
 %100 4.8 66.8 28.4 الغدير 11
 %100 11.5 62.8 26.7 العامل 12
 %100 11.9 58.2 31.9 الحر 13
 %100 4 71 26 الصح  14
 %100 4.1 67.3 28.6 العدال  15
 %100 4.6 69.8 25.6 القزوين  16
 %100 6.3 71.8 22.9 ةاألسر  17
 %100 13.1 44.9 42.1 شهداء الممحق 18
 %100 7.7 62.8 29.5 الممحق 19
 %100 4.2 71.8 25 اإلسكان 21
 %100 5.7 61.4 33.9 العمماء 21
 %100 %7.6 %64.7 %27.7 المجموع 

 (.3الباح)  اعتمادًا عمى ممحق) إعدادالمصدر: 
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 في قطاع الحيدري . 14أقل توزيع النسبي لفئ  ال( 4خريط  )

 .(3جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  المصدر:
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 .عاماً ( 62-45فئة البالغين ) -ب
لبنــاء المجتمــع   يساســاأل عامــ الدهــا تعــد ألن ؛ ــذ  الفئــ  ذات أ ميــ  كبيــرة فــي المجتمــع عــدت     

تســـد احتياجـــات المشـــاريع االقتصـــادي  الزراعيـــ   عاممـــ اقتصـــادي مـــن خـــبلل مـــا تـــوفر  مـــن قـــوى 
ها تحتوي عمى العناصر الشاب  ألن ؛وتعويض المجتمع عن الوفيات المفقودة، والصناعي  المختمف 

 الفئتــانوكــذلك تعتمــد عميهــا ، ذكــور فــي ســن الــزواج أي تكمــن فــي خصــوب  المجتمــعاث و إنــمــن 
 مجمــوعالمــن و ــي النســب  األكبــر %( 64.7بمغــت نســب   ــذ  الفئــ  )و  ،(1)فــي المجتمــع يتــانخر األ

يـًا مـا بـين كانم تباينـاً   نـاك إن( 5خريطـ  )ال( 3يتبـين مـن الجـدول )، قطـاع الحيدريـ الكمي ألفراد 
 :كاآلتيفي قطاع الحيدري  و  عاماً (61-15) العمري  السكني  لفئ  األحياء

 :لىو الفئة ال -4
فراد أمجموع  إجمالي%( من 22.2%( أعطت نسب  )67.4-%73.5 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

( أحيــاء ســكني  )الســعدي ، 8، وقــد ضــمت )، إذ تشــكل  ــذ  الفئــ  ربــع حجــم العينــ قطــاع الحيدريــ 
%، 73.5ة، الصـــح ، القزوينـــ ، المعممجـــي( وبنســـب بمغـــت )األســـر ، اإلســـكانالنقيـــب، الجمعيـــ ، 

 %( عمى التوالي.%69.6،  %69.8، %71، %71.8، %71.8، %73.2، 73.5
  :ةالثانيالفئة -2
%( مــــن 66.8قــــد شــــكمت نســــب   ــــذ  الفئــــ  )و  ،%(61.5-%67.3 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح   

( 7وقــد ضــمت ) ل أك)ــر مــن نصــف حجــم العينــ ،إجمــالي مجمــوع أفــراد قطــاع الحيدريــ ، إذ تم)ــ
في النسـب  تباين، الممحق( وبالعامل، رمضانأحياء سكني  )العدال ، الغدير، الحسين، الموظفين، 

 %( عمى التوالي. 62.8%، 62.8%، 65.4%، 66.5%، 66.7%، 66.8%، 67.3بمح )
 : الفئة الثالثة-3

%( مــن مجمــوع 7.8نســب   ــذ  الفئــ  ) إجمــالي %(، وقــد بمــح47.2-%61.4لفئــ  ) ــذ  ا تتــراوح
( أحياء سكني  )العمماء، الحر، البمديـ ، المعممـين(، 4)قد ضمت  ذ  الفئ  و أفراد قطاع الحيدري ، 

 التوالي.%( عمى 57.2%، 58.2%، 58.2%، 61.4بمغت ) متباين وبنسب 
 
 
 

 لقطاع الحيدري . عاماً ( 61-15( التوزيع النسبي لفئ  )5خريط  )

                                                           
 .328صم،1986، جامع  البصرة، جغرافي  السكان، نياعبد مخور الريح، عبد عمي الخفاف -1
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 (.3جدول) بياناتعمى  عمل الباح)  اعتماداً المصدر: 
 :الفئة الرابعة-4
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 إجمالي مجموع أفراد قطاع الحيدريـ ،%( من 3.2تم)ل  ذ  الفئ  أدنى النسب، أعطت نسب  )   
سـب ضـباط األسـرة( وبداللـ  تباينيـ  فـي الن السـكني  )شـهداء الممحـق، األحيـاء( مـن 2وقد ضمت )

 %( عمى التوالي. 47.1%، 44.9بمغت )
 :(فأكثر عاماً  64فئة المسنين ) -ج
وتكمــن أ ميــ  دراســ   ــذ  الفئــ  فــي معرفــ  ،  ــذ  الفئــ  مســتهمك  غيــر منتجــ  فــي الغالــب تعــد   

مـن مجمـوع  %(7.6بمغـت نسـبتهم )و ، (1)لهـم الخـدمات الصـحي  واالجتماعيـ  وتوفير ،احتياجاتهم
والســيما  خــدمات التــوفير  إنال إعمــى الــرغم مــن صــغر الحجــم  ــذ  الفئــ  ، قطــاع الحيدريــ  كانســ

( 3يتبــين مــن الجــدول )، مــن األمــراض هــم يتعرضــون لمك)يــرألن ،األ ميــ الصــحي  أمــر فــي غايــ  
في قطـاع  (عاماً فأك)ر  61)العمري   السكني  لفئ  األحياءفي  ياً كانم تبايناً   ناك إن( 6)خريط  ال

  :كاآلتيالحيدري  و 

 :لىو الفئة ال -1
%( مــن مجمــوع أفــراد قطــاع 11.7%( أعطــت نســب  )11-%14.7 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح    

ة، البمديــــ ، شــــهداء الممحــــق( وبنســـــب  األســــر ( أحيــــاء ســــكني  )ضـــــباط 3الحيدريــــ ، وقــــد ضــــمت )
 %( عمى التوالي.%13.1، %13.9، 14.7)
 :ةالثانيالفئة -2

%( مـن مجمـوع 61.9%( وقد شـكمت  ـذ  الفئـ  نسـب  )6.4-%11.9 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
( أحيـاء سـكني  )الحـر، 8) ، قـد ضـمت، إذ م)مت أك)ر من نصف حجم العين أفراد قطاع الحيدري 

بالنســــب بمغــــت  تبــــاين، الحســــين، المــــوظفين، الممحــــق، الجمعيــــ ، المعممــــين( وبرمضــــان، العامــــل
 %( عمى التوالي.%7.1، %7.2، %7.7، %7.8، %9.5، %11.2، %11.5، 11.9)
 :الفئة الثالثة-3

%( مـن مجمـوع أفـراد 25.7نسـب  الفئـ  ) إجمـالي%( بمـح 2.1-%6.3 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
ـــ ، ـــ ، قطـــاع الحيدري ـــع حجـــم العين ـــاء ســـكني  )8قـــد ضـــمت ) إذ شـــكمت رب ة، العممـــاء، األســـر ( أحي

%، 5.7%، 6.3بمغت ) تباين العدال ، الصح ( وبنسب م ،اإلسكانالمعممجي، الغدير، القزوين ، 
 %( عمى التوالي.%4، %4.1، %4.2، %4.6، %4.8، 5.6
 

 .فأك)ر( في قطاع الحيدري عامًا  61( التوزيع النسبي لفئ  )6خريط  )

                                                           
 .282ص ، 2111 ان،عم، دار وائل لمنشر، 1ط، غرافي و عمم الديممبادئ ، يونس حمادي عمي -1
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 .(3جدول) بياناتعمى  عمل الباح)  اعتماداً  المصدر:

 :الفئة الرابعة -4
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 األحيـاء( مـن 2%( من مجموع أفراد قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت )1.6تم)ل  ذ  الفئ  نسب  )   
 %( عمى التوالي.1.1%، 2.1السكني  )النقيب، والسعدي ( بنسب بمغت )

 :التركيب التعميمي -3
لتفســير  اً مهمــ اً متغيــر  دهــا تعــإنحيــث  كانســحــدى الخصــائص المهمــ  لمإالخصــائص التعميميــ   ــي 

ــديم وضــعه عمــى و  ،حيــث يــؤ)ر المســتوى التعميمــي لمفــرد عمــى مســتوى معيشــته، غرافيو الســموك ال
لـه تـأ)ير  كانسـالمسـتوى التعميمـي لم إنمـن )ـم فـ، و عـن تـأ)ير  فـي نظرتـه لمحيـاة االجتماعي فضـبلً 

نو ، (1)كبيـر عمــى المسـتوى االجتمــاعي واالقتصـادي وال)قــافي فــي  التركيـب التعميمــي لـه دور مهــمٌ  ا 
اد مســـتوى التعمـــيم دفكممـــا از  كانســـلم أيضـــاً  مقيـــاس لمتطـــور والتنميـــ  و ـــو ،المســـتويات المعيشـــي 
الـــذي  اإلنـــاث والســـيما تـــاجإلناوزيـــادة  تاجيـــ إلنافـــي رفـــع  مهمـــاً  اً يمعـــب دور  ،ازدادت فـــرص العمـــل

 مـــراً أبـــالتعميم  ســـاننإلاارتبـــاط  دويعـــ، (2)يســـاعد تعممهـــن فـــي مســـا متهن فـــي النشـــاط االقتصـــادي
يســاعد عمـــى تمبيــ  احتياجاتـــه  ه  ألنــفـــاق جديــدة لممجتمـــع آوفــت   اإلنســاني لتقــدم الحضـــارة  ياً أساســ

ــــد القــــوى  إلــــى ضــــاف إ االجتماعيــــ  واالقتصــــادي  والمهاريــــ  ــــك فهــــو يســــاعد عمــــى تزوي ــــذل   العامم
، مـن خـبلل (3)ولذلك تكتسب دراس  التركيب التعميمي أ ميته الكبيـرة ،بالمهارات المتعددة والخبرات

 اإلقامـ  كانالقرارات في مجاالت م)ل العمل وم اذواتخالتعميم تصب   لؤلفراد القدرة عمى االختيار 
تختمــف و ، (4)كانســلالشخصــي وعمــى  ــذا تترتــب نتــائ  مهمــ  فيمــا يخــص االحيــاة والنمــو  أســموبو 

االقتصـادي  تبـاينداخـل المدينـ  تبعـا لم آخر إلىمستوياتها من حي  تبايناً وت ،الخصائص التعميمي 
المســتويات  نســب فــي اً يــكانم تباينــاً   نــاك إن( 4الجــدول )يوضــ   ،(5)واالجتمــاعي لهــذ  المنــاطق

ــيم االبتــدائي ) إذ، قطــاع الحيدريــ  كانســالعمميــ  ل  كانســ إجمــالي%( مــن 42.2بمغــت نســب  التعم
%( مـن 24.1%( والتعمـيم الجـامعي بنسـب  )33.7وبنسـب  ) ويانال)ـيميها التعمـيم ، قطاع الحيدري 

 ?كاآلتيتوزع المستويا التعليميةلعينةالدراسةوفقالنتا ج، قطاع الحيدري  كانس إجمالي
 
 :التعميم االبتدائي-أ

                                                           
 .339، صم1996غرافي ، مطبع  دار الكتب، بغداد، و يونس حمادي عمي، مبادى عمم الديم -1
، م1974، بغداد،يانالع، ترجم  حسن الخياط ومكي محمد عزيز، مطبع  السكانجغرافي  جاكين غارينه،  -2

 .158ص
 .147، صم1983 انعم، المطبع  االردني ، 2فوزي سهاون ، مبادى الديموغرافيا، ط-3
 09،صم2003والتعليموالتنمية،السكانتقريرلألممالمتحدة،-4
،  م1979صال  فمي  الهيتي، جغرافي  التعميم االبتدائي في العراق، الطبع  االولى، مطبع  دار السبلم، بغـداد، -5

 .215ص 
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 إلىل و من الصف األ بدألبناء الفرد فهي ت األساسي تعد مرحم  التعميم االبتدائي القاعدة      
بمغت نسب  التعميم االبتدائي  ،(1)سنوات ست بعمر األطفاليمتحق فيها و  بتدائيس االساد

 إن( يتبين 7( والخريط  )4%(  ي النسب  األكبر في المستويات التعميمي . في الجدول )42.2)
 :كاآلتيلممستوى التعميمي االبتدائي في قطاع الحيدري  و  تبايناً   ناك

 :لىو الفئة ال -4
مجموع أفراد  إجمالي%( من 8.9أعطت نسب  ) ،%(59.2 -%75 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

 متباين ة، النقيب( بنسب األسر ( أحياء سكني  )العدال ، ضباط 3قطاع الحيدري ، وقد ضمت )
 %(عمى التوالي.66.7%، 71%، 75بمغت )

 :ةالثانيالفئة -2
 إجمــالي%( مــن 51.6%( وقــد شــكمت نســب   ــذ  الفئــ  )46-%59.1 ــذ  الفئــ  بــين) تتــراوح   

( أحيــاء 9وقــد ضــمت)إذ تعــد  ــذ  الفئــ  األوســع مــن بــين الفئــات،  مجمــوع افــراد قطــاع الحيدريــ ،
( رمضـان، العامـلة، األسـر )العمماء، الصح ، شهداء الممحق، السعدي ، الجمعي ، المعممـين، سكني 

%، 51%، 51%، 51%، 51%، 52%، 58.3%، 59.1ب بمغـــــــــت )لنســـــــــ تباينيـــــــــ بداللـــــــــ  
 عمى التوالي. %( %46،48
 :الفئة الثالثة-3
 إجمـالي%( مـن 27.7%( وقـد شـكمت نسـب   ـذ  الفئـ  )31.1 -%41 ذ  الفئـ  بـين ) تتراوح   

( أحيـــاء ســـكني  )الممحـــق، 5وقـــد ضـــمت ) أي )مـــث حجـــم العينـــ ، مجمـــوع افـــراد قطـــاع الحيدريـــ ،
%. 34.6%، 35%، 36.7%، 41بمغــت ) متباينــ ، الحــر، الحســين( وبنســب اإلســكانالغــدير، 
 %( عمى التوالي.33.3

 :الفئة الرابعة-4
إجمالي مجموع أفراد %( من 12.8%( أعطت نسب  )21.1-%31)تتراوح  ذ  الفئ  بين    

 تباين ( وب( أحياء سكني  )القزوين ، الموظفين، المعممجي، البمدي4وقد ضمت )قطاع الحيدري ، 
 %( عمى التوالي.21.1%، 25%، 31%، 31في النسب بمغت )

 
 
 

 .2122لمعام  متركيب التعميمي لقطاع الحيدري ل التوزيع النسبي (4جدول)

                                                           
م، 2115، االردن، عمـان، المنهجيـ  دار، 1ط، الضروري  برؤيـ  جغرافيـ  معاصـرة الخدماتغضبان، اد بن ؤ ف-1

 .126ص 
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اسم الحي  ت
 السكني

 مجموع  الجامعي ويانال) االبتدائي
 النسب  المئوي 

 %111 47.3 31.6 21.1 البمدي  1

 %111 12.5 37.5 51 الجمعي  2

 %111 1 66.7 33.3 الحسين 3

 %111 11 41 51 السعدي  4

 %111 33.3 41.7 25 المعممجي 5

 %111 32.5 37.5 31 الموظفين 6

 %111 13.3 21 66.7 النقيب 7

 %111 22 32 46 رمضان 8

 %111 1 31 71 ةاألسر ضباط  9

 %111 16.7 33.3 51 المعممين 11

 %111 27.3 36 36.7 الغدير 11

 %111 22 31 48 العامل 12

 %111 19.2 46.2 34.6 الحر 13

 %111 16.7 25 58.3 الصح  14

 %111 5 21 75 العدال  15

 %111 21 51 31 القزوين  16

 %111 16.7 33.3 51 ةاألسر  17

 %111 28 21 52 شهداء الممحق 18

 %111 25 35 41 الممحق 19

 %111 41 25 35 اإلسكان 21

 %111 18.2 22.7 59.1 العمماء 21

 %111 24.1 33.7 42.2 المجموع 

  (.4ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 

 ( التوزيع النسبي لمتعميم االبتدائي في قطاع الحيدري .7خريط  )
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 .(4عمل الباح)  اعتماد عمى بيانات جدول) لمصدر:ا

 :ويانالثالتعميم -ب 
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-13عمــار)بــين األيم العــالي وتســبق مرحمــ  التعمــ ،التعمــيم االبتــدائي مرحمــ  مكممــ  لمرحمــ   ــي   
 أو، والمهنيــــ  لمطمبــــ  فــــي حيــــاتهم ،تحقيــــق الكفايــــ  العمميــــ ب ويانال)ــــويســــهم التعمــــيم  ،عامــــاً  (18

.                                                                                          (1)ويمكـــن مـــن خبللـــه الكشـــف عـــن ميـــولهم وتنميتهـــا ،الســـتمرار دراســـتهم العاليـــ  فـــي الجامعـــات
في قطـاع  ويانال)في مستوى التعميم  ياً كانم تبايناً   ناك إن( 8( والخريط  )4يتض  من الجدول )

 :كاآلتيالحيدري  و 
 :لىو الفئة ال -4

حي )مجموع أفراد قطاع الحيدري ، وقد ضمت  إجمالي%( من 8.2) تم)ل  ذ  الفئ  نسب      
 %(.66.7بنسب  بمغت ) (الحسين

 :ةالثانيالفئة -2
%( من مجموع 16.1وقد شكمت نسب   ذ  الفئ  ) ،%(37.6-%51) ذ  الفئ  بين تتراوح   

( أحياء سكني  )القزوين ، الحر، المعممجي، 4أفراد قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئ  )
 %( عمى التوالي.41%، 41.7%، 46.2%، 51السعدي ( وبنسب مختمف  بمغت )

 :الفئة الثالثة-3
مجمـوع  إجمـالي%( مـن 72.4وأعطـت نسـب  ) ،%(25.1 -%37.5 ـذ  الفئـ  بـين ) تتـراوح    

( أحيــاء 11إذ شــكمت  ــذ  الفئــ  أك)ــر مــن نصــف حجــم العينــ  وقــد ضــمت) أفــراد قطــاع الحيدريــ ،
، العامـــل، البمديـــ  ، رمضـــانة، األســـر الغـــدير، الممحـــق، المعممـــين، ســـكني  )الجمعيـــ ، المـــوظفين، 

%، 33.3%، 35%، 36%، 37.5%، 37.5فـــــــي النســـــــب بمـــــــح ) تبـــــــاينة( وباألســـــــر ضـــــــباط 
 %( عمى التوالي.%31، %31، %31.6، %32، 33.3

 :الفئة الرابعة -4
%( مـن مجمـوع أفـراد 8.7شكمت  ذ  الفئ  ما نسـبته  )و  ،%(21-%25 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

، العممـــاء، النقيـــب، العدالـــ ، اإلســـكان( أحيـــاء ســـكني  )الصـــح ، 6قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت )
عمـى  %(21%، 21%، 21%، 22.7%، 25%، 25في النسب بمح ) تباينشهداء الممحق( وب

 التوالي.
 
 
 

 .لقطاع الحيدري  ويانال)التوزيع النسبي لمتعميم  (8خريط  ) 
                                                           

مجم  جامع  ، ‘‘و)ائقي (  ريخيا)دراس  تم 1979-م1968في العراق  ويانال)التعميم ، ‘‘محمد جواد جاسم-1
 .2ص،27، العدد1، المجمدالكوف 
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 (.4جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  :المصدر

  :التعميم الجامعي-ج
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وأعمى درجات الهرم في نظام ، المجتمع حدى مؤسسات التعميم والتنشئ  فيإ الجامع د تع    
االمتياز العقمي وت)قيف الفكر وتعد  كانفهي م ،مميزاتالاكتسبت الجامع  مجموع  من  ،التربي 

ولقد أصبحت  ذ  المميزات من محددات ، ونقمها لمن يستوعبها ،لذاتهاي المعرف تاجئلنلًا كانم
واضحًا في  ياً كانم تبايناً   ناك إن( 9) ( والخريط 4) الجدوليتض  في ، (1) وي  الجامع 
 :كاآلتيالجامعي لقطاع الحيدري  و  مستوى التعميم

 :لىو الفئة ال -1
%( مــــن 31.7نســــب  ) ــــذ  الفئـــ   إجمـــالي %(، وقــــد بمــــح28.1-%47.3 ــــذ  الفئـــ  ) تتـــراوح   

، ( أحيـاء سـكني  )البمديـ 4قـد ضـمت )و  ،تم)ـل )مـث حجـم العينـ   إذ مجموع أفراد قطاع الحيدري ،
%( 32.5%، 33.3%، 41%، 47.3، المعممجـي، المـوظفين( وبنسـب مختمفـ  بمغـت )اإلسكان

 عمى التوالي.
 ة:الثانيالفئة -2
وع أفراد ( من مجم57.6وقد شكمت نسب   ذ  الفئ  ) ،%(21.1-%28 ذ  الفئ  ) تتراوح    

( أحياء سكني  )شهداء الممحق، 5)م)مت نصف حجم العين ، وقد ضمت إذقطاع الحيدري ، 
%، 22%، 25%، 27.3%، 28في النسب بمح ) تباين( وبالعامل، رمضانالغدير، الممحق، 

 .%( عمى التوالي22
 :الفئة الثالثة-3

%( مـن مجمـوع أفـراد 11.2 ذ  الفئ  ) إجمالي %( قد بمح5.1-%21 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
( أحيـــاء ســـكني  )القزوينـــ ، الحـــر، العممـــاء، المعممـــين، الصـــح ، 9قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت )

ـــــح ) تبـــــاينة، النقيـــــب، الجمعيـــــ ، الســـــعدي ( وباألســـــر  %، 18.2%، 19.2%، 21فـــــي النســـــب بم
 %( عمى التوالي.%11، %12.5، %13.3، %16.7، %16.7، 16.7

 :بعةالفئة الرا-4
( أحيـاء سـكني  3( من مجمـوع أفـراد قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت )1.5تم)ل  ذ  الفئ  نسب  )    

 %( عمى التوالي.1.1%، 1.1%، 5ة( وبنسب مختمف  بمغت )األسر )العدال ، الحسين، ضباط 
 
 

 . ( التوزيع النسبي لمتعميم الجامعي في قطاع الحيدري 9) خريط 

                                                           
العربيـ ، منتـدى الفكـر  انالبمـد، وضعي  التعميم الجامعي والعالي في مصـر، التعمـيم فـي أحمدعبد السميع سيد  -1

 .118-96، ص 1997 ،انعمالعربي، 
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 (.4جدول) بياناتالمصدر: عمل الباح)  اعتمادًا عمى 

 :التركيب االقتصادي-5
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 ()مستوى الدخل: الً أو 
 ياً أساســـ ه يعـــد مؤشـــراً ألنـــة األســـر  أوممســـتوى المعيشـــي لمفـــرد ل اً حقيقيـــ اً مقياســـ يعـــد الـــدخل  ـــو     

طرديــ  مــع ة بعبلقــ  األســر يــرتبط دخــل ، (1)لقيــاس مســتوى الوضــع االقتصــادي واالجتمــاعي لؤلســرة
فضـل وسـكن مناسـب وخـدمات أفالدخل المرتفع يعني الحصـول عمـى تغذيـ  ، ي كانسالخصائص ال
ي  يكــون وتــوفر الخــدمات الصــح ،التــي تتميــز بارتفــاع المســتوى التعميمــي انفالبمــد، صــحي  أفضــل

نو ، (2)اً فيهــا مســتوى الــدخل مرتفعــ )ــار اجتماعيــ  تتم)ــل فــي التــأ)ير آاالخــتبلف  فــي الــدخل لــه  ا 
ذوي  الســيماعمــى أغمــب شــرائ  المجتمــع و  الســمبي عمــى مســتوى المعيشــ  الــذي يــنعكس اجتماعيــاً 

ض الفئات عمـى حسـاب غناء بعإحدوث خمل في التوازن االجتماعي  إلىويؤدي ، الدخل المحدود
الـــدخول المرتفعـــ  يفضـــمون ويســـعون الختيـــار الموضـــع الـــذي يكـــون  يذو  إن ،(3)خـــرىاألالفئـــات 

وتتـوفر فيـه أغمـب الخـدمات وطـرق النقـل فكممـا ارتفـع الـدخل أصــبحت  ،بـالقرب مـن مركـز المدينـ 
  نــاك إن( 5) الجــدول فــيويتضــ  ، (4)منــاطق أفضــل إلــىة أك)ــر رغبــ  فــي الحــراك الســكني األســر 
 : كاآلتي لؤلسرة في  قطاع الحيدري  و يلتوزيع الدخل الشهري يًا كانم تبايناً 

 ( ألف دينار252من  أقلل )والمستوى ال -أ
( مــن مجمــوع المســتويات االقتصــادي  فــي %5.6دنــى النســب إذ بمغــت )أيم)ــل  ــذا المســتوى     

الرعايــ  المشــمول  فــي  األســرذات الــدخل المحــدود  األســر ــذا المســتوى يضــم  إنقطــاع الحيدريــ ، 
فـي مسـتوى الـدخل  تباينـًا مكانيـًا   نـاك إن( 11( والخريطـ  )5ويتض  في الجدول ) االجتماعي ،

 :كاآلتيفي قطاع الحيدري  و  (ألف دينار 251أقل من )
 الفئة الولى:-4

مجموع الدخل الشهري ألسر قطاع الحيدري ،  إجماليمن  ،%(4.8تم)ل  ذ  الفئ  نسب  )    
 %(.25وقد ضمت حي الحسين بنسب  بمغت )

 
 

 .2122لعام  التوزيع النسبي لمستوى الدخل في قطاع الحيدري  (5جدول)

                                                           
 .44صم، 2117، االسكندري ، الوفاء لمطباع  دار، 1ط، طفال في ظروف صعب ، أيد فهميمحمد س-1
مجم  القادسي  م، 1997-م1987االوسط قميم الفرات إي تغير توزيع القوى العامم  ف ،حسين جعاز ناصر -2

 .334ص، 2115، 4-3ناالعدد، 8المجمد، لمعموم اإلنساني 
كمي  التربيـ  ، رسال  ماجستير ،لمستوى الدخل في محافظ  األنبار يانالمكالتحميل ، مشتاق أحمد عمي القيسي -3
 .64-63،ص م، 2121، جامع  األنبار،
 1619ص ، مصدر سابق، مريم خير خمف-4
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اسم الحي  ت
 السكني

 251)من  أقل
 ألف دينار(

(251-511 
 (ألف دينار

ألف  فأك)ر511)
 دينار(

 مجموع 
 النسب  المئوي 

 %111 62.5 37.5 1.1 لبمدي ا 1

 %111 111 1.1 1.1 الجمعي  2

 %111 51 25 25 الحسين 3

 %111 87.5 12.5 1.1 السعدي  4

 %111 54.5 31.8 13.6 المعممجي 5

 %111 63.3 26.7 11 الموظفين 6

 %111 111 1.1 1.1 النقيب 7

 %111 84.6 15.4 1.1 رمضان 8

 %111 87.5 12.5 1.1 ةاألسر ضباط  9

 %111 111 1.1 1.1 المعممين 11

 %111 76.9 17.9 5.1 الغدير 11

 %111 71.8 23.1 5.1 العامل 12

 %111 37.5 51 12.5 الحر 13

 %111 87.5 12.5 1.1 الصح  14

 %111 51 37.5 12.5 العدال  15

 %111 75 12.5 12.5 القزوين  16

 %111 87.5 1.1 12.5 ةاألسر  17

 %111 81.8 18.2 1.1 شهداء الممحق 18

 %111 72.2 22.2 5.6 الممحق 19

 %111 85.7 14.3 1.1 اإلسكان 21

 %111 72.7 18.2 9.1 العمماء 21

 %111 %74.5 19.9 %5.6 المجموع 

 (.5ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  المصدر:

 :ةالثانيالفئة -2
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%( مــن 52.4ه  )توقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســب ،%(5.7-%13.6 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح    
وقــد ضــمت م)مــت نصــف حجــم العينــ ،  إذ مجمــوع الــدخل الشــهري ألســر قطــاع الحيدريـ ، إجمـالي

 تبـاينة، المـوظفين، العممـاء( باألسـر )المعممجـي، الحـر، القزوينيـ ، العدالـ ،  ( احياء سـكني   ـي7)
ــــى 9.1%، 11%، 12.5، %12.5%، 12.5%، 12.5%، 13.6فــــي النســــب بمــــح )  %( عم

 التوالي.
 :الفئة الثالثة-3 
%( مـــن 42.8نســـب   ـــذ  الفئـــ  ) إجمـــالي ، وقـــد بمـــح%(1.1-%5.6 ـــذ  الفئـــ  بـــين) تتـــراوح    

( احياء سكني   ي )الممحق، 3مجموع الدخل الشهري ألسر قطاع الحيدري ، وقد ضمت ) إجمالي
 %( عمى التوالي.5.1%، 5.1%، 5.6بمغت ) متباين ، الغدير( بنسب العامل

 :الفئة الرابعة -4
ألـف دينـار(  251مـن  أقـلالـذي قـدر  )التي ال تتقاضى الدخل الشهري  األسرتم)ل  ذ  الفئ      

أي  %( من مجمـوع الـدخل الشـهري ألسـر قطـاع الحيدريـ ،1.1شكمت  ذ  الفئ  نسب  ) فالحاصل
حياء أ( 11وقد ضمت )، (ألف دينار 251من  أقل)ال توجد أسر دخمها الشهري  األحياء ذ   إن

، ضـباط اإلسـكان، سـعدي ، النقيـب، البمديـ  ، الصـح ، الرمضـاني) المعممـين، الجمعيـ ، سكني   
 %(.1.1) األحياءوشهداء الممحق ( وبمغت نسب  ذ   ،ةاألسر 
 :ألف دينار (522-254) الثانيالمستوى -ب

ــــ        ــــيم)ــــل  ــــذا المســــتوى المرتب %( مــــن مجمــــوع المســــتويات 19.7) بمغــــت النســــب  إذ  ال)اني
ذات الـدخل المتوسـط، ويتضـ  فـي  األسـر ذا المسـتوى يضـم  إناالقتصادي  في قطاع الحيدري ، 

( ألـف دينـار 511-251)فـي مسـتوى الـدخل  يـاً كانم تبايناً   ناك إن( 11( والخريط  )5الجدول )
 :كاآلتيحياء قطاع الحيدري  و في أ
 :  لىو الفئة ال -4
%( مـــن مجمـــوع دخـــل أســـر 13.3وأعطـــت نســـب  ) ،%(31.9-%51 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح   

) الحــر، العدالــ ، البمديــ (، وبنســب مختمفـــ   ( احيــاء ســـكني   ــي3قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )
 %( عمى التوالي.37.5%، 37.5%، 51بمغت )

ـــراوح: ةالثانيـــالفئـــة -2 ـــ  بـــين ) تت نســـب   وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  ،%(18.3 -%31.8 ـــذ  الفئ
)  حيـــــاء ســـــكني   ـــــيأ( 5%( مـــــن مجمـــــوع دخـــــل أســـــر قطـــــاع الحيدريـــــ ، وقـــــد ضـــــمت )51.7)

%، 26.7%، 31.8بمغـــت ) متباينــ ، الممحــق( وبنســـب العامـــلالمعممجــي، المـــوظفين، الحســين، 
 عمى التوالي. %(%22.2، %23.1، 25
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 .(الف دينار 251من  أقل)( التوزيع النسبي لمستوى الدخل 11الخريط  )

  (.5جدول) بيانات الباح)  اعتماداً  عملالمصدر: 
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 :الفئة الثالثة-3
%( مـــن 36نســـب  ) ـــذ  الفئـــ   إجمـــالي قـــد بمـــح( و %1.1 -%18.2 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    

)  ( احيـاء سـكني   ـي9وقد ضمت )م)مت )مث حجم العين   إذمجموع دخل أسر قطاع الحيدري ، 
ة، األســـــر القزوينيـــــ ، ضـــــباط  الســـــعدي ،، اإلســـــكان ،رمضـــــان ،الغـــــدير، شـــــهداء الممحـــــق، لعممـــــاءا

%، 12.5%، 14.3، 15.4%،  17.9%، 18.2%، 18.2) بمغــت متباينــ  وبنســب (،الصــح 
 عمى التوالي.%(%12.5، %12.5، 12.5
 :الفئة الرابعة-4

ألـف دينـار(  511-251ى الدخل الشهري والذي قـدر  )التي ال تتقاض األسرتم)ل  ذ  الفئ       
%( من مجموع الدخل الشهري ألسـر قطـاع الحيدريـ ، وقـد 1.1شكمت  ذ  الفئ  نسب  ) والحاصل
 األحيــاءة ( وبمغــت نســب  ــذ  األســر حيــاء ســكني   ــي) المعممــين، الجمعيــ ، النقيــب، أ( 4ضــمت )

(1.1.)% 
 :(فأكثرالف دينار522المستوى الثالث )-ج

%( مــن مجمــوع المســتويات االقتصــادي  74.7التــي بمغــت )النســب أعمــى يم)ــل  ــذا المســتوى     
ذات الـدخل المرتفـع، ويتبـين مـن الجـدول  األحيـاء ذا المستوى يضم أسر  إنفي قطاع الحيدري ، 

 :كاآلتيو  األحياءبين  ذ  ًا واضح اً يكانم تبايناً   ناك إن( 12( والخريط  )5)
%( من مجموع  29.5%( اعطت نسب  )81.9 -%111 ذ  الفئ  بين ) تتراوح الفئة الولى:-1

( احيــاء ســكني  9وقــد ضــمت )و ــي تم)ــل تقريبــًا )مــث حجــم العينــ ، دخــل أســر قطــاع الحيدريــ ، 
( اإلســكانة، األســر ة، األســر ، الســعدي ، الصــح ، ضــباط رمضــانالجمعيــ ، النقيــب، المعممــين، ) ــي

%، 87.5%، 87.5%، 87.5%، 88 %،111%، 111%، 111وبنســـــــب مختمفـــــــ  بمغـــــــت )
 %( عمى التوالي.%85.7، 87.5

 الفئة الثانية:-2
%( مـــن مجمـــوع دخـــل 54.4اعطـــت نســـب  ) ،%(63.4 -%81.8 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    
( 6وقـد ضـمت )إذ تشـكل  ـذ  األحيـاء أك)ـر مـن نصـف حجـم العينـ ،  في قطاع الحيدري ، األسر

( وبنســب بمغــت العامــلدير، القزوينيــ ، العممــاء، الممحــق، )شــهداء الممحــق، الغــ حيــاء ســكني   ــيأ
  %( عمى التوالي.%71.8، %72.2، %72.7، %75، %77.2، 81.8)
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 (.ألف دينار 511 -251( التوزيع النسبي لمستوى الدخل)11خريط  )

 (.5جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى لمصدر: ا
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 :الفئة الثالثة-3
%( مـن 12.8وقد شـكمت  ـذ  الفئـ  مـا نسـبته  ) ،%(51.1 -%63.3 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

)المـوظفين، البمديــ ،  حيـاء سـكني   ـيأ( 3فـي قطـاع الحيدريـ ، وقــد ضـمت ) األسـرمجمـوع دخـل 
 %( عمى التوالي.54،5%، 62.5%، 63.3لنسب بمغت) تبايني المعممجي( وبدالل  

 :الفئة الرابعة-4
فــي  األسـر%( مـن مجمـوع دخـل 3.2اعطـت نسـب  ) ،%(37.5 -%51 ـذ  الفئـ  بـين ) تتـراوح 

بمغت  متباين )الحسين، العدال ، الحر( وبنسب  ( احياء سكني   ي3قطاع الحيدري ، وقد ضمت )
 %( عمى التوالي. %37.5، %51، 51)

  :: المينةثانياً 
الــذي رزقــه ل اً مصــدر  افــي حياتــه كونهــ اً مهمــ الوظيفــ  التــي يمارســها الفــرد دوراً  أوتــؤدي المهنــ      

 مأسـكني   مأت  ـذ  االحتياجـات غذائيـ  كانـأمن خبللـه يسـتطيع تغطيـ  احتياجاتـه المختمفـ  سـواء 
 خـــرىاألفــاق عمــى العــبلج وكــذلك المتطمبــات نئلمبــالح البلزمــ  لالاحتياجــات صــحي  حيــث تــوفي 

الغــرض مــن دراســ  المهنــ   ــو معرفــ  نــوع العمــل الــذي يمارســه  إني أ،(1)كنفقــات الترفيــه وغير ــا
ـــرد نو ، ( 2)الف  ألن الديموغرافيـــ مجموعـــ  مـــن العوامـــل االجتماعيـــ  واالقتصـــادي  و ب أ)رالمهنـــ  تتـــ ا 

الوضـــع اجتمــــاعي واالقتصــــادي لممجتمــــع لــــه دور فــــي تحديــــد نوعيــــ  المهــــن الســــائدة وكــــون  ــــذا 
نو  النامي  أوالمجتمع ينطوي ضمن الدول المتقدم   توزيـع االفـراد حسـب مهنـتهم الشخصـي  التـي  ا 

ي  فيمــا بينهــا مــن حيــث طبيعــ  المهــن ســكانالمجتمعــات ال تباينــاً بصــورة اعتياديــ  حيــث ت لونهــااو يز 
(3)الســائدة

حيــاء أفــي توزيــع المهــن فــي  واضــحاً  اً مكانيــ تباينــاً  نــاك  إن( 6الجــدول )يتضــ  مــن و  ،
 :كاآلتيقطاع الحيدري  و 

 
 
 
 
 
 

 (.ألف دينارفأك)ر 511( التوزيع النسبي لمستوى الدخل )12خريط  )
                                                           

لمتركيــب االجتمــاعي فــي مدينـــ  البصــرة، رســال  ماجســتير، كميـــ   يانالمكــمحمــد ســمير حمــد الجــراح، التبـــاين  -1
 .73ص ،م2119 ، جامع  البصرة، التربي

 .426ص ،1978ار النهض  العربي ، بيروت، ، د1، طالسكان، دراسات في جغرافي   انعيفتحي محمد ابو -2
م  مج ،‘‘1999-1971قتصاد العراقي لمفترة االختبلالت الهيكمي  في اال ،‘‘خميس خمف موسى الفهداوي-3

 .118، صم2112، 1المجمد االول، العدد العموم اإلنساني  واالقتصادي ،
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  (.5جدول) بياناتعمى  اً المصدر: عمل الباحث اعتماد

 .2122لمعام  في قطاع الحيدري  ركيب المهنيالتوزيع النسبي لمت(6جدول)
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 (.6المصدر: الباح)  اعتمادًا عمى بيانات ممحق)

 : بةالطم-4

 عنالعاطمون  ونالموظف مب الط اسم الحي السكني  ت
 العمل 

مجموع النسب   الكسب  وتربات البي
 المئوي  

 %111 5.5 2.8 1 38.9 52.8 البمدي  1
 %111 8.3 1.7 8.3 41.7 41 الجمعي  2
 %111 4.8 4.8 9.5 23.8 57.1 الحسين 3
 %111 11 11 5 25 51 السعدي  4
 %111 5.2 11.3 2.1 21.6 61.8 المعممجي 5
 %111 9.4 11.4 5.4 21.1 53.7 الموظفين 6
 %111 1 12.5 6.3 34.3 46.9 النقيب 7
 %111 2.2 11.7 1.1 32.3 53.7 رمضان 8
 %111 3.8 23.1 1 34.6 38.5 ضباط االسرة 9
 %111 3 12.1 6.1 42.4 36.4 المعممين 11
 %111 9.7 17.8 4.4 23.7 44.4 الغدير 11
 %111 16.6 15.8 3.2 11.8 52.6 العامل 12
 %111 6.5 17.4 1 19.6 56.5 الحر 13
 %111 15.8 13.2 2.6 36.8 31.6 الصح  14
 %111 13.1 13.1 5.3 15.8 52.6 العدال  15
 %111 13.8 13.8 1 37.9 34.5 القزوين  16
 %111 11.4 11.4 21 22.9 34.3 االسرة 17
 %111 13.2 13.2 3.8 22.6 47.2 شهداء الممحق 18

 %111 6.6 4.8 2.9 28.6 57.1 الممحق 19
 %111 5 2.5 2.5 41 51 االسكان 21
 %111 11.6 9.3 2.3 25.6 51.2 العمماء 21
 %111 11 12.8 3.9 23.7 49.6 المجموع 
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مـن مجمـوع أفـراد قطـاع الحيدريــ ،  %(49.6نسـب  ) حيـث بمغـت لـىو المرتبـ  األ بـ الطمتحتـل فئـ  
في قطـاع الحيدريـ   لتوزيع الطمب  ياً كانم تبايناً   ناك إن( 13) ( والخريط 6ويتض  من الجدول )

 :كاآلتيو 
  :لىو الفئة ال -4

%( مـن مجمـوع 18.6شـكمت  ـذ  الفئـ  نسـب  )و  ،%(53.8-%61.8)  ذ  الفئ  بـين تتراوح    
( أحيــاء ســكني   ــي )المعممجــي، الحســين، الممحــق، الحــر( 4قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت ) طمبــ 

 %( عمى التوالي.56.5%، 57.1%، 57.1%، 61.8لنسب بمح )تباين او 
 :ةالثانيالفئة -2

%( مـن  54.3)نسـب   ـذ  الفئـ   إجمـالي قـد بمـح(، %44.5-%53.7 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
( أحيــاء 11وقــد ضــمت )تشــكل الفئــ  األكبــر فــي حجــم العينــ ،  إذ قطــاع الحيدريــ ، مبــ طمجمــوع 

، شــهداء اإلســكان، العممــاء، الســعدي ، العامــلالعدالــ ، ، البمديــ ، مــوظفين، الرمضــانســكني   ــي )
%، 52.6%، 52.6%، 53.7%،53.7بمغـــــــت ) لنســـــــب تباينيـــــــ داللـــــــ  ( وبالممحـــــــق ، النقيـــــــب

 .عمى التوالي%( %46.9، %47.2، %51، %51، %51.2، 52.6
 الفئة الثالثة:-3

قطاع  %( من مجموع طمب 21.7) %(، أعطت نسب 36.5-%44.4 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
( أحيـــاء ســـكني   ـــي )الغـــدير، 3وقـــد ضـــمت ) إذ تشـــكل  ـــذ  الفئـــ  ربـــع حجـــم العينـــ ، الحيدريـــ ،

 %( عمى التوالي.38.5%، 41%، 44.4ة( وبنسب بمغت )األسر الجمعي ، ضباط 
 :الفئة الرابعة-4

%( مــــن 5.4شــــكمت  ــــذ  الفئــــ  مــــا نســــبته  )و %(، 31.6-%36.4 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح    
ة، األســر ( أحيــاء ســكني   ــي )المعممــين، القزوينــ ، 4مجمــوع طــبلب قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )

 %( عمى التوالي.31.6%، 34.3%، 34.5%، 36.4الصح  ( وبنسب بمغت )
 ونالموظف-2

مــن مجمــوع أفــراد قطــاع %( 23.7نســب  )حيــث بمغــت ال   ال)انيــالمرتبــ  المــوظفين تم)ــل فئــ       
في نسب  الموظفين فـي  تباينًا مكانياً   ناك إن( 14( والخريط  )6الحيدري ، ويتض  من الجدول )

 : كاآلتيأحياء قطاع الحيدري  و 
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 في قطاع الحيدري . ( التوزيع النسبي لمطمب 13خريط  )

 (.6جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  المصدر:
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 قطاع الحيدري . التوزيع النسبي لموظفي( 14ريط  )خ

 (.6جدول) بياناتعمى  المصدر: عمل الباح)  اعتماداً 
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 :لىو الفئة ال -4
%( مـــن مجمـــوع مـــوظفين  23.2اعطـــت نســـب  ) ،%(34.7-%42.4 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح   

 ، البمديــــ ،اإلســــكان( أحيــــاء ســــكني   ــــي )المعممــــين، الجمعيــــ ، 6قطــــاع الحيدريــــ ، وقــــد ضــــمت )
ــــ ، الصــــح ( وبنســــب مختمفــــ  بمغــــت ) %، 37.9%، 38.9%، 41%، 41.7%، 42.4القزوين

 %( عمى التوالي.36.8
 :ةالثانيالفئة -2
%( مــن 19.8%(، وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  )25.7-%34.6 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح   

ة، النقيـــب، األســـر ( أحيـــاء ســـكني   ـــي )ضـــباط 4)مجمـــوع مـــوظفين قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت 
ــــاين، الممحــــق( وبرمضــــان ــــح ) تب ــــي النســــب بم ــــى 28.6%، 32.3%، 34.3%، 34.6ف %( عم
 التوالي.

 :الفئة الثالثة-3
%( مـن 44.4نسـب   ـذ  الفئـ  ) إجمـاليوقد بمـح  ،%(15.9-%25.6 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

( 9)تم)ــل  ــذ  الفئــ  األكبــر مــن حجــم العينــ ، وقــد ضــمت إذمجمــوع مــوظفين  قطــاع الحيدريــ ، 
ة، شـــهداء الممحـــق، المعممجــــي، األســـر الحســـين، الغـــدير،  ،يـــاء ســـكني   ـــي )العممـــاء، الســـعدي أح

%، 22.6%، 22.9%، 23.7%، 23.8%، 25%، 25.6بمغـــت) متباينـــ المـــوظفين( وبنســـب 
 .%( عمى التوالي%21.1.21.6

 :الفئة الرابعة-4
( أحياء 2%( من مجموع موظفين قطاع الحيدري ، وقد ضمت )19.8لفئ  نسب  )تم)ل  ذ  ا   

 .%( عمى التوالي11.8%، 15.8( وبنسب مختمف  بمغت)العاملسكني   ي )العدال ، 
 البيوت: ربات -3

مــــن مجمــــوع أفــــراد قطــــاع %( 12.8)بمغــــت  ســــب بن المرتبــــ  ال)ال)ــــ  ربــــات البيــــوت فئــــ تم)ــــل      
فـي نسـب  ربـات البيـت  ( إن  نـاك تباينـًا واضـحاً 15( والخريطـ  )6الجدول)الحيدري ، ويتض  من 
 :كاآلتيفي قطاع الحيدري  و 

 :لىو الفئة ال -1
%( مـــن مجمـــوع ربــــات 33.8%(، أعطـــت نســــب  )15.9-%23.1 ـــذ  الفئــــ  بـــين ) تتـــراوح    

( أحيـــاء ســـكني   ـــي 3وقـــد ضـــمت ) إذ شـــكمت )مـــث حجـــم العينـــ ، قطـــاع الحيدريـــ ، البيـــوت فـــي
%( عمــــى 17.4%، 17.8%، 23.1ة، الحــــر، الغــــدير( وبنســــب مختمفــــ  بمغــــت )األســــر )ضــــباط 
 التوالي.
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بي لربات البيوت في قطاع الحيدري .( التوزيع النس15) خريط   

(.6بيانات جدول)عمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر:   
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 :ةالثانيالفئة -2
%( مــن 41.6وقــد شـكمت  ــذ  الفئـ  مــا نسـبته  ) ،%(11.5-%15.8 ـذ  الفئــ  بـين ) تتـراوح    

( أحيـاء سـكني  7م)مت نصف حجم العين ، وقـد ضـمت ) إذمجموع ربات البيوت قطاع الحيدري ، 
بمغـت  متباين ، القزوين ، الصح ، العدال ، شهداء الممحق، النقيب، المعممين( وبنسب العامل ي )

 %( عمى التوالي.%12.1، %12.5،%13.2، %13.2، %13.2، %13.8، 15.8)
 :الفئة الثالثة-3

%( مـن 21.5نسـب   ـذ  الفئـ  ) إجمـالي%( وقد شكمت 4.9-%11.4 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
ة، المــوظفين، األســر ( أحيــاء ســكني   ــي )6مجمــوع ربــات البيــوت  قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )

ــــ  رمضــــان ــــ ، المعممجــــي، الســــعدي ، العممــــاء ( وبدالل %، 11.4%، 11.4لنســــب بمغــــت ) تبايني
 .%(  عمى التوالي%9.3، %11، %11.3، 11.7

    : الفئة الرابعة-4
%( من مجموع 4.1نسبته  ) %(، وقد شكمت  ذ  الفئ  ما1.7-%4.8 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

( أحيـــاء ســـكني   ـــي )الحســـين، الممحـــق، البمديـــ ، 5قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت ) ربـــات البيـــوت
 .عمى التوالي %(1.7%، 2.5%، 2.8%، 4.8%، 4.8، الجمعي ( وبنسب بمغت )اإلسكان

 الكاسب-4
 مـن مجمـوع أفـراد قطـاع الحيدريـ ، %(11نسـب  ) المرتبـ  الرابعـ  حيـث بمغـت الكسب تحتل فئ     

 :كاآلتيفي نسب  الكسب  و  اً واضح اً تباينًا مكاني  ناك إن( 16( والخريط  )6ويتبين من الجدول)
  :لىو ال  الفئة-4

ـــراوح     %( مـــن مجمـــوع كســـب   49.4أعطـــت نســـب  )، %(11.7-%16.6 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تت
، الصـح ، القزوينــ ، شـهداء الممحــق، العامــل( أحيـاء ســكني   ـي )5قطـاع الحيدريــ ، وقـد ضــمت )

عمــــــى  %(13.1%، 13.2%، 13.8%، 15.8%، 16.6العدالــــــ ( وبنســــــب مختمفــــــ  بمغــــــت )
 .التوالي

     :ةالثانيالفئة -2
%( مـــن 36.6وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته  ) ،%(6.7-%11.6 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح   

ة، الســـعدي ، األســـر ( أحيـــاء ســـكني   ـــي )العممـــاء، 6مجمـــوع كســـب  قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت )
%، 9.7%، 11%، 11.4%، 11.6لنسب  بمغت ) تبايني الغدير، الموظفين، الجمعي ( وبدالل  

 .عمى التوالي %(%8.3، 9.4
.التوزيع النسبي لمكسب  في قطاع الحيدري  (16) خريط   
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(.6جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر:   
 

:الفئة الثالثة-3   
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%( مـن 12.2%( وقـد بمغـت اجمـالي نسـب   ـذ  الفئـ   )3.1-%6.6تتراوح  ذ  الفئ  بين )    
ـــ ،  ( أحيـــاء7مجمـــوع كســـب  قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت ) ســـكني   ـــي )الممحـــق، الحـــر، البمدي

%، 5.5%، 6.5%، 6.6المعممجي، االسكان، الحسين، ضباط االسرة( وبنسب متباين  بمغت )
 .%( عمى التوالي%3.8، %4.8، %5، 5.2
 :الفئة الرابعة-4
%( مــن مجمــوع 1.7وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  ) ،%(1.1-%3.1 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح   

، النقيـب( وبنســب  رمضـان( أحيــاء سـكني   ـي )المعممـين، 3ريـ ، وقـد ضـمت )كسـب  قطـاع الحيد
 . ( عمى التوالي1.1%، 2.2%، 3مختمف  بمغت )

 :العاطمين عن العمل-5
مـن مجمـوع أفـراد قطـاع %( 3.9)المرتب  الخامسـ  بنسـب  بمغـت العاطمين عن العمل تم)ل فئ    

فـــي نســـب    اً واضـــح تباينـــًا مكانيـــاً   نـــاك إن( 17( والخريطـــ  )6الحيدريـــ ، ويتبـــين مـــن الجـــدول)
 :كاآلتيالعاطمين عن العمل و 

 الفئة الولى:-4
مــن مجمــوع العــاطمين عــن العمــل فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد  ،%(11.4تم)ــل  ــذ  الفئــ  نســب  )   

 %(.21بنسب  بمغت ) (ةاألسر حي )ضمت 
 الفئة الثانية:-2
( مـن مجمـوع 32.8وقـد بمغـت نسـب   ـذ  الفئـ  )% ،%(4.5-%9.5 ذ  الفئ  بـين ) تتراوح    

( 7وقـد ضـمت )إذ شكمت  ـذ  الفئـ  )مـث حجـم العينـ ،  العاطمين عن العمل في قطاع الحيدري ،
 تبــاينأحيــاء ســكني   ــي )الحســين، الجمعيــ ، النقيــب، المعممــين، المــوظفين، العدالــ ، الســعدي ( وب

 .%( عمى التوالي5 %،5.3%، 5.4%، 6%، 6.3%، 8.3%، 9.5بالنسب بمح )
 :الفئة الثالثة-3
ـــين ) تتـــراوح   ـــد بمـــح 1.2-%4.4 ـــذ  الفئـــ  ب ـــ  )% إجمـــالي%( وق ( مـــن 55.2نســـب   ـــذ  الفئ

( أحيــاء ســكني   ــي )الغــدير، 8مجمــوع العــاطمين عــن العمــل فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )
بمغـت  متباينـ نسـب ، العممـاء، المعممجـي( وباإلسـكان، الممحـق، الصـح ، العامـلشهداء الممحق، 

 %( عمى التوالي%2.1، %2.3، %2.5، %2.6، %2.9، %3.2، %3.8، 4.4)
 

 
 .( التوزيع النسبي لمعاطمين عن العمل في قطاع الحيدري 17) خريط 
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 (.6جدول) ر: من عمل الباح)  اعتمادًا عمى بياناتالمصد

 :الفئة الرابعة -4
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%( مـــن مجمـــوع 1.5وقـــد شـــكمت نســـب   ـــذ  الفئـــ  ) ،(1.1-%1.1)  ـــذ  الفئـــ  بـــين تتـــراوح   
( بنســب  رمضــان( أحيــاء ســكني   ــي )5وقــد ضــمت ) العــاطمين عــن العمــل فــي قطــاع الحيدريــ ،

 %(.1.1ة( ونسبتهم)األسر %( و)البمدي ، الحر، القزوين ، ضباط 1.1)
 :ة السر : حجم ثالثاً 

 ئلــى التــي يتمقــى فيهــا الفــرد مبــادو مؤسســ  التنشــئ  االجتماعيــ  فهــي المدرســ  األ ةاألســر تعــد      
 ناو التعـ أوتعمـم مبـد، السموك وآداب المحافظـ  عمـى الحقـوق والقيـام بالواجبـاتو  التربي  االجتماعي 

فـراد أة عمـى عـدد األسـر ويـدل حجـم  ،(1)بـين افراد ـا سـجامانعما تحققه مـن  فضبلً ين خر واحترام اآل
 األطفــالوكــذلك يقصــد بــه عــدد  ،(2) يساســاألة الــذين يشــتركون فــي المســكن وفــي الواجبــات األســر 
( 7الجـدول ) ليتض  مـن خـبل، (3)زواجي سال من حياتهما الألنخبلل مدة ا انالزوج جبهمانالذين 

نو   :كاآلتيفي قطاع الحيدري  و  األسرلحجم  اً واضح ياً كانم تبايناً   ناك ا 

  :الصغيرة السر-4
و ي  %(21.7أفراد والتي بمغت نسب  )( 3-1صغيرة الحجم  ي المكون  من )ال األسر    

  ناك إن( 18) ( والخريط 7، يتبين من الجدول)من مجموع أسر قطاع الحيدري  قلألاالنسب  
  :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءة الصغيرة بين األسر في حجم  تبايناً 
 :لىو الفئة ال -4
%( من مجموع 24.4وقد شكمت  ذ  الفئ  ما نسبته  ) ،%(27.5-%51 ذ  الفئ  بين) تتراوح   

( أحيـــاء ســـكني   ـــي 5وقـــد ضـــمت )م)مـــت  ـــذ  الفئـــ  ربـــع حجـــم العينـــ ،  أســـر قطـــاع الحيدريـــ ،
ــــ ة( وبنســــب األســــر )الســــعدي ، الصــــح ، العممــــاء، القزوينــــ ، ضــــباط  ــــح ) متباين %، 51%، 51بم

 %( عمى التوالي.%37.5، %37.5، 45.5
 :ةالثانيالفئة -2

%( مـن مجمـوع 34.6وقد بمغت نسب   ذ  الفئ  ) ،%(18.3-%27.3 ذ  الفئ  بين) تتراوح    
( أحيــاء ســكني   ــي 8وقــد ضــمت )شــكمت  ــذ  الفئــ  )مــث حجــم العينــ ،  إذأســر قطــاع الحيدريــ ، 

فـي  تبـاين( وب رمضـانة، األسـر ، اإلسـكان)شهداء الممحق، المـوظفين، المعممـين، النقيـب، البمديـ ، 
ــــــــــح ) ــــــــــى 23.1%، 25%، 25%، 25%، 25%، 25%، 26.7%، 27.3النســــــــــب بم %( عم

 التوالي.
 .2122لمعام  في قطاع الحيدري  ةاألسر حجم ل التوزيع النسبي(7جدول)

                                                           
 .29،صم2112التنشئ  االجتماعي ، منشورات جامع  باجي مختار، عناب ،  سساتمؤ مراد زعيمي، -1
، م2111، انعمــ، مكتبــ  المجتمــع العربــي لمنشــر والتوزيــع، 1 ، طالســكانيعبــد المجيــد حميــد الكبيســي، التربيــ  -2

 .222ص
 .81، صم1963، ترجم  الدكتور محمد صبحي عبد الكريم، القا رة، السكاندنيس رون ، عمم  -3
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مجموع النسب   كبيرة متوسط  صغيرة اسم الحي السكني ت
 المئوي 

 100% 1.1 75 25 البمدي  1
 100% 18.2 63.6 18.2 الجمعي  2
 100% 1.1 111 1.1 الحسين 3
 100% 1.1 51 51 السعدي  4
 100% 21.7 65.2 13 المعممجي 5
 100% 16.7 56.7 26.7 الموظفين 6
 100% 12.5 62.5 25 النقيب 7
 100% 11.5 65.4 23.1 رمضان 8
 100% 1.1 62.5 37.5 ةاألسر ضباط  9
 100% 1.1 75 25 المعممين 11
 100% 24.3 61.3 15.4 الغدير 11
 100% 31.2 53.9 15.8 العامل 12
 100% 51 51 1.1 الحر 13
 100% 12.5 37.5 51 الصح  14
 100% 28.6 71.4 1.1 العدال  15
 100% 12.5 51 37.5 القزوين  16
 100% 12.5 62.5 25 ةاألسر  17
 100% 9.1 63.6 27.3 شهداء الممحق 18
 100% 42.1 42.1 15.8 الممحق 19
 100% 37.5 37.5 25 اإلسكان 21
 100% 1.1 54.4 45.5 العمماء 21
 %111 21 58.2 21.7 المجموع 

 (.7ممحق) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  :المصدر
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 ( التوزيع النسبي ألسر صغيرة الحجم في قطاع الحيدري .18) خريط 

 (.7جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 
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 :الثالثةالفئة -3
ـــراوح     ـــين ) تت ـــ  ب ـــ  مـــا نســـبته  ) ،%(1.1-%18.2 ـــذ  الفئ %( مـــن 41وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئ

، العامـــل( أحيـــاء ســـكني   ـــي )الجمعيـــ ، الممحـــق، 5مجمـــوع أســـر قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت )
%( 13%، 15.4%، 15.4%،  16.7%، 18.2بالنســب بمغــت ) تبــاينالغــدير، المعممجــي( وب

 عمى التوالي.
 :الفئة الرابعة-4

 األحيـاءم)مـت  ـذ  الفئـ   إذمن مجموع أسر قطاع الحيدريـ ،  ،%(1.1تم)ل  ذ  الفئ  نسب  )    
( احياء سكني   ـي) الحسـين، الحـر، العدالـ ( 3وقد ضمت )فيها أسر صغيرة،  السكني  التي ليس
 %(.1.1) األحياءوبمغت نسب  ذ  

  :المتوسطة السر-2
%( و ـي النسـب  58.2) تهاالتي بمغت نسبأفراد  (6-4المتوسط  الحجم  ي المكون  ) األسر    

 يـاً كانم تبايناً   ناكأن ( 19) ( والخريط 7ن الجدول)ييبو ، األكبر من مجموع أسر قطاع الحيدري 
 :كاآلتيمتوسط  الحجم في قطاع الحيدري  و الالسكني  لؤلسر  األحياءفي  اً واضح

 :لىو الفئة ال -4
 (حـي الحسـين)من مجموع أسر قطاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت  ،%(1.8تم)ل  ذ  الفئ  نسب  )    

 %(.111بنسب  )
 :ةالثانيالفئة -2
طـــاع مــن مجمــوع أســر ق ،%(57.1أعطــت نســب  ) ،%(56.8-%75 ــذ  الفئــ  بــين) تتــراوح   

، المعممجـــي، رمضـــان ـــي )المعممـــين، البمديــ ، العدالـــ ،  ( حيــًا ســـكنياً 11الحيدريــ ، وقـــد ضـــمت )
 71.4%،75%، 75ة، الغــدير( وبنســب بمغــت )األســر ة، ضــباط األســر شــهداء الممحــق، الجمعيــ ، 

 %( عمى التوالي.%61.3، %62.5، %62.5، %63.6، %63.6، %63.6، %65.4، 
 :الفئة الثالثة-3

%( مــن 34.7وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  ) ،%(42.1-%56.7 ــذ  الفئــ  بــين) تتــراوح    
، العامــل( أحيــاء ســكني   ــي )المــوظفين، العممــاء، 6مجمــوع أســر قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )

%، 51%، 51%، 53.9%،54.5%، 56.7بمغـت ) متباينـ الحر، السـعدي ، القزوينـ ( وبنسـب 
 .%( عمى التوالي51
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 .الحجم في قطاع الحيدري سر المتوسط  ؤلالتوزيع النسبي ل (19) خريط 

 (.7جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر:  
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 :الفئة الرابعة-4
%( مـن مجمـوع 6.4 ـذ  الفئـ  ) إجمالي وقد بمح ،%(37.5-%42.1)  ذ  الفئ  بين تتراوح    

فـي  تبـاين، الصـح ( وباإلسـكان( أحياء سكني   ي )الممحـق، 3أسر قطاع الحيدري ، وقد ضمت )
 .عمى التوالي %(37.5%، 42%،38.8النسب بمح )

 :الكبيرة السر-3
 ،%(21)قــد شــكمت نســب   ــذ  الفئــ  و  ،أفــراد وأك)ــر (7)جــم  ــي المكونــ  مــنكبيــرة الحال األســر   

 إن( 21( والخريط  )7)ويتبين من الجدول،   من مجموع أسر قطاع الحيدري ال)انيوتم)ل المرتب  
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءة الكبيرة بين األسر يًا في حجم كانم تبايناً   ناك

 :لىو الفئة ال -4
%( من مجموع أسر قطاع 18.9نسب  )وقد اعطت  ،%(31.3-%51 ذ  الفئ  بين) تتراوح    

%، 51، الممحق( وبنسب بمغت )اإلسكان)الحر، ( أحياء سكني   ي 3ري ، وقد ضمت )الحيد
 .عمى التوالي %(%42.1، 37.5

 :ةالثانيالفئة -2
( أحيــاء 4%( مـن مجمـوع أسـر قطــاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت )62شـكمت  ـذ  الفئـ  مـا نســبته  )   

%، 28.6%، 31.2بمغـــت ) متباينـــ لغـــدير، المعممجـــي( وبنســـب ، العدالـــ ، االعامـــلســـكني   ـــي )
 .( عمى التوالي21.7%، 22.7%

 :الفئة الثالثة-3
%( من مجموع أسر قطاع 18.9%( أعطت نسب  )1.1-%18.2)  ذ  الفئ  بين تتراوح    

( أحياء سكني   ي )الجمعي ، الموظفين، القزوين ، النقيب، الصح ، 8الحيدري ، وقد ضمت )
%، 12.5%، 16.7%، 18.2في النسب بمح ) تباين، شهداء الممحق( وبرمضانة، األسر 
 .التوالي%( عمى %9.1، %11.5، %12.5، %12.5، 12.5

 :الفئة الرابعة-4
 األحياءم)مت  ذ  الفئ   إذ %( من مجموع أسر قطاع الحيدري ،1.1تم)ل  ذ  الفئ  نسب  )    

ة، الحسين، البمدي ، األسر )ضباط  ( أحياء سكني   ي6) وقد ضمتفيها أسر كبيرة،  التي ليس
 %(.1.1المعممين، السعدي ، العمماء( وبمغت نسبهم )
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 التوزيع النسبي لؤلسر الكبيرة في قطاع الحيدري .( 21خريط  )

 (.7جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  المصدر:
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  :الساكنة في المسكن السر: عدد رابعاً 
 أوفقـد نجـد أسـرة واحـدة  ،الساكن  في المسكن الواحـد فـي قطـاع الحيدريـ  األسرد اعدأ تباينت     
م المســكن ومســاحته ويعــرف ويــنعكس ذلــك عمــى حجــ ،الواحــدفــي المســكن  )ــبلث أســر أو ينأســرت

لسكن أسـرة معيشـي   عد  وسقف، أ   انجدر من مبنى له  جزء أوعبارة عن مبنى بأكممه  المسكن بأنه  
نشــغاله حتــى و إت صــف  كانــأك)ــر مهمــا  وأواحــدة  ويتكــون  ،دقيــد التشــيي أو اً خاليــ أو اً مغمقــ كــان ا 

عـن طريـق  أو ةيـؤدي مباشـر   خـرىاألولـه بـاب مسـتقل عـن المسـاكن أك)ـر،  أوالمسكن من غرف  
 ألنهـا المهجورة مسكناً  يانالمب  تعدوال ،أخرىدون المرور بمساكن  عامالطريق ال إلىدرج  أوممر 

يشغل المسـكن بـأك)ر مـن أسـرة  إنال يجوز  هأنب، حدد المعيار العراقي (1)دميلمسكن اآل  ال تصم
 كـــانة ومســـاح  المســـكن، فكممـــا األســـر عبلقـــات قويـــ   بـــين خصوصـــي  أفـــراد   نـــاك إن إذواحـــدة 

الخصوصــي   إن آخـر جانـبمـن  جانــبتحققـت الخصوصـي  بدرجــ  أكبـر،  ـذا مـن  اً المسـكن كبيـر 
ويتضـ  فـي الجـدول ، (2)لهـا أخـرىة فـي المسـكن مـن غيـر مشـارك  أسـرة األسـر تتأكد عندما تسـكن 

 :كاآلتيفي المسكن الواحد في قطاع الحيدري  و  األسر إعدادفي  تبايناً   ناك إن( 8)
 :المساكن التي تشغميا أسرة واحدة -4

%( مـن مجمـوع 51لـى حيـث بمغـت نسـب  )و وجاءت بالمرتب  األتم)ل  ذ  الفئ  النسب  االكبر     
ــاً   نــاك( 21) ( والخريطــ 8مســاكن قطــاع لحيدريــ ، يتبــين مــن الجــدول) ــًا كانم تباين  األحيــاءفــي ي

 :كاآلتيواحدة في قطاع الحيدري  و  السكني  لممساكن التي تشغمها أسرة
 :لىو الفئة ال -4

( مــن مجمــوع 22.2%(، وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  )96.1-%111 ــذ  الفئــ  بــين) تتــراوح    
( أحيـــاء ســـكني   ـــي )المعممـــين، البمديـــ ، الســـعدي ، 7مســـاكن فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت )

بمغــت النســب   ،(رمضــانحــي  %( أمــا )111) بمغــت نســبهمو  ،ة(األســر العممــاء، الحســين، ضــباط 
(96.1.)% 
%( وقد بمغت إجمالي نسب   ـذ  الفئـ  87.2-%93.9تتراوح  ذ  الفئ  بين ): الفئة الثانية -2 
( أحيــاء ســكني   ــي )المــوظفين، 7%( مــن مجمــوع مســاكن قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )45.9)

%، 93.9بمغـت ) متباينـ شهداء الممحق، المعممجي، اإلسكان، األسرة، القزوين ، الغدير( وبنسب 
 ( عمى التوالي.%87.2،.%87.5، %85.5، %85.7، %91.9، 91.9

                                                           
االردنيــ  مكـ  والمسـاكن، المم انلمســكوالمسـاكن، وزارة البمـديات، دائــرة االحصـاءات العامـ   انلمســكالتعـداد العـام -1

 .5ص ،م2114الهاشمي ، 
 .36ص  ،مصدر سابق، انسمم ند نعيس -2
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 .2222لمعام  ( التوزي  النسبي لعدد السر في المسكن في قطاع الحيدرية8جدول)

 (.8اعتمادًا عمى ممحق ) المصدر: عمل الباح) 

  

اسم الحي  ت
 السكني

مجموع النسب   األسرعدد 
 )بلث اسر انأسرت اسرة واحدة المئوي 

%0.00.0000 000 الثلذيح0

%000 80.808.20.0 الجوعيح2

%0009000.0000 الحسيي3

%0000.00.0000 السعذيح4

%90.90.09.0000 الوعولجي5

%93.33.33.3000 الوىظفيي6

%62.537.50.0000 الٌقية7

%96.04.00.0000 رهضاى8

%0000.00.0000 جاألسرضثاط 9

%0000.00.0000 الوعلويي00

%87.26.46.4000 الغذير00

%82.09.09.0000 العاهل02

%62.525.002.5000 الحر03

%50.050.00.0000 الصحح04

%75.025.00.0000 العذالح05

%87.50.002.5000 القزويٌح06

%87.50.002.5000 جاألسر07

%90.99.00.0000 شهذاء الولحق08

%50.006.733.3000 الولحق09

%85.704.30.0000 اإلسكاى20

%0000.00.0000 العلواء20

%000%33.3%06.7%50المجموع
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 ( التوزيع النسبي لممساكن التي تشغمها أسرة واحدة في قطاع الحيدري .21خريط )

 (.8جدول) بياناتالمصدر: عمل الباح)  اعتمادًا عمى 
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 :الثالثةالفئة -3
%( مـــن مجمـــوع 24.7قـــد بمـــح نســـب   ـــذ  الفئـــ  ) ،%(75-%82.1 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    

في تباين ، الجمعي ، العدال ( وبالعامل( أحياء سكني   ي )3مساكن قطاع الحيدري ، وقد ضمت )
 .%(عمى التوالي75%، 81.8%، 82.1النسب بمح )

 :الفئة الرابعة-4
%( مــن مجمــوع 7.2وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  ) ،%(51-%62.5 ــذ  الفئــ  بــين) تتــراوح    

( أحيــاء ســكني   ــي )النقيــب، الحــر، الصــح ، الممحــق( 4المســاكن قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )
 .عمى التوالي %(51%، 51%، 62.5%، 62.5وبنسب مختمف  بمغت )

  ان:المساكن التي تشغميا أسرت-2
%( مـن مجمـوع 16.7نسـب  ) وبمـح  وجـاءت بالمرتبـ  ال)ال)ـ  ،تم)ل  ذ  الفئ  النسـب  األصـغر    

 األحيـاءفـي  يـاً كانم تباينـاً   ناك إن( 22) ( والخريط 8مساكن قطاع الحيدري ، يتبين من الجدول)
 :كاآلتيفي قطاع الحيدري  و  انأسرتالسكني  لممساكن التي تشغمها 

 :لىو الفئة ال -4
%( من مجموع 21.8 ذ  الفئ  ) إجماليوقد بمغت  ،%(25.1-%51 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

لنسـب   تباينيـ )النقيـب، الصـح ( وبداللـ   حيـين سـكنين  مـاالمساكن قطاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت 
 .عمى التوالي %(37.5-%51بمغت )

 :ةالثانيالفئة -2
%( مـــن 28.1وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته  ) ،%(14.4-%25)  ـــذ  الفئـــ  بـــين تتـــراوح    

( أحيــاء ســكني   ــي )الحــر، العدالــ ، الجمعيــ ، 4مجمــوع المســاكن قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )
 .عمى التوالي % (16.7%، 18.2%، 25%،25بمغت ) متباين الممحق( وبنسب 

 :الفئة الثالثة-3
%( مـــن مجمـــوع المســـاكن 43.8أعطـــت نســـب  ) ،%(4.1-%14.3)  ـــذ  الفئـــ  بـــين تتـــراوح    

، الغــدير( العامــل، شــهداء الممحــق، اإلســكان( أحيــاء ســكني   ــي )4قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )
 .عمى التوالي %(6.4%، 9%، 9.1%، 14.3بمغت ) متباين وبنسب 

 :الفئة الرابعة-4
%( مــــن مجمــــوع 6.3وقــــد بمغـــت نســــب   ــــذ  الفئـــ  ) ،%(1.1-%4 ــــذ  الفئـــ  بــــين ) تتـــراوح    

مـوظفين( وبنسـب متباينـ  ، الرمضـان ـي ) ( حيًا سـكنياً 11حيدري ، وقد ضمت )المساكن قطاع ال
ة، األســر )العممــاء ، الســعدي ، القزوينــ ، البمديــ ، ضــباط امــا ، عمــى التــوالي %(3.3%، 4بمغــت )
  %(.1.1)ة، الحسين، المعممجي، المعممين( بمغت نسبهم األسر 
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 .في قطاع الحيدري  انأسرت( التوزيع النسبي لممساكن التي تشغمها 22خريط  )

 (.8جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى لمصدر: ا
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 :المساكن التي تشغميا ثالث أسر-3

مـــن مجمـــوع مســـاكن قطـــاع  ،%(33.3  والتـــي بمغـــت نســـب  )ال)انيـــتم)ـــل  ـــذ  الفئـــ  المرتبـــ       
الســـكني   األحيـــاءفـــي  يـــاً كانم تباينـــاً   نـــاك إن( 23) ( والخريطـــ 8الحيدريـــ . يتبـــين مـــن الجـــدول )

 :كاآلتيلممساكن التي تشغمها )بلث أسر في قطاع الحيدري  و 
 :لىو الفئة ال -4
ســكنيًا طــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت حيــًا مــن مجمــوع المســاكن ق ،%(25تم)ــل  ــذ  الفئــ  نســب )   

 .%(33.3)الممحق( بنسب  ) واحدًا  و
 :ةالثانيالفئة -2
%( من مجمـوع 51وقد شكمت  ذ  الفئ  ما نسبته  )، %(6.4-%12.5 ذ  الفئ  بين) تتراوح    

ة، القزوينـ ، المعممجـي، األسـر ( أحياء سكني   ي )الحـر، 5المساكن قطاع الحيدري ، وقد ضمت )
 .عمى التوالي %(9.1%، 9.1%، 12.5%، 12.5%، 12.5بمغت ) متباين ( وبنسب العامل

 :الفئة الثالثة-3
ســـاكن قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت حيـــين مـــن مجمـــوع الم ،%(25شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  نســـب  )    

 .عمى التوالي %(3.3-%6.4في النسب بمح ) تباينظفين( وب)الغدير، المو سكنين  ما
 :الفئة الرابعة-4
ـــاء  مـــن مجمـــوع المســـاكن قطـــاع الحيدريـــ ، ،%(1.1نســـب  )تم)ـــل  ـــذ  الفئـــ       إذ م)مـــت األحي

 ـي) العممـاء، السـعدي ، ( حيـًا سـكنيًا 13السكني  التي ليس في مساكنها )بلث أسر، وقد ضـمت )
، شــــهداء اإلســــكان، البمديــــ ، النقيــــب، الصــــح ، العدالــــ ، المعممــــين، الحســــين، رمضــــانالجمعيــــ ، 

 %(.1.1نسبهم )ة( وبمغت األسر الممحق، ضباط 
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( التوزيع النسبي لممساكن التي تشغمها )بلث أسر في قطاع الحيدري .23)خريط    

(.8جدول) بياناتعمى  اً عمل الباح)  اعتماد المصدر:   
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  ،كانســــوتركيـــب ال ،كانســــمنهــــا حجـــم ال  كانســـعـــددًا مــــن أ ـــم خصــــائص ال  ـــذا الفصــــل تنـــاول
السـاكن  فـي المسـكن الواحـد لمنطقـ   األسـروعـدد  ة،األسـر كحجم   ،ةاألسر وخصائص التي تتعمق ب

 بانـجو مـن  مهمـ  التـي  تسـاعد فـي تحميـل عديـدتعد  ذ  الخصائص من المؤشـرات ال إذالدراس ، 
ظــا رة الحــراك الســكني  تــرتبط بــالحراك  إنوغير ــا، كــذلك فــواالجتماعيــ   العينــ  منهــا االقتصــادي 

 الديموغرافيــ فــي الخصــائص  تبــاينالتغيــرات وال إن، كمــا يانلم)ــل  ــو نتيجــ  و األ ألناالجتمــاعي 
 ، يكانالم المفضاالت اذواتخفي عممي  صنع القرار  اً ن لهم دور كبير أل األسرواالقتصادي  ألرباب 

فــي الخصــائص  تبــاينً  ــذا ال إنه، أســبابيــؤدي دورًا كبيــرا  فــي ظــا رة الحــراك الســكني واتجا اتــه و 
الـذ ن السـؤال  إلـىي  الذي يعكس بتأ)ير  عمى الخصائص السكني  ومن خبلل ذلك  يتبـادر كانسال

 و ــذا مــا ســي جابفــي قطــاع الحيدريــ ؟   األســري  لؤلربــاب كانســالخصــائص ال أبــرزاآلتــي مــا ي 
 عميه في الفصل التالي.  

 



 

 





 الثالثالفصل 

في  رتاب األسرلأليح والسكٌيح كاًسالخصائص ال

قطاع الحيذريح 
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 قطاع الحيدرية ية والسكنية لألسر فيكانس: الخصائص الالثالثالفصل 
 ـذ  الخصـائص تكـون ألن ي  والسـكني  عمـى ظـا رة الحـراك السـكني، كانستؤ)ر الخصائص ال    

)ار ــا آو  ســباباألســببًا بينمــا الحــراك الســكني يكــون نتيجــ  لهــا، لــذلك يهــتم الجغرافيــون بمعرفــ   ــذ  
ة المتم)مـــــ  األســـــر ي  لـــــرب كانســـــالخصـــــائص الويتنـــــاول البحـــــث إلعطـــــاء الحمـــــول المناســـــب  لهـــــا، 

دراسـ  كـل عنصـر مـن تمـك العناصـر ومـدى  والتعميميـ  واالجتماعيـ ، و الديموغرافيـ بالخصـائص 
 : كاآلتيتأ)ير ا عمى ظا رة الحراك السكني في قطاع الحيدري  و ي 

 ةالسر لرب  الديموغرافيةاًل: الخصائص أو 
عمـى صـنع القـرار بتغيـر  ومـدى قـدرتها ،األسـرتصـورًا لطبيعـ   الديموغرافي تجسد الخصائص     

ة األســر ( لــرب زواجيــ وتتضــمن  ــذ  الخصــائص )الفئــ  العمريــ ، الجــنس، والحالــ  ال محــل ســكنها،
 وكما يأتي:

 :ةالسر جنس رب -4
نـاثمدينــ  فـي العــالم البـد مـن معرفــ  عـدد ذكــور و  أويم قمـإ أو أي دولــ  كانسـدراسـ   إن     فيــه  ا 

)ار ـــا عمــى نوعيـــ  المشـــاكل آبينهمـــا لهــا  فيمـــااالختبلفـــات العدديــ   ألنومــدى االخـــتبلف بينهمــا، 
االقتصادي  واالجتماعي  وعمى قوة العمل وعمى معدالت المواليد والوفيات والـزواج، وكـذلك الهجـرة 

بمغـت نسـبتهم  إذمـن الـذكور  األسـرأغمـب أربـاب  أنب( 9، يتض  من الجدول )(1)والتوزيع المهني
التـــي تتحمـــل  اإلنـــاثالتـــي تزيـــد عـــن نســـب  مجمـــوع أربـــاب أســـر قطـــاع الحيدريـــ  %( مـــن 89.9)

يتبـين مـن قطـاع الحيدريـ ،  األسـرمجمـوع أربـاب %( من 11.1التي بمغت ) األسردارة إمسؤولي  
الـــذكور قطـــاع الحيدريـــ   األســـرفـــي اربـــاب يـــًا كانم تباينـــاً   نـــاك إن( 24( والخريطـــ  )9الجـــدول )

 :كاآلتيو 
 :لىو الفئة ال -4

 األســر%( مـن مجمــوع أربــاب 39.6أعطــت نســب  ) ،%(91-%111 ــذ  الفئــ  بـين ) تتـراوح    
الســكني   األحيـاء( مــن 8وقــد ضـمت )شــكمت أك)ـر مــن )مـث حجــم العينـ ،  إذفـي قطــاع الحيدريـ ، 

ـــ ،  %( 111بمغـــت نســـبهم ) إذة( األســـر )المعممـــين، العممـــاء، الســـعدي ، القزوينيـــ ، الصـــح ، العدال
 %(.96.2)( بمح العامل)حي و
 
 
 
 

                                                           
 2079،صم2007،انة،دارالفكر،عمالثاني،الطبعةالسكانعامةلجارافيةسسعبدعليالخفاف،أ-1
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 .2222لمعام  في قطاع الحيدري  األسررباب أل  التوزيع العددي والنسبي  (9جدول )

 .(م1/2/2122-م21/12/2121) بتاريخ الميداني المصدر: اعتمادًا عمى الدراس  

مجموعاإلناثالذكورالحيالسكني 
النسبةالم وية

النسبة%العددالنسبة%العدد

%675225000البلدية0

%980.8208.2000الجمعية2

%375025000الحسين3

%800000.0000السعدية4

%0986.4303.6000المعملجي5

%2480620000الموظفين6

%787.5002.5000النقيب7

%2284.6405.4000رمضان8

%787.5002.5000ةاضسرضباط9

%800000.0000المعلمين00

%6988.5900.5000الادير00

%7596.233.8000العامل02

%787.5002.5000الحر03

%800000.0000الصحة04

%800000.0000العدالة05

%800000.0000القزوينية06

%800000.0000ةاضسر07

%0090.909.0000شئداءالملحق08

%0583.3306.7000الملحق09

%685.7004.3000اإلسكان20

%0000000.0000العلماء20

%33889.93800.0000المجموع
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 الذكور. األسر( التوزيع النسبي ألرباب 24) خريط 

 (.9جدول ) بياناتالمصدر: عمل الباح)  باالعتماد عمى 
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 :ةالثانيالفئة -2
%( مــن 36.9وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته ) %(،84.7-%91.9 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح   

السـكني  )شـهداء الممحـق،  األحيـاء( مـن 7في قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت ) األسرمجموع أرباب 
لنســـــب بمغـــــت  تباينيـــــه( وبداللـــــ  اإلســـــكانة، النقيـــــب، المعممجـــــي، األســـــر الغـــــدير، الحـــــر، ضـــــباط 

 %(عمى التوالي.   %85.7، %86.4، %87.5، %87.5، %87.5، %88.5، 91.9)
 :الفئة الثالثة-3

%( مـن 21.7نسـب   ـذ  الفئـ  ) إجمـاليوقد بمـح  ،%(75.1-%84.6 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
، رمضــــانالســــكني  ) األحيــــاء( مــــن 4فــــي قطــــاع الحيدريــــ ، وقــــد ضــــمت ) األســــرمجمــــوع أربــــاب 

%( 81%، 81.8%، 83.3%، 84.6فــي النســب بمــح ) تبــاينالجمعيــ ، المــوظفين( وب الممحــق،
 عمى التوالي.

 :الفئة الرابعة-4
وقد ضمت  في قطاع الحيدري ، األسرع أرباب من مجمو  ،%(2.7شكمت  ذ  الفئ  ما نسبته )   

 %(.75)البمدي  ، والحسين( وبنسب بمغت ) ذ  الفئ  حيين سكنيين
 اإلنـاث األسـرواضحًا في أرباب  اً يكانم تبايناً   ناك إن( 25( والخريط  )9يتبين من الجدول )   

 : كاآلتيفي قطاع الحيدري  و 
 :لىو الفئة ال -4

فــي قطـاع الحيدريــ ،   اإلنـاث األسـرمــن مجمـوع أربــاب  %(7.9شـكمت  ـذ  الفئــ  مـا نسـبته )    
 %(.25السكني  )البمدي  ، والحسين( وبنسب بمغت ) األحياء( من 2وقد ضمت  ذ  الفئ  )

 :ةالثانيالفئة -2
%( مـــن 39.5نســـب   ـــذ  الفئـــ  ) إجمـــالي%( وقـــد بمـــح 14.4-%21 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح   

، رمضـانالسكني  ) األحياء( من 4في قطاع الحيدري ، وقد ضمت )  اإلناث األسرمجموع أرباب 
%، 18.2%، 16.7%، 15.4فـــــــي النســـــــب بمـــــــح ) تبـــــــاينالممحـــــــق، الجمعيـــــــ ، المـــــــوظفين( وب

 %(عمى التوالي.21
 :الفئة الثالثة-3

%( مـــن 44.7%( وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته  )3.9-%14.3 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    
، اإلسـكانالسـكني  ) األحيـاء( مـن 7في قطاع الحيدري ، وقد ضمت ) اإلناث األسرمجموع أرباب 

بمغـــــت   متباينـــــ ة، النقيـــــب، الغـــــدير، شـــــهداء الممحــــق( وبنســـــب األســــر ط المعممجــــي، الحـــــر، ضـــــبا
 عمى التوالي. (%9.1، %11.5، %12.5، %12.5، %12.5، %13.6، 14.3)
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 .اإلناث األسر( التوزيع النسبي ألرباب 25) خريط 

 (.9جدول ) بياناتعمل الباح)  باالعتماد عمى المصدر: 
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 :الفئة الرابعة-4
%( مـــن 7.9نســـب   ـــذ  الفئـــ  ) إجمـــالي ، وقـــد بمـــح%(1.1-%3.8 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    

السـكني  )المعممـين،  األحياء( من 8في قطاع الحيدري ، وقد ضمت ) اإلناث األسرمجموع أرباب 
بمغـــت  العامـــل%( و 1.1ة( بمغـــت نســـبهم )األســـر العممـــاء، الســـعدي ، القزوينيـــ ، الصـــح ، العدالـــ ، 

 .%(3.8نسبته )
 :ةالسر عمر رب -2

مـــن  إذ،  أخـــرى إلـــىومـــن مدينـــ   آخـــر إلـــى كـــانيختمـــف مـــن م كانســـالتركيـــب العمـــري لم إن     
نو ، (1)كـــون منهـــا المجتمـــع الفئـــات العمريـــ  المختمفـــ  التـــي يت يمكـــن التعـــرف عمـــى هخبللــ معرفـــ   ا 

كـل فئـ   إنتعـد مـن أ ـم الخصـائص التـي تـؤ)ر فـي ظـا رة الحـراك السـكني فـ األسـرأعمار أربـاب 
ي  األســر ة الكبيــر و رمــه وعبلقاتــه األســر ســن رب  إنا إذعمريــ   لهــا رغبتهــا فــي الحــراك الســكني 

م مـــع الحـــي أقمه يواجـــه صــعوب  فـــي التـــإنـــ إذواالجتماعيــ  ال تشـــجعه عمـــى الحـــراك الســكني بك)ـــرة 
ل  الـــذي نـــرا  يســـتطيع التحـــرك بســـهو  ،ة الشـــاباألســـر الســـكني الجديـــد، والعكـــس منـــه بالنســـب  لـــرب 

الــذين تقــع  األســر( الفئــات العمريــ  ألربــاب 11يتبــين مــن الجــدول )، (2)وخــبلل مــدة زمنيــ  قصــيرة 
 :كاآلتيفي قطاع الحيدري   و  األسرالمجموع الكمي ألرباب  إلىأعمار م في سن معين نسب  

 (:عاماً 25من  أقلالفئة العمرية )-4
%( مـــن 11.4( رب أســـرة وبنســـب  قـــدر ا )39( )25مـــن  أقـــلبعمـــر ) األســـربمـــح عـــدد أربـــاب    

انخفــاض  ــذ  الفئــ  العمريــ  يعــود ويعــود الســبب فــي  فــي قطــاع الحيدريــ ، األســرع أربــاب مجمــو 
لقصـــر الفئـــ  العمريـــ  التـــي لهـــا عبلقـــ  بالخصـــوب  واالنجـــاب لـــذلك ظهـــرت النســـب منخفضـــ  الن 

-26أمــا لمفئــ  العمريــ  ) ،( ســن  بـالك)ير12-11العمـر الزواجــي واالنجــابي لمفئـ  العمريــ  تقريبــا )
ـــالعمر االنجـــابي يكـــون )45(ســـن  اذ اخـــذنا العمـــر االنجـــابي لممـــرأة لحـــد )61 ( ســـن  19( ســـن  ف
فـــي  ـــذ  الفئـــ   األســـرت النســـب ألربـــاب تباينـــ( قـــد 26( والخريطـــ  )11ويبلحـــظ مـــن الجـــدول ).

 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءالعمري  بين 
نســب   ــذ  الفئــ   إجمــاليوقــد بمغــت  ،%(13.7-%25 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح :لــىو الفئــة ال -4
 شــكمت  ـذ  الفئـ  ربــع حجـم العينــ ، إذ فـي قطــاع الحيدريـ ، األسـر%( مـن مجمـوع أربــاب 27.5)

الســـكني  )القزوينيـــ ، العممـــاء، شـــهداء الممحـــق، المـــوظفين( بنســـب  األحيـــاء( مـــن 4وقـــد ضـــمت )
 .%( عمى التوالي16.7%، 18.2%، 18.2%، 25بمغت ) متباين 

 .2122لمعام  في قطاع الحيدري  األسر( التوزيع النسبي لمفئات العمري  ألرباب 11جدول )

                                                           
فرريالمشرركال الديمارافيررة،الجررزءاالول،بيرر ةةدراسررةتحليليررالرروطنالعربرري،انمنصررورالررراوي،سررك-1

 079،صم2002الحكمة،باداد،
 0009،صبيداءكريمهادي،مصدرسابق-2
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 عاماً  25من  أقل الحي السكني ت
 

 عاماً  26-61
 

 فأك)ر 61
 عاماً 

 

مجموع النسب  
 المئوي 

 %111 25 75 1.1 البمدي  1
 %111 45.4 45.5 9.1 الجمعي  2
 %111 1.1 111 1.1 الحسين 3
 %111 25 75 1.1 السعدي  4
 %111 13.6 72.7 13.6 المعممجي 5
 %111 16.6 66.7 16.7 الموظفين 6
 %111 37.5 51 12.5 النقيب 7
 %111 38.5 51 11.5 رمضان 8
 %111 37.5 62.5 1.1 ةاألسر ضباط  9
 %111 37.5 51 12.5 المعممين 11
 %111 24.4 66.7 8.9 الغدير 11
 %111 32.1 55.1 12.8 العامل 12
 %111 25 62.5 12.5 الحر 13
 %111 12.5 87.5 1.1 الصح  14
 %111 25 75 1.1 العدال  15
 %111 37.5 37.5 25 القزويني  16
 %111 25 62.5 12.5 ةاألسر  17
 %111 18.2 63.6 18.2 شهداء الممحق 18
 %111 22.2 72.2 5.6 الممحق 19
 %111 28.6 71.4 1.1 اإلسكان 21
 %111 1.1 81.8 18.2 العمماء 21
 %111 26 63.6 11.4 المجموع 

 (.9ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 ( في قطاع الحيدري .عاماً 25من  أقل)لفئ  األسر( التوزيع النسبي ألرباب 26خريط  )
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 .(11جدول ) بياناتعمل الباح)  باالعتماد عمى  المصدر:

 :ةالثانيالفئة -2
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%( من مجمـوع 51وقد شكمت  ذ  الفئ  ما نسبته  ) ،%(9.2-%13.6 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   
( مـــن 7وقـــد ضـــمت )م)مـــت  ـــذ  الفئـــ  ربـــع حجـــم العينـــ ،  إذفـــي قطـــاع الحيدريـــ ،  األســـرأربـــاب 
 تباينيـ ( وبداللـ  رمضـانة، األسـر ، الحـر، المعممـين، النقيـب، العامـلالسـكني  )المعممجـي،  األحياء
 ( عمى التوالي.11.5، 12.5%، 12.5%، 12.5%، 12.5%، 12.8%، 13.6بمغت )

 :الفئة الثالثة-3
فـي قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت  األسـرمن مجمـوع أربـاب  ،%(22.5شكمت  ذ  الفئ  نسب  )   

%، 9.1بمغــت ) متباينــ الســكني  )الجمعيــ ، الغــدير، الممحــق( وبنســب  األحيــاء( مــن 3 ــذ  الفئــ  )
 .%( عمى التوالي%5.6، 8.9
 :الفئة الرابعة -4
شـكمت  ـذ   إذفـي قطـاع الحيدريـ ،  األسـر%( من مجمـوع أربـاب 1.1شكمت  ذ  الفئ  نسب  )   

وقــد ضــمت  ــذ  ، (عامــاً  25مــن  أقــل )بعمــر األســرأربــاب فيهــا  لــيسالســكني  التــي  األحيــاءالفئــ  
، ضــباط اإلســكانالســكني  )الســعدي ، العدالــ ، الصــح ، البمديــ ، الحســين،  األحيــاء( مــن 7الفئــ  )
 %(.1.1ة( وبمغت نسبهم )األسر 
 (:عاماً  62-26الفئة العمرية )-2
%( مـن 63.3( رب أسرة وبنسب  قدر ا )238) عاماً ( 61-26بعمر ) األسربمح عدد أرباب     

ضمن  ذ   األسرفي قطاع الحيدري ، ويعود السبب في ارتفاع نسب   أرباب  األسرمجموع أرباب 
( والخريطــ  11، ويبلحــظ مــن الجــدول )داللــ  عمــى النضــ  االنجــابي عنــد الســكانالفئــ  العمريــ  

الســـكني  فــي قطـــاع  األحيــاءبـــين فـــي  ــذ  الفئـــ  العمريــ   األســربـــاب ت النســب ألر تباينـــ( قــد 27)
 :كاآلتيالحيدري  و 

 :لىو الفئة ال -4
في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ـذ   األسر%( من مجموع أرباب 4.6شكمت  ذ  الفئ  نسب  )   

%( 87.5%، 111بمغـــت ) متباينـــ الســكني  )الحســـين، الصـــح ( وبنســب  األحيـــاء( مـــن 2الفئــ  )
 .عمى التوالي

 
 
 
 

 .الحيدري ( في قطاع عاماً 61-26)لفئ  األسر( التوزيع النسبي ألرباب 27خريط  )
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 .(11جدول ) بياناتعمل الباح)  باالعتماد عمى  المصدر:

 :ةالثانيالفئة -2
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%( مــن 25.6وقــد بمغــت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  ) ،%(66.8-%81.8 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح   
( 7وقـد ضـمت ) شكمت  ـذ  الفئـ  ربـع حجـم العينـ ،  إذ في قطاع الحيدري ، األسرمجموع أرباب 

( وبداللــ  اإلســكانممجــي، الممحــق، الســعدي ، البمديــ ، العدالــ ، المعالســكني  )العممــاء،  األحيــاءمــن 
 .%( عمى التوالي71.4%، 72.2%، 72.7%، 75%، 75%، 75%، 81.8بمغت ) تبايني 

 :الفئة الثالثة-3 
%( من مجموع 39.5وقد شكمت  ذ  الفئ  نسب  ) ،%(55.2-%66.7 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

السـكني   األحياء( من 6وقد ضمت ) م)مت )مث حجم العين ، إذ في قطاع الحيدري ، األسرأرباب 
%، 66.7بالنسـب ) وبتبـاين ة، الحـر( األسـر ة، األسـر )الموظفين، الغـدير، شـهداء الممحـق، ضـباط 

 .%( عمى التوالي%62.5، %62.5، %62.5، %63.6، 66.7
 :الفئة الرابعة-4
%( مــن 31.3نسـب   ـذ  الفئـ  ) إجمـالي ، وقـد بمـح%(37.5-%55.1 ـذ  الفئـ  بـين ) تتـراوح   

ــــاب  ــــ ، وقــــد ضــــمت ) األســــرمجمــــوع أرب ، العامــــلالســــكني  ) األحيــــاء( مــــن 6فــــي قطــــاع الحيدري
%، 51%، 55.1فـــي النســـب بمــــح ) تبـــاين، الجمعيـــ ، القزوينيــــ ( وبرمضـــانالمعممـــين، النقيـــب، 

 توالي.%( عمى ال%37.5، %45.5، %51، 51
 :فأكثر( عاماً  64الفئة العمرية )-3
%( مــن 26( رب أســرة وبنســب  قــدر ا )98فــأك)ر )( عامــاً  61بعمــر )  األســربمــح عــدد أربــاب    

فـي  ـذ  الفئـ   األسـرنسـب  أربـاب  انخفاضفي قطاع الحيدري ، ويعود سبب  األسرمجموع أرباب 
وكـل مـنهم يكـون لـه مسـكن خاصـ  بهـم، ويبلحـظ  ،الدو العمري  كونهم فئ  مستقرة  حيث يتزوج األ

فــي  ــذ  الفئــ  العمريــ   بــين  األســرت النســب ألربــاب تباينــ( قــد 28( والخريطــ  )11مــن الجــدول )
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياء

 :لىو الفئة ال -4
%( مـــن 53.1%( وقـــد بمغـــت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته  )28.7-%45.4 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح   

وقـد ضـمت كبـر نصـف حجـم العينـ ، م)مـت الفئـ  األ إذفـي قطـاع الحيدريـ ،  األسـرمجموع أرباب 
ــــاء( مــــن 7) ــــ ،  األحي %، 38.5%، 45.4( وبنســــب بمغــــت )العامــــل، رمضــــانالســــكني  )الجمعي

ــــــ ، وضــــــباط 32.1 ــــــب، والقزويني ــــــوالي و)النقي ــــــى الت ة، والمعممــــــين( بنســــــب  بمغــــــت األســــــر %( عم
(37.5.)% 
 
 

 ( في قطاع الحيدري .عاماً  61)لفئ األسر( التوزيع النسبي ألرباب 28خريط  )
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 .(11جدول ) بياناتعمل الباح)  باالعتماد عمى المصدر: 

 
  :ةالثانيالفئة -2
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%( مـن 35.7 ـذ  الفئـ  نسـب  ) إجمـاليوقد بمـح  ،%(18.3-%28.6 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
، الغدير، اإلسكانالسكني  ) األحياء( من 8في قطاع الحيدري ، وقد ضمت ) األسرمجموع أرباب 

ة، العدالـ ، البمديـ ، األسـر %( عمـى التـوالي و)22.2%، 24.4%، 28.6الممحق( وبنسب بمغت )
 %(.25السعدي ، الحر( بنسب  بمغت )

 :الفئة الثالثة-3
الســكني  )شــهداء الممحــق،  األحيــاء( مــن 4وقــد ضــمت ) ،%(11.2شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  )     

ــ   %، 13.6%، 16.6%، 18.2بالنســب بمغــت ) تباينيــ المــوظفين، المعممجــي، الصــح ( وبدالل
 .%( عمى التوالي12.5

 :الفئة الرابعة-4
)الحســين، العممــاء( بمغــت نســـبهم %( وقــد ضــمت حيــين سكنيين1.1لفئــ  نســب  )اشــكمت  ــذ     
(1.1.)  

 :ةالسر الخصائص التعميمية لرب  :ثانياً 
فــي تفســير  اً مهمـ عــامبلً ، كونهـا كانســلم  يساســاألتعـد الخصــائص التعميميـ  مــن الخصـائص      

يــــؤ)ر التحصــــيل الدراســــي لمفــــرد فــــي مســــتوى حياتــــه المعاشــــي  ومركــــز   إذغرافي، و الســــموك الــــديم
فراد عندما يحصمون عمى شـهادات متقدمـ  األ إن، (1)االجتماعي وكذلك له تأ)ير في نظرته لمحياة

يصـــنفون ضـــمن طبقـــات تكـــون وفقـــًا لمســـتوياتهم الفكريـــ ، وكـــذلك وفقـــًا لمســـتوى الشـــهادات التـــي 
ويفكـرون فيـه عنـدما يقتـرب أطفــالهم  ،يقومـون بــالحراك السـكني األسـرحصـموا عميهـا، فـالك)ير مـن 

وذلك لمحصول عمى مسكن قريب من الخدمات، كذلك توزيع االراضـي  ،المدرس  إلىسن الدخول 
االشــــخاص ذوي  إن، كمــــا (2)كــــوادر التدريســــي  يســــا م  ــــذا تغيــــر محــــل ســــكنا مالالســــكني  عمــــى 

 يانـــالعمر اال تمـــام بالتصـــميم  إناالجتماعيـــ  فـــ المســـتوى التعميمـــي المرتفـــع يـــنعكس عمـــى حـــالتهم
تسـا م مـن الشـوارع جميعهـا عوامـل  ظمـ أنو لممسكن والحي وكذلك اال تمام بنظافـ  الحـي السـكني 

التوزيـع النســبي  (11يتبـين مـن الجـدول )، (3)األحيـاءفـي  ــذ   لـديهم مسـتوى تعميمـي عـال بسـكنهم
 :كاآلتيحسب المستوى التعميمي في قطاع الحيدري  و  األسرأرباب 
 .2122لمعام  في قطاع الحيدري  األسرلمحال  التعميمي  ألرباب التوزيع النسبي  (11) جدول

                                                           
واسرطةدراسرةفريغرافيرةفريحضررمحافظرةويترامالديم،خصرا صاض‘‘ناجيسئمرسنودنيايونسرجرا-1

 2509ص،م04،2003مجلةكليةالتربية،واسط،العدد،‘‘جارافيةالسكان 
مجلرةدراسرا الخلريج،‘‘اديةالمرثثرةفريالطلربعلرسالسركنالضروابطاالجتماعيرةواالقتصر،‘‘وليدالمنيس-2

 409،صم0985،جامعةالكوي ،42العربيوالجزيرةالعربية،العدد
،مجلرةالبحروث‘‘بالوالتفضيلالمئنريلردىاالبنراءالحراكاالجتماعيبيناالج،‘‘المجاليذيابالبداينهوفايز-3

 2089،صم0996السنةالخامسة،مركزالبحوثالتربوية،جامعةقطر،،9التربوية،العدد
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 (.11ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 اُلميون:-1

المعا د  )انوي  متوسط  االبتدائي  أمي  الحي السكني ت
 والجامعات

مجموع النسب  
 المئوي 

 %111 51 25 12.5 12.5 1.1 البمدي  1
 %111 81.8 9.1 1.1 9.1 1.1 الجمعي  2
 %111 75 1.1 1.1 25 1.1 الحسين 3
 %111 62.5 12.5 12.5 1.1 12.5 السعدي  4
 %111 59.1 18.2 4.5 18.2 1.1 المعممجي 5
 %111 63.3 16.7 3.3 3.3 13.3 الموظفين 6
 %111 87.5 12.5 1.1 1.1 1.1 النقيب 7
 %111 65.4 15.4 11.5 3.8 3.8 رمضان 8
 %111 75 1.1 1.1 25 1.1 ةاألسر ضباط  9
 %111 62.5 25 12.5 1.1 1.1 المعممين 11
 %111 24.4 19.2 26.9 17.9 11.5 الغدير 11
 %111 38.5 24.4 19.2 14.1 3.8 العامل 12
 %111 25 37.5 1.1 25 12.5 الحر 13
 %111 37.5 37.5 25 1.1 1.1 الصح  14
 %111 25 37.5 1.1 25 12.5 العدال  15
 %111 37.5 25 12.5 12.5 12.5 القزويني  16
 %111 62.5 25 1.1 12.5 1.1 ةاألسر  17
 %111 72.7 18.2 9.1 1.1 1.1 شهداء الممحق 18
 %111 27.7 16.7 16.7 27.8 11.1 الممحق 19
 %111 28.6 57.1 14.3 1.1 1.1 اإلسكان 21
 %111 54.5 27.3 1.1 9.1 9.1 العمماء 21

 %111 46.2 21 13.8 12.7 6.3 المجموع 
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مســتوى حضــاري  إلــى واولــم يصــم القــراءة والكتابــ  ال يعرفــون نفــراد الــذي ــم األ األ ميــونيعــرف     
التـي والحساب التـي يمتمكهـا الفـرد  ،مقبول، والمقصود بالمستوى الحضاري مهارات القراءة والكتاب 

بمــح عــدد و ، (1)ورفــع مســتوى حياتــه اجتماعيــا و)قافيــًا واقتصــادياً  ،تعــد وســيم  مهمــ  لتطــوير مهنتــه
فـــي قطـــاع  األســـر%( مـــن مجمـــوع أربـــاب 6.4( بنســـب  قـــدر ا )24) األســـرمـــن أربـــاب  األ ميـــين

 األسرفي نسب ارباب  اً يكانم تبايناً   ناك إن( 29( والخريط  )11الحيدري ، ويتض  من الجدول)
 :كاآلتيفي قطاع الحيدري  و  األ ميين

  :لىو الفئة ال -1
%( مــن 79.2ئــ  )نســب   ــذ  الف إجمــاليوقــد بمــح  %(9.2-%13.3 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح    

الســـــكني   األحيـــــاء( مـــــن 7فـــــي قطـــــاع الحيدريـــــ ، وقـــــد ضـــــمت ) األ ميـــــين األســـــرمجمـــــوع أربـــــاب 
فـــــي النســـــب بمـــــح  تبـــــاين)المـــــوظفين، العدالـــــ ، القزوينيـــــ ، الســـــعدي ، الحـــــر، الغـــــدير، الممحـــــق( وب

 %(عمى التوالي.%11.1، %11.5، %12.5، %12.5، %12.5، %12.5، 13.3)
 :ةالثانيالفئة -2
في قطاع الحيدرب ، وقد  األ ميين األسر%( من مجموع أرباب 4.1شكمت  ذ  الفئ  ما نسبته )   

 (.%9.1بنسب  ) (حي العمماء)ضمت 
 :الفئة الثالثة-3

ع الحيدريـ ، وقـد فـي قطـا األ ميـين األسـر%( مـن مجمـوع أربـاب 16.7بمغت  ذ  الفئ  نسب  )    
 %(.3.8) ( وبنسب بمغترمضان ، العامل) ضمت  ذ  الفئ  حيين سكنيين

 :الفئة الرابعة-4
فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد  األ ميـــين األســـر( مـــن مجمـــوع أربـــاب 1.1بمغـــت نســـب   ـــذ  الفئـــ  )    

الســـكني  )الجمعيـــ ، المعممجـــي، المعممـــين، النقيـــب، البمديـــ ، الصـــح ،  األحيـــاء( مـــن 11ضـــمت )
 %(. 1.1بمغت نسبهم ) إذة( األسر ة، شهداء الممحق، ضباط األسر ، اإلسكانالحسين، 

 :االبتدائيةالمرحمة -2
الحاصـــمين عمـــى  األســـربمـــح عـــدد أربـــاب  إذ، لدراســـ  االبتدائيـــ دة اعمـــى شـــها  ـــم الحاصـــمون    

فــي قطــاع  المتحــركين األســرربــاب %( مــن مجمـوع أ12.8( بنســب  )48مسـتوى تعميمــي ابتدائيــ  )
السـكني   األحيـاءالنسـب عمـى مسـتوى تباين ( 31( والخريط  )11الجدول ) ظ فييبلحو الحيدري ، 

 :كاآلتيو 
 

 في قطاع الحيدري . األ ميون األسر( التوزيع النسبي ألرباب 29خريط  )
                                                           

 ،السركانيللتركيربالتعليمريفريمحافظرةكرربالءةدراسرةفريجارافيرةانجنا رضاالياسري،التباينالمك-1

489ص،م2005كليةالتربية،جامعةكربالء،
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 .(11جدول ) بياناتالمصدر: عمل الباح)  باالعتماد عمى 

 :لىو الفئة ال -1
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%( مـن مجمـوع 25نسـب  الفئـ  ) إجماليوقد بمح  ،%(18.3-%27.8 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
 األحيـاء( مـن 5الحاصـمين عمـى شـهادة االبتدائيـ  فـي قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت ) األسرأرباب 

بمغــت نســبهم و ة، العدالــ ، الحســين( األســر %( و)الحــر، ضــباط 27.8الســكني  )الممحــق( وبنســب  )
(25.)% 
  :ةالثانيالفئة -2
الحاصمين عمى شهادة االبتدائي   األسرمن مجموع أرباب  ،%(37.5بمغت  ذ  الفئ  نسب  )   

، )المعممجيحيين سكنيينوقد ضمت  ذ  الفئ   شكمت )مث حجم العين ، إذ في قطاع الحيدري ،
 %(.17.9%، 18.2الغدير( وبنسب مختمف  بمغت )

 :الفئة الثالثة-3
%( مـن مجمـوع 33.3وقد بمغت نسـب   ـذ  الفئـ  ) ،%(3.9-%14.1 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

( أحيـاء سـكني  6وقـد ضـمت ) الحاصمين عمى شهادة االبتدائي  فـي قطـاع الحيدريـ ، األسرأرباب 
%، 14.1يــ  لنســب بمغــت )تبايناً ة، العممــاء، الجمعيــ ( وبداللــ  األســر ، القزوينيــ ، البمديــ ، العامــل)

 عمى التوالي. %(%9.1، %9.1، %12.5، %12.5، %12.5، 12.5
  :الفئة الرابعة-4

%( من مجموع 4.2وقد شكمت  ذ  الفئ  ما نسبته  ) ،%(1.1-%3.8 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
 وقــــد ضــــمت  ــــذ  الفئــــ ، الحاصــــمين عمــــى شــــهادة االبتدائيــــ  فــــي قطــــاع الحيدريــــ  األســــرأربــــاب 

، اإلسـكان( عمى التـوالي، و)شـهداء الممحـق، 3.3%، 3.8، الموظفين( وبنسب مختمف ) رمضان)
 (.1.1الصح ، النقيب، السعدي ، المعممين( وبمغت نسبهم )

 :المرحمة المتوسطة-3
%( مـن مجمـوع 13.8( بنسـب  )51الحاصمين عمى شهادة المتوسط  ) األسربمح عدد أرباب     

النســب عمــى تبــاين ( 31( والخريطــ  )11الجــدول ) فــي قطــاع الحيدريــ ، يبلحــظ فــي األســرأربـاب 
 :كاآلتيالسكني  و  األحياءمستوى 

 :لىو الفئة ال -4
%( مـن مجمـوع 73.1قد بمغت نسب   ذ  الفئ  )و  ،%(16.8-%26.9 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

( من 3الحاصمين عمى شهادة المتوسط  في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئ  ) األسرأرباب 
%( 19.2%، 25%، 26.9بمغــت ) تباينــ م( وبنســب العامــلالســكني  )الغــدير، الصــح ،  األحيــاء

 عمى التوالي.

 

 .في قطاع الحيدري  األسرمتحصيل االبتدائي ألرباب ل( التوزيع النسبي 31خريط  )
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 .(11جدول ) بياناتعمل الباح)  باالعتماد عمى المصدر: 

 .في قطاع الحيدري  األسر( التوزيع النسبي لتحصيل المتوسط  ألرباب 31خريط  )
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 .(11جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر:  

 :ةالثانيالفئة -2
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%( مــن 23.1وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  ) ،%(4.6 -%16.7 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح    
م)مــت  ــذ  الفئــ   إذ الحاصــمين عمــى شــهادة المتوســط  فــي قطــاع الحيدريــ ، األســرمجمــوع أربــاب 

، المعممــين، اإلسـكانالســكني  )الممحـق،  األحيـاء( مـن 8وقــد ضـمت  ـذ  الفئــ  ) ربـع حجـم العينـ ،
%، 16.7فــــي النســــب بمـــــح ) تبــــاينالممحــــق( وب، شــــهداء رمضــــانالســــعدي ، القزوينيــــ ، البمديــــ ، 

 %( عمى التوالي.%9.1، %11.5، %12.5، %12.5، %12.5، 14.3
 :الفئة الثالثة-3

ـــ  مـــا نســـبته  )     ـــاب  ،%(3.8شـــكمت  ـــذ  الفئ ـــى شـــهادة  األســـرمـــن مجمـــوع أرب الحاصـــمين عم
 تباينـ م)المعممجـي، المـوظفين( وبنسـب حيـين سـكنيين المتوسط  في قطاع الحيدري ، وقد ضـمت 

 .%( عمى التوالي3.3%، 4.5بمغت )
  :الفئة الرابعة -4
الحاصــمين عمــى شــهادة المتوســط   األســر%( مــن مجمــوع أربــاب 1.1شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  )   

ة، الحســـين، األســـر ة، ضـــباط األســـر الســـكني  ) األحيـــاء( مـــن 8وقـــد ضـــمت ) فـــي قطـــاع الحيدريـــ ،
 %(.1.1النقيب، الجمعي ، الحر، العمماء( بمغت نسبهم )العدال ، 

 :االعداديةالدراسة  -4
%( مـــن مجمـــوع 21( بنســـب  )79) ويـــ انال)الحاصـــمين عمـــى شـــهادة  األســـربمـــح عـــدد أربـــاب     

 تباينـــاً ( 32( والخريطـــ  )11المنتقمـــين فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، يبلحـــظ مـــن الجـــدول ) األســـرأربـــاب 
 :كاآلتيالسكني  و  األحياءالنسب عمى مستوى 

 :لىو الفئة ال -4
%( مـن مجمـوع 16.5قد بمغت نسب   ذ  الفئ  )و  ،%(27.4-%57.1 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

ويـ  فـي قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت  ـذ  الفئـ  إنالمنتقمين الحاصمين عمى شـهادة ال) األسرأرباب 
بمغـت  ( و)الحر، العدال ، الصح ( بنسب 57.1( بنسب  بمغت )اإلسكانالسكني  ) األحياء( من 4)
(37.5.)% 
 :ةالثانيالفئة -2
%( مـن مجمـوع 37.9قد بمغت نسب   ذ  الفئ  )و  ،%(19.3-%27.3 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

فـي قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت  ـذ  الفئـ   ويـ انال)المنتقمين الحاصمين عمى شـهادة  األسرأرباب 
فـــي  تبـــاين( وبالعامـــلة، القزوينيـــ ، األســـر الســـكني  )العممـــاء، المعممـــين، البمديـــ ،  األحيـــاء( مـــن 7)

 %( عمى التوالي.24.4%، 25%، 25%، 25%، 25%،27.3النسب بمح )
 
 

 في قطاع الحيدري . األسرألرباب  االعدادي متحصيل ل( التوزيع النسبي 32خريط  )
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 .(11جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

  
 :الفئة الثالثة-3
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%( مــن مجمــوع 45.6 ــذ  الفئــ  ) إجمــاليقــد بمــح  ،%(1.1-%19.2 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح   
شـكمت  ـذ  الفئـ   إذ فـي قطـاع الحيدريـ ، االعداديـ المنتقمين الحاصمين عمى شـهادة  األسرأرباب 

السـكني  )الغـدير، المعممجـي، شـهداء  األحيـاء( مـن 9وقـد ضـمت  ـذ  الفئـ  ) نصف حجـم العينـ ،
لنســب بمغــت  تباينيــ ، النقيــب، الســعدي ، الجمعيــ ( وبداللــ  رمضــانالممحــق، المــوظفين، الممحــق، 

(19.2 ،%18.2 ،%18.2 ،%16.7 ،%16.7 ،%15.4 ،%12.5 ،%12.5 ،%9.1 )%
 .عمى التوالي

 :الفئة الرابعة-4
 ويـ انال)المنتقمين الحاصمين عمـى شـهادة  األسرمن مجموع أرباب  ،%(1.1شكمت  ذ  الفئ  )   

ة( وبنسـب  بمغـت األسـر )الحسـين، ضـباط حيـين سـكنيين في قطاع الحيدري ، وقد ضـمت  ـذ  الفئـ  
(1.1.)% 
 المعاىد والجامعات: -5

%( 46.2( بنسـب  )174الحاصـمين عمـى شـهادة المعا ـد والجامعـات ) األسـربمح عدد أرباب     
( 33( والخريطـ  )11الجدول ) تقمين في قطاع الحيدري ، يبلحظ فيالمن األسرمن مجموع أرباب 

 :كاآلتيالسكني  و  األحياءالنسب عمى مستوى  تبايناً 
 :لىو الفئة ال -4

%( مـن مجمـوع 19.1%( قـد بمغـت نسـب   ـذ  الفئـ  )65.5-%87.5 ذ  الفئ  بـين ) تتراوح    
المنتقمين الحاصمين عمى شهادة المعا د والجامعات في قطاع الحيدري . وقد ضـمت  األسرأرباب 

ة، شــهداء الممحــق( األسـر السـكني  )النقيــب، الجمعيــ ، الحسـين، ضــباط  األحيــاء( مـن 5 ـذ  الفئــ  )
 %( عمى التوالي.72.7%، 75%، 75%، 81.8%، 87.5في النسب بمح ) تباينوب
 :ةالثانيالفئة -2

%( مـن 41.5قد شـكمت  ـذ  الفئـ  مـا نسـبتٌه )و  ،%(51.1-%65.4 ذ  الفئ  بين ) تتراوح     
المنتقمين الحاصمين عمى شهادة المعا د والجامعات في قطاع الحيدري . وقد  األسرمجموع أرباب 

ة، الســـعدي ، األســـر ، المـــوظفين، المعممـــين، رمضـــانالســـكني  ) األحيـــاء( مـــن 7ضـــمت  ـــذ  الفئـــ  )
%، 62.5%، 62.5%، 62.5%، 63.3%، 65.4بمغــت ) متباينــ معممجــي، العممــاء( وبنســب 

 %( عمى التوالي.%54.5، 59.1
 
 
 

 في قطاع الحيدري . األسرألرباب والمعا د ( التوزيع النسبي لتحصيل الجامعات 33خريط  )
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 (.11جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 :الثالثةالفئة -3
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%( مـن مجمـوع 23.1 ـذ  الفئـ  ) إجمـاليقـد بمـح و  ،%(28.7-%51 ذ  الفئـ  بـين ) تتراوح    
المنتقمين الحاصمين عمى شهادة المعا د والجامعات في قطاع الحيدري . وقد ضـمت  األسرأرباب 

بالنســب  بمــح  تبــاين، الصــح  والقزوينيــ ( وبالعامــلالســكني  )البمديــ ،  األحيــاء( مــن 4 ــذ  الفئــ  )
 .%( عمى التوالي%37.5، %37.5، %38.5، 51)
 :الفئة الرابعة-4

%( من مجموع 17.3)وقد بمغت نسب   ذ  الفئ   ،%(24.4-%28.6 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
المنتقمين الحاصمين عمى شهادة المعا د والجامعات في قطاع الحيدري . وقد ضـمت  األسرأرباب 

 تباينيــ ، الممحــق، العدالــ ، الحــر، الغــدير( وبداللــ  اإلســكانالســكني  ) األحيــاء( مــن 5 ــذ  الفئــ  )
 .( عمى التوالي24.4%، 25%، 25%، 27.7%، 28.6بالنسب )
  :زواجيةالحالة الثالثًا: 
قوة دافعـ  فـي عمميـ  الحـراك السـكني بتفرعاتهـا الرئيسـي  )اعـزب، متـزوج،  زواجي تعد الحال  ال    

و ــذا يســا م فــي  ،أســرة صــغيرة إلــىالكبيــرة  األســرتقســيم  إلــىالــزواج يــؤدي  إن إذمطمــق، أرمــل( 
زيــادة الحــراك الســكني، وذلـــك مــن خــبلل تنقمــه  المتعـــدد  ومـــن )ــمالطمــب عمــى الوحــدات الســكني  

االســـتقرار المتم)ـــل  إنحـــين امـــتبلك مســـكن خـــاص بـــه ويســـتقر فيـــه فـــ إلـــىات اإليجـــار المـــرات فـــي 
 ذا الحال  تتغير وترتفع  في و ل ممكي  السكن ظبالزواج  يعطي  دافعًا لمرضا السكني خاص  في 

حسـب  األسـر( نسـب أربـاب 12، يتضـ  مـن الجـدول )(1)لؤلرامل والمطمقين والسيما أخرىحاالت 
 :كاآلتيالحال  الزواجي  في قطاع الحيدري  و 

 (غيرالمتزوجين )العزاب-4
)ـم  ،ونيانشـخاص الـذي تقـل أعمـار م عـن السـن القـإلـى مجمـوعتين األ  يمكن تقسيم  ذ  الفئ      

ــذين بمغــوا الســن القــ ــم يتزوجــوا بعــد،  أووني انفئــ  األشــخاص ال  إعــداد تبــاينا تإذتعــدو ا ولكــنهم ل
فـي قطـاع  األسـربمح عدد غير المتـزوجين )العـزاب( مـن أربـاب و ، (2)في كمتا المجموعتين سكانال

ت نســـب تباينـــ( قـــد 34( والخريطـــ  )12%(، يبلحـــظ مـــن الجـــدول )3.7( بنســـب  )14الحيدريـــ  )
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءمتزوجين )العزاب( عمى مستوى الغير األسر أرباب 

 

 

 .2122لعام  في قطاع الحيدري  األسرألرباب  زواجي لمحال  الالتوزيع النسبي  (12) جدول

                                                           
0039،صمصدرسابق،سميعجالبالسئالني-1
،الطبعةالثالثة،دارالنئضةالعربيةللطباعةوالنشر،بيرو ،السكانة،جارافيةانفتحيمحمدأبوعي-2

 4609،صم0986
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 (.11ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 .في قطاع الحيدري  (العزاب) األسر( التوزيع النسبي ألرباب 34خريط  )

مجموعمتزوجأرملمطلقأعزبالحيالسكني 
النسبةالم وية

%0.002.502.575000البلدية0

%0.09.09.080.8000الجمعية2

%0.00.00.0000000الحسين3

%0.00.00.0000000السعدية4

%9.09.04.577.3000المعملجي5

%6.73.306.773.3000الموظفين6

%0.002.50.087.5000النقيب7

%00.53.80.084.6000رمضان8

%0.00.002.587.5000ةاضسرضباط9

%0.02502.562.5000المعلمين00

%2.65.07.784.6000الادير00

%2.63.86.487.2000العامل02

%0.00.00.0000000الحر03

%0.00.002.587.5000الصحة04

%0.00.00.0000000العدالة05

%02.50.002.575000القزوينية06

%02.50.002.575000ةاضسر07

%9.008.20.072.7000شئداءالملحق08

%5.60.000.083.3000الملحق09

%0.00.004.385.7000اإلسكان20

%0.00.00.0000000العلماء20

%3.74.87.284.3000المجموع
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 (.12جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 
   :لىو الفئة ال -4
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%( مـن مجمـوع 28.6قد بمغت نسـب   ـذ  الفئـ  )و  ،%(9.2-%12.5 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
 السـكني  األحيـاء( مـن 3متزوجين في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئـ  )الغير  األسرأرباب 

 .%( عمى التوالي11.5%، 12.5%، 12.5) متباين ( وبنسب رمضانة، األسر القزويني ، )
 :ةالثانيالفئة -2

%( مــــن 42.9شــــكمت  ــــذ  الفئــــ  مــــا نســــبته  )و  ،%(2.76-%9.1 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح    
 شــكمت نصــف حجــم العينــ  تقريبــًا، إذ متــزوجين فــي قطــاع الحيدريــ ،الغيــر  األســرمجمــوع أربــاب 

المعممجـي، شـهداء الممحـق، المـوظفين، الممحـق( ) السـكني  األحيـاء( مـن 4وقد ضمت  ذ  الفئـ  )
 %( عمى التوالي.5.6%، 6.7%، 9.1، %9.1بالنسب بمح ) تباينوب
 الفئة الثالثة:-3

متـــزوجين فـــي قطـــاع الغيـــر  األســـرمـــن مجمـــوع أربـــاب  ،(%28.5شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  نســـب  )    
، الغدير( وبنسب  العامل) حيين سكنيين وقد ضمت  ذ  الفئ م)مت ربع حجم العين ،  إذالحيدري ، 

(2.6.)% 
 :الفئة الرابعة -4
متـــزوجين فـــي قطـــاع الغيـــر  األســـرمـــن مجمـــوع أربـــاب  ،%(1.1نســـب  )شـــكمت  ـــذ  الفئـــ      

الحـر، المعممـين، العممـاء، السـعدي ، ) السـكني  األحيـاء( مـن 12الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئ  )
ة( بمغـــت نســـبهم األســـر ، الحســـين، ضـــباط اإلســـكانالجمعيـــ ، النقيـــب، البمديـــ ، الصـــح ، العدالـــ ، 

(1.1.) 
  :المتزوجون -2

ويســتهدف مــن  ،ي  بــين الرجــل والمــرأةاألســر طريــق لبلرتبــاط وبنــاء الحيــاة  هأنــبيعــرف الــزواج     
مشــاركته  خــريقــدم لمطــرف اآل ألنالعاطفيــ  والغريزيــ ، و ــو عمــى اســتعداد  تورائــه اشــباع الحاجــا

حد  إلىمصمح  أي مجتمع  أ)روتت( ،.1)ةاألسر في سبيل تحقيق األ داف التي تقوم عميها  نتهاو ومع
 أوين المطمقــ أو، وبنســب المنفصــمين زواجيــ ويعيشــون فــي بيــت ال المتــزوجين كانســبعيــد بنســب ال

ـــــاب و  ،( 2)مـــــلااألر  ـــــزوجين مـــــن أرب ـــــح عـــــدد المت ـــــي قطـــــا األســـــربم ـــــ  )ف ( وبنســـــب  317ع الحيدري
الســـكني   األحيــاءت النســب فــي تباينــ( قــد 35( والخريطــ  )12الجــدول ) ، يبلحــظ فــي%(84.3)

 :كاآلتيلقطاع الحيدري  و 
 

 .المتزوجين في قطاع الحيدري  األسر( التوزيع النسبي ألرباب 35خريط  )

                                                           
 359،صم0977ي،الزواجواضسرة،مطبعةالمكتبالجامعيالحديث،اإلسكندرية،أنمصطفسالمسلم-1
2
 .149، صمصدر سابقزي سهاون ، فو  -
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 (.12جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر:  

 :لىو الفئة ال -4
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المتزوجين في قطـاع الحيدريـ ،  األسرمن مجموع أرباب  ،%(12.3شكمت  ذ  الفئ  نسب  )     
 إذالحــر، العممــاء، الســعدي ، العدالــ ، الحســين( ) الســكني  األحيــاء( مــن 5وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  )

 %(.111بمغت نسبهم )
 :ةالثانيالفئة -2

%( من مجموع 65.3وقد بمغت  ذ  الفئ  نسب  )%(، 77.4-%87.5 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
وقـد ضـمت شكمت أك)ـر مـن نصـف حجـم العينـ .  إذالمتزوجين في قطاع الحيدري ،  األسرأرباب 

، الغـدير، اإلسـكان، العامـلة، األسـر النقيـب، الصـح ، ضـباط ) السـكني  األحيـاء( مـن 9 ذ  الفئ  )
%، 87.5%، 87.5%، 87.5بالنســــــب بمــــــح ) تباينيــــــ ، الممحــــــق، الجمعيــــــ ( وبداللــــــ  رمضــــــان
 %(عمى التوالي.%81.8، %83.3، %84.6، %84.6، %85.7، 87.2

 :الفئة الثالثة-3
%( مــن 21.5ه  )توقــد شـكمت  ــذ  الفئـ  مــا نسـب ،%(62.6-%77.3 ـذ  الفئــ  بـين ) تتـراوح    

 األحيـــاء( مـــن 6المتـــزوجين فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت  ـــذ  الفئـــ  ) األســـرمجمـــوع أربـــاب 
ة، المـوظفين، شـهداء الممحـق( وبنسـب مختمفـ  بمغـت األسـر السكني  )المعممجـي، الفزوينـ ، البمديـ ، 

 %( عمى التوالي.%72.7، %73.3، %75، %75، %75، 77.3)
 :الفئة الرابعة -4

المتـزوجين فـي قطـاع الحيدريـ ،  األسـرمـن مجمـوع أربـاب  ،%(1.6شكمت  ذ  الفئ  نسـب  )     
 %(.62.5بنسب  بمغت ) (حي المعممين)وقد ضمت  ذ  الفئ  

 المطمقون:-4
نيـ ، و كانوم يـ انزمظـا رة اجتماعيـ   هأنـبيعرف الطبلق     ك)يـرة ومعقـدة  وراء ظـا رة  سـباباأل ا 

، بمـــح عـــدد (1)هـــا تـــرتبط ب)قافـــات وعـــادات شـــعوب وبالمســـتويات الحضـــري  التـــي بمغتهـــاألنالطـــبلق 
( 12بلحـظ الجـدول )%(، ي4.8( وبنسب  )18في قطاع الحيدري  ) األسرحاالت الطبلق ألرباب 

 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءالنسب عمى مستوى  تباين( 36والخريط  )
 :لىو الفئة ال -4

 إذالمطمقـين فـي قطـاع الحيدريـ .  األسـر%( من مجموع أرباب 22.2شكمت  ذ  الفئ  نسبه  )    
) المعممـــين، شـــهداء حيـــين ســـكنيين وقـــد ضـــمت  ـــذ  الفئـــ  شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  ربـــع حجـــم العينـــ ،  

 %(عمى التوالي.18.2%، 25بمغت ) متباين الممحق( وبنسب 
 .المطمقين في قطاع الحيدري  األسر( التوزيع النسبي ألرباب 36خريط  ) 

                                                           
القلررمللنشررروالتوزيررع،،داراإلنسررانيةي،دراسررةعررنالطررالق،مركررزدراسررا الوثررا قانالقحطررابتسررامفئررد-1

 089،صم2002الكوي ،
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 (.12جدول ) بياناتالمصدر: من عمل الباح)  اعتمادًا عمى 

 :ةالثانيالفئة -2
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%( مــن 27.8 ــذ  الفئــ   نســب  ) إجمــالي %( وقــد بمــح5.2-%12.5الفئــ  بــين )  ــذ  تتــراوح    
السكني   األحياء( من 4المطمقين في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئ  ) األسرمجموع أرباب 

%، 9.1%، 12.5%، 12.5فــي النســب بمــح ) تبــاينالجمعيــ ، المعممجــي( وب) البمديــ ، النقيــب، 
 عمى التوالي. %(9.1
 :الفئة الثالثة-3
%( مـــن مجمـــوع 51%( وقـــد شـــكمت نســـب   ـــذ  الفئـــ  )1.1-%5.1 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    

الســـكني   األحيـــاء( مـــن 4المطمقـــين فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت  ـــذ  الفئـــ  ) األســـرأربـــاب 
%، 3.8%، 3.8%، 5.1بالنسـب بمغـت ) تباينيـ ، المـوظفين( وبداللـ  العامـل، رمضان)الغدير، 

 %( عمى التوالي.3.3
 :لفئة الرابعةا-4

المطمقـين فـي قطـاع الحيدريـ . وقـد  األسـر%( من مجموع أرباب 1.1شكمت  ذ  الفئ  نسب  )    
، الحسـين، العدالـ ، اإلسـكانة، األسـر ة، األسـر السكني  )ضـباط  األحياء( من 11ضمت  ذ  الفئ  )

  %(.1.1الممحق، الصح ، القزويني ، السعدي ، الحر، العمماء( بمغت نسبهم )
 :المترممون-4

نبالوفــاة و  خــر، ألي مــن الــزوجين فقــد اآلاإلنــاثيشــمل الــذكور و  عــامالترمــل  ــو مصــطم        ا 
ات العمريــ  المختمفــ ، فالوفــاة نســب  الترمــل فــي الفئــ انخفــاض إلــىمعــدالت الوفــاة يــؤدي  انخفــاض

تغيـر الـدور االجتمـاعي لمشـريك  إلىحد الزوجين أيؤدي وفاة  انسإنل  حتمي  يتعرض لها كل مسأ
%( مـــن 7.2( وبنســـب  )27بمـــح عـــدد األرامـــل فـــي قطـــاع الحيدريـــ  )، و (1)البـــاقي عمـــى قيـــد الحيـــاة

ت النسـب تباينـوقـد  ،(37( والخريطـ  )12في قطاع الحيدري ، يبلحظ مـن الجـدول ) األسرأرباب 
 :كاآلتيالسكني  و  األحياءفي 
 :لىو الفئة ال -4

األرامــل فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد  األســرمــن مجمــوع أربــاب  ،%(25) شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب     
بمغـــــت   تبايًنـــــم( وبنســـــب اإلســـــكانالســـــكني  ) المـــــوظفين،  األحيـــــاء( مـــــن 3ضـــــمت  ـــــذ  الفئـــــ  )

 .عمى التوالي%(%14.3، 16.7)
 

 

 لؤلرامل في قطاع الحيدري . األسر( التوزيع النسبي ألرباب 37خريط  )
                                                           

 ،الطبعرةاالولرس،دارالسكانعالمإلسةمدخلالسكانومحمودالحبيس،جارافياانالشواورةعليسالمحميد-1

 9م2000،انوالتوزيع،عمصفاءللنشر
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 (.12جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 : ةالثانيالفئة -2
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( مـن مجمـوع أربـاب 25.9 ـذ  الفئـ  ) إجمالي %(، وقد بمح9.2-%12.5الفئ  بين )  ذ  تتراوح
القزوينــه، الســكني  ) األحيــاء( مــن 7األرامــل فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  ) األســر

%( و)الممحـق( بنسـب  12.5بمغـت نسـبهم ) إذة( األسـر ة، ضـباط األسر المعممين، البمدي ، الصح ، 
(11.1.) 
 :الفئة الثالثة-3
ـــراوح    ـــين ) تت ـــ  ب ـــ  مـــا نســـبته  ) ،%(1.1-%9.1 ـــذ  الفئ %( مـــن 48.1وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئ

السـكني  )الجمعيـ ،  األحيـاء( من 4األرامل في قطاع الحيدري ، وقد ضمت ) األسرمجموع أرباب 
%( عمـى 4.5%، 6.4%، 7.7%، 9.1في النسب ) تبايني ، المعممجي( وبدالل  العاملالغدير، 
 التوالي.

 :ةالفئة الرابع-4
االرامـل فـي قطـاع الحيدريـ ، وقـد  األسـرمـن مجمـوع أربـاب  ،(1.1شكمت  ذ  الفئ  نسب  )%    

، الســعدي ، رمضــانالســكني  )شــهداء الممحـق، العدالــ ، الحســين، النقيــب،  األحيــاء( مــن 8ضـمت )
 %(.1.1العمماء، الحر( بمغت نسبهم )

 الخصائص السكنية لألسر في قطاع الحيدرية : ثانياً 
الذي يحدد نوع الحياة فهو  سانألنا يحتاجهاالتي   يساساأليعد السكن واحدًا من أ م الحاجات    

 انواألموالتسهيبلت التي تضفي عمى الحياة المنزلي  الراح  كانات مويوفر مختمف اإلى أو يقدم الم
 إن إذ ،النفسي تاجيته وحالته إنعمى من )م يؤ)ر كذلك يؤ)ر المسكن في صح  الفرد و  ،ين أنوالطم

مهمــ  تـــوفير  إن، فـــ( 1)ي  األســر ؤ)ر عمــى طبيعــ  الحيـــاة المســاكن المزدحمــ  تر ـــق االعصــاب وتـــ
الســكن المبلئــم والمناســب لتطــوير الحيــاة االجتماعيــ  فــي الحاضــر والمســتقبل مــن القضــايا المهمــ  

يجـب دراسـ  الواقـع السـكني لؤلسـر  األ ميـ مـن  ـذ   طبلقـاً انو التي تستحق العناي  والتخطيط فيهـا 
فـي  ائـق عديـدةتختمـف المنـاطق السـكني  عـن بعضـها بطر  إذ فـي  ـذ  الخصـائص تبـاينلتوضي  ال
ـــه ونوعيـــ  المســـكن و وطـــر  يانـــالعمر التركيـــب  ـــذلك ســـيتم ، (2)وممكيتـــه           از البنـــاء ومادت ل

كن وارتفاعــــه )عــــدد توضـــي  الخصــــائص الســـكني  لؤلســــر، ومنهــــا ممكيـــ  المســــكن ومســــاح  المســـ
 الطوابق( ونوع المسكن وعدد الغرف في المسكن.

 
 
 :ممكية المسكن-4

                                                           
 959،صم2005الجامعة،االسكندرية،سسة،مشكال المدينة،مثانحسينعبدالحميدرشو-1
عقلةالمثمني،جارافيةالمشركال االجتماعيرة،دارالكنرديللنشرروالتوزيرع،أحمدمضرخليلالعمرومحمد-2

 0099-008،صم2000اربد،



 ية والسكنية لألسر في قطاع الحيدريةأنالخصائص السكالفصل الثالث ........................... 

007 
 

تعد ممكي  الوحدة السكني  حال  تعبر عن مدى االستقرار االقتصادي والنفسي لمساكنين ضمن     
الحــق فــي السـكن أحــد ا ــم  إن، (1)يًا مـن حيــاة الفــرد والعائمـ  أساســ المســكن يم)ـل ركنــاً  ألنة األسـر 

العـــالمي  بلناإلعـــالتـــي نـــص عميهـــا ا)يـــق الدوليـــ  والدســـاتير الوطنيـــ  الحقـــوق التـــي حرصـــت المو 
مختمفـ  مـن  واعأنـظهـرت و  ،(2)مـم المتحـدة م وكذلك قرار األ1948 عاماً الصادر  ساننإلالحقوق 

المســاكن  هنــاكفتنوعــت ممكيتهــا  إذحســب أحيائهـا الســكني ، مكيـات المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ  م
العائدة لمقطـاع الخـاص )ممـك صـرف( أي ممموكـ  مـن قبـل أصـحابها ، ومنهـا المسـتأجرة مـن قبـل 

يتضـ  مـن الجـدول مؤسسات الحكومي  والسكن العشوائي، ال أوتمك التي بنتها الدول   أوالساكنين 
حســب ممكيــ  المســـكن التــي يســكنون فيهــا و ـــي  األســرفـــي نســب  يــاً كانم تباينــاً   نــاك أنبــ( 13)

 :كاآلتي
 :المالكة لمساكنيا السر-1
يقصـد بهـا حــق الشـخص المالــك لمسـكنه فــي التصـرف بــه مـن ايجــار وبيـع وخبلفــه مـن أشــكال    

ممكــًا لــه  كــي يطمــئن  ــو وأســرته  ســانألنايكــون مســكن  إن، ويفضــل خــرىاأل ونيانالقــالتصــرف 
م والمفــــا يم فــــي مدينــــ  كــــرببلء بســــبب القــــيالســــيما مجتمــــع  قطــــاع الحيدريــــ   ،(3)ويتفاعــــل معــــه  

%( 78.5( أسـرة شـكمت أعمـى نسـب  )295الذين يمتمكون منازلهم ) األسربمح عدد و ، االجتماعي 
 اً قسـم ألن ؛لممسـاكن بارتفـاع نسـب  التممـك في قطاع الحيدريـ  ، ويعـود السـبب  األسرمن مجموع 

بسـبب الزيـادة فـي  أومسـاكن ممـك عنـدما سـنحت لهـم الفرصـ   إلـىمن مساكن مـؤجرة  تقمواانمنهم 
 إليـه االنتقالشراء مسكن ممك و  إلىالصغيرة والمتوسط  الحجم  األسرمن  اً عديدة دفع األسر حجم 

  نـاك إن( 38( والخريطـ  )13بما يتناسب مـع مسـتوا م المعاشـي، مـن خـبلل مبلحظـ  الجـدول )
 :كاآلتيلسكني  في قطاع الحيدري  و ا األحياءفي النسب عمى مستوى  تبايناً 
 :لى و الفئة ال -4

المالكــ  لمســاكنها فــي قطــاع الحيدريــ ،  ســراأل  %( مــن مجمــوع 12.9شــكمت  ــذ  الفئــ  نســبه  )    
، العممـــاء، الحســين، ضـــباط اإلســكانالســكني  ) البمديـــ ،  األحيـــاء( مــن 5وقــد ضـــمت  ــذ  الفئـــ  )

 %(.111بمغت نسبهم ) إذة ( األسر 
 .2122لمعام  ( التوزيع النسبي لممكي  المسكن في قطاع الحيدري 13جدول )

                                                           
بررار،نيلمثشرررا التنميررةالبشررريةفرريمحافظررةاضانتحليررلالتبرراينالمكرري،انعبرردصررالعالعررانصررالحعثمرر-1

 0239،صم2006بار،ن،جامعةاضاإلنسانيةدكتوراه،كليةالتربيةللعلومأطروحة
،العرردداالول،ايلررول0يرر للحقرروق،المجلرردمجلررةجامعررةتكر،‘‘،حررقالسرركني‘‘ضررحسمحمرردسررعيدالنعمرران-2

 5229،صم2006
برارللعلرومنمجلرةجامعرةاض،‘‘حافظرةاضنبراروافاقرهالمسرتقبليةالحضرريفريماناإلسرك،‘‘عروادأحمدحسرن-3

 0079،صم2002ان،قسمالجارافية،كليةالتربيةللبنا ،حزيرالثاني،العدداإلنسانية
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مجموع النسب   أخرى يجارإ ممك الحي السكني ت
 المئوي 

 %111 1.1 1.1 111 البمدي  1
 %111 1.1 18.2 81.8 الجمعي  2
 %111 1.1 1.1 111 الحسين 3
 %111 1.1 25 75 السعدي  4
 %111 9.1 9.1 81.8 المعممجي 5
 %111 11 6.7 83.3 الموظفين 6
 %111 1.1 12.5 87.5 النقيب 7
 %111 3.8 7.7 88.5 رمضان 8
 %111 1.1 1.1 111 ةاألسر ضباط  9
 %111 1.1 12.5 87.5 المعممين 11
 %111 7.7 16.7 75.6 الغدير 11
 %111 19.2 16.7 64.1 العامل 12
 %111 1.1 12.5 87.5 الحر 13
 %111 1.1 25 75 الصح  14
 %111 1.1 25 75 العدال  15
 %111 1.1 12.5 87.5 القزوين  16
 %111 12.5 12.5 75 ةاألسر  17
 %111 9.1 18.2 72.7 شهداء الممحق 18
 %111 11.1 16.7 72.2 الممحق 19
 %111 1.1 1.1 111 اإلسكان 21
 %111 1.1 1.1 111 العمماء 21
 %111 8.2 13.3 78.5 المجموع 

 (.12ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 

 .( التوزيع النسبي لممساكن )الممك( في قطاع الحيدري 38خريط  )
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 (.13جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 :ةالثانيالفئة -2
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%( مــن 34.9وقــد بمغــت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  )، %(75.7 -%88.5)  ــذ  الفئــ  بــين تتــراوح   
 األحيـــاء( مـــن 8المالكـــ  لمســـاكنها فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت  ـــذ  الفئـــ  ) األســـرمجمـــوع 
تبــاين وب ، القزوينيــ ، النقيــب، المعممــين، الحـر، المــوظفين، المعممجــي، الجمعيــ (رمضــانالسـكني  )

ــــــــح ) %، 81.8%، 83.3 %،87.5%، 87.5%، 87.5%، 87.5%، 88.5فــــــــي النســــــــب بم
  %( عمى التوالي.81.8

 :الفئة الثالثة-3
%( مــن 35.3 ـذ  الفئـ  نسـب  ) إجمـاليوقـد بمـح ، %(64.2-%75.6 ـذ  الفئـ  بـين ) تتـراوح   

 األحيـــاء( مـــن 7المالكـــ  لمســـاكنها فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت  ـــذ  الفئـــ  ) األســـرمجمـــوع 
%، 72.7%، 75.6فـــــي النســـــب بمغـــــت ) تبـــــاينالســـــكني  )الغـــــدير، شـــــهداء الممحـــــق، الممحـــــق( ب

 %(.75ة، العدال ، الصح ، السعدي ( بنسب  بمغت )األسر %( و)72.2
 :الفئة الرابعة-4
المالك  لمساكنها في قطاع الحيدري ، وقد  األسرمن مجموع  ،%(16.9شكمت  ذ  الفئ  نسبه  )  

 %(.64.1بنسب  بمغت ) العامل ضمت  ذ  الفئ 
 :المستأجرة لمساكنيا السر-2
 وذلك لعوامل عديدة خرىإلى آخر ومن مدة زمني  معين  إلى أمن حين  اإليجارمستوى  تبايني   

فضـبًل عـن الحالـ  االقتصـادي   ،متداخم  منها نوعيـ  المسـكن ومسـاحته وموقعـه مـن مركـز المدينـ 
%( مـــن مجمـــوع 13.3( أســـرة بنســـب  )51بمـــح عـــدد المـــؤجرين لممســـاكن )و ومســـتوا م المعيشـــي، 

 تباينـاً   نـاك إن( 39( والخريطـ  )13المستأجرة في قطاع الحيدري ، ويبلحظ من الجـدول ) األسر
 :كاآلتيالسكني  لنسب المستأجرين في قطاع الحيدري  و  األحياءفي 
 :لىو الفئة ال -4

المستأجرة  لمسـاكنها فـي قطـاع الحيدريـ ،  األسرمن مجموع  ،%(12شكمت  ذ  الفئ  نسبه  )    
بمغـــــــت و الســـــــكني  )الســـــــعدي ، الصـــــــح ، العدالـــــــ (  األحيـــــــاء( مـــــــن 3) وقـــــــد ضـــــــمت  ـــــــذ  الفئـــــــ 

 %(.25نسبهم)
 :ةالثانيالفئة -2
%( من  أرباب 66ه  )توقد بمغت  ذ  الفئ  ما نسب ،%(12.6-%18.2 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

وقـــد  شـــكمت أك)ـــر مـــن نصـــف حجـــم العينـــ . إذ المســـتأجرة لمســـاكنها فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، األســـر
%( 18.2الســكني  )شــهداء الممحــق، الجمعيــ ( بنســب  بمغــت ) األحيــاء( مــن 5) ضــمت  ــذ  الفئــ 

 %(.16.7بنسب  ) ، الغدير، الممحق( العاملو)

 .( في قطاع الحيدري اإليجار( التوزيع النسبي لمساكن )39خريط  )
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 (.13جدول ) بياناتالمصدر: عمل الباح)  اعتمادًا عمى 

 :الفئة الثالثة-3
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%( مـن مجمـوع 22 ذ  الفئـ  نسـب  ) إجماليوقد بمح  ،%(1-%12.5 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
( 8وقـد ضـمت )م)مت  ذ  الفئ  تقريبـًا ربـع حجـم العينـ ،  إذالمستأجرة في قطاع الحيدري ،  األسر
ـــاءمـــن  ـــ ،  األحي %( 12.5بمغـــت نســـبهم )و ة( األســـر الســـكني  )المعممـــين، الحـــر، النقيـــب، القزويني

 %( عمى التوالي.6.7%، 7.7%، 9.1، الموظفين( بنسب  )رمضانو)المعممجي، 
 :الفئة الرابعة -4
المسـتأجرة  لمسـاكنها فـي قطـاع الحيدريـ ،  األسـرمـن مجمـوع   ،%(1شكمت  ـذ  الفئـ  نسـب  )   

ة، العممــــاء، األســــر )البمديــــ ، الحســــين، ضــــباط  الســــكني  األحيــــاء( مــــن 5) وقــــد ضــــمت  ــــذ  الفئــــ 
 %(.1.1( بنسب  بمغت )اإلسكان

 :أخرى-3
يجـار وتعـود ممكيـ  المسـكن لمقطـاع الخـاص م)ـل أسـرة إ مـن دونالتـي تسـكن  األسريراد بها      

تعـود ممكيتهـا  أو، اإليجـار األسـرة وال تـدفع األسـر تسكن في وحدة سكني  تعود ممكيتها لوالد رئيس 
دائرة حكومي   أويجار م)ل أسرة تسكن في وحدة سكني  تابع  لمعمل إبدل  عام ومن دونلمقطاع ال

)الســـكن  ونيـــ انقالتـــي يســـكنها األشـــخاص بصـــور  غيـــر  المســـاكن أوأي بيـــوت عائـــدة لمحكومـــ ، 
هم يتركون منـازلهم فـي حـال إن، حيث اناالطمئن ؤالء من القمق الشديد وعدم  يانيع إذ( العشوائي

( 31( )خــرىاألحســب ممكيــ  الســكن ) األســربمــح عــدد و ت مــنهم الجهــات المالكــ  بــاإلخبلء، طمبــ
( 13فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، يبلحـــظ مـــن الجـــدول ) األســـر%( مـــن مجمـــوع 8.2أســـرة مـــا نســـبته  )

 :كاآلتيالسكني   األحياءالنسب عمى مستوى  تبايناً ( 41والخريط  )
 :لىو الفئة ال -4
فــي قطــاع  أخــرىالســاكن  فــي مســاكن  األســرمــن مجمــوع  ،%(48.4ه  )تشــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  

 %(.19.2بنسب  بمغت ) العامل الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئ 
 :ةالثانيالفئة -2

فــي قطــاع  أخــرىالســاكن  فــي مســاكن  األســرمــن مجمــوع  ،%(9.7شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  )    
ــــ  ــــين ســــكنيين الحيدريــــ ، وقــــد ضــــمت  ــــذ  الفئ ــــاينة( وباألســــر )الممحــــق،  حي ــــح   تب فــــي النســــب بم

 %( عمى التوالي.11.1-12.5%)
 :الفئة الثالثة-3

فــي  أخــرىالســاكن  فــي مســاكن  األســرمــن مجمــوع   ،%(38.7شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  )     
الســكني  )شــهداء الممحــق، والمعممجــي،  األحيــاء( مــن 4قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  )

%( عمـــــى 7.7%، 11%، 9.1%، 9.1بالنســـــب بمغـــــت ) تباينيـــــ المـــــوظفين، الغـــــدير( وبداللـــــ  
 التوالي.

 .لحيدري في قطاع ا األخرىالتوزيع النسبي لمساكن  (41خريط  )
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 (.13) جدول بياناتمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: ع

 الفئة الرابعة:-4



 ية والسكنية لألسر في قطاع الحيدريةأنالخصائص السكالفصل الثالث ........................... 

004 
 

فــي قطــاع  أخــرىالســاكن  فــي مســاكن  األســرمــن مجمــوع ، %(3.2شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  )    
، البمديــــ ، الحــــر، اإلســــكانة، األســــر الســــكني  )ضــــباط  األحيــــاء( مــــن 14الحيدريــــ ، وقــــد ضــــمت )

النقيب، الصح ، الجمعي ، القزويني ، السعدي ، العمماء، المعممين( وبنسب  بمغت الحسين، العدال ، 
 %(.3.8( بنسب  )رمضان%( و )1.1)
 :مساحة المسكن-2
 االقتصـادي فـي الحالـ   لبلخـتبلف، وتبعًا خرإلى آ كانالسكني  من م وحداتمساحات ال تباينت   

 اتكانواإلمالبناء وحجم العائم  ومدى توفر األراضي  لنمط، وكذلك تبعًا والك)اف  السكني  لمساكنين
نو  ،(1)أخرىالمتعمق  بالممكي  كما  و في مدن  وني انالقو الظروف  االقتصادي  تظافر كـل  ـذ  ل ا 

البالح في اختبلف  مساح  الوحدات السكني  مـن حـي سـكني  )رله األ العوامل بعضها مع بعض،
 ألن ،المســكن عمــى ظــا رة الحــراك الســكني بشــكل كبيــرتــؤ)ر مســاح  و داخــل المدينــ ،  آخــر إلــى
  ة.األسر يحصل عمى مساح  كبيرة تتناسب مع حجم  إن ناسإنرغب  عارم  لكل   ناك

فــي مســاحات المســاكن فــي قطــاع  اً يــكانم تباينــاً   نــاك إن( يتوضــ  14) مــن معطيــات الجــدولو  
 :كاآلتيالحيدري  و 

 :(2م422من  أقلمساكن مساحتيا )-4
( ســكنًا أي 87) األسـر( التـي تســكنها 2م111مــن  أقـلبمـح عـدد المســاكن التـي تبمــح مسـاحتها )   

( 14%( مـــن مجمـــوع مســـاكن فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، ويتضـــ  مـــن الجـــدول )23.1يشـــكل نســـب  )
 :كاآلتيالسكني  لقطاع الحيدري  و  األحياء( اختبلف النسب في 41والخريط  )

 :لىو الفئة ال -4
 %( من مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئ 8الفئ  نسب  )شكمت  ذ       
-%37.5فــــي النســــب بمـــــح  ) تبـــــاينالســــكني  )الســـــعدي ، شــــهداء الممحــــق( وب األحيــــاء( مــــن 2)

 .%( عمى التوالي36.4
 ــذ  الفئــ  نســب    إجمــاليوقــد بمــح ، %(18.3-%29.5 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح :ةالثانيــالفئــة -2
 األحيـــاء( مـــن 9%( مـــن مجمـــوع المســـاكن فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت  ـــذ  الفئـــ  )73.6)

، النقيـــب، الصـــح ، القزوينيـــ ، الحـــر، المعممـــين ( رمضـــان، الغـــدير، اإلســـكان، العامـــلالســـكني  )
%، 25%، 25%، 26.6%، 28.2%، 28.6%، 29.5بالنســـــــــب بمغـــــــــت ) تباينيـــــــــ وبداللـــــــــ  

 .%( عمى التوالي%25، %25، 25
 .2122 لمعام ( التوزيع النسبي لمساحات المساكن في قطاع الحيدري 14جدول )

                                                           
لمدينةكربالءةدراسةفيجارافيةالمدن ،رسالةماجستير،كليةسميرفليعحسنالميالي،الوظيفةالسكنية-1

 0069،صم2005ابنرشد،جامعةباداد،-التربية



 ية والسكنية لألسر في قطاع الحيدريةأنالخصائص السكالفصل الثالث ........................... 

005 
 

مجموع النسب   (فأك)ر211) (م211-111) (م111من  أقل) الحي السكني ت
 المئوي 

 %111 51 51 1.1 البمدي  1
 %111 9.1 72.7 18.2 الجمعي  2
 %111 51 51 1.1 الحسين 3
 %111 1.1 62.5 37.5 السعدي  4
 %111 27.3 54.5 18.2 المعممجي 5
 %111 61 26.7 13.3 الموظفين 6
 %111 25 51 25 النقيب 7
 %111 15.4 57.7 26.9 رمضان 8
 %111 51 51 1.1 ةاألسر ضباط  9
 %111 37.5 37.5 25 المعممين 11
 %111 19.2 52.6 28.2 الغدير 11
 %111 25.6 44.9 29.5 العامل 12
 %111 12.5 62.5 25 الحر 13
 %111 25 51 25 الصح  14
 %111 25 62.5 12.5 العدال  15
 %111 1.1 75 25 القزوين  16
 %111 62.5 25 12.5 ةاألسر  17
 %111 9.1 54.5 36.4 شهداء الممحق 18
 %111 44.4 44.4 11.1 الممحق 19
 %111 42.9 28.6 28.6 اإلسكان 21
 %111 9.1 72.7 18.2 العمماء 21
 %111 27.1 49.7 23.1 المجموع 

 (.13ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 .م( في قطاع الحيدري 111من  أقل( التوزيع النسبي لمساكن مساحتها )41خريط  )
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 (.14جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 :الفئة الثالثة-3
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%( مـــن 18.4ه  )توقـــد بمغـــت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـب، %(1.1-%18.2 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح   
السـكني  )الجمعيــ ،  األحيــاء( مـن 7مجمـوع المسـاكن فــي قطـاع الحيدريـ ، وقــد ضـمت  ــذ  الفئـ  )

%، 18.2بالنســـــب بمـــــح ) تبـــــاينة، العدالـــــ ، الممحـــــق( وباألســـــر العممـــــاء، المعممجـــــي، المـــــوظفين، 
 .%( عمى التوالي%11.1، %12.5، %12.5، %13.3، %18.2، 18.2

 :الفئة الرابعة-4
 %( من مجموع المسـاكن فـي قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت  ـذ  الفئـ 1شكمت  ذ  الفئ  نسب  )   
 .(1.1ا بمغت نسبهم )إذة، البمدي ( األسر السكني  )الحسين، ضباط  األحياء( من 3)
 (2م222-2م422مساكن مساحتيا )-2
( 187) األسـر( التي تسكنها  2م211-2م111من  أقلبمح عدد المساكن التي تبمح مساحتها )   

مـن مجمـوع مســاكن فـي قطـاع الحيدريــ ، ويتضـ  مـن الجــدول  ،%(49.7سـكنًا أي يشـكل نســب  )
 :كاآلتيالسكني  لقطاع الحيدري  و  األحياء( اختبلف النسب في 42( والخريط  )14)
 :لىو الفئة ال -4
%( مـــن 19.8) ـــذ  الفئـــ  نســـب   إجمـــاليوقـــد بمـــح  ،%(57.8-%75 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح  

الســكني  )القزوينــ (  األحيــاء( مــن 6مجمـوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريـ ، وقــد ضــمت  ــذ  الفئـ  )
ـــــ ( بمغـــــت نســـــبهم )75بنســـــب  بمغـــــت ) ـــــ ، الســـــعدي ، 72.7%( ، )العممـــــاء والجمعي %( ،) العدال

 %(.62.5الحر(بمغت نسبهم) 
 :ةالثانيالفئة -2
ـــراوح    %( مـــن 49.2)وقـــد بمغـــت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته   ،%(45-%57.7 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تت

وقد ضـمت  ـذ  الفئـ  شكمت  ذ  الفئ  ربع حجم العين ،   إذ مجموع المساكن في قطاع الحيدري ،
ة ، األســــر ، شــــهداء الممحــــق، المعممجــــي، الغــــدير، ضــــباط  رمضــــانالســــكني  )  األحيــــاء( مــــن 9)

%، 51%، 54.5%، 54.5%، 57.7بالنسـب بمـح ) تبـاينالحسين، الصح ، البمدي ، النقيب( وب
 %( عمى التوالي. %51، %51، %51، 51
 :الثالثةالفئة -3
شــغمت  ــذ   إذمــن مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ،  ،%(24.6شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  )   

، الممحـق، المعممـين( بداللـ  العامـلالسـكني  ) األحيـاء( مـن 3وقـد ضـمت )الفئ  ربع حجـم العينـ ، 
 .%( عمى التوالي37.5%، 44.4%، 44.9في النسب بمغت ) تبايني 
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 .م( في قطاع الحيدري 211-م111النسبي لمساكن مساحتها ) ( التوزيع 42خريط  )

 (.14جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى صدر: لما



 ية والسكنية لألسر في قطاع الحيدريةأنالخصائص السكالفصل الثالث ........................... 

009 
 

 :الفئة الرابعة-4
( 3من مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضمت ) ،%(6.4شكمت  ذ  الفئ  نسب  )    
%، 26.7%، 28.6في النسب بمح ) تباينة( وباألسر ، الموظفين، اإلسكانالسكني  ) األحياءمن 
 ( عمى التوالي.25
 :فأكثر( 2م224مساكن مساحتيا )-3 

( سـكنًا أي 112) األسـرفـأك)ر( التـي تسـكنها  2م211بمح عدد المساكن التـي تبمـح مسـاحتها )    
( 14%( مـــن مجمـــوع مســـاكن فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، ويتضـــ  مـــن الجـــدول )27.1يشـــكل نســـب  )
 :كاآلتيالسكني  لقطاع الحيدري  و  األحياء( اختبلف النسب في 43والخريط  )

 :لىو الفئة ال -4
( 2من مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضـمت ) ،%(22.5شكمت  ذ  الفئ  نسب  )    
 %( عمى التوالي.61%،62.5في النسب بمح )تباين ة، الموظفين( وباألسر السكني  ) األحياءمن 
 :ةالثانيالفئة -2
%( مــن 23.5 ــذ  الفئــ  نســب   ) إجمــاليوقــد بمــح ، %(27.4-%51 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح   

الســكني  )البمديــ ،  األحيــاء( مــن 6مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  )
، المعممــين( بنســب مختمفــ  اإلســكان)الممحــق، %(، 51نســبهم بمغــت )و ة( األســر ضــباط ن، الحســي
 %( عمى التوالي.37.5%، 42.9%، 44.4بمغت )

 :الفئة الثالثة-3
%( مـــن 46.1)وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  نســـب   ،%(15.5-%27.3 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح     

السـكني  )المعممجـي،  األحيـاء( مـن 6مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئـ  )
والنقيـــــب، %(،)25.6( بمغـــــت نســـــبته )العامـــــل%(، )19.2%، 27.3نســـــبهم بمغـــــت )و الغـــــدير( 

 %(.25بمغت )والصح ، والعدال ( بنسب  
 :الفئة الرابعة-4
%( مـن مجمـوع 7.8)وقـد شـكمت  ـذ  الفئـ  نسـب  ، %(1.1-%15.4 ذ  الفئـ  بـين ) تتراوح    

، الحــر، رمضــانالســكني  ) األحيــاء( مــن 7المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  )
فـــــي النســـــب بمغـــــت  تباينيـــــ العممـــــاء، الجمعيـــــ ، شـــــهداء الممحـــــق، الســـــعدي  والقزوينيـــــ ( وبداللـــــ  

 %( عمى التوالي.%1.1،%1.1، %9.1، %9.1، 9.1، %12.5%، 15.4)
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 .م فأك)ر( في قطاع الحيدري 211( التوزيع النسبي لمساكن مساحتها )43خريط  )

 .(14جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 
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 :نوع المسكن-3
مـن المسـاكن  ـي  واعأنـ  )بل)ـ هنـاكف واعهـاأنتختمف المساكن في قطـاع الحيدريـ  مـن حيـث      

النـوع األك)ـر  إن إلـىلمقطـاع تشـير النتيجـ   الميدانيـ )الدار، الشق ، المشتمل(، من خـبلل الدراسـ  
قطــاع الحيدريــ  فــي العــيش فــي بيــوت  منفــردة  كانســغمــب أيرغــب  إذ ــي البيــوت  تشــاراانو شــيوعًا 

( نــوع 15يتضــ  مــن الجــدول )و  وعــاداتهم وتقاليــد م،م االجتماعيــ  ضــاعهأو خاصــ  تتناســب مــع و 
 كاآلتالمسكن لؤلسر في قطاع الحيدري  و 

 :الدار-4
ويتضـــمن  ،يحيطـــه  ســـياج لغـــرض الســـكن، ويتكـــون مـــن مـــدخل رئـــيس ـــو كـــل بنـــاء يســـتخدم     

ويم)ــل البنــاء التقميــدي وقــد تتكــون  األنســانمجموعــ  مــن الغــرف وكافــ  المرافــق المناســب  لمعيشــ  
بمـح عـدد المسـاكن مـن نـوع  ،(1) أك)ر من أسـرة أوطابقين تشغمهما أسرة واحدة  أوالدار من طابق 

، األسر%( من مجموع مساكن 79.8بمغت ) إذوشكمت أعمى نسب   ،( مسكناً 296لؤلسر ) (دار)
ــًا   نــاك إن( 44( والخريطــ  )15ويتبــين مــن الجــدول ) ــاً تباين فــي نســب المســاكن مــن نــوع   مكاني

 -:كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءلؤلسر قطاع بين  (دار)
 :لىو الفئة ال -4

من مجموع المساكن فـي قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت  ـذ   ،%(9.5شكمت  ذ  الفئ   نسب  )    
 %(.111( بمغت نسب  )ة األسر السكني  )الحر، البمدي ، الحسين، ضباط  األحياء( من 4الفئ  )

 ة الثانيالفئة -2
%( مـــن 51.4) ـــذ  الفئـــ  نســـب   إجمـــالي ، وقـــد بمـــح%(77.4-%91.9 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح

وقـد ضــمت  ــذ  إذ شــكمت  ــذ  الفئـ  نصــف حجـم العينــ ،  مجمـوع المســاكن فـي قطــاع الحيدريـ ، 
ــــ  ) ــــاء( مــــن 8الفئ ــــ ،  الســــكني  األحي ــــب، العدال ــــ ، المــــوظفين، المعممــــين، النقي ، رمضــــان)الجمعي

%، 87.5%، 87.5%، 87.5%، 91%، 91.9فــي النســب ) تباينيــ وبداللــ   العممــاء، الغــدير(
 %( عمى التوالي.%81.8، %81.8، 84.6

 الفئة الثالثة:-3
مــن  %(19.9وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  )، %(64.2-%77.3 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح   

)المعممجـي،  السـكني  األحيـاء( مـن 7مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئـ  )
%، 77.3بالنســــب بمغــــت  ) تبــــاين( وباإلســــكانة، الســــعدي ، القزوينيــــ ، الصــــح ، الممحــــق، األســــر 
 عمى التوالي. %(%71.4، %72.2، %75، %75، %75، 75
 

                                                           
،إحصاءا دجمئوريةالعراق،وزارةالتخطيطالجئازالمركزيلإلحصاء،مديريةإحصاءا البناءوالتشيي-1

09م،ص2000أبنيةالقطاعالخاص،
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 .2122لمعام  قطاع الحيدري  التوزيع النسبي لنوع المسكن في (15جدول )

 دار الحي السكني ت
 

 شق 
 

 مجموع النسب  المئوي  مشتمل
  

 %111 1.1 1.1 111 البمدي  1
 %111 9.1 1.1 91.9 الجمعي  2
 %111 1.1 1.1 111 الحسين 3
 %111 1.1 25 75 السعدي  4
 %111 4.5 18.2 77.3 المعممجي 5
 %111 6.7 3.3 91 الموظفين 6
 %111 1.1 12.5 87.5 النقيب 7
 %111 7.7 7.7 84.6 رمضان 8
 %111 1.1 1.1 111 ةاألسر ضباط  9
 %111 12.5 1.1 87.5 المعممين 11
 %111 11.5 7.7 81.8 الغدير 11
 %111 23.1 12.8 64.1 العامل 12
 %111 1.1 1.1 111 الحر 13
 %111 12.5 12.5 75 الصح  14
 %111 1.1 12.5 87.5 العدال  15
 %111 1.1 25 75 القزوين  16
 %111 12.5 12.5 75 ةاألسر  17
 %111 18.2 18.2 63.6 شهداء الممحق 18
 %111 22.2 5.6 72.2 الممحق 19
 %111 28.6 1.1 71.4 اإلسكان 21
 %111 1.1 18.2 81.8 العمماء 21
 %111 11.7 8.5 79.8 المجموع 

 (.14ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 
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 ( التوزيع النسبي لمساكن )الدار( في قطاع الحيدري .44خريط  )

 (.15جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 
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  : الفئة الرابعة-4
المسـاكن فـي قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت  ـذ  مجموع  من، %(19.2شكمت  ذ  الفئ  نسب  )   

 %( عمى التوالي.63.6%، 64.1، شهداء الممحق( وبنسب بمغت )العامل) الفئ  حيين سكنيين
 :الشقة-2
%( مـــن مجمـــوع 8.5)بمغـــت نســـب  ( مســـكنًا و 36)بمـــح عـــدد المســـاكن مـــن نـــوع الشـــق  لؤلســـر    

فــــي نســــب  اً يــــكانم تباينــــاً   نــــاك إن( 45( والخريطــــ  )15، ويتبــــين مــــن الجــــدول )األســــرمســــاكن 
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءالمساكن من نوع الشق  لؤلسر بين 

 :لىو الفئة ال -4
شكمت  ـذ   إذمجموع المساكن في قطاع الحيدري ، من  ،%(33.3شكمت  ذ  الفئ   نسب  )     

السكني  )السعدي ، القزوينيـ ( بمغـت  األحياء( من 5وقد ضمت  ذ  الفئ  )الفئ  )مث حجم العين ، 
 %(.18.2شكموا نسب  )و )العمماء، المعمجمي، شهداء الممحق( وأما %(،25نسبهم )

 :ةالثانيالفئة -2
 ـذ   من مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقـد ضـمت ،%(38.9شكمت  ذ  الفئ   نسب  )   

ة، النقيــب، الصــح ، العدالــ ( األســر ) %(،12.8( بنســب  )العامــلالســكني  ) األحيــاء( مــن 5الفئــ  )
 %(.12.5بنسب  )

 :الفئة الثالثة-3
( 3 ذ  الفئ  ) من مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضمت ،%(25بمغت  ذ  الفئ  )    
 %(.5.6)الممحق( بنسب  )و%(، 7.7( شكمت نسبهم )رمضانالسكني  )الغدير،  األحياءمن 
 :الفئة الرابعة-4

%( مـــن مجمـــوع 2.7 ـــذ  الفئـــ  ) إجمـــاليبمـــح  إذ ،%(1.1%_3.3 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    
الســكني  )الحــر، المعممــين، الجمعيــ ،  األحيــاء( مــن 8وقــد ضــمت )، المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ 

%( 3.3-%1.1فـي النسـب بمـح ) تبـاينة، البمديـ ، المـوظفين( وباألسـر ، ضباط اإلسكانالحسين، 
 عمى التوالي.

 :المشتمل-3
%( مـن مجمـوع 11.7)( مسكنًا، وبمغت نسـب  44المشتمل لؤلسر )بمح عدد المساكن من نوع    

ـــاً   نـــاك إن( 46( والخريطـــ  )15، ويتبـــين مـــن الجـــدول )األســـرمســـاكن  فـــي نســـب   يـــاً كانم تباين
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءالمساكن من نوع المشتمل لؤلسر بين 

 
 .التوزيع النسبي لمساكن )الشق ( في قطاع الحيدري ( 45خريط  )
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 (.15جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

( التوزيع النسبي لمساكن )المشتمل( في قطاع الحيدري .46خريط  )  
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(.15جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  المصدر:   

 :لىو الفئة ال -4
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م)مـت  ـذ   إذمـن مجمـوع المسـاكن فـي قطـاع الحيدريـ ،  ،%(54.5شكمت  ذ  الفئـ   نسـب  )    
، العامـــل، اإلســـكان) الســكني  األحيـــاء( مــن 3 ــذ  الفئـــ  ) وقــد ضـــمتالفئــ  نصـــف حجــم العينـــ ، 

 %( عمى التوالي.22.2%، 23.1%، 28.6) في النسب تبايني بدالل   الممحق(
 :ةالثانيالفئة -2

%( مـــن 31.8قـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته  ) ،%(9.2-%18.2 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    
الســـكني  )شـــهداء الممحـــق،  األحيـــاء( مـــن 5مجمـــوع المســـاكن فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت )

%، 12.5%، 12.5%، 18.2فــي النســب بمغــت ) تبــاينة، الغــدير( وباألســر الصــح ، المعممــين، 
 %( عمى التوالي.%11.5، 12.5

 :ة الثالثةالفئ-3
%( مـن مجمـوع 13.6وقـد شـكمت  ـذ  الفئـ  نسـب  ) ،%(1.1-%9.1 ذ  الفئـ  بـين ) تتراوح    

، الموظفين، رمضانالسكني  )الجمعي ،  األحياء( من 4المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضمت )
 %( عمى التوالي. 4.5%، 6.7%، 7.7%، 9.1المعممجي( وبنسب بمغت )

 :الفئة الرابعة-4
شـكمت  ـذ  الفئـ   إذ من مجموع المساكن في قطاع الحيدريـ ،%( 1.1شكمت  ذ  الفئ  نسب  )   

الســــكني   األحيــــاء( مــــن 9وقــــد ضــــمت  ــــذ  الفئــــ  ) فيهــــا مشــــتمل،  الســــكني  التــــي لــــيس األحيــــاء
بمغــت  إذة، البمديــ ( األســر )الحســين، العدالــ ، الســعدي ، النقيــب، العممــاء، القزوينيــ ، الحــر، ضــباط 

 %(.1.1م )نسبه
 :ارتفاع المسكن )عدد الطوابق(-4
يكــون  إذالمدينــ ،  كانســطوابــق المســاكن يعــد مؤشــرًا لتحســن الوضــع االقتصــادي لتعــدد  إن     

فــي تصــميم  تبــاين  نـاكوتصـميم البنــاء والمــواد المسـتخدم  ضــمن المســكن، و  األســرمرتبطـًا بعــدد 
أك)ـر، ويتضـ  مـن  أوالمسكن من حيث عدد طوابقها فمنها ذات طـابق واحـد ومنهـا ذات طـابقين 

 :كاآلتيفي نسب طوابق المساكن في قطاع الحيدري  و  يكانالم تباين( ال16خبلل الجدول )
 :واحدالطابق الالمساكن ذات -1
%( مـــن مجمـــوع 31.4( مســـكنًا بنســـب  بمغـــت )118بمـــح عـــدد المســـاكن ذات الطـــابق الواحـــد )   

  نــاك إن( 47( والخريطــ  )16فــي قطــاع الحيدريــ ، ويتبــين مــن خــبلل الجــدول ) األســرمســاكن 
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءفي النسب بين  تبايناً 

 

 

 .2122لمعام  ابق في قطاع الحيدري لعدد الطو ( التوزيع النسبي 16جدول )
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مجموع النسب   أك)ر من طابقين انطابق طابق الحي السكني ت
 المئوي 

 %111 12.5  75 12.5 البمدي  1
 %111 1.1  63.6 36.4 الجمعي  2
 %111 1.1 75 25 الحسين 3
 %111 12.5 37.5 51 السعدي  4
 %111 9.1 77.3 13.6 المعممجي 5
 %111 23.3 53.1 23.1 الموظفين 6
 %111 1.1 62.5 37.5 النقيب 7
 %111 1.1 84.6 15.4 رمضان 8
 %111 1.1 62.5 37.5 ةاألسر ضباط  9
 %111 1.1 51 51 المعممين 11
 %111 2.6 58.9 38.5 الغدير 11
 %111 7.7 58.9 33.3 العامل 12
 %111 12.5 51 37.5 الحر 13
 %111 1.1 62.5 37.5 الصح  14
 %111 1.1 37.5 62.5 العدال  15
 %111 1.1 62.5 37.5 القزوين  16
 %111 37.5 51 12.5 ةاألسر  17
 %111 9.1 54.5 36.4 شهداء الممحق 18
 %111 1.1 83.3 16.7 الممحق 19
 %111 28.6 42.9 28.6 اإلسكان 21
 %111 9.1 54.5 36.4 العمماء 21
 %111 7.2 61.4 31.4 المجموع 

 (.15ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 

 

 .واحد( في قطاع الحيدري الطابق ال( التوزيع النسبي لممساكن )47خريط  )
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 (.16جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 :لىو الفئة ال -4
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مــن مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ   %(،11شــكمت  ــذ  الفئــ   نســب  )   
%، 62.5فــي النســب بمــح )تبــاين الســكني  )العدالــ ، المعممــين، الســعدي ( وب األحيــاء( مــن 3الفئــ  )
51 ،%51.)% 
 :ةالثانيالفئة -2
%( مـن مجمـوع 71.3وقد بمغت  ذ  الفئ  نسب  ) ،%(28.7-%38.5 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

السـكني  ) القزوينيـ ، الحـر، الصـح   األحيـاء( مـن 11المساكن في قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت )
%(، )الغــدير، العممــاء، الجمعيــ ، شــهداء الممحــق، 37.5ة ( بمغــت نســبهم )األســر النقيــب، ضــباط 

 %(.33.3%، 36.4%، 38.5في النسب بمغت ) تبايني ( بدالل  العامل
 :الفئة الثالثة -3
مــن مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ   ،%(8.5بمغــت  ــذ  الفئــ   نســب  )  

فــي النســب بمغــت  تباينيــ ، الحســين، المــوظفين( وبداللــ  اإلســكانالســكني  ) األحيــاء( مــن 3الفئــ  )
 .%( عمى التوالي%23.1، %25، 28.6)
 :الفئة الرابعة-4

%( مــن 11.1وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  نســب  ) ،%(12.5-%16.7 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح      
، رمضــانالســكني  )الممحــق،  األحيــاء( مــن 5مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت )

%، 12.5%، 13.6%، 15.4%، 16.7فــي النســب بمــح ) تبــاينة( وباألســر المعممجــي، البمديــ ، 
 . %( عمى التوالي12.5

 :المساكن ذات الطابقين-2
%( مـن مجمـوع مسـاكن 61.4)( مسـكنًا بنسـب  بمغـت 231لطـابقين )بمح عدد المساكن ذات ا    

فــي  تباينـاً   نـاك إن( 48( والخريطـ  )16فـي قطـاع الحيدريـ ، ويتبـين مـن خـبلل الجـدول ) األسـر
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءالنسب بين 

 لىو الفئة ال -4
شــكمت  ــذ   إذ مــن مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ،%( 27.3شــكمت  ــذ  الفئــ   نســب  )   

ـــ ، ـــ  ربـــع حجـــم العين ـــاء( مـــن 5وقـــد ضـــمت  ـــذ  الفئـــ  ) الفئ ، الممحـــق، رمضـــانالســـكني  ) األحي
%، 75%، 77.3%، 83.3%، 84.6فـــي النســـب بمـــح ) تباينـــاً وبالمعممجـــي، الحســـين، البمديـــ ( 

 %( عمى التوالي.75
 

 .طابقين( في قطاع الحيدري الالتوزيع النسبي لممساكن ) (48خريط  )
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 .(16جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 :ةالثانيالفئة -2
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م)مــت  ــذ   إذ مــن مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، ،%(51.1بمغــت  ــذ  الفئــ  نســب  )    
ــــ ، ــــ  نصــــف حجــــم العين ــــد ضــــمت ) الفئ ــــاء( مــــن 7وق ــــ األحي بمغــــت نســــب  و  ( الســــكني  ) الجمعي

%(، )الغــدير، 62.5بمغــت نســبهم )و ة، القزوينيــ ( األســر ، الصــح ، ضــباط % (، ) النقيــب63.6)
 %(.58( بمغت النسب  )العامل

 :الفئة الثالثة -3
%( مـــن 17.3وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته  ) ،%(43-%54.5 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح   

الســكني  )العممــاء،  األحيــاء( مــن 6مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  )
%، 54.5فـي النسـب بمغـت)  تباينيـ ة، الحر، المعممين( وبداللـ  األسر شهداء الممحق، الموظفين، 

 .%( عمى التوالي%51، %51، %51، %53.1، 54.5
 :الفئة الرابعة-4
%( مــن مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ  3.9شــكمت  ــذ  الفئــ   نســب  )   

، 42.9، الســــــــعدي ، العدالــــــــ ( وبنســــــــب بمغــــــــت )اإلســــــــكانالســــــــكني  ) األحيــــــــاء( مــــــــن 3الفئــــــــ  )
  الي.%( عمى التو %37.5،37.5

 :طوابق فأكثرالثالث الالمساكن ذات -3
%( مـــن مجمـــوع مســـاكن 7.2( مســـكنًا بنســـب  بمغـــت )27بمـــح عـــدد المســـاكن ذات الطـــابقين )   

فــي  تباينـاً   نـاك إن( 49( والخريطـ  )16فـي قطـاع الحيدريـ ، ويتبـين مـن خـبلل الجـدول ) األسـر
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءالنسب بين 

 :لىو الفئة ال -4
%( من مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقـد ضـمت  ـذ  11.1شكمت  ذ  الفئ   نسب  )    

 %(.37.5ة بنسب  )(األسرحي )الفئ  
 :ةالثانيالفئة -2

اع الحيدريـ ، وقـد ضـمت  ـذ  من مجموع المسـاكن فـي قطـ ،%(33.3بمغت  ذ  الفئ  نسب  )    
%( عمـــى 23.3%، 28.6بمغـــت ) متباينـــ ، المـــوظفين( وبنســـب اإلســـكان) الفئـــ  حيـــين ســـكنيين

 التوالي.
 ـــــذ  الفئـــــ   إجمـــــاليوقـــــد بمـــــح  ،%(2.7-%12.5 ـــــذ  الفئـــــ  بـــــين ) تتـــــراوح: الفئـــــة الثالثـــــة-3
وقـد  شكمت  ذ  الفئ  نصف حجم العين ، إذ %( من مجموع المساكن في قطاع الحيدري ،48.1)

البمديـ ، السـعدي ، الحـر، العممـاء، المعممجـي، شـهداء ) السـكني  األحيـاء( مـن 7ضمت  ذ  الفئـ  )
%، 9.1%،12.5%، 12.5%، 12.5فــــي النســــب بمغـــــت ) تباينيـــــ ( وبداللــــ  العامــــلالممحــــق، 

 %( عمى التوالي.%7.7،%9.1،9.1
 .من طابقين( في قطاع الحيدري ( التوزيع النسبي لممساكن )أك)ر 49  )خريط
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 .(16جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  در:المص

 :الفئة الرابعة-4
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%( مــن مجمـــوع 7.4شــكمت  ـــذ  الفئــ  نســـب  )و  ،%(1.1-%2.6 ـــذ  الفئــ  نســـب  ) تتــراوح     
الســــكني  )المعممــــين،  األحيــــاء( مــــن 11المســــاكن فــــي قطــــاع الحيدريــــ ، وقــــد ضــــمت  ــــذ  الفئــــ  )

ة( بمغـت األسـر ، الصـح ، القزوينيـ ، العدالـ ، الممحـق، ضـباط رمضـانالحسـين، الجمعيـ ، النقيـب، 
 %(.2.6%(، )الغدير( بنسب  )1.1نسبهم )

 عدد الغرف الكمي في المسكن-5
 .تضــمنها الوحــدة الســكني تالمؤشــر المعتمــد فــي الدراســات الحضــري   ــو عــدد الغــرف التــي  إن    
وتختمف المساكن  ،(1)عدد الغرف يم)ل مؤشرًا مهمًا لموضع االقتصادي واالجتماعي لساكنيه  ألن

النسـب لعـدد  تباينـاً يبلحـظ و ( 17في الجدول ) من ناحي  عدد الغرف كما  و واض ٌ حسب نوعها 
 :كاآلتيالغرف في المساكن في قطاع الحيدري  و 

 :غرفة واحدة-4
%( مــن 4.8( مســكنًا بنســب  بمغــت )18بمــح عــدد المســاكن التــي تحتــوي عمــى غرفــ  واحــدة )    

 إن( 51( والخريطــ  )17فــي قطــاع الحيدريــ ، ويتبــين مــن خــبلل الجــدول ) األســرمجمـوع مســاكن 
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءفي النسب بين  ياً كانم تبايناً   ناك

 :لىو الفئة ال -4
%( من مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقـد ضـمت  ـذ  16.7شكمت  ذ  الفئ   نسب  )    

 %(.27.3بنسب  ) (حي العمماء)الفئ  
 :ةالثانيالفئة -2

%( مـــن مجمـــوع 22.2 ـــذ  الفئـــ  ) إجمـــالي%( وبمـــح 6.8-%18.2 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    
( مـن 3وقـد ضـمت  ـذ  الفئـ  )م)مت  ذ  الفئ  ربع حجـم العينـ ،  إذ المساكن في قطاع الحيدري ،

%، 18.2فـي النسـب بمغـت ) تباينيـ ، العدالـ ( وبداللـ  اإلسـكانالسكني  )شهداء الممحق،  األحياء
 %( عمى التوالي.%12.5، 14.3

 :الفئة الثالثة-3
%( مـــن مجمــــوع 61.1 ـــذ  الفئـــ  ) إجمـــالي%( وبمــــح 1.1-%6.7 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح    

، العامـلالسـكني  )المـوظفين،  األحيـاء( من 4المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئ  )
 %( عمى التوالي.3.8%،3.8%، 6.4%، 6.7في النسب بمح ) تباين( وبرمضانالغدير، 

 
 .2122لمعام  ( التوزيع النسبي لعدد الغرف في المساكن لقطاع الحيدري 17جدول )

                                                           
،رسرالةالماجسرتير،كليرةاآلداب،جامعرةالبصررة،عرامكيباالجتماعيلمدينرةالزبيرررعدياسينمحمد،التر-1

 469،صم2002
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مجموع النسب   )بلث فأك)ر غرفتين غرف  الحي السكني ت
 المئوي 

 %111 87.5 12.5 1.1 البمدي  1
 %111 91.9 9.1 1.1 الجمعي  2
 %111 111 1.1 1.1 الحسين 3
 %111 51 51 1.1 السعدي  4
 %111 81.8 18.2 1.1 المعممجي 5
 %111 76.7 16.7 6.7 الموظفين 6
 %111 62.5 37.5 1.1 النقيب 7
 %111 57.7 38.5 3.8 رمضان 8
 %111 75 25 1.1 ةاألسر ضباط  9
 %111 62.5 37.5 1.1 المعممين 11
 %111 64.1 32.1 3.8 الغدير 11
 %111 67.5 25.6 6.4 العامل 12
 %111 111 1.1 1.1 الحر 13
 %111 75 25 1.1 الصح  14
 %111 62.5 25 12.5 العدال  15
 %111 51 51 1.1 القزوين  16
 %111 87.5 12.5 1.1 ةاألسر  17
 %111 54.5 27.3 18.2 شهداء الممحق 18
 %111 72.2 27.8 1.1 الممحق 19
 %111 71.4 14.3 14.3 اإلسكان 21
 %111 72.7 1.1 27.3 العمماء 21
 %111 69.7 25.5 4.8 المجموع 

 (.16ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 .مساكن )غرف  واحدة( لقطاع الحيدري ( التوزيع النسبي لم51خريط  )
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 (.17جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى لمصدر: ا

 رابعة:الفئة ال-4
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%( مــن مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  1.1 ــذ  الفئــ  ) شــكمت   
الممحــق، الحســين، البمديــ ، الصــح ، النقيــب، )األســرة، ضــباط األســرة،  الســكني  األحيــاء( مـن 13)

 %(.1.1الجمعي ، السعدي ، القزوين ، المعممجي، الحر، المعممين( وبنسب  بمغت )
 :غرفتين-2
%( مـن مجمـوع 25.5( مسكنًا بنسب  بمغـت )96) غرفتينبمح عدد المساكن التي تحتوي عمى    

  نــاك إن( 51( والخريطــ  )17فــي قطــاع الحيدريــ ، ويتبــين مــن خــبلل الجــدول ) األســرمســاكن 
 :كاآلتيالسكني  في قطاع الحيدري  و  األحياءفي النسب بين  ياً كانم تبايناً 
 :لىو الفئة ال -4
م)مت  ذ  الفئ    إذمن مجموع المساكن في قطاع الحيدري ،  ،%(25شكمت  ذ  الفئ   نسب  )    

الســـكني  بنســـب  )الســـعدي ، القزوينيـــ ،  األحيـــاء( مـــن 5وقـــد ضـــمت  ـــذ  الفئــ  )ربــع حجـــم العينـــ ، 
ـــــب، المعممـــــين( وبرمضـــــان ـــــاً ، النقي ـــــح ) تباين %، 37.5%، 38.5%، 51%، 51فـــــي النســـــب بم
 %( عمى التوالي.37.5

 :ةالثانيالفئة -2
%( من مجمـوع 61.5 ذ  الفئ  ) إجماليوقد بمح  ،%(18.3-%32.1 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

وقـد ضـمت  ـذ   شـكمت  ـذ  الفئـ  أك)ـر مـن نصـف حجـم العينـ ، إذ المساكن في قطاع الحيدريـ ،
ة، العدالـ ، األسـر ، ضـباط العاملالسكني  )الغدير، الممحق، شهداء الممحق،  األحياء( من 7الفئ  )

ــــى 25%،25%،25%، 25.6%، 27.3%، 27.8%، 32.1الصــــح ( بنســــب بمغــــت ) %( عم
 التوالي.

 :الفئة الثالثة-3
%( مــن 13.5وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبتٌه ) ،%(1.1-%18.2 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح    

السـكني  )المعممجـي،  األحيـاء( مـن 6مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئـ  )
%، 16.7%، 18.2فـي النسـب  ) تباينيـ ة، الجمعي ( وبدالل  األسر ، البمدي ، اإلسكانالموظفين، 

 %( عمى التوالي.%9.1، %12.5، %12.5، 14.3
 :الفئة الرابعة-4
%( مـن مجمـوع المسـاكن فـي قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت  ـذ  1.1شكمت  ذ  الفئ   نسـب  )    

 %(.1.1السكني  )الحر، العمماء، الحسين( بمغت نسبهم ) األحياء( من 3الفئ  )
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 .( في قطاع الحيدري غرفتينالمساكن )( التوزيع النسبي ل51خريط  )

 (.17جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 
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 :ثالت غرف فأكثر-3
( مســـــكنًا بنســـــب  بمغـــــت 262بمـــــح عـــــدد المســـــاكن التـــــي تحتـــــوي عمـــــى )ـــــبلث غـــــرف فـــــأك)ر )    
( 17فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، ويتبـــين مـــن خـــبلل الجـــدول ) األســـر%( مـــن مجمـــوع مســـاكن 69.7)

الســـكني  فـــي قطـــاع الحيدريــــ   األحيـــاءفـــي النســـب بـــين  يـــاً كانم تباينـــاً   نـــاك إن( 52والخريطـــ  )
 :كاآلتيو 
 :لىو الفئة ال -4
%( من مجمـوع 13.7 ذ  الفئ  ) إجماليوقد بمح  ،%(81.9-%111 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

الســكني  بنســب  )الحســين،  األحيــاء( مــن 5المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  )
، 87.5%91.9%، 111%، 111فـــي النســـب بمـــح ) تبـــاينة، البمديـــ ( وباألســـر الحـــر، الجمعيـــ ، 

 %( عمى التوالي.87.5
 :ةالثانيالفئة -2
%( مـن 31.2وقد شـكمت  ـذ  الفئـ  مـا نسـبته   ) ،%(67.6-%81.8 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

السـكني  )المعممجـي،  األحيـاء( مـن 7مجموع المساكن في قطاع الحيدري ، وقد ضمت  ذ  الفئـ  )
%، 81.8( بنســـــب بمغـــــت )اإلســـــكانة، العممـــــاء، الممحـــــق، األســـــر المـــــوظفين، الصـــــح ، ضـــــباط 

 ( عمى التوالي.%71.4، %72.7، %75، %75، 76.6
 :الفئة الثالثة-3

%( مـن مجمـوع 45وقد بمغت  ـذ  الفئـ  نسـب  ) ،%(57.8-%67.5 ذ  الفئ  بين ) تتراوح     
، الغــدير، العامــلالســكني  ) األحيــاء( مــن 5المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ــذ  الفئــ  )

 %62.5%، 62.5%، 64.1%، 67.5نسـب) فـي ال تباينيـ المعممين، العدال ، النقيب( وبداللـ  
 %( عمى التوالي.62.5

 :الفئة الرابعة-4
مــن مجمــوع المســاكن فــي قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت  ،%(11.1الفئــ   نســب  )شــكمت  ــذ      

، شهداء الممحق، السـعدي ، القزوينيـ  (  بنسـب بمغـت رمضانالسكني  ) األحياء( من 4 ذ  الفئ  )
 %( عمى التوالي.%51، %51، %54.5، 57.7)
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 دري .ممساكن ))بلث غرف فأك)ر( في قطاع الحي( التوزيع النسبي ل52خريط  )

 (.17جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  المصدر:
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دافعـ  ومحركـ  تتظـافر فيمـا بينهـا  عديـدة  عوامـلراك السكني النتيج  النهائي  لتشكل عممي  الح   
تــرتبط  ــذ  العوامــل بمجموعــ  مــن الــروابط االجتماعيــ  واالقتصــادي  وال)قافيــ  و لتنــت   ــذا الحــراك، 

داخميـ  الجـه و متعددة األالنهائي  الالصورة  الوعاء الذي يحوي بيئ   ذا الحرك مم)بلً والعمري  تم)ل 
والدافعـــ   ، ـــذا الفصـــل بعضـــًا مـــن الخصـــائص المـــؤ)رة تنـــاول إذخارجيـــ  وباتجا ـــات متعـــددة، الو 

يشـكل  إذ، ة والخصـائص السـكني األسـر ي  لـرب كانسـوالمسبب  لمحراك السكني ومنهـا الخصـائص ال
ة والمحــــدد لمبلمــــ  حركتهــــا وحراكهــــا، فهــــو يــــؤ)ر فــــي األســــر ة القائــــد المحــــدد لتوجهــــات األســــر رب 

، ومـن ا ـم   واالجتماعي  المحيط  ببيئتـه بصـورة كميـ بالعوامل االقتصادي أ)راتجا ات الحراك ويت
ة  فــي األســر يــؤ)ر جــنس رب  إذ، الفئــ  العمريــ (، زواجيــ الخصــائص  ــي )الجــنس، الحالــ  ال  ــذ 

وتنشـيط الحـراك وتحديـد مبلمحـه  األسـرفـي تمـدد  زواجيـ ونوعـه، كمـا تـؤ)ر الحالـ  الراك حجم الحـ
فاعبًل في زيـادة زخـم الحـراك السـكني فكممـا  ة عنصراً األسر وتوجهاته فيما تشكل الفئ  العمري  لرب 

 ،والتأ)ير فـي الحـرك االنتقالاك)ر طموحًا وقدرة عمى  كانة شابًا وفي الفئ  النشط  األسر رب  كان
و ـــذا االمـــر يطـــرح تســـاؤالت مـــا ي اتجا ـــات الحـــراك الســـكني فـــي قطـــاع الحيدريـــ ؟ ومـــا ي أ ـــم 

  ذ  التساؤالت في الفصل التالي.سيجاب عمى  الحراك السكني؟ إلىالتي تؤدي  سباباأل



 

 
 







الرابعالفصل

 سثاباألو ،اتجاهاخ الحراك السكٌي

 في قطاع الحيذريح الوؤديح لهُ 
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 المؤدية لٌو في قطاع الحيدرية  سبابال: اتجاىات الحراك السكني و الراب الفصل 
 اًل: اتجاىات الحراك السكنيأو 
الخــارج فــي قطاعــات المدينــ  تحــت  إلــىالــداخل ومــن الــداخل  إلــىمــن الخــارج  كانســيتحــرك ال   

تعبيــر الحــراك مــن  عمليســت إذ، (1) منهــا االقتصــادي  واالجتماعيــ  والتاريخيــ  يــدةتــأ)ير متغيــرات عد
بتغييـــر  األســـرفـــراد و العمميـــ  التـــي يقـــوم مـــن خبللهـــا األلمســـاكنهم فهـــو  األســـرأجـــل وصـــف تغيـــر 

السكني  مع وجـود تـأ)يرات  األحياءتغيير ال تسا م  ذ  التحركات إذأماكنهم داخل الحيز الحضري 
مجمـوع  بأنـه   حـراكويعـرف اتجـا  ال، (2)لتمبي  االحتياجـات السـكني  األسروعوامل تسا م في حرك  

وتســمى  (ألصــلا)ل منطقــ  و تحــدث فــي فتــرة زمنيــ  بــين منطقتــين تســمى األ التــيالحركــات عــدد 
السـكني بحسـب منطقـ  من خبلل ذلك يمكن رصد اتجا ات الحراك و ، (3)(الوصول)  منطق  ال)اني

الســـكني  داخــل قطــاع الحيدريــ   وأســر مــن خـــارج  األحيــاءبــين  تحركــت)أســر  األصــل والوصــول
فــي  كانسـتختمــف رغبـ  الو ، (فـي الحـي نفسـهٌ تحركــت القطـاع سـكنت قطـاع الحيدريــ  وكـذلك أسـر 
منــاطق قريبــ  إلــى بعضــهم يفضــل الحــراك و ، ي  معينــ قطــاع الحيدريــ  فــي الســكن فــي أحيــاء ســكن
االجتمـاعي والرغبـ  فـي التحـرك نحـو ودرج  التقـارب  ،ومسافات قصيرة نتيج  الروابط االجتماعي 

والـبعض يفضــل الحــراك  ،االجتمــاعي اناألمــومعتـادة وتكــون عمــى قـدر كبيــر مـن  ،منـاطق مألوفــ 
تسـا م عـدد مـن العوامـل المحفـزة منهـا الخـدمات السـكني   إذمنطقـ  األصـل عن مناطق بعيدة إلى 

يــ  كانوام ،عــاموالمظهــر ال ، م)ــل )خــدمات المســكن، خصــائص الحــي مــن حيــث البيئــ  االجتماعيــ
يبلحــظ و  ،(4)ي (األســر ودورة الحيــاة  ،( والعوامــل المحفــزة الغيــر ســكني  م)ــل )تغييــر العمــلالوصــول

الســكني  داخــل قطــاع الحيدريــ  بمغــت  األحيــاءالمتحركــ  بــين  األســرنســب   إن (18مــن الجــدول )
المتحركــ  مــن خــارج  األســرو ــي النســب  االكبــر، بينمــا بمغــت نســب   األســر%( مــن مجمــوع 63)

    .األسر%( من مجموع 36.9وسكنت في قطاع الحيدري  )
( تـم تصـنيف األسـر المتحركـ  بـين األحيـاء السـكني  فـي قطـاع الحيدريـ  53يبلحظ من الخريط  )

 إلى أربع فئات وكاآلتي:
 
 

 .2122لمعام  ( التوزيع النسبي التجا ات الحراك السكني في قطاع الحيدري 18جدول )
                                                           

0589،صم0990عادلعبدهللاخطاب،جارافيةالمدن،مطبعةالتعليمالعالي،الموصل،-1

2-Clark, W. A. (2017). Residential mobility in context: Interpreting behavior in the 
housing market Papers: revista de sociologia, 102(4),P576.9

يلحركةالئجرةالداخليةواتجاهاتئافريمحافظرا الفررا االوسرطللمردةانحسينجعازناصر،التحليلالمك-3

 989،صم2003جامعةباداد،دكتوراه،كليةاآلداب،أطروحة،م0977-0997
279،صمصدرسابقعليعبدة،أشرف-4
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 ت
 

اسم الحي 
 السكني

الحراك داخل قطاع 
 الحيدري 
 

الحراك من خارج قطاع 
 الحيدري 
 

 مجموع 
 النسب  المئوي 

 %111 37.5 62.5 البمدي  1
 %111 54.5 45.5 الجمعي  2
 %111 25 75 الحسين 3
 %111 51 51 السعدي  4
 %111 27.3 72.7 المعممجي 5
 %111 16.7 83.3 الموظفين 6
 %111 25 75 النقيب 7
 %111 15.4 84.6 رمضان 8
 %111 12.5 87.5 ةاألسر ضباط  9
 %111 12.5 87.5 المعممين 11
 %111 39.7 61.3 الغدير 11
 %111 46.2 53.8 العامل 12
 %111 12.5 87.5 الحر 13
 %111 75 25 الصح  14
 %111 51 51 العدال  15
 %111 87.5 12.5 القزوين  16
 %111 1.1 111 ةاألسر  17
 %111 45.5 54.5 شهداء الممحق 18
 %111 44.4 55.6 الممحق 19
 %111 57.1 42.9 اإلسكان 21
 %111 36.4 63.6 العمماء 21
 %111 36.9 63 المجموع 

 (.17ممحق ) المصدر: عمل الباح)  اعتمادًا عمى

( التوزيع النسبي لؤلسرة المتحرك  داخل قطاع الحيدري .53خريط  )  



 واالسباب المؤدية لٌه في قطاع الحيدريةاتجاهات الحراك السكني الفصل الرابع ................ 

045 
 

 (.18جدول) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى لمصدر: ا

 :لى و الفئة ال -4
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%( مـــن 32.1%(، وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته  )75.1-111تتـــراوح  ـــذ  الفئـــ  بـــين )     
مجموع األسر المتحرك  داخـل قطـاع الحيدريـ  إذ شـكمت  ـذ  الفئـ  )مـث حجـم العينـ ، وقـد ضـمت 

( أحياء سكني   ي )األسرة، ضباط األسرة، الحر، المعممـين، رمضـان، المـوظفين( وبتبـاين فـي 6)
 %( عمى التوالي.83.3%، 84.6%، 87.5%، 87.5%، 87.5%، 111)النسب بمح 

 :ة الثانيالفئة -2
%( مـــن مجمـــوع 35.4%(، وقـــد بمغـــت  ـــذ  الفئـــ  نســـب  )55.7-75تتـــراوح  ـــذ  الفئـــ  بـــين )   

( أحيـــاء ســـكني   ـــي )الحســـين، النقيـــب، 6األســـر المتحركـــ  داخـــل قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت )
%، 72.7%، 75%، 75المعممجي، العمماء، البمدي ، الغدير( وبدالل  تبايني  فـي النسـب بمغـت )

 %( عمى التوالي.%61.3، %62.5، 63.6
 :الفئة الثالثة-3
%( مـن مجمـوع 31.2 ـذ  الفئـ  )  إجمـاليوقـد بمـح  ،%(25.1-55.6 ذ  الفئ  بـين ) تتراوح   

( أحيـــاء ســـكني   ـــي )الممحـــق، شـــهداء 7داخـــل قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت )المتحركـــ   األســـر
%، 55.6النســــب بمــــح )وبتبــــاين فــــي  (اإلســــكان، الســــعدي ، العدالــــ ، الجمعيــــ ، العامــــلالممحــــق، 

 %( عمى التوالي.%42.9، %45.5، %51، %51، %53.8، 54.5
 :الفئة الرابعة-4
 األسر%( من مجموع 1.3) نسب   ذ  الفئ %(، وقد شكمت 12.5-25 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   

حيــين سكنيين)الصــح ، القزوينيــ ( وبنســب مختمفــ  داخــل قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت المتحركــ  
 %( عمى التوالي.12.5%، 25)بمغت 
(  تصـنيف األسـر المتحركـ  مـن خـارج وسـكنت فـي قطـاع الحيدريـ  54من الخريطـ  )  يبلحظ   

 إلى أربع فئات وكاآلتي:
  :لىو الفئة ال -4
%( من 9.4%(، وقد شكمت  ذ  الفئ  ما نسبته  )57.2-%87.5تتراوح  ذ  الفئ  بين )   

مجموع األسر المتحرك  من خارج وسكنت قطاع الحيدري ، وقد ضمت حيين سكنيين  ما 
 %( عمى التوالي.75%، 87.5)تباين  )القزوين ، الصح ( وبنسب م

ــــالفئــــة -2 وقــــد بمغــــت  ــــذ  الفئــــ  نســــب   ،%(39.8-%57.1 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح ة:الثاني
شـكمت  ـذ  الفئــ   إذالمتحركـ  مـن خـارج وسـكنت قطـاع الحيدريـ ،  األسـر%( مـن مجمـوع 48.2)

، الجمعيــ ، الســعدي ، العدالــ ، اإلســكان( أحيــاء ســكني   ــي )7وقــد ضــمت )حجــم العينــ ، نصــف 
%، 51%، 54.5%، 57.1فـي النسـب بمغـت ) تباينيـ ، شهداء الممحق، الممحق( وبدالل  العامل
 %( عمى التوالي.%44.4، %45.5، %46.2، 51

 ( التوزيع النسبي لؤلسرة المتحرك  خارج وسكنت قطاع الحيدري .54خريط  )
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 (.18جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى  المصدر:

 :الفئة الثالثة-3
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%( من مجمـوع 33.8) ذ  الفئ  %(، وقد بمح إجمالي 16.8-%39.7 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   
الغـدير، ( أحيـاء سـكني   ـي )6قطـاع الحيدريـ ، وقـد ضـمت )األسر المتحركـ  مـن خـارج وسـكنت 

ـــ ، العممـــاء، المعممجـــي، الحســـين، النقيـــب ـــاين فـــي النســـب بمـــح ) (البمدي %، 37.5%، 39.7وبتب
 %( عمى التوالي.%25، %25، %27.3، 36.4

 :الفئة الرابعة-4
%( من مجموع 8.6) نسب   ذ  الفئ %(، وقد شكمت 1.1-%16.7ن ) ذ  الفئ  بي تتراوح      

)المــوظفين،  ( أحيــاء ســكني 6قطــاع الحيدريــ ، وقــد ضــمت ) األســر المتحركــ  مــن خــارج وســكنت
%، 15.4%، 16.7رمضــان، الحــر، المعممــين، ضــباط األســرة، األســرة( وبنســب مختمفــ  بمغــت )

 %( عمى التوالي.%1.1، %12.5، %12.5، 12.5
 :المتحركة داخل الحي السكني نفسوُ  السر

 يتجــاوزال  األحيـانفـي الحـراك الســكني داخـل الحــي نفسـه ، وفـي بعــض  األســرترغـب بعـض      
ـــ  مـــع  إذ اً واحـــد اً الحـــراك الســـكني شـــارع ـــى العبلقـــات االجتماعي ـــرانال يـــؤ)ر  ـــذا الحـــراك عم   الجي

فضـبًل عـن حـب  ةاألسـر منهـا أفـراد  الخدمات اليوميـ  التـي يفيـد أووالروابط االجتماعي   األصدقاءو 
الـذي غالبـًا مـا يفضـمه   كـانمهمـًا الرتباطـه بهـذا الم عـامبلً فيه الذي يعـد  سانألناالذي نشأ  كانالم

%( 34.3مغـت نسـب  )المتحركـ  فـي الحـي نفسـه ب األسـر إن( 19يتض  من الجـدول ) عن غير  ،
المتحركـ  فـي الحـي  سـرلؤليـًا كانم تباينـاً   نـاك إن( 55لخريطـ  )، ويتبـين مـن ااألسـرمن مجموع 

 :كاآلتيأربع فئات و  إلىصنفت  إذنفسه في قطاع الحيدري  
  :لىو الفئة ال -4
%( مـــن 16.3وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته  ) ،%(51.1-%75 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح   

( أحيـاء سـكني   ـي )الحسـين، المعممـين، 3المتحرك  في الحي نفسه، وقـد ضـمت ) األسرمجموع 
 %( عمى التوالي.59.1%، 62.5%، 75)تباين  المعممجي( وبنسب م

  :ةالثانيالفئة -2
%( مــن مجمــوع 47.3وقــد بمغــت  ــذ  الفئــ  نســب  ) ،%(34.7-%51 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح   

( أحيــــاء ســــكني   ــــي )الصــــح ، المــــوظفين، 6المتحركــــ  فــــي الحــــي نفســــه، وقــــد ضــــمت ) األســــر
%، 46.7%، 51فــي النســب بمغــت ) تباينيــ ، النقيــب، شــهداء الممحــق( وبداللــ  العامــل، اإلســكان
 %( عمى التوالي.%36.3، %37.5، %42.3، 42.9

 
 
 

 .2122لمعام  ( التوزيع النسبي لؤلسرة المتحرك  في الحي نفسه19جدول )
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مجموعالنسبةالم ويةكالنعمالحيالسكني 

%2575000البلدية0

%27.372.7000الجمعية2

%7525000الحسين3

%0.0000000السعدية4

%59.040.9000المعملجي5

%46.753.3000الموظفين6

%37.562.5000النقيب7

%00.588.5000رمضان8

%2575000ةاضسرضباط9

%62.537.5000المعلمين00

%34.665.4000الادير00

%42.357.7000العامل02

%02.587.5000الحر03

%5050000الصحة04

%02.587.5000العدالة05

%0.0000000القزوينة06

%0.0000000ةاضسر07

%36.363.6000شئداءالملحق08

%27.872.2000الملحق09

%42.957.0000اإلسكان20

%27.372.7000العلماء20

%34.365.7000المجموع

 (.18ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 ( التوزيع النسبي لؤلسرة المتحرك  داخل الحي نفسه في قطاع الحيدري .55خريط  )



 واالسباب المؤدية لٌه في قطاع الحيدريةاتجاهات الحراك السكني الفصل الرابع ................ 

050 
 

 (.19جدول)  بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 :الفئة الثالثة-3
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%( من مجمـوع 32.6 ذ  الفئ  )%(، وقد بمح إجمالي 12.6-%34.6 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   
الغــدير، الممحــق، العممــاء، ( أحيــاء ســكني   ــي )6، وقــد ضــمت )األســر المتحركــ  فــي الحــي نفســه

%، 27.3%، 27.8%، 34.6وبتبـــــاين فـــــي النســـــب بمـــــح ) (الجمعيـــــ ، البمديـــــ ، ضـــــباط األســـــرة
 %( عمى التوالي.%25، %25، 27.3

 :الفئة الرابعة-4
%( مـن مجمـوع 3.8) نسـب   ـذ  الفئـ %(، وقـد شـكمت 1.1-%12.5 ذ  الفئـ  بـين ) تتراوح    

)الحــــر، العدالــــ ، رمضــــان،  ( أحيــــاء ســــكني 6، وقــــد ضــــمت )األســــر المتحركــــ  فــــي الحــــي نفســــه
ـــــــــــ ، األســـــــــــرة( وبنســـــــــــب مختمفـــــــــــ  بمغـــــــــــت )الســـــــــــعدي ، ا %، 11.5%، 12.5%، 12.5لقزويني

 %( عمى التوالي.%1.1، %1.1،1.1
 :االنتقال: الحراك السكني حسب فترة ثانياً 
ورغبــ   دراســ  الحــراك الســكني المرتبطــ  بتقصــي صــم  الســاكن بالمســكن الــذي يســكن فيــه إن     
حسـب العوامـل  األسـرمعدالت الحراك السـكني تختمـف بـين  إن إلىتشير  بتغيير مساكنهم كانسال
مـدة   يـهـم يتحركـون فـي أإن هم زمنيـًا بمعنـىانتقـالالمسا م  في ذلك الحراك لـذلك يتـوزع  سباباألو 

نحراك لؤلسر داخـل المدينـ ، و  نجد وقتًا ليس فيه إنولهذا ال يمكن لهم،  مبلءم زمني   حـركتهم  ا 
بقاء  إن، ف(1)يرات التي تسا م في عممي  الحراكاته بك)ير من المتغمستمرة وتتحدد مسافاته واتجا 

ة ورضـا ا واسـتقرار ا فـي مسـكنها األسـر  أمـان أحيانـازمنيـ  فـي المسـكن  يعكـس  مـدة أطـول األسر
 الحـراك السـكني ال يـؤ)ر فـي العـائبلت فحسـب بـل قـد يغيـر أحيـاء كاممـ  إن إذفي الحـي السـكني، 

 اً يـكانم تباينـاً   نـاك إن( 21، يتبـين مـن الجـدول) (2)بيئـات ديناميكيـ   السـكني   األحيـاء حيث تعـد
 :كاآلتيفي المسكن الحالي لؤلسر المتحرك  في قطاع الحيدري  و  اإلقام واضحًا في مدة 

 
  

 .2122لمعام  ( التوزيع النسبي لمدة الحراك السكني في قطاع الحيدري 21جدول )

                                                           
، بحــث منشــور م2113مــريم خيــر اهلل خمــف، الحــراك الســكني باتجــا  االحيــاء العشــوائي  فــي مدينــ  الزبيــر بعــد -1

مركـز التطــور االسـتراتيجي واالكــاديمي، جامعــ   -ضـمن مــؤتمر العممـي الــدولي االول لنقابـ  االكــاديميين العــراقيين
1159، صم2119شباط(، 12-11د وك، )

 

2-Coulton, C., Theodos, B., & Turner, M. A. (2009). Family Mobility and 
Neighborhood Change: New Evidence and Implications for Community 
Initiatives. Urban Institute (NJ1). 
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سنين00منأقلالحيالسكني 



سنين00منأكثر



مجموعالنسبة
الم وية

%2575000البلدية0

%36.463.6000الجمعية2

%2575000الحسين3

%02.587.5000السعدية4

%36.463.6000المعملجي5

%36.763.3000الموظفين6

%5050000النقيب7

%42.357.7000رمضان8

%02.587.5000ةاضسرضباط9

%5050000المعلمين00

%37.262.8000الادير00

%29.570.5000العامل02

%7525000الحر03

%37.562.5000الصحة04

%62.537.5000العدالة05

%2575000القزوينة06

%37.562.5000ةاضسر07

%36.463.6000شئداءالملحق08

%33.366.7000الملحق09

%04.385.7000اإلسكان20

%36.463.6000العلماء20

%35.464.6000المجموع

 (.19ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 سنين(42من  أقل) مدةالتي تحركت في  السر-1
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( أســرة م)مــت مــا نســبته  133ســنين( ) 11مــن  أقــل) مــدةالتــي تحركــت فــي  األســربمــح عــدد      
  التبــاين( 56متحركــ  فــي قطــاع الحيدريــ ، ويتبــين مــن الخريطــ  )ال األســر%( مــن مجمــوع 35.4)

 :كاآلتيأربع فئات و  إلىتصنيفها  تم إذالسكني   األحياءعمى مستوى 
 :لىو الفئة ال -1
ـــراوح     ـــين ) تت ـــ  ب ـــ  مـــا نســـبته  )%(، 51.1-%75 ـــذ  الفئ %( مـــن 8.3وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئ

فــي النســب بمغــت  تبــاين)الحــر، العدالــ ( وبحيــين ســكنيين المتحركــ ، وقــد ضــمت  األســرمجمــوع 
 ( عمى التوالي.%62.5%، 75)
 :ةالثانيالفئة -2
%( مــن مجمـــوع 68.4وقــد بمغــت  ــذ  الفئـــ  نســب  ) ،%(29.6-51) ــذ  الفئــ  بـــين  تتــراوح    

 األحيـاء( مـن 12وقـد ضـمت )م)مت  ذ  الفئ  أك)ر من نصف حجم العينـ ،  إذ ،المتحرك  األسر
ة، الصح ، الغدير، المـوظفين، الجمعيـ ، العممـاء، األسر ، رمضانالسكني   ي )النقيب، المعممين، 

%، 42.3%، 51%، 51في النسـب بمغـت ) تبايني المعممجي، شهداء الممحق، الممحق( وبدالل  
ـــــــــــــــــــــــــــى %33.3، %36.4، %36.4، %36.4، %36.4، %36.7،%37.2، 37.5 %( عم
 التوالي.

 :الفئة الثالثة-3
%( مــــن 21.1 ــــذ  الفئــــ  ) إجمــــاليوقــــد بمــــح  ،%(14.4-%29.5 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح    

( أحيـــاء 4وقـــد ضـــمت ) ،تقريبـــاً  ربـــع حجـــم العينـــ  شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  إذ ،المتحركـــ  األســـرمجمـــوع 
%( 29.5( )العامـل%( و)25فـي النسـب بمـح )تبـاين وب (القزويني ، الحسين، البمديـ  سكني   ي )
 عمى التوالي.

 :الفئة الرابعة-4
%( مــــن 2.2) نســــب   ــــذ  الفئــــ وقــــد شــــكمت  ،%(12.5-%14.3 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح     

ـــاء ســـكني 3، وقـــد ضـــمت )المتحركـــ  األســـرمجمـــوع   ة(األســـر ، الســـعدي ، ضـــباط اإلســـكان) ( أحي
 %( عمى التوالي.12.5%، 12.5%، 14.3وبنسب مختمف  بمغت )

 :سنين(42)أكثر من  التي تحركت لمدة السر-2
( أســـرة م)مـــت مـــا نســـبته  243ســـنين( ) 11التـــي تحركـــت لفتـــرة )أك)ـــر مـــن  األســـربمـــح عـــدد      
 تبــاين( 57الحيدريــ ، ويتبــين مــن الخريطــ  ) المتحركــ  فــي قطــاع األســر%( مــن مجمــوع 64.6)
 :كاآلتيأربع فئات و  إلىالسكني  وتم تصنيفها  األحياءعمى مستوى  يكانالم
 
 

 .سنين( في قطاع الحيدري  11من  أقل) اإلقام ( التوزيع النسبي لمدة 56خريط  )
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 (.21) جدول بياناتالباح)  اعتمادًا عمى عمل المصدر: 

 قطاع الحيدري . سنين( في 11ك)ر من )أ اإلقام ( التوزيع النسبي لمدة 57خريط  )
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 (.21) الباح)  اعتمادًا عمى بيانات جدولعمل المصدر: 
 
 :لىو الفئة ال -1
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%( مــن 8.2%(، وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  )75.1-%87.5تتــراوح  ــذ  الفئــ  بــين )    
ــــد ضــــمت ) ( مــــن األحيــــاء الســــكني  )الســــعدي ، ضــــباط األســــرة، 3مجمــــوع األســــر المتحركــــ ، وق

 %( عمى التوالي.87.5%، 87.5في النسب بمغت ) اإلسكان( وبتباين
 :ةالثانيالفئة -2
%( مـن مجمـوع 28.8)وقـد بمغـت  ـذ  الفئـ  نسـب   ،%(66.8-%75 ـذ  الفئـ  بـين ) تتراوح    

السـكني   ـي  األحيـاء( مـن 4وقـد ضـمت ) شكمت  ذ  الفئ  ربع حجم العينـ ، إذ ،المتحرك  األسر
ـــــ   ـــــ ، الحســـــين( وبدالل ـــــ ، البمدي ـــــ )القزويني ( بنســـــب  العامـــــل%(، )75فـــــي النســـــب بمغـــــت ) تبايني

 %( عمى التوالي.71.5)
 :الفئة الثالثة-3
%( مــــن 61.9 ــــذ  الفئــــ  ) إجمــــاليوقــــد بمــــح  ،%(37.6-%66.7 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح    

( 12وقــد ضــمت )شــغمت  ــذ  الفئــ  أك)ــر مــن نصــف حجــم العينــ ،  إذ، المتحركــ  األســرمجمــوع 
الممحــق، شــهداء الممحــق، الجمعيــ ، العممــاء، المعممجــي، المــوظفين، الغــدير، أحيــاء ســكني   ــي )

%، 63.6%، 66.7فــــي النســــب بمــــح ) تبــــاين، النقيــــب، المعممــــين( وبرمضــــانة، األســــر الصــــح ، 
%( عمى %51، %51، %57.7، %62.5، %62.5، %62.8، %63.6، %63.6، 63.6
 التوالي.

 :الفئة الرابعة-4
 ، وقــد ضــمت حيــين ســكنيين المتحركــ  األســرمــن مجمــوع  ،%(2.1) نســب   ــذ  الفئــ شــكمت     

 %( عمى التوالي.25%،37.5)العدال ، الحر( وبنسب مختمف  بمغت )
 :المتحركة حسب عدد مرات الحراك السكني السرثالثًا: 
نمرة واحدة، و رغباتها في عممي  الحراك السكني ال تحقق  األسرمن  اً ك)ير  إن      بالحراكتقوم ما ا 

حســب أو أك)ــر ب)ــبلث مــرات  أومــرتين وقــد تكــون  ،حتــى تمبــي رغباتهــا واحتياجاتهــا عديــدة مــرات
هـا تتطمـب ألنها لـيس مـن السـهول  القيـام بهـذ  العمميـ  إن من عمى الرغم ذلك إلىالمؤدي   سباباأل

نماديـــ  و جهـــدًا وتكمفـــ   عـــدم االســـتقرار فـــي المنطقـــ  الجديـــدة  إلـــىالحـــراك أك)ـــر مـــن مـــرة يـــؤدي  ا 
يبلحـظ  ة،األسـر وما يترتب عميه من أ)ار نفسي  واقتصادي  واجتماعي  عمى أفـراد  ،مأقموصعوب  الت
 :كاآلتييًا في عدد مرات الحراك في قطاع الحيدري  و كانم تبايناً   ناك إن( 21من الجدول )

 
 

 .2122لمعام  التوزيع النسبي لعدد مرات الحراك في قطاع الحيدري ( 21جدول )
مجموعالنسبةثالثمرا فأكثرمرتينمرةواحدالحيالسكني 

الم وية
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%7502.502.5000البلدية0

%45.536.408.2000الجمعية2

%0000.00.0000الحسين3

%62.52502.2000السعدية4

%40.9509.0000المعملجي5

%63.326.700000الموظفين6

%37.55002.5000النقيب7

%53.834.600.5000رمضان8

%87.502.50.0000ةاضسرضباط9

%7502.502.5000المعلمين00

%4050.37.7000الادير00

%47.430.820.8000العامل02

%2562.502.5000الحر03

%62.537.50.0000الصحة04

%502525000العدالة05

%87.502.50.0000القزوينة06

%75250.0000ةاضسر07

%54.536.49.0000شئداءالملحق08

%44.4505.6000الملحق09

%42.957.00.0000اإلسكان20

%63.627.39.0000العلماء20

%50.936.700.4000المجموع

 (.21ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 مرة واحدةالمتحركة سكنيًا  السر-1
 األسـر%( من مجموع 51.9) ( وبنسب  بمغت195مرة واحدة )ركت التي تح األسربمح عدد      

 إن إلـىالسـبب  ويعود ك تعد  ذ  النسب  األكبر لعدد مرات الحرا إذالمتحرك  في قطاع الحيدري ، 
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فـي حـي تتـوفر فيـه  األسـركـذلك تسـكن  ـذ  ال تتعـرض لمضـغوط المتعمقـ  بالمسـكن  األسربعض 
التــي تســكن  األســرو  .ذات الــدخل المــنخفض األســرالخــدمات وتســهيبلت النقــل، عمــى العكــس مــن 

ي عــدم تــوفر الخــدمات فــي الحــ أووتكــون معرضــ  لمطــرد والضــغط مــن صــاحب الممــك  اإليجــار
الســـكني  لؤلســـر التـــي  األحيـــاءبـــين يـــًا كانم تباينـــاً   نـــاك إن( 58الخريطـــ  )الســكني، ويتضـــ  مـــن 
 :كاآلتيتحركت مرة واحدة و 

  :لىو الفئة ال -4
%( مــن 18.5وقــد شـكمت  ــذ  الفئـ  مــا نسـبته  ) ،%(63.7-%111 ـذ  الفئــ  بـين ) تتـراوح     

ة، األســــر الســــكني  )الحســــين، ضــــباط  األحيــــاء( مــــن 6المتحركــــ ، وقــــد ضــــمت ) األســــرمجمــــوع 
%، 87.5%، 87.5%، 111فــي النســب بمغــت ) تبــاينة، البمديــ ، المعممــين( وباألســر القزوينيــ ، 

 %( عمى التوالي. %75، %75، 75
 :ةالثانيالفئة -2
ـــين ) تتـــراوح      ـــ  ب ـــ  نســـب   ،%(51.1-%63.6 ـــذ  الفئ ـــد بمغـــت  ـــذ  الفئ %( مـــن 28.7)وق

 األحيـــاء( مـــن 6وقـــد ضـــمت )شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  ربـــع حجـــم العينـــ ،  إذ المتحركـــ  األســـرمجمـــوع 
في  تبايني  ( وبدالل  رمضانالسكني   ي )العمماء، الموظفين، السعدي ، الصح ، شهداء الممحق، 

 %( عمى التوالي.53.8%، 54.5%، 62.5%، 62.5%، 63.3%، 63.6النسب بمغت )
 :الفئة الثالثة-3
%( مـن مجمـوع 51.8 ـذ  الفئـ  ) إجماليوقد بمح  ،%(25.1-%51 ذ  الفئ  بين ) تتراوح     

( أحيـــاء ســـكني   ـــي 8وقـــد ضـــمت )م)مـــت  ـــذ  الفئـــ  نصـــف حجـــم العينـــ ،  إذ، المتحركـــ  األســـر
في النسب بمح  تباين، الغدير، المعممجي، النقيب( وباإلسكان، الجمعي ، الممحق، العاملالعدال ، )
 ( عمى التوالي.%37.5، %41.9، %41، %42.9، %44.4، %45.5، %47.4، 51)
 :الفئة الرابعة-4

، وقد ضمت حيًا سكنيًا واحدًا %(، من مجموع األسر المتحرك 1) نسب   ذ  الفئ شكمت      
 %( عمى التوالي.25) الحر( وبنسب  بمغت )و و 
 

 

 مرة واحدة في قطاع الحيدري . ( التوزيع النسبي لمحراك58خريط  )
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 (.21جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر:  

 

 :مرتينالمتحركة سكنيًا  السر-2
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 األســر%( مــن مجمــوع 36.7) ( وبنســب  بمغــت138مــرتين )ركــت التــي تح األســربمــح عــدد      
السـكني  لؤلسـر التـي  األحياءبين  تباينٌ ( 59ويتض  من الخريط  )المتحرك  في قطاع الحيدري ، 

 :كاآلتيتحركت مرتين و 
 لى:و الفئة ال -4
%( مـن 52.9وقد شـكمت  ـذ  الفئـ  مـا نسـبته  ) ،%(37.6-%62.5 ذ  الفئ  بين ) تتراوح     

 األحيــاء( مــن 6وقــد ضــمت ) م)مــت  ــذ  الفئــ  نصــف حجــم العينــ ، إذ المتحركــ ، األســرمجمــوع 
ــــب، الممحــــق( وب، الغــــدير، اإلســــكانســــكني  )الحــــر، ال ــــاينالمعممجــــي، النقي ــــي النســــب بمغــــت  تب ف
 .( عمى التوالي%51%، %51، %51، %51.3، %57.1، 62.5)
 :ةالثانيالفئة -2
%( من مجموع 14.5وقد بمغت  ذ  الفئ  نسب  ) ،%(31.9-%37.5 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

السـكني   ـي )الصـح ، الجمعيـ ، شـهداء الممحـق،  األحيـاء( من 4المتحرك  ، وقد ضمت ) األسر
ــــ  رمضــــان ــــ ( وبدالل ــــي النســــب بمغــــت ) تبايني ــــى 34.6%، 36.4%، 36.4%، 37.5ف %( عم
 التوالي.

 :الفئة الثالثة-3
%( مـــن 29.7 ـــذ  الفئـــ  ) إجمـــاليوقـــد بمـــح  ،%(12.6-%31.8 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح     

ة، األسـر ، العممـاء، المـوظفين، العاملسكني   ي )( أحياء 6، وقد ضمت )المتحرك  األسرمجموع 
%، 25%، 25%، 26.7%، 27.3%، 31.8فـــــي النســـــب بمـــــح)  تبـــــاينالســـــعدي ، العدالـــــ ( وب

 %( عمى التوالي.25
 :الفئة الرابعة-4
أحيـاء مـن  ( 5، وقـد ضـمت )المتحركـ  األسـرمـن مجمـوع %(، 2.9) نسـب   ـذ  الفئـ شكمت     

%( 1.1%، 12.5البمدي ، القزوينيـ ، المعممـين، الحسـين( وبنسـب  بمغـت )ة، األسر )ضباط  سكني 
 عمى التوالي.

 أكثر: السر المتحركة ثالث مرات أو-3
%( مـــن 11.4) ( وبنســـب  بمغـــت43ركـــت )ـــبلث مـــرات أو أك)ـــر )التـــي تح األســـربمـــح عـــدد      

 نــاك تباينــًا مكانيــًا   ( إن 61ويتضــ  مــن الخريطــ  )المتحركــ  فــي قطــاع الحيدريــ ،  األســرمجمــوع 
 بين األحياء السكني  لؤلسر التي تحركت )بلث مرات أو أك)ر وكاآلتي:

 

 

 ( التوزيع النسبي لمحراك مرتين في قطاع الحيدري .59خريط  )
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 (.21جدول ) بياناتالمصدر: من عمل الباح)  اعتمادًا عمى  

 قطاع الحيدري .اك)ر في  وأ( التوزيع النسبي لمحراك )بلث مرات 61خريط  )



 واالسباب المؤدية لٌه في قطاع الحيدريةاتجاهات الحراك السكني الفصل الرابع ................ 

062 
 

 (.21جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 لى:و الفئة ال -1
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%( مــن 48.8وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  ) ،%(12.6-%25 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح     
 األحيــاء( مــن 3وقــد ضــمت ) ــذ  الفئــ  نصــف حجــم العينــ ،  شــكمت  إذ المتحركــ  األســرمجمــوع 

%( عمــى 18.2%، 21.8%، 25فــي النســب بمــح ) تبــاينً ، الجمعيــ ( وبالعامــلســكني  )العدالــ ، ال
 التوالي. 

 :ةالثانيالفئة -2
%( من مجموع 18.6وقد بمغت  ذ  الفئ  نسب  ) ،%(11.1-%12.5 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    

الســكني   ــي )االحــر، المعممــين، النقيــب، البمديــ (  األحيــاء( مــن 6المتحركــ ، وقــد ضــمت ) األســر
%( 11.5%، 12.2فــي النســب بمغــت ) تبــاين( وبرمضــان%(، )الســعدي ، 12.5وبمغــت نســبهم)
 عمى التوالي.

 :الفئة الثالثة-3
%( مـــن مجمـــوع 32.6 ـــذ  الفئـــ  ) إجمـــاليوقـــد بمـــح  ،%(1-%11 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح     

المـــوظفين، العممـــاء، المعممجـــي، شـــهداء أحيـــاء ســـكني   ـــي ) (6، وقـــد ضـــمت )المتحركـــ  األســـر
%، 7.7%، 9.1%، 9.1%، 9.1%، 11فــي النســب بمــح)  تبــاينالممحــق، الغــدير، الممحــق( وب

 %( عمى التوالي.5.6
 :الفئة الرابعة-4
أحيــاء مــن ( 6، وقــد ضــمت )المتحركــ  األســرمــن مجمــوع  ،%(1.1) نســب   ــذ  الفئــ شــكمت     

 %(. 1.1، الحسين، الصح ، القزويني ( وبنسب  بمغت )اإلسكانة، األسر ة، ضباط األسر ) سكني 
 :الحراك السكني في قطاع الحيدرية أسبابرابعًا: 
في تغيير تكوين االجتماعي لؤلحياء السـكني   اً مهم عامبلً عممي  الحراك السكني تشكل  إن       
مجتمــع ديناميكيــ ، وتكــون مصــدر جــذب بعــض فئــات  ــي عبــارة عــن منــاطق جغرافيــ   األحيــاءف
ــــق بتســــميته  ســــبابأل ــــذين يقيمــــون فيــــه  ،المســــتوى االقتصــــادي  واالجتمــــاعي أوموقعــــه  أوتتعم لم

تخمــق تجديــدًا حضــريًا  آخــر إلــىمــن مســكن  األســرحركــ   إنكــذلك  فــوالخــدمات التــي تتميــز بهــا 
 عديــدة حــداثأ  نـاكو  ســاننإلاالحــراك بم)ابـ  مســار طبيعـي فــي دورة حيـاة  ا يعـدإذداخـل المدينــ ، 

 أواجتماعيـ   أوديمغرافيـ   أواقتصـادي   أسـبابودوافع تسا م في  ذا الحراك منهـا  أسباببشري  و 
تســمى  أخــرىمنــاطق  إلــى (صــلينتقمــون مــن منطقــ  ا)أل كانســ ــذ  العوامــل تجعــل الو ، (1)ســكني  
 األحيـــاءة لمحـــراك بـــين األســـر يـــدفع  عديـــدة أســـباب أو اً واحـــد اً ربمـــا يكـــون ســـبب (الوصـــول)منـــاطق 
 في الحي نفسه . أوالسكني  

                                                           

1- Fattah, H. A. Salleh, A. G., Badarulzaman, N., & Ali, K. (2015). Factors 
affectin residential mobility among households in Penang, Malaysia. Procedia-
Social and Behavioral Sciences, 170, 516-526. 
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و ذا يعني عديدة  متغيرات  إلىلمحراك السكني في قطاع الحيدري ، يعود  سباباألتحديد  إن     
 تبايناً نتيج  لها، وي  ال)انيلى سببًا و و بعضها عمى بعض فقد تكون األ أ)رفقد ت ،ها ليست مستقم إن

الحـراك السـكني  أسـبابالدراسـ   تنـاولتفـي المدينـ ، و  آخـر إلـى كـانوالعوامل من م سباباألتأ)ير 
 في قطاع الحيدري  متم)م  بما يأتي: آخر إلىمن مسكن 

 :االقتصادية سبابال-4
 أوقوة التـرابط  إلىفتشير الدراسات ادي  التي تؤ)ر في الحراك السكني االقتص سباباألتتعدد      

المتحركــ  فــي  األســراالقتصــادي  مــن خــبلل معرفــ  العبلقــ   بــين  ســباباألو  كانســالعبلقــ  بــين ال
فع االقتصـادي  التـي تـد سـباباأل تبـاينت إذ، (1)االقتصـادي  المـؤ)رة فيهـا  سباباألالسكني  و  األحياء
عمـى مسـتوى معيشـ  الفـرد  من ا)ـاروما يتركه   ،األسرمستوى دخل الحراك منها تغيير  إلى األسر

كـذلك الحصـول  ة لمسـكنها،األسـر س ذلـك عمـى اختيـار ي  الحصـول عمـى الخـدمات ممـا يـنعككانمإ
لبحـث عـن اتشـمل  التـي ا من العوامل االقتصادي  المهمـ  و ، ومن )م بناؤ عمى قطع  أرض سكني 

نضــاع االقتصــادي  لؤلســرة، و أو مســكن جديــد وافضــل يــتبلءم مــع   عــامبلً العمــل  كــانالقــرب مــن م ا 
ــالقرب مــن م إذلمحــراك الســكني  اً مهمــ يقممهــا كمــا يقمــل  أوالعمــل نفقــات النقــل  كــانيــوفر الســكن ب

( والخريطـــ  22جـــدول )يبلحـــظ مـــن ال، (2)العمـــل  كـــانم إلـــىالســـكن  كـــانالوقــت المســـتغرق مـــن م
 االقتصــادي  ســباباأل  نتيجــ  الســكني  لؤلســر المتحركــ األحيــاءيــًا بــين كانم تباينــاً   نــاك إن( 61)

 :كاآلتي
  :لىو الفئة ال -4
%( مـــن 5.8وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته  ) ،%(46.3-%61 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح     

فـي النسـب بمغـت  تبـاينة( وباألسـر )المعممـين،  المتحرك ، وقد ضمت حيين سـكنيين األسرمجموع 
 %( عمى التوالي.%55.6، 61)
ــــالفئــــة -2 وقــــد بمغــــت  ــــذ  الفئــــ  نســــب   ،%(36.3-%46.2 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح: ةالثاني
الســكني   ــي )القزوينيــ ،  األحيــاء( مــن 8المتحركــ ، وقــد ضــمت ) األســر%( مــن مجمــوع 26.9)

ــــ ،  ــــ  بمغــــت اإلســــكان، رمضــــانالحســــين، العدال ، العممــــاء، المعممجــــي، الســــعدي ( وبنســــب مختمف
 %( عمى التوالي.37.5، %38.2%، %38.5، %41، %41، %41.7، %42.9، 46.2)

 .2122لمعام  ( التوزيع النسبي ألسباب الحراك السكني في قطاع الحيدري 22جدول )

                                                           
الجامعيررةسسررة،المث2ةللعررالمالمعاصررر،طالسرركانيالسرريدحسررين،الجارافيرراالسياسرريةواالقتصرراديةوانعرردن-1

2059ص،م0996للدراسا والنشروالتوزيع،بيرو ،

-1-Simmons, James W. "Changing residence in the city: a review of intra-urban 
mobility." Geographical Review (1968):p273.  
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اسم الحي  ت
 السكني

تتعمق في الحي  البيئي  االجتماعي  االقتصادي 
 السكني

مجموع 
 النسب  المئوي 

 %111 31.8 15.4 23 31.8 البمدي  1
 %111 41.7 1.1 33.3 25 الجمعي  2
 %111 28.5 1.1 28.6 42.9 الحسين 3
 %111 12.5 25 25 37.5 السعدي  4
 %111 26.5 17.6 17.6 38.2 المعممجي 5
 %111 26 16 24 34 الموظفين 6
 %111 26.7 13.3 26.7 33.3 النقيب 7
 %111 21 13.3 26.7 41 رمضان 8
 %111 11.1 11.1 55.6 22.2 ةاألسر ضباط  9
 %111 11 21 11 61 المعممين 11
 %111 23.8 15.2 24.8 36.2 الغدير 11
 %111 25.2 13.4 27.7 33.6 العامل 12
 %111 11.1 22.2 33.3 33.3 الحر 13
 %111 51 1.1 21 31 الصح  14
 %111 25 16.7 16.6 41.7 العدال  15
 %111 15.4 23 15.4 46.2 القزويني  16
 %111 1.1 11 33.3 55.6 ةاألسر  17
 %111 22.2 16.7 38.9 22.2 شهداء الممحق 18
 %111 23.1 15.4 31.7 31.8 ممحق 19
 %111 21 31 11 41 اإلسكان 21
 %111 15.4 15.4 31.7 38.5 العمماء 21
 %111 23.7 14.8 25.9 35.5 المجموع 22

 (.21ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 االقتصادي  في قطاع الحيدري . األسباب( التوزيع النسبي لؤلسر المتحرك  نتيج  61خريط  )
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 (.22جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 
 
 :الفئة الثالثة-3
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%( مــــن 62.4 ــــذ  الفئــــ  ) إجمــــاليوقــــد بمــــح  ،%(25.1-%36.2 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح    
وقـد ضـمت  شـكمت  ـذ  الفئـ  االكبـر أك)ـر مـن نصـف حجـم العينـ ،  إذ ،المتحركـ  األسـرمجموع 

، الحـــر، النقيـــب، البمديـــ ، الممحـــق، الصـــح ( العامـــلالغـــدير، المـــوظفين، ( أحيـــاء ســـكني   ـــي )8)
%، 31.8%، 33.3%، 33.3%، 33.6%، 34%، 36.2فــي النســب بمغــت ) تباينيــ وبداللــ  

 %( عمى التوالي.31
 :الفئة الرابعة-4
أحيـاء مـن ( 3، وقـد ضـمت )المتحركـ  األسـرمـن مجمـوع  ،%(1.1) نسـب   ـذ  الفئـ شكمت      

%( 22.2%، 22.2%، 25ة، شـــهداء الممحـــق( وبنســـب  بمغـــت )األســـر )الجمعيـــ ، ضـــباط  ســـكني 
 عمى التوالي.

 االجتماعية سبابال-2
تغييــر محــل ســكنهم ك)يــرة ومتداخمــ  ضــمن  إلــى كانســاالجتماعيــ  التــي تــدفع ال ســباباأل إن    

 كانسـتأ)يرًا في دفـع ال سباباألة من أك)ر األسر التحضر ودورة حياة  عامل إن إذالمدين  الواحدة، 
لمســـاكنها بمـــا يمبـــي الحاجـــات الســـكني   األســـرتغييـــر ســـكنهم، فالعمميـــ  الناتجـــ  مـــن تكييـــف  إلـــى

ة  ـي الدالـ  الرئيسـ  لهـذا األسـر ب تغييـر دورة ة الذي يصـاحاألسر المتولدة من التحوالت في تكوين 
فـراد يعنـي قمـ  حصـ  الفـرد مـن المسـاح  المشـيدة ة  وزيـادة عـدد األاألسر زيادة حجم  إن، (1)الحراك

 ســباباألفنســب  كبيــرة مــن الشــباب المتــزوج يســكن عنــد الــزواج فــي بيــت أبيــه، ومــن  ،فــي المســكن
العبلق  مع الجـار لهـا تـأ)ير نفسـي  ألن الجيرانعبلقات طيب  مع  بإقام  األسررغب   االجتماعي  

البيئـ  االجتماعيـ  والمسـتوى  إنعمى حياة الفرد  التي لها داللتها االجتماعي  عند اختيار السـكن، 
كــذلك يميــل الحــي،  كانســال)قــافي والحالــ  االقتصــادي  ودور ــا فــي اضــفاء الصــف  المعاشــي  عمــى 

واالقــارب مــن أجــل تمبيــ   األ ــليكــون قريبــًا مــن  إنلحراك واختيــار مســكن الســاكن عنــد التفكيــر بــا
 أواالحتياجـات االجتماعيـ  لــدى الفـرد بمــا يخـص التواصــل االجتمـاعي والمســاعدة فـي المناســبات 

، (2)جانـبقرباء من العون والمساعدة في  ذا الواأل األ ليقدم  إنعند حدوث مشكبلت وما يمكن 
نو  ة ضــمن الحــي الســكني األســر ة المتــزوج تــؤ)ر عمــى عمميــ  اســتقرار األســر لــرب  زواجيــ الحالــ  ال ا 

 أوأرمــل  أوة غيــر متــزوج األســر وتك)ــر مــن عمميــ  الحــراك الســكني، عمــى العكــس مــن كــون رب 
 (.3)عممي  الحراك من  لتقمفهذ  مطمق 

                                                           
 .96، ، مصدر سابق، صانسمم ند نعيس -1
 .221عباس عبد الحسن كاظم، مصدر سابق، ص-2
 أطروح ، م2115-1869السكني  في مدين  الناصري  عادل مكي عطي  الحجامي، التحميل الجغرافي  لموظيف  -3

 .131، صم2116دكتورا  ، كمي  اآلداب، جامع  البصرة، 
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الســـكني  لؤلســـر  األحيـــاءيـــًا بـــين كانم تباينـــاً   نـــاك إن( 62( والخريطـــ  )22جـــدول )يبلحـــظ مـــن ال
 :كاآلتياالجتماعي    سباباألالمتحرك  نتيج  

  :لىو الفئة ال -4
ضـباط ) حـيالمتحرك ، وقد تم)مت ب األسرمجموع  من ،%(3.6شكمت  ذ  الفئ  ما نسبته  )     

 %(.55.6بنسب  بمغت ) (ةاألسر 
 ةالثانيالفئة -2

%( من مجمـوع 21%(، وقد بمغت  ذ  الفئ  نسب  )28.7-%38.9تتراوح  ذ  الفئ  بين )      
( مـــن األحيـــاء الســـكني   ـــي )شـــهداء الممحـــق، األســـرة، الحـــر، 6األســـر المتحركـــ ، وقـــد ضـــمت )

%، 33.3%،33.3%، 33.3%، 38.9الجمعيــــ ، الممحــــق، العممــــاء( وبنســــب مختمفــــ  بمغــــت )
 ي.%( عمى التوال%31.7، 31.7

 :الفئة الثالثة-3
%( مــــن 66.7 ــــذ  الفئــــ  )%(، وقــــد بمــــح إجمــــالي 17.7-%28.6 ــــذ  الفئــــ  بــــين ) تتــــراوح    

( أحيـاء سـكني  9وقـد ضـمت )إذ شكمت  ذ  الفئ  نصـف حجـم العينـ ،  ، مجموع األسر المتحرك 
بداللــ  الحســين، العامــل، رمضـان، النقيــب، الســعدي ، الغــدير، المـوظفين، البمديــ ، الصــح ( و  ـي )

%، 24%، 24.8%، 25%، 26.6%، 26.6%، 27.7%،28.6تباينيـــ  فـــي النســـب بمغـــت )
 %( عمى التوالي.%21، 23
 :الفئة الرابعة-4
ـــراوح     ـــين ) تت ـــ  ب ـــ  مـــا نســـبته ) ،%(11-%17.6 ـــذ  الفئ %( مـــن 8.7وقـــد شـــكمت  ـــذ  الفئ

ـــ ، 5المتحركـــ ، وقـــد ضـــمت ) األســـرمجمـــوع  ـــ ، القزويني ـــاء ســـكني   ـــي )المعممجـــي، العدال ( أحي
%( عمى 11%، 11%، 15.4، %16.6%، 17.6بمغت ) متباين ، المعممين( وبنسب اإلسكان
 التوالي.

 :البيئية السباب-3
مـن آل)ار البيئي   درج  مهم   في الحراك السكني إذ إن بعض األحياء السـكني  تعـاني ل إن      

بيئ  غير صحي  ممو)  تشهد ا معظم الناس في صورة مطروح  مكشوف  لمنفايـات، أو فـي صـورة 
دخان أسود ينبعث من أحد المصانع، كذلك فإن بعض أنواع التموث قد ال تتسبب في تموث البيئ  

 بالفعل لكنها كفيم  بإضعاف متع  الحياة عند السكان.
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 في قطاع الحيدري . االجتماعي  سباباأل( التوزيع النسبي لؤلسر المتحرك  نتيج  62خريط  )

 (.22جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى مصدر: لا 
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فالضجي  المنبعث من حرك  المرور واآلالت والمولدات الكهربائي  وكذلك االصـوات الصـادرة مـن 
و ـذا ،(1)الباع  المتجولين كل  ذ  األسباب لها أ)ـر كبيـر عمـى المسـاكن التـي تكـون بـالقرب منهـا 

 ( يوضــ  فيهـا التــأ)يرات المحتممـ  لبيئــ  الحـي الســكني عمــىم2111مـا وجــد   فـي دراســ   جالسـتر)
الصـح  مـن خـبلل اال)ـار الضــارة مـن التعـرض لمضوضـاء والممو)ــات مـن األجهـزة وحركـ  المــرور 

أحيـاء  إلـىوالحـراك  اإلقامـ يـر محـل يكبيـر فـي تغ أ)ـركـل ذلـك لـه  الجـدرانوالقمام  والكتاب  عمى 
  نــاك إن( 63( والخريطــ  )22جــدول )يبلحــظ مــن ال ،(2)ســكني  تتــوفر فيهــا بيئــ  مناســب  لمعــيش

 :كاآلتيالبيئي   سباباألالسكني  لؤلسر المتحرك  نتيج   األحياءيًا بين كانم تبايناً 
  :لىو الفئة ال -4
مجمـوع  %( مـن12.7شكمت  ذ  الفئ  مـا نسـبته  )وقد  ،%(21.1-%31 ذ  الفئ  ) تتراوح     

، الســـعدي ، القزوينيـــ ، الحـــر( اإلســـكانالســـكني  ) األحيـــاء( مـــن 4المتحركـــ ، وقـــد ضـــمت ) األســـر
 %( عمى التوالي.22.2%، 23%، 25%، 31بمغت ) متباين وبنسب 

 :ةالثانيالفئة -2
%( مـن مجمـوع 56.9وقد بمغت  ـذ  الفئـ  نسـب  ) ،%(13.5-%21 ذ  الفئ  بين ) تتراوح     

الســكني   األحيــاء( مــن 9وقـد ضــمت ) م)مــت  ــذ  الفئـ  نصــف حجــم العينــ ،  إذ المتحركــ ، األسـر
 ي )المعممين، المعممجي، العدال ، شهداء الممحق، الموظفين، العمماء، الممحق، البمديـ ، الغـدير( 

%، 15.4%، 15.4%، 15.4%، 16%، 16.7%، 17.6%، 21وبنســـــــب مختمفـــــــ  بمغـــــــت )
 %( عمى التوالي.15
 :الفئة الثالثة-3
%( مـن مجمـوع 31.4الفئـ  )  ـذ  إجمـاليوقـد بمـح  ،%(1-%13.4 ذ  الفئ  بين ) تتراوح      

ـــ ، إذ ،المتحركـــ  األســـر ـــث حجـــم العين ـــ  )م ـــاء ســـكني   ـــي 5وقـــد ضـــمت ) شـــكمت  ـــذ  الفئ ( أحي
%، 13.4فــي النســب بمغــت ) تباينيــ ة( وبداللــ  األســر ة، األســر ، النقيــب، ضــباط رمضــان، العامــل)

 %( عمى التوالي.%11، %11.1، %13.3، 13.3
 :الفئة الرابعة-4
( أحيــاء 3المتحركــ ، وقــد ضــمت ) األســرمــن مجمــوع  ،%(7.9الفئــ  مــا نســبته )شــكمت  ــذ      

 ( عمى التوالي.%1.1ت نسبتهم )بمغو  )الصح ، الحسين، الجمعي (  سكني   ي
 في قطاع الحيدري . البيئي  سباباأل( التوزيع النسبي لؤلسر المتحرك  نتيج  63خريط  )

                                                           
 .17، صم2111، انعمسحر أمين حسين، موسوع  التموث البيئي، دار دجم ، -1

-2-Tatian, P. A., Kingsley, G. T., Parilla, J., & Pendall, R. (2012). Building 
successful neighborhoods. Washington, DC: What Works Collaborative.p21 
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 (.22جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 

 :تتعمق بالحي السكني أسباب-4
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مســتوى ال أو ،تتعمــق بموقعــه ســبابأل األســربعـض   الحــي الســكني مصــدر جــذب لئلقامــيعـد      
تخطــيط الشـــوارع الـــذي  أونمــط البنـــاء،  أوالـــذين يقيمــون فيـــه  كانســاالجتمـــاعي لم أواالقتصــادي 
قـد  آخر جانبالحي فضبًل عن طبيع  الخدمات التي تقدم في  ذا الحي السكني، ومن  يتميز فيه

، ومــن  ــذ  (1) خــرىاألســر لمقومــات فيفقــد صــف  القــوة والجــذب لؤلال يمتمــك الحــي الســكني  ــذ  ا
العمـل والمـدارس والبعـد عـن  كـانموقع الحي السكني غير مناسب من ناحي  بعـد   عـن م سباباأل

نمراكز الخدمات، و  كـذلك  وجـود تتصـف بعـدم الهـدوء واالزعـاج السـيما القديمـ ،  األحيـاءبعض  ا 
مـن فـي الحـي السـكني، وعـدم مبلءمـ  الحـي السـكني لممسـتوى االجتمـاعي المشاكل وعدم تـوفر األ

 ـذ  الخـدمات مـن أ ـم العناصـر  إن إذمـن البنـى التحتيـ    يساسـاأللؤلسرة، وعـدم تـوفر الخـدمات 
 أوت مدينــ  كانــالتــي تســهل مهمــ  أي مركــز حضــري لتأديــ  وظائفــه المختمفــ  بشــكل نــاج  ســواء أ

التـي سـكني  ال األحياءعن البحث عن  األسرتدفع وتشجع  سباباأل، كل  ذ  (2)منطق  تحيط بها 
( تـــم 64( والخريطـــ  )22يبلحــظ مـــن الجــدول )تتـــوفر فيهــا الخـــدمات، و  واألمــانتتصــف بالهـــدوء 

 :كاآلتيالتي تتعمق بالحي السكني  سباباألالمتحرك  نتيج   السكني  لؤلسر األحياءتصنيف 
  :لىو الفئة ال -4
مجمــوع  %( مــن7.9شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  )وقــد  ،%(31.9-%51 ــذ  الفئــ  ) تتــراوح    

بمغـت  متباينـ السـكني  )الصـح ، الجمعيـ ( وبنسـب  األحيـاء( من 2المتحرك ، وقد ضمت ) األسر
 %( عمى التوالي.%41.7، 51
 :ةالثانيالفئة -2

%( من مجموع 79.4وقد بمغت  ذ  الفئ  نسب  ) ،%(21.1-%31.8 ذ  الفئ  بين ) تتراوح    
الســـــكني   ـــــي )البمديـــــ ، الحســـــين، النقيـــــب،  األحيـــــاء( مـــــن 11المتحركـــــ ، وقـــــد ضـــــمت ) األســـــر

بمغــت  شــهداء الممحــق( وبنســب مختمفــ  ، العدالــ ، الغــدير، الممحــق،العامــلالمعممجــي، المــوظفين، 
(31.8 ،%28.5 ،%26.7 ،%26.5 ،%26 ،%25.2 ،%25 ،%23.8 ،%23.1 ،%

 %( عمى التوالي.22.2
 
 

 تتعمق بالحي السكني التي سباباأل( التوزيع النسبي لؤلسر المتحرك  نتيج  64خريط  )
 .في قطاع الحيدري 

                                                           
1
(، م2117-1997ي، تحميـــل جغرافـــي لمحـــراك الســـكني فـــي مدينـــ  الناصـــري  لممـــدة مـــن )نســـميع جـــبلب الســـهبل-

 .132مصدر سابق، ص
2199، صم1983المدين ، مطبع  جامع  بغداد، خالص االشعب و صباح محمود محمد، مورفولجي  -2
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 (.22جدول ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى لمصدر: ا

 :الفئة الثالثة-3
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 األسـر%( من مجمـوع 9.5 ذ  الفئ  ) إجماليوقد بمح  ،%(12.6-21 ذ  الفئ  بين ) تتراوح   
، القزوينيـــ ، العممـــاء( وبداللـــ  اإلســكان، رمضـــان( أحيــاء ســـكني   ـــي )4، وقـــد ضـــمت )المتحركــ 
 %( عمى التوالي.15.4%، 15.4%، 21%، 21في النسب بمغت ) تبايني 

 :الفئة الرابعة-4
( أحيـــاء 5وقـــد ضـــمت ) المتحركـــ  األســـرمـــن مجمـــوع  ،%(3.2شـــكمت  ـــذ  الفئـــ  مـــا نســـبته )   

%، 12.5)ت نســــبتهم بمغــــ ة( األســــر ة، الحــــر، المعممــــين، األســــر )الســــعدي ، ضــــباط  ســــكني   ــــي
 ( عمى التوالي.%1.1%، %11، %11.1، 11.1

 :الطفالالحراك السكني عمى  أثرخامسًا: 
 آخر إلىمن منزل  االنتقالعممي  الحراك السكني وما قد يكون فيها من فوائد كامن  وراء  إن     

 رب مـن مقــر العمـل والمــدراس وغير ــا،المكــوث بــالق أو ،مســاح  أكبـر كالحصـول عمــى مسـكن ذي
 أوبــين المســاكن قــد يحــدث تــأ)يرًا ســمبيًا  عديــدة مــراتالحــراك  إنإلــى  لكــن تشــير بعــض الدراســات

 األطفـــالفـــي المدرســـ  وقـــدرتهم عمـــى تكـــوين الصـــداقات وكـــذلك إصـــاب   األطفـــالعمـــى أداء يـــؤ)ر 
اكتسـاب الطفـل فـي المدرسـ  تجربـ  وخبـرة يكون ذات تأ)ير إيجابي يتم)ـل ب آخر جانبمن  بالتوتر
يبلحـظ مـن الجـدول  ،(1)الحـراك مخططـًا ومدروسـاً  كـان إذ أسـاليب تعميميـ  متطـورة السـيماو  جديدة

أطفـــالهم بعمميـــ   أ)رالســـكني  التـــي تتـــ األحيـــاءفـــي  األســـرتـــم تصـــنيف  ه  إنـــ( 65( والخريطـــ  )23)
 :كاآلتيالحراك السكني و 

  :لىو الفئة ال -4
مجمــوع  %( مــن8.7الفئــ  مــا نســبته  )شــكمت  ــذ  وقــد  ،%(37.6-41.9 ــذ  الفئــ  ) تتــراوح   

 %(.41.9المعممجي( بنسب  بمغت )بتم)مت ) أطفالهم بالحراك السكني، أ)رالتي تت األسر
 :ةالثانيالفئة -2
مجمـوع  مـن%( 46.6%( وقـد بمغـت  ـذ  الفئـ  نسـب  )27.4-%37.5تتراوح  ذ  الفئ  بين )   

( 5األسر التي تتأ)ر أطفالهم بالحراك السكني، إذ شكمت  ذ  الفئ  نصف المجتمـع، وقـد ضـمت )
من األحياء السكني   ي )الصح ، البمدي ، الموظفين، الجمعي ، العامل( وبتباين في النسب بمغت 

 %( عمى التوالي.%34.6، %36.4، %36.7، %37.5، 37.5)
 
 
 

                                                           

1-Murphey, D., Bandy, T., & Moore, K. A. (2012). Frequent residential mobility 

and young children's well-being (pp. 1-9). Washington, DC: Child Trends.p2. 
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 .2122لمعام  في قطاع الحيدري  اضطفالنفسيةبالحراكثرض التوزيعالنسبي23جدولة

 مجموع النسب  المئوي  كبل نعم الحي السكني ت

 %111 62.5 37.5 البمدي  1
 %111 63.6 36.4 الجمعي  2
 %111 111 1.1 الحسين 3
 %111 75 25 السعدي  4
 %111 59.1 41.9 المعممجي 5
 %111 63.3 36.7 الموظفين 6
 %111 111 1.1 النقيب 7
 %111 73.1 26.9 رمضان 8
 %111 87.5 12.5 ةاألسر ضباط  9
 %111 75 25 المعممين 11
 %111 73.1 26.9 الغدير 11
 %111 65.4 34.6 العامل 12
 %111 87.5 12.5 الحر 13
 %111 62.5 37.5 الصح  14
 %111 75 25 العدال  15
 %111 87.5 12.5 القزوين  16
 %111 111 1.1 ةاألسر  17
 %111 72.7 27.3 شهداء الممحق 18
 %111 78.8 22.2 الممحق 19
 %111 111 1.1 اإلسكان 21
 %111 81.8 18.2 العمماء 21

 %111 72.6 27.4 المجموع 
 (.22ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر: 
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 في قطاع الحيدري . اضطفالنفسيةالحراكبثرالتوزيعالنسبيض (65خريط  )

 (.23) جدول بياناتالباح)  اعتمادًا عمى عمل المصدر: 
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 :الفئة الثالثة-3
مجمـوع  من%( 41.7 ذ  الفئ  ) إجماليوقد بمح  ،%(12.6-%27.3بين ) ذ  الفئ   تتراوح   

السكني  )شهداء الممحق،  األحياء( من 8أطفالهم بالحراك السكني، وقد ضمت ) أ)رالتي تت األسر
 تباينيــ  فــي النســب بمــح، الغــدير، المعممــين، الســعدي ، العدالــ ، الممحــق، العممــاء( وبداللــ  رمضــان

 %( عمى التوالي.%18.2، %22.2، %25، %25، %25، %26.9، %26.9، 27.3)
 :الفئة الرابعة-4
مجمــوع  مــن%( 2.9%( وقــد شــكمت  ــذ  الفئــ  مــا نســبته  )1.1-%12.5 ــذ  الفئــ  ) تتــراوح    

الســــكني  )الحــــر،  األحيــــاء( مــــن 7أطفــــالهم بــــالحراك الســــكني، وقــــد ضــــمت ) أ)رالتــــي تتــــ األســــر
نسبهم  ة( بمحاألسر ، الحسين، اإلسكان)النقيب، %(،12.5ة( بمغت نسبهم )األسر القزويني ، ضباط 

(1.1.)   
 لمحراك السكني في قطاع الحيدرية.سادسًا: التوقعات المستقبمية 

المدين   إن، وبما األسرحسب ميول  ي في قطاع الحيدري  بتزايد وتنامالسكنظا ر الحراك  إن    
 إنالتـي تسـكن المسـكن مـع التطـور الزمنـي بمعنـى  األسـريـزداد تعـدد  إذفي حالـ  تغييـر مسـتمر، 

 تجـــانس، و ــذا يولــد عــدم أســرالحقاً )ــبلث  أوالمســكن ألســرة واحــدة تســكنه  اليــوم يصــب  ألســـرتين 
ي  والســـكني ، ممـــا يولـــد عـــدم االســـتقرار بـــالرفض لئلقامـــ  الدائمـــ  فـــي المســـكن كانســـالخصـــائص ال

ت المتاحـــ  اكانـــمالمســـتقبمي  فـــي تغيـــر الســـكن حســـب اإل، والرغبـــ  األســـرالحـــالي مـــن قبـــل بعـــض 
 األسـراتجا ـات  تباينـاً الجديد، كذلك تي  والمستقبمي  التي تفي بمتطمبات السكن آلتا األسرألرباب 

 تباينـــاً   نـــاك إن( 66( والخريطـــ  )24ويبلحـــظ فـــي الجـــدول ) لراغبـــ  بـــالحراك الســـكني مســـتقببًل،ا
 :كاآلتيالراغب  في الحراك السكني مستقببًل في قطاع الحيدري  و  األسرفي نسب اتجا ات  ياً كانم
 :لىو الفئة ال -4

مجمـوع  %( مـن52.4شكمت  ذ  الفئ  مـا نسـبته  )%(، وقد 8.2-%16.2تتراوح  ذ  الفئ  )    
ــــاء الســــكني   ــــالحراك الســــكني مســــتقببًل فــــي قطــــاع الحيدريــــ ، وقــــد ضــــمت األحي األســــر الراغبــــ  ب

ــــــي النســــــب بمغــــــت ) ــــــاين ف ــــــ ( وبتب %، 13.5%، 16.2)الحســــــين، المــــــوظفين، األســــــرة، الجمعي
 الي.%( عمى التو %11.8، 11.8

 
 
 
 

 .2122لمعام  ( التوزيع النسبي التجا ات الحراك السكني مستقببًل في قطاع الحيدري 24جدول )
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 اتجا ات الحراك السكني الحي السكني ت
 النسب  العدد

 3.2 6 البمدي  1
 11.8 21 الجمعي  2
 16.2 31 الحسين 3
 1.6 3 السعدي  4
 3.7 7 المعممجي 5
 13.5 25 الموظفين 6
 5.4 11 النقيب 7
 1.6 3 رمضان 8
 1.6 3 ةاألسر ضباط  9
 5.4 11 المعممين 11
 2.1 4 الغدير 11
 4.8 9 العامل 12
 8.1 15 الحر 13
 1.1 1 الصح  14
 1.1 1 العدال  15
 1.1 2 القزوين  16
 11.8 22 ةاألسر  17
 1 1 شهداء الممحق 18
 2.2 4 الممحق 19
 4.8 9 اإلسكان 21
 1.1 2 العمماء 21

 111 185 المجموع 

 (.23ممحق ) بياناتعمل الباح)  اعتمادًا عمى المصدر:     
 
 

 .( التوزيع النسبي التجا ات الحراك السكني مستقببًل في قطاع الحيدري 66خريط  )
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 9 24جدولةبيانا عملالباحثةاعتماداًعلسالمصدر?

  
 :ةالثانيالفئة -2
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مجمــوع  مــن%( 28.6%(، وقــد بمغــت  ــذ  الفئــ  نســب  )3.8-%8.1تتــراوح  ــذ  الفئــ  بــين )   
( مـــن األحيـــاء 5الراغبـــ  فـــي الحـــراك الســـكني مســـتقببل  فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت ) األســـر

ــــح  ــــ  تباينيــــ  فــــي النســــب بم الســــكني   ــــي )الحــــر، النقيــــب، المعممــــين، العممــــاء، اإلســــكان( وبدالل
 %( عمى التوالي.%4.8، %4.8، %5.4، %5.4، 8.1)
 :الفئة الثالثة-3
 مــن%( 11.4 ــذ  الفئــ  نســب  ) إجمــاليوقــد بمــح  ،%(1.7-%3.7 ــذ  الفئــ  بــين ) تتــراوح    

( مـــن 4فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت ) ي الحـــراك الســـكني مســـتقببلً الراغبـــ  فـــ األســـرمجمـــوع 
%، 2.2%، 3.2%، 3.7)المعممجي، البمديـ ، الممحـق، الغـدير( وبنسـب مختمفـ  بمغـت ) األحياء
 عمى التوالي. %(2.1
  :الفئة الرابعة-4
مجمـــوع  مـــن%( 7.6وقـــد بمغـــت  ـــذ  الفئـــ  نســـب  ) ،%(1.1-%1.6 ـــذ  الفئـــ  بـــين ) تتـــراوح   

 األحيـــاء( مـــن 8فـــي قطـــاع الحيدريـــ ، وقـــد ضـــمت ) لراغبـــ  فـــي الحـــراك الســـكني مســـتقببلً ا األســـر
%(، )العممـاء، وشـهداء الممحـق، 1.6، السـعدي ( بمغـت نسـبتهم )رمضـانة، األسـر السكني  )ضباط 

 %( عمى التوالي. 1.1%، 1,1%، 1%، 1.1في النسب بمح ) تبايناً العدال ، الصح ( ب
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 :االستنتاجات
 إذ كانسالسكني  في قطاع الحيدري  من حيث عدد ال األحياءبين  تبايناً   ناك إنالدراس   بينت-1

 األحيـاء أقـلت كانـحـين  عمـى( نسـم  3633) كانسـلى في عدد الو تصدر حي الغدير المرتب  األ
مــن  األحيــاء ــذ   تبــاين( نســم  وذلــك بســبب اخــتبلف و 254)حــي العدالــ   الســكانالســكني  بعــدد 

 في المستوى التعميمي والمهني. تباينحيث ك)افتها وعدد وحداتها السكني  فضبًل عن 
فـــي قطـــاع  األســـرالمتوســـط  الحجـــم  ـــي األك)ـــر حراكـــًا مـــن مجمـــوع  األســـر إنبينــت الدراســـ  -2

المتحركــ   األســر%( مــن مجمــوع 58.2المتوســط  الحجــم نســب  ) األســربمغــت نســب   إذالحيدريــ ، 
 %(.21الكبيرة شكمت نسبتها ) األسر%( و 21.7صغيرة الحجم )ال األسرفي حين بمغت 

( بمغــت نســب  ســنوات 11 )اك)ــر مــن مــدةالمتحركــ  خــبلل  األســركشــفت الدراســ  ارتفــاع نســب  -3
 %(.35.4نسب  ) (سنوات 11من ) أقل مدةالمتحرك  في  األسرحين بمغت  %( عمى64.6)
بمــح  إذالســكني  فــي قطــاع الحيدريــ   األحيــاءاغمــب الحــراك الســكني يــتم بــين  إنبينــت الدراســ  -4

%( 34.3المتحركـ  فـي الحـي نفسـه نسـب  ) األسرحين شكمت  عمى%(، 65.7عدد المتحركين )
 المتحرك . األسرمن مجموع 

 تبمغـ إذايجابـًا وسـمبًا  األطفـالعمـى نفسـي   أ)ـرلـه   كـانالحراك السكني  إنتض  من الدراس  آ-5
 أطفالهم . أ)رالذين ت األسر%( من مجموع 27.4وا بالحراك السكني )أ)ر الذين ت األطفالنسب  

حـين  عمـى%( 89.9بمغـت نسـبتهم ) إذ ـم ذكـور  األسـرغمـب أربـاب أ إن إلـىالدراس   أشارت-6
 .األسر%( من مجموع أرباب 11.1) اإلناثبمغت نسب  

ــذين  األســرأربــاب  إناظهــرت النتــائ  -7 (  ــم الفئــ  الــذين عامــاً 61-26أعمــار م مــن ) تتــراوحال
 25مـن ) أقـلحين بمغـت الفئـ  العمريـ   عمى(، 63.6بمغت نسبتهم ) إذيكون حراكهم بنسب  أكبر 

 .األسر%( من مجموع أرباب 26فأك)ر( نسب  )عامًا  61بمغت فئ  )و %( ، 11.4( نسب  )عاماً 
ضـــمن  ظـــا رة الحـــراك  المتـــزوجين يشـــكمون النســـب  األكبـــر األســـرأربـــاب  إنكشـــفت الدراســـ  -8

لــديهم شــهادات تتصــدر ا ممــن  يبحســب المســتوى التعميمــ%(، 84.3بمغــت نســبتهم ) إذالســكني 
 .األسر%( من مجموع أرباب 46.2بمغت النسب  ) إذمعا د وجامعات 

المتحرك  في قطاع الحيدري  تسكن مسـاكن  األسر%( من 51نسب  ) إننتائ  الدراس  توض  -9
األسـر الــ)بلث  %(، أمــا16.7تين السـاكنتين فــي مسـكن واحــد تبمـح )األســر أن حـين عمــى مسـتقم ، 

 %(.33.3لساكن  في مسكن واحد بمغت )
 إذالحراك السكني لؤلسر الذي تحركت مرة واحـدة شـكمت النسـب  االكبـر  إنأظهرت الدراس  -11

 األسـر%(، و 36.7المتحركـ  مـرتين بمغـت نسـب  ) األسـر أن حـين عمـى%(، 51.9بمغت نسـب  )
 .المنتقم  األسر%( من مجموع 11.4الذي تحركت )بلث مرات شكمت نسب  )
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لمحـــراك الســـكني جـــاءت فـــي مقدمـــ   ـــذ   عديـــدة أســـباب  نـــاك إنيتبـــين مـــن خـــبلل الدراســـ  11-
ــــم  ،%(35.5بمغــــت نســــبتهم ) إذاالقتصــــادي  االســــباب  ســــباباأل ــــ  بنســــب   ســــباباأل) االجتماعي
ــــالحي الســــكني بنســــب  ) أســــبابتميهــــا  ،%(25.9) ــــم  ،%(23.7تتعمــــق ب بيئيــــ  بنســــب   أســــباب)
(14.8. )% 

ــــ  يشــــكل النســــب  األكبــــر  إنكشــــفت الدراســــ  -12 ــــح  إذالحــــراك الســــكني داخــــل قطــــاع الحيدري بم
 األسـر%( مـن مجمـوع 36.9حين بمح الحراك السكني من خارج قطاع الحيدريـ  ) عمى%(، 63)

 المتحرك .
%(، 51.6م( شكمت نسب  )211-111المتحرك  والتي تبمح مساحتها ) األسرالمساكن  إن -13

م( بمغــت 111مــن ) أقــل)ــم مســاكن %(، 25فــأك)ر( بنســب  ) 211تميهــا المســاكن التــي مســاحتها )
 %(.23.4نسب  )
 %(.61.4بمغت نسب  ) إذطابقين في قطاع الحيدري   اظهرت الدراس  تصدر نمط بناء ذي-14
 يـــ  بمـــح عـــدد مالـــراغبين فـــي الحـــراك مســـتقببًل ضـــمن قطـــاع الحيدر  نســـب  إنبينـــت الدراســـ  -15
يميــه حــي المــوظفين بنســب   ،(16.2بمغــت ) إذ( أســرة، ســجل حــي الحســين النســب  االعمــى 185)
الســكني  التــي تمتــاز بمســاح  كبيــرة وتتــوفر فيهــا كافــ   األحيــاءنحــو  األســرتتوجــه  إذ%(، 13.5)

 المرافق والخدمات المجتمعي .

 

 

 

 

 

 

 :التوصيات
وتـــركيبهم الـــديمغرافي  ،كانســـالعمـــل عمـــى إجـــراء مســـوحات لقطـــاع الحيدريـــ  لمعرفـــ  عـــدد ال-1

 واالقتصادي واالجتماعي وحاجتهم من المساكن والخدمات.
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فـي مـن  القـروض والتسـديد ب جـال طويمـ  األمـد كافـ ،  التسهيبلت المتعمق  قيام الدول  بتوفير -2
كـون اسـعار الوحـدات السـكني  تـتبلءم مـع تي و اإلسـكانوالتسهيبلت المتعمق  مجـال االسـت)مار 

 دخل المواطن.
 معايير محددة من قبل الدول .ل اً وفق اإليجارتحديد أسعار -3
مناسـب   بأسعاروتكون  كاف ، لخدماتاالمجمعات السكني  متكامم  من مشاريع تكون  إنيجب -4

 واقساط منخفض .
سـكني  تكـون الوالمختمط عمى بنـاء المجمعـات  ،شركات القطاع الخاصضرورة  دعم وتشجيع -5

 مناسب . بأسعار
 خط  مدروس .ل اً قيام الجهات المعني  بتوزيع االراضي السكني  وفق-6
واقعهم لـــ  شـــامم  مـــن خـــبلل دراســـ الســـكني  األحيـــاءالعمـــل عمـــى تحســـين الخـــدمات فـــي بعـــض -7

 .في ذلكتمام به من خبلل برام  تسا م واال 
ظــ  كــرببلء بوضــع ضــوابط وشــروط صــارم  لمحــد مــن يرجــى مــن الحكومــ  المحميــ  فــي محاف-8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرببلء .   الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج مدين



 

 







والمراجعالمصادر



 المصادر والمراجع  

086 
 

 والمراجعالمصادر 

  :الكتب

، الطبع  ال)ال) ، دار النهض  العربي  لمطباع  والنشر، كانس، جغرافي  الفتحي محمد عيان  أبو-1
 .م1986بيروت، 

النهضــ  العربيــ ، بيـــروت، ، دار 1، طكانســ، دراســات فـــي جغرافيــ  الفتحــي محمــد عيانــ ابــو -2
 .م1978

 .م1983المدين ، مطبع  جامع  بغداد، ، مورفولجي  محمد صباح محمودو  عب خالصاالش-3
 .1976، مكتب  النهض  المصري ، القا رة،كانس، أسس عمم العبد زيدانالباقي -4
، عمــان، دار المنهجيــ ، 1، الخــدمات الضــروري  برؤيــ  جغرافيــ  معاصــرة، طفــواد بــن غضــبان-5

 .م2115االردن، 
 .م2111، الطبع  ال)ال) ، مطابع جامع  الموصل، كانس، جغرافي  الالحدي)ي طه حمادي-6
 .م1992ومراحل، مطابع قطر الوطني ، قطر،  أسموب، تخطيط المدن حسن عاطف حمزة-7
 .م2111، عمان، موسوع  التموث البيئي، دار دجم ، حسين سحر أمين-8
، 2ي  لمعــــالم المعاصــــر، طكانســــالجغرافيــــا السياســــي  واالقتصــــادي  و ال، الســــيد عــــدنانحســــين -9

 .م1996المؤسس  الجامعي  لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
والتطبيقــات، جامعــ  الممــك  األســاليب، المفــا يم و كانسـ، جغرافيــ  الالخريـف رشــود بــن محمــود-11

 م.2113سعود، الرياض، 
 م.1991، جغرافي  المدن، مطبع  التعميم العالي، الموصل، خطاب عادل عبداهلل-11
، عمــــان ، دار الفكــــر، ال)انيــــ، الطبعــــ  كانســــلجغرافيــــ  ال عامــــ ، اســــس الخفــــاف عبــــد عمــــي-12

 .م2117
 .م1986، جامع  البصرة، كانس، جغرافي  الالريحاني، عبد مخور الخفاف عبد عمي-13
لــى، دار و ، طبعــ  األاألطفــالة وتربيــ  األســر ، ، رســمي عبــد الممــك رســتمأحمــدالخولــدة ناصــرة -14

 .م2111، االردن، عمانالفكر، 
، الجـــزء الديموغرافيـــ الـــوطن العربي،)دراســـ  تحميميـــ  فـــي المشـــكبلت  كانســـ، نصـــورم الـــراوي-15
 .م2112ل، بيت الحكم ، بغداد، و األ
 م.2115مؤسس  الجامع ، االسكندري ، ، مشكبلت المدين ،حسين عبد الحميد رشوان-16
 .1963، ترجم  الدكتور محمد صبحي عبد الكريم، القا رة، كانسعمم ال رون  دنيس،-17
مؤسســـــات التنشـــــئ  االجتماعيـــــ ، منشـــــورات جامعـــــ  بـــــاجي مختـــــار، عنابـــــ ،  مـــــراد،زعيمـــــي -18

 .م2112
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 .م1981بغداد، ، دار المعرف ، 1ي، طكانسون، االحصاء الآخر زيني عبد الحسين و -19
 .م1985، دار المعارف، االسكندري ، كانس، المفصل في عمم الالسعدي عباس فاضل-21
، رمديريـ  دار الكتـب لمطباعـ  والنشـ، ال)ـاني، الجـزء كانسـ، جغرافيـ  الالسعدي عباس فاضل-21

 .م2112بغداد، 
 .147ص ،م1983 عمان، المطبع  االردني ، 2، مبادى الديموغرافيا، طن  فوزيأو سه-22
غرافيــــا وجغرافيــــا، الطبعــــ  و ديم كانســــ، محمــــد صــــبحي عبــــد الحكــــيم، الالســــيد غــــبلب محمــــد-23

 .م1998جمو المصري ، القا رة، ألنالسادس ، مكتب  ا
(، كانســعــالم ال إلـى)مــدخل  كانســ، جغرافيـا الالحبــيس محمــودو  نارة عمــي ســالم حميـدأو لشـو -24

 .م2111،نالى، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمو الطبع  األ
، كانســلجغرافيـ  ال الديموغرافيـ و الشـربوني محمـد عبــد الـرحمن ، االسـس  أحمـدصـادق دولـت 25

 .م1969جمو المصري ، القا رة، ألنمكتب  ا
 .م1989، دار المعرف  الجامعي ، االسكندري ، كانس، عمم اجتماع العبد الرزاق عمي26
 .م2111، لبنان، دار النهض  العربي ، 1، طكانس، جغرافي  العطوي عبداهلل-27
 .م1996، مطبع  دار الكتب، بغداد، الديموغرافي ، مبادى عمم عمي يونس حمادي-28
 .م2111، عمان، دار وائل لمنشر، 1، طالديموغرافي ، مبادئ عمم عمي يونس حمادي-29
االجتماعيـــ ، دار ، جغرافيـــ  المشـــكبلت عقمـــ  أحمـــدالمـــؤمني محمـــد  العمـــر مضـــر خميـــل و-31

 .م2111الكندي لمنشر والتوزيع، اربد، 
، العــاني، ترجمــ  حســن الخيــاط ومكــي محمــد عزيــز، مطبعــ  كانســجغرافيــ  الغارينــه جــاكين ، 31

 .م1974بغداد،
، عمـان، دار الصـفاء، 1ي والحضـري، طفـالري األرض، تخطـيط اسـتخدام محمد ع)مانغنيم -32

 .م2118
، دار الوفــــاء لمطباعــــ ، االســــكندري ، 1ظــــروف صــــعب ، ط ، اطفــــال فــــيفهمــــي محمــــد ســــيد-33

 م.2117
، مكتبــ  المجتمــع العربــي لمنشــر والتوزيــع، 1ي ، طكانســ، التربيــ  الالكبيســي عبــد المجيــد حميــد-34
 .م2111،ناعم
 .م2118، كان، بدون م2من منظور ديمغرافي، ط كانسمحمود عبلء سيد وزميبل ، ال-35
ة، مطبعــــ  المكتــــب الجــــامعي الحــــديث، اإلســــكندري ، األســــر و ، الــــزواج ي مصــــطفىإنالمســــمم-36

 .م1977
ــم المــنه  الجغرافــي (، مصــيمحي فتحــي محمــد-37 ، الجغرافيــ  البشــري  )بــين نظريــ  المعرفــ  وعم
 .م1994، مركز معالج  الو)ائق، القا رة، 2ط
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  .م2114ي، مطبع  دار السحب، القا رة، مصر، األسر ة والعبلج األسر ، المؤمن داليا-38
بغــــداد،  ، مطبعـــ  جامعـــ كانســـد، جغرافيـــ  اللهيتـــي صـــبري فـــارس و الجنـــابي صـــبلح حميـــ-39

 م.1982
 : الطاريح و الرسائل

ــــ  بغــــداد ضــــرورة ومشــــاكل(، رســــال  -1 ــــي مدين ــــولص )الســــكن العمــــودي ف ــــ  ب ــــائق حن بطــــرس ف
 .7.صم1999لمدراسات العميا، جامع  بغداد،  اإلقميميماجستير، مركز التخطيط الحضري 

لمتركيـــب االجتمـــاعي فـــي مدينـــ  البصـــرة، رســـال   يكـــانالم تبـــاينً ، الالجـــراح محمـــد ســـمير حمـــد-2
 .م2119كمي  التربي ، جامع  البصرة،  ماجستير،

الحــراك الســكني كديناميكيــ  حضــري  بقســنطين ، اطروحــ  دكتــورا ، كميــ  العمــوم  ،جغــار عايــدة-3
 .م2115قسطين  )الجزائر(، ، جامع  االخوة منتوري العمراني والتهيئ   األرض

-1869اصـري  ، التحميل الجغرافي  لموظيف  السـكني  فـي مدينـ  النالحجامي عادل مكي عطي -4
 .م2116، كمي  اآلداب، جامع  البصرة، ، أطروح  دكتورا م2115

، رسـال  ماجسـتير، كانسـالسـكني فـي مدينـ  الكـوت فـي جغرافيـ  ال االنتقـال،  نـد نعـيس سممان-5
 .م2115واسط، كمي  التربي ، جامع  

تحميـــل جغرافـــي لمحـــراك الســـكني فـــي مدينـــ  الناصـــري  لممـــدة ، ســـميع جـــبلب منســـي ينبلالســـه-6
 .م2119(، رسال  ماجستير، كمي  اآلداب، جامع  البصرة، م1997-2117)
لمؤشــــرات التنميـــ  البشــــري  فــــي  يكـــانالم تبــــاينً ، تحميــــل العبــــد صـــال  ع)مـــانصــــبلح  العـــاني-7

 .م2116بار، ألن، جامع  ااإلنساني بار، أطروح  دكتورا ، كمي  التربي  لمعموم ألنمحافظ  ا
ـــي أحمـــدالقيســـي مشـــتاق -8 ـــدخل فـــي محافظـــ  ا يكـــانالم، التحميـــل عم بـــار، رســـال  ألنلمســـتوى ال

 م.2121بار، ألنجامع  ا ،كمي  التربي  ماجستير،
، رسال  الماجسـتير، كميـ  اآلداب، جامعـ  ، التركيب االجتماعي لمدين  الزبيرمحمد رعد ياسين-9

 .م2112 عاماً البصرة، 
، الوظيفـــ  الســـكني  ومتطمباتهـــا مـــن الخـــدمات االجتماعيـــ  فـــي لموســـوي حســـنين مهـــدي تايـــها-11

 م.2119مدين  الهندي ، رسال  ماجستير، كمي  التربي ، جامع  كرببلء،
لمدين  كرببلء )دراس  في جغرافي  المدن(، رسال   ، الوظيف  السكني الميالي سمير فمي  حسن-11

 .م2115ابن رشد، جامع  بغداد،  -ماجستير، كمي  التربي 
لحركـــ  الهجـــرة الداخميـــ  واتجا اتهـــا فـــي محافظـــات  يكـــانالم، التحميـــل ناصـــر حســـين جعـــاز-12

 م.2113جامع  بغداد، ، أطروح  دكتورا ، كمي  اآلداب، م1997-1977سط لممدة و الفرات األ
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الســـــكني فـــــي مدينـــــ  ســـــوق الشـــــيوخ وافاقـــــه  لبلنتقـــــال، تحميـــــل الجغرافـــــي  ـــــادي بيـــــداء كـــــريم-13
 .م2121المستقبمي ، رسال  ماجستير، جامع  ذي قار، كمي  اآلداب، 

لمتركيــب التعميمــي فــي محافظــ  كــرببلء )دراســ  فــي  يكــانالم تبــاينلياســري جنــات رضــا، الا -14
 .م2115جامع  كرببلء، التربي ، (، كمي  كانسجغرافي  ال
 :المجالت

ـــيم فـــي البمـــدعبـــد الســـميع ســـيد أحمـــد-1 ـــيم الجـــامعي والعـــالي فـــي مصـــر، التعم  إن، وضـــعي  التعم
 .م1997، عمانالعربي ، منتدى الفكر العربي، 

ال والتفضـيل المهنـي لـدى االبنـاء، يـجأل، الحراك االجتماعي بـين افايز المجاليالبداينه ذياب و -2
 .م1996(، السن  الخامس ، مركز البحوث التربوي ، جامع  قطر،9التربوي ، العدد)مجم  البحوث 

و)ائقيـــ (،  تاريخيـــ )دراســـ   م1979-م1968فـــي العـــراق  ال)ـــانويالتعمـــيم  جاســـم محمـــد جـــواد،-3
 مجم  جامع  الكوف ، كمي  اآلداب.

الشــطرة لممـدة مــن) التحميـل الجغرافــي لمحـراك الســكني فـي مدينـ  الحجـامي عـادل مكــي عطيـ ، -4
(، قسـم الجغرافيـ ، كميـ  1(، العدد)1(، مجم  كمي  التربي  لمعموم الصرف ، المجمد)م1992-2112

 .2111التربي ، جامع  ذي قار،
 ســباباألالســكني فــي مدينــ  الريــاض، دراســ  االتجا ــات و  االنتقــال، الخريــف رشــود بــن محمــد-5

ـــ  الســـعودي ، جامعـــ  الممـــك ســـعود، ، الجمعيـــ  ال21والخصـــائص، بحـــوث جغرافيـــ ، العـــدد جغرافي
 .م1994الرياض، 

قــرارات الهجــرة داخــل المدينــ   والعوامــل المــؤ)رة فيهــا  واتخــاذ، صــنع رشــود بــن محمــد الخريــف-6
، قســـم الجغرافيـــ  بجامعـــ  م171دراســـ  لمحـــراك الســـكني بمدينـــ  الريـــاض، رســـائل جغرافيـــ ، العـــدد

 .م1994الكويت والجمعي  الجغرافي  الكويتي ،
(، 38، األطــر المفا يميــ  لمحــراك الســكني، مجمــ  الخمــي  العربــي، المجمــد)خمــف مــريم خيــر اهلل-7

 .م2111(، قسم الدراسات التاريخي  والجغرافي ، مركز دراسات الخمي  العربي، 4-3العدد)
، 2113العشـوائي  فـي مدينـ  الزبيـر بعـد  األحيـاء، الحـراك السـكني باتجـا  خمـف مـريم خيـر اهلل-8
مركـــز التطـــور  -ل لنقابـــ  االكـــاديميين العـــراقيينو حـــث منشـــور ضـــمن مـــؤتمر العممـــي الـــدولي األب

 .2119شباط(، 12-11االستراتيجي واالكاديمي، جامع  د وك، )
، الهجــــرة الداخميــــ  مفــــا يم ومقــــاييس، المعهــــد العربــــي لمتــــدريب والبحــــوث خالــــد ز ــــدي خواجــــ -9

 .مقاييس الهجرة الداخمي  اإلحصائي 
فـــي حضــر محافظـــ   الديموغرافيــ يتـــام ، خصــائص األدنيــا يـــونسرســن نـــاجي ســهم و رجـــا  -11

 .م2113، 14(، مجم  كمي  التربي ، واسط، العددكانسواسط )دراس  في جغرافي  ال
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ق، مجمــ  ا  الغربيــ  فــي العــر بوالتنميــ  فــي محافظــات الهضــ كانســ، الالســعدي عبــاس فاضــل-11
 .م2115_م2114 ، ال)انيف ، السن  السدير، كمي  اآلداب ، جامع  الكو 

(، بحــث منشــور م2116-م2111، الحــراك الســكني فــي المدينــ  المنــورة )عبــدة أشــرف عمــي-12
 .م2117 (،96الجغرافي  المصري ، العدد ) مجم  الجمعي 

بــار وافاقــه المســتقبمي ، مجمــ  جامعــ  ألنالحضــري فــي محافظــ  ا اإلســكان، حســن أحمــدعــواد -13
 .2112 حزيران، قسم الجغرافي ، كمي  التربي  لمبنات، ال)اني، العدد اإلنساني بار لمعموم ألنا

-م1971، االخــتبلالت الهيكميــ  فــي االقتصــاد العراقــي لمفتــرة ي خمــيس خمــف موســىو االفهــد-14
ـــــوم م1999 ـــــ  العم ـــــد األألنواالقتصـــــادي  ، جامعـــــ  ا اإلنســـــاني ، مجم ـــــار،  المجم (، 1ل، العـــــدد)و ب
 .م2112

، دار القمـم لمنشـر اإلنساني ، دراس  عن الطبلق، مركز دراسات الو)ائق ابتسام فهد القحطاني-15
 .م2112والتوزيع، الكويت، 

 عـامل العمرانـي  فـي تخطيطهـا أ)ـر ي لمدينـ  البصـرة و كانس، الوضع الكاظم عباس عبد الحسن-16
 .م2115(، 39جامع  البصرة، العدد)، مجم  آداب البصرة، م2113

، ومحمــد ســمير حمــد، الحــراك الســكني ومتغيراتــه االجتماعيــ  فــي عبــد الحســنكــاظم عبــاس -17
(، كميـــــ  اآلداب، جامعـــــ  البصـــــرة، 54(، العـــــدد)2مدينـــــ  البصـــــرة، مجمـــــ  أداب البصـــــرة، المجمـــــد)

 .م2111
، الضـــوابط االجتماعيـــ  واالقتصـــادي  المـــؤ)رة فـــي الطمـــب عمـــى الســـكن، مجمـــ  وليـــدالمنـــيس  -18

 .م1985، جامع  الكويت، 42الجزيرة العربي ، العدددراسات الخمي  العربي و 
، 1997-1987ســط و يم الفــرات األأقمــ  فــي العاممــ، تغيــر توزيــع القــوى زناصــر حســين جعــا-19

 م.2115(، 4-3)العددان(، 8، المجمد)اإلنساني مجم  القادسي  لمعموم 
(، العـدد 1المجمـد)، حـق السـكني، مجمـ  جامعـ  تكريـت لمحقـوق، ضحى محمد سـعيد ناالنعم-21
 .م2116ل، ايمول و األ
الســـكني فـــي قـــرى االحســـاء  االنتقـــالالحكـــومي ونتـــائ   اإلســـكان، يوســـف محمـــد بـــن طـــا ر-21

( قســم الجغرافيــ  بجامعــ  الممــك ســعود، 271بالمممكــ  العربيــ  الســعودي ، رســائل جغرافيــ ، العــدد)
 .م2112

 
 
 

   التقارير
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 .م2113والتعميم والتنمي ،  سكانتقرير لؤلمم المتحدة، ال-1

 المطبوعات الحكومية

  لمســكان والمســاكن، عامــالتعــداد العــام لمســكان والمســاكن، وزارة البمــديات، دائــرة االحصــاءات ال-1
 .م2114المممك  االردني  الهاشمي ، 

جمئوريررةالعررراق،وزارةالتخطرريطالجئررازالمركررزيلإلحصرراء،مديريررةإحصرراءا البنرراء-2

 .م2000إحصاءا أبنيةالقطاعالخاص،،دوالتشيي
 المصادر بالمغة االنكميزية
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غير  بيانات) م2121 عامقائم  المخاتير ل بياناتمحافظ  كرببلء، قائمقامي  كرببلء، -1
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 ةاناستب ةاستمارة0ملحقة

 

خيالمواطن99999999أختيالمواطنةأ

الحيدريةمدينرةةالحراكالسكنيفيقطاعاصةبرسالةالماجستيرالموسومةبهذهاالستمارةخ

تكررونإنلررذانرجرروبسرررية،بيانررا الء وهرريضغررراوالبحررثالعلمرريفقررط،وسررتعاملكررربال

9تعاونكمجابتكمدقيقةوبشكلعلميوموضوعيشاكرينإ

رنوريسعيدعامالباحثة?نور



أوبعروالكلمرا ،جابتركوقردتتطلرباالجابرةالمناسربإلكرانالمفي √مالحظة/ضععالمةة

رقاميرجسكتابتئا9اض

 ية لقطاع الحيدرية (كانسخصائص الال)

اسمالحيالسكني6-999999999999999999

999999999اإلناثة9999999عدداضسرالجنس/عددالذكورفي-7

فأكثر6999999999;5999999999;-:999999996أقلسنةف69ةدوناضسرفرادأالعمر/عدد-8

وية9999999إنةبمستوىاالبتدا يةفمادون99999999ثاضسرالمستوىالتعليمي/عددافراد9

تعليمجامعي9999999

999999999999العاطلونعنالعملةالطلبة9999999الموظفوناضسرالتركيبالوظيفي/عددافراد-:

كاسب999999999ربةبي 99999

دينار؟الالدخلالشئريلألسرةبعملة-;

 فأكثرة 56:-ة ج55:-7:6-ألفة ب7:5منأقل-أ

فيالمسكن؟اضسرعدد->

ة فاكثرثالثأسر-جأسرتانة ،-بأسرةواحدةة ،-أ

ةفيالمسكن؟اضسرنوع-=

9 أفراد8-6سرةصايرةةأ-أ

 أفراد;-9سرةمتوسطةةأ-ب

فأكثر أفراد9>سرةكبيرةةأ-ج
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ة؟اضسرجنسرب-<

ة أأنثس-بذكرة ،-أ

ة؟اضسرعمررب-65

فأكثرة 69;-جسنةة ،5;-;7من-سنةة ،ب:7منأقل-أ

ة؟اضسرالتحصيلالدراسيلرب-66

معاهدوجامعا ة-هيةة ،إعداد-دمتوسطةة ،-،جابتدا يةة -ميةيقرأويكتب ة ،با-أ

 

ةاضسرلربزواجيةالحالةال-67

أرملة -دمطلقة ،-متزوجة ،ج-أعزبة ،ب-أ

السكنيةفيقطاعالحيدرية؟اضحياءحراكسكنيحدثلألسربينآخر-68

سنوا ة 659أكثرمن-سنوا ة ،ب65منأقل-أ

السكنالسابق99999999999كانم-69

السكنالحالي99999999999كانم-:6

عددمرا الحراك؟-;6

جثالثمرا فأكثرمرتان،-مرةواحدةة ،ب-أ

الة ،هلحدثلألسرةحراكسكنيفيالحينفسه؟نعمة ->6

الة ،؟نعمة اضطفالالحراكالسكنيعلسنفسيةأثرهل-=6

داخلالحينفسه أوالسكنيةاضحياءالحراكبينكانالحراكالسكنيةسواءأسباب-<6

 اختيار*ةيمكنتأشيرأكثرمن

 قتصادية اال األسبابال: أو

الدخلة تايرمستوى-هاة بالحصولعلسقطعةأرووتمبناث-أ

شراءمسكنة -ة داإليجارارتفاع-ج

شاءمحال تجاريةبالقربمنالمسكنإن-العملة وكانالقربمنم-ه
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 االجتماعية  األسباب: يا  انث

قاربة واضاضهلبعدالمسكنعن-ةة باضسرزيادةحجم-أ

ة الجيرانمعاالنسجامعدم-عدمالشعوربالخصوصيةة د-ج

ة زواجيةتايرالحالةال-ه

 بيئية ال األسباب:  رابعا  

الصناعا  ة ودخانتربةتلوثالئواءةبسببالاازا واض-أ

وجودمياهجوفيةفيه ة أوتلوثالمياهةقربمسكنمنالبزل-ب

صناعيةوسماعا الباعةالمتجولين ة واآلال ضوضاءمركبا النقلالتلوثالسمعية-ج

ترني  ة ضنتلوثاالشعاعيةبسبباالشعاعا التيتصدرمنابراجاال-د

واالسالك ة إعالنيةالبصريةغيرجذابةمثللوحا ةالعناصرتلوثالبصريال-ه

أكثرمنسببمماسبقة -و

 تتعلق بالحي السكني  أسباب: رابعا  

موقعالحيالسكنيغيرمناسبة -أ

عدمهدوءالحيالسكنية -ب

عدمتوفرالخدما فيالحيالسكنية -ج

الحيالسكنية المشاكلوعدمتوافراالمنفي-د

الحيالسكنيللمستوىاالجتماعيلألسرةة مالءمةعدم-ه

قربالمسكنمنوسا لالنقلة -و

قدمالمسكنة -ي

منمواقفالسيارا ة المعاناة-ز

المسكنة صار-د
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 خصائص المساكن 

ملكيةالسكن?-75

أخرى-جرة ،ايجا-،بملكة -أ

نوعالمسكن?-76

مشتمل-ج،شقهة -بدارة ،-أ

عددالطوابق-77

أكثرمنطابقينة -جطابقينة ،-طابقة ،ب-أ

مساحةالمسكن?-78

فاكثرة 756-جمة ،755م_655-مة ،ب655منأقل-أ

الارفالكلي?عدد-79

ة ثالثغرف-جة ،غرفتين-بغرفةة ،-أ

مستقبال؟اإليئالسكنيةفيقطاعالحيدريةترغببالحراكاضحياءأي-:7
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( حجم العين  في قطاع الحيدري  مدين  كرببلء.2ممحق )

 عدد االستمارات النسب  % األسرعدد  األحياء ت
 8 2 394 الحر 1
 8 2 393 البمدي  2
 31 8 1425 الموظفين 3
 26 7 1173 رمضان 4
 8 2 321 النقيب 5
 8 2 393 المعممين 6
 78 21 3633 الغدير 7
 78 21 3494 العامل 8
 11 3 561 العمماء 9
 22 6 1111 المعممجي 11
 18 5 841 ممحق 11
 11 3 561 الجمعي  12
 7 2 258 اإلسكان 13
 4 1 188 الحسين 14
 8 2 294 القزوينه 15
 8 2 294 السعدي  16
 11 3 464 شهداء الممحق 17
 8 2 283 ةاألسر  18
 8 2 283 ةاألسر ضباط  19
 8 2 312 الصح  21
 8 2 254 العدال  21

 376 111 16815 المجموع 


 االستمارات  في كل حي .عمل الباح)  اعتمادًا عمى المعادل  المستخدم  في استخراج عدد المصدر: 

(.ةغير منشور  بيانات) م2121 عامقائم  المخاتير ل بياناتمحافظ  كرببلء، قائمقامي  كرببلء، -
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 .لتركيب العمريا( 3ممحق )

 التركيب العمري
 61-15من  عاماً  14من  أقل اسم الحي السكني ت

 عاماً 
 المجموع عاماً  فأك)ر 61

 43 6 25 12 البمدي  1
 56 4 41 11 الجمعي  -2
 21 2 14 5 الحسين 3
 34 1 25 9 السعدي  4
 125 7 87 31 المعممجي 5
 167 13 111 43 الموظفين 6
 49 1 36 12 النقيب 7
 127 13 83 31 رمضان 8
 34 5 16 13 ةاألسر ضباط  9
 42 3 24 15 المعممين 11
 476 23 318 135 الغدير 11
 524 55 329 141 العامل 12
 55 6 32 17 الحر 13
 51 2 35 13 الصح  14
 49 2 33 14 العدال  15
 43 2 31 11 القزوين  16
 48 3 34 11 ةاألسر  17
 69 9 31 29 شهداء الممحق 18
 129 11 81 38 الممحق 19
 48 2 34 12 اإلسكان 21
 53 3 32 18 العمماء 21
 2242 171 1451 621 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: 
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 ( التركيب التعميمي.4ممحق )

 التركيب التعميمي
اسم الحي  ت

 السكني
 االبتدائي
 

 ويانال)
 

 جامعيال
 

 العدد الكمي
 

 19 9 6 4 البمدي  1
 24 3 9 12 الجمعي  2
 12 1 8 4 الحسين 3
 11 1 4 5 السعدي  4
 61 21 25 15 المعممجي 5
 81 26 31 24 الموظفين 6
 15 2 3 11 النقيب 7
 51 11 16 23 رمضان 8
 11 1 3 7 ةاألسر ضباط  9
 12 2 4 6 المعممين 11
 151 41 54 55 الغدير 11
 211 44 61 96 العامل 12
 26 5 12 9 الحر 13
 12 2 3 7 الصح  14
 21 1 4 15 العدال  15
 11 2 5 3 القزوين  16
 12 2 4 6 ةاألسر  17
 25 7 5 13 شهداء الممحق 18
 61 15 21 24 الممحق 19
 21 8 5 7 اإلسكان 21
 22 4 5 13 العمماء 21
 849 215 286 358 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: 
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 ( التركيب االقتصادي )الدخل(.5ممحق )

 251)من  أقل اسم الحي السكني  ت
 ألف دينار(

 

-251)من 
 ألف دينار(511

 فأك)ر(500
 ألف دينار(

 العدد الكمي 

  
 8 5 3 1 البمدي  1
 11 11 1 1 الجمعي  2
 4 2 1 1 الحسين 3
 8 7 1 1 السعدي  4
 22 12 7 3 المعممجي 5
 31 19 8 3 الموظفين 6
 8 8 1 1 النقيب 7
 26 22 4 1 رمضان 8
 8 7 1 1 ةاألسر ضباط  9
 8 8 1 1 المعممين 11
 78 61 14 4 الغدير 11
 78 56 18 4 العامل 12
 8 3 4 1 الحر 13
 8 7 1 1 الصح  14
 8 4 3 1 العدال  15
 8 6 1 1 القزوين  16
 8 7 1 1 ةاألسر  17
 11 9 2 1 شهداء الممحق 18
 18 13 4 1 الممحق 19
 7 6 1 1 اإلسكان 21
 11 8 2 1 العمماء 21
 376 281 75 21 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس   المصدر:
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 ( التركيب الوظيفي.6ممحق )

اسم الحي  ت
 السكني

 ونعاطمال ونالموظف ب الطم
 عن العمل

 اترب
 وتبيال

 العدد الكمي  سبكال

 36 2 1 1 14 19 البمدي  1
 61 5 1 5 25 24 الجمعي  2
 21 1 1 2 5 12 الحسين 3
 21 2 2 1 5 11 السعدي  4
 97 5 11 2 21 61 المعممجي 5
 149 14 17 8 31 81 الموظفين 6
 32 1 4 2 11 15 النقيب 7
 93 2 11 1 31 51 رمضان 8
 26 1 6 1 9 11 ةاألسر ضباط  9
 33 1 4 2 14 12 المعممين 11
 338 33 61 15 81 151 الغدير 11
 381 63 61 12 45 211 العامل 12
 46 3 8 1 9 26 الحر 13
 38 6 5 1 14 12 الصح  14
 38 5 5 2 6 21 العدال  15
 29 4 4 1 11 11 القزوين  16
 35 4 4 7 8 12 ةاألسر  17
 53 7 7 2 12 25 شهداء الممحق 18
 115 7 5 3 31 61 الممحق 19
 41 2 1 1 16 21 اإلسكان 21
 43 5 4 1 11 22 العمماء 21
 1712 172 219 67 415 849 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس   المصدر:
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 ة.األسر ( حجم 7ممحق)

 العدد الكمي  كبيرةال متوسط ال صغيرةال اسم الحي السكني  ت
 8 1 6 2 البمدي  1
 11 2 7 2 الجمعي  2
 4 1 4 1 الحسين 3
 8 1 4 4 السعدي  4
 22 5 14 3 المعممجي 5
 31 5 17 8 الموظفين 6
 8 1 5 2 النقيب 7
 26 3 17 6 رمضان 8
 8 1 5 3 ةاألسر ضباط  9
 8 1 6 2 المعممين 11
 78 19 47 12 الغدير 11
 78 23 43 12 العامل 12
 8 4 4 1 الحر 13
 8 1 3 4 الصح  14
 8 2 5 1 العدال  15
 8 1 4 3 القزوين  16
 8 1 5 2 ةاألسر  17
 11 1 7 3 شهداء الممحق 18
 18 8 7 3 الممحق 19
 7 3 3 2 اإلسكان 21
 11 1 6 5 العمماء 21
 376 79 219 78 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: 
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 في المسكن. األسر( عدد 8ممحق )

 

 العدد الكمي  )بلث أسر انأسرت أسرة واحدة اسم الحي السكني  ت

 8 1 1 8 البمدي  1
 11 1 2 9 الجمعي  2
 4 1 1 4 الحسين 3
 8 1 1 8 السعدي  4
 22 2 1 21 المعممجي 5
 31 1 1 28 الموظفين 6
 8 1 3 5 النقيب 7
 26 1 1 25 رمضان 8
 8 1 1 8 ةاألسر ضباط  9
 8 1 1 8 المعممين 11
 78 5 5 68 الغدير 11
 78 7 7 64 العامل 12
 8 1 2 5 الحر 13
 8 1 4 4 الصح  14
 8 1 2 6 العدال  15
 8 1 1 7 القزوين  16
 8 1 1 7 ةاألسر  17
 11 1 1 11 شهداء الممحق 18
 18 6 3 9 الممحق 19
 7 1 1 6 اإلسكان 21
 11 1 1 11 العمماء 21
 376 24 32 321 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس   المصدر:
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 ة.األسر ( الفئات العمري  لرب 9ممحق )

 25من  أقل السكنيالحي  ت
 عاماً 

 المجموع فأك)ر 61 عاماً  26-61

 8 2 6 1 البمدي  1
 11 5 5 1 الجمعي  2
 4 1 4 1 الحسين 3
 8 2 6 1 السعدي  4
 22 3 16 3 المعممجي 5
 31 5 21 5 الموظفين 6
 8 3 4 1 النقيب 7
 26 11 13 3 رمضان 8
 8 3 5 1 ةاألسر ضباط  9
 8 3 4 1 المعممين 11
 78 19 52 7 الغدير 11
 78 25 43 11 العامل 12
 8 2 5 1 الحر 13
 8 1 7 1 الصح  14
 8 2 6 1 العدال  15
 8 3 3 2 القزوين  16
 8 2 5 1 ةاألسر  17
 11 2 7 2 شهداء الممحق 18
 18 4 13 1 الممحق 19
 7 2 5 1 اإلسكان 21
 11 1 9 2 العمماء 21
 376 98 238 41 المجموع 

 الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: 
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 ة.األسر (الحال  التعميمي  لرب 11ممحق )

أمي )يقرا  الحي السكني ت
 ويكتب(

معا د  ي إعداد متوسط  االبتدائي 
 والجامعات

 المجموع

 8 4 2 1 1 1 البمدي  1
 11 9 1 1 1 1 الجمعي  2
 4 3 1 1 1 1 الحسين 3
 8 5 1 1 1 1 السعدي  4
 22 13 4 1 4 1 المعممجي 5
 31 19 5 1 1 4 الموظفين 6
 8 7 1 1 1 1 النقيب 7
 26 17 4 3 1 1 رمضان 8
 8 6 1 1 2 1 ةاألسر ضباط  9
 8 5 2 1 1 1 المعممين 11
 78 19 15 21 14 9 الغدير 11
 78 31 19 15 11 3 العامل 12
 8 2 3 1 2 1 الحر 13
 8 3 3 2 1 1 الصح  14
 8 2 3 1 2 1 العدال  15
 8 3 2 1 1 1 القزوين  16
 8 5 2 1 1 1 ةاألسر  17
 11 8 2 1 1 1 شهداء الممحق 18
 18 5 3 3 5 2 الممحق 19
 7 2 4 1 1 1 اإلسكان 21
 6 6 3 1 1 1 العمماء 21
 376 173 79 52 48 24 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: 
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 .األسرلرب  زواجي ( الحال  ال11ممحق )

 المجموع متزوج أرمل مطمق أعزب الحي السكني ت
 8 6 1 1 1 البمدي  1
 11 9 1 1 1 الجمعي  2
 4 4 1 1 1 الحسين 3
 8 8 1 1 1 السعدي  4
 22 17 1 2 2 المعممجي 5
 31 22 5 1 2 الموظفين 6
 8 7 1 1 1 النقيب 7
 26 22 1 1 3 رمضان 8
 8 7 1 1 1 ةاألسر ضباط  9
 8 5 1 2 1 المعممين 11
 78 66 6 4 2 الغدير 11
 78 68 5 3 2 العامل 12
 8 8 1 1 1 الحر 13
 8 7 1 1 1 الصح  14
 8 8 1 1 1 العدال  15
 8 6 1 1 1 القزوين  16
 8 6 1 1 1 ةاألسر  17
 11 8 1 2 1 شهداء الممحق 18
 18 15 2 1 1 الممحق 19
 7 6 1 1 1 اإلسكان 21
 11 11 1 1 1 العمماء 21
 376 317 27 18 14 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: 
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 ( ممكي  المسكن.12ممحق )

 المجموع أخرى ايجار ممك الحي السكني ت
 8 1 1 8 البمدي  1
 11 1 2 9 الجمعي  2
 4 1 1 4 الحسين 3
 8 1 2 6 السعدي  4
 22 2 2 18 المعممجي 5
 31 3 2 25 الموظفين 6
 8 1 1 7 النقيب 7
 26 1 2 23 رمضان 8
 8 1 1 8 ةاألسر ضباط  9
 8 1 1 7 المعممين 11
 78 6 13 59 الغدير 11
 78 15 13 51 العامل 12
 8 1 1 7 الحر 13
 8 1 2 6 الصح  14
 8 1 2 6 العدال  15
 8 1 1 7 القزوين  16
 8 1 1 6 ةاألسر  17
 11 1 2 8 شهداء الممحق 18
 18 2 3 13 الممحق 19
 7 1 1 7 اإلسكان 21
 11 1 1 11 العمماء 21
 376 31 51 295 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر:       
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 ( مساح  المسكن.13ممحق )

من  أقل الحي السكني ت
 م111

 المجموع فأك)ر211 م111-211

 8 4 4 1 البمدي  1
 11 1 8 2 الجمعي  2
 4 2 2 1 الحسين 3
 8 1 5 3 السعدي  4
 22 6 12 4 المعممجي 5
 31 18 8 4 الموظفين 6
 8 2 4 2 النقيب 7
 26 4 15 7 رمضان 8
 8 4 4 1 ةاألسر ضباط  9
 8 3 3 2 المعممين 11
 78 15 41 22 الغدير 11
 78 21 35 23 العامل 12
 8 1 5 2 الحر 13
 8 2 4 2 الصح  14
 8 2 5 1 العدال  15
 8 1 6 2 القزوين  16
 8 5 2 1 ةاألسر  17
 11 1 6 4 شهداء الممحق 18
 18 8 8 2 الممحق 19
 7 3 2 2 اإلسكان 21
 11 1 8 2 العمماء 21
 376 112 187 87 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر:       
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 ( نوع المسكن.14ممحق )

 المجموع مشتمل شق  دار الحي السكني ت
 8 1 1 8 البمدي  1
 11 1 1 11 الجمعي  2
 4 1 1 4 الحسين 3
 8 1 2 6 السعدي  4
 22 1 4 17 المعممجي 5
 31 2 1 27 الموظفين 6
 8 1 1 7 النقيب 7
 26 2 2 22 رمضان 8
 8 1 1 8 ةاألسر ضباط  9
 8 1 1 7 المعممين 11
 78 9 6 63 الغدير 11
 78 18 11 51 العامل 12
 8 1 1 8 الحر 13
 8 1 1 6 الصح  14
 8 1 1 7 العدال  15
 8 1 2 6 القزوين  16
 8 1 1 6 ةاألسر  17
 11 2 2 7 شهداء الممحق 18
 18 4 1 13 الممحق 19
 7 2 1 5 اإلسكان 21
 11 1 2 9 العمماء 21
 376 44 36 296 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر:          
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 ( عدد الطوابق في المسكن.15ممحق )

أك)ر من  انطابق طابق الحي السكني ت
 طابقين

 المجموع

 8 1 6 1 البمدي  1
 11 1 7 4 الجمعي  2
 4 1 3 1 الحسين 3
 8 1 3 4 السعدي  4
 22 2 17 3 المعممجي 5
 31 7 16 7 الموظفين 6
 8 1 5 3 النقيب 7
 26 1 22 4 رمضان 8
 8 1 5 3 ةاألسر ضباط  9
 8 1 4 4 المعممين 11
 78 2 46 31 الغدير 11
 78 6 46 26 العامل 12
 8 1 4 3 الحر 13
 8 1 5 3 الصح  14
 8 1 3 5 العدال  15
 8 1 5 3 القزوين  16
 8 3 4 1 ةاألسر  17
 11 1 6 4 الممحقشهداء  18
 18 1 15 3 الممحق 19
 7 2 3 2 اإلسكان 21
 11 1 6 4 العمماء 21
 376 27 231 118 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر:         
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 ( عدد الغرف في المسكن.16ممحق )

 المجموع )بلث فأك)ر ناغرفت غرف  الحي السكني ت
 8 7 1 1 البمدي  1
 11 11 1 1 الجمعي  2
 4 4 1 1 الحسين 3
 8 4 4 1 السعدي  4
 22 18 4 1 المعممجي 5
 31 23 5 2 الموظفين 6
 8 5 3 1 النقيب 7
 26 15 11 1 رمضان 8
 8 6 2 1 ةاألسر ضباط  9
 8 5 3 1 المعممين 11
 78 51 25 3 الغدير 11
 78 53 21 5 العامل 12
 8 8 1 1 الحر 13
 8 6 2 1 الصح  14
 8 5 2 1 العدال  15
 8 4 4 1 القزوين  16
 8 7 1 1 ةاألسر  17
 11 6 3 2 شهداء الممحق 18
 18 13 5 1 الممحق 19
 7 5 1 1 اإلسكان 21
 11 8 1 3 العمماء 21
 376 262 96 18 المجموع 

 .الميداني مل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر:  ع        
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 ( اتجا ات الحراك السكني في قطاع الحيدري .17)ممحق 

 ت
 

اسم الحي 
 السكني

الحراك داخل 
 قطاع الحيدري 

الحراك من خارج 
 قطاع الحيدري 

 المجموع

 8 3 5 البمدي  1
 11 6 5 الجمعي  2
 4 1 3 الحسين 3
 8 4 4 السعدي  4
 22 6 16 المعممجي 5
 31 5 25 الموظفين 6
 8 2 6 النقيب 7
 26 4 22 رمضان 8
 8 1 7 ةاألسر ضباط  9
 8 1 7 المعممين 11
 78 31 47 الغدير 11
 78 36 42 العامل 12
 8 1 7 الحر 13
 8 6 2 الصح  14
 8 4 4 العدال  15
 8 7 1 القزوين  16
 8 1 8 ةاألسر  17
 11 5 6 شهداء الممحق 18
 18 8 11 الممحق 19
 7 4 3 اإلسكان 21
 11 4 7 العمماء 21
 376 139 237 المجموع 

 .الميداني المصدر: من عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس           
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 ( الحراك السكني في الحي نفسه في قطاع الحيدري .18ممحق )

 المجموع ال نعم الحي السكني ت
 8 6 2 البمدي  1
 11 8 3 الجمعي  2
 4 1 3 الحسين 3
 8 8 1 السعدي  4
 22 9 13 المعممجي 5
 31 16 14 الموظفين 6
 8 5 3 النقيب 7
 26 23 3 رمضان 8
 8 6 2 ةاألسر ضباط  9
 8 3 5 المعممين 11
 78 51 27 الغدير 11
 78 45 33 العامل 12
 8 7 1 الحر 13
 8 4 4 الصح  14
 8 7 1 العدال  15
 8 8 1 القزوين  16
 8 8 1 ةاألسر  17
 11 7 4 شهداء الممحق 18
 18 13 5 الممحق 19
 7 4 3 اإلسكان 21
 11 8 3 العمماء 21
 376 247 129 المجموع 

 .الميداني مل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: ع
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 الزمني  لمحراك السكني قطاع الحيدري . ( المدة19) ممحق

 المجموع  سنين 11أك)ر من  سنين 11من  أقل الحي السكني ت
 8 6 2 البمدي  1
 11 7 4 الجمعي  2
 4 3 1 الحسين 3
 8 7 1 السعدي  4
 22 14 8 المعممجي 5
 31 19 11 الموظفين 6
 8 4 4 النقيب 7
 26 15 11 رمضان 8
 8 7 1 ةاألسر ضباط  9
 8 4 4 المعممين 11
 78 49 29 الغدير 11
 78 55 23 العامل 12
 8 2 6 الحر 13
 8 5 3 الصح  14
 8 3 5 العدال  15
 8 6 2 القزوين  16
 8 5 3 ةاألسر  17
 11 7 4 شهداء الممحق 18
 18 12 6 الممحق 19
 7 6 1 اإلسكان 21
 11 7 4 العمماء 21
 376 243 133 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: 
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 ( عدد مرات الحراك السكني في قطاع الحيدري .21ممحق)

 المجموع )بلث مرات فأك)ر انمرت واحدمرة  الحي السكني ت

 8 1 1 6 البمدي  1
 11 2 4 5 الجمعي  2
 4 1 1 4 الحسين 3
 8 1 2 5 السعدي  4
 22 2 11 9 المعممجي 5
 31 3 8 19 الموظفين 6
 8 1 4 3 النقيب 7
 26 3 9 14 رمضان 8
 8 1 1 7 ةاألسر ضباط  9
 8 1 1 6 المعممين 11
 78 6 41 32 الغدير 11
 78 17 24 37 العامل 12
 8 1 5 2 الحر 13
 8 1 3 5 الصح  14
 8 2 2 4 العدال  15
 8 1 1 7 القزوين  16
 8 1 2 6 ةاألسر  17
 11 1 4 6 شهداء الممحق 18
 18 1 9 8 الممحق 19
 7 1 4 3 اإلسكان 21
 11 1 3 7 العمماء 21
 376 43 138 125 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: 
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 الحراك السكني في قطاع الحيدري . أسباب( 21ممحق )

اسم الحي  ت
 السكني

الحي بتعمق ت البيئي  االجتماعي  االقتصادي 
 السكني

 المجموع

 13 4 2 3 4 البمدي  1
 12 5 1 4 3 الجمعي  2
 7 2 1 2 3 الحسين 3
 8 1 2 2 3 السعدي  4
 34 9 6 6 13 المعممجي 5
 51 13 8 12 17 الموظفين 6
 15 4 2 4 5 النقيب 7
 31 6 4 8 12 رمضان 8
 9 1 1 5 2 ةاألسر ضباط  9
 11 1 2 1 6 المعممين 11
 115 25 16 26 38 الغدير 11
 119 31 16 33 41 العامل 12
 9 1 2 3 3 الحر 13
 11 5 1 2 3 الصح  14
 12 3 2 2 5 العدال  15
 13 2 3 2 6 القزويني  16
 9 1 1 3 5 ةاألسر  17
 18 4 3 7 4 شهداء الممحق 18
 26 6 4 8 8 ممحق 19
 11 2 3 1 4 اإلسكان 21
 13 2 2 4 5 العمماء 21
 532 126 79 138 189 المجموع 22

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر: 
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 .األطفالالحراك السكني عمى نفسي   أ)ر( 22ممحق )

 المجموع ال نعم الحي السكني ت

 8 5 3 البمدي  1
 11 7 4 الجمعي  2
 4 4 1 الحسين 3
 8 6 2 السعدي  4
 22 13 9 المعممجي 5
 31 19 11 الموظفين 6
 8 8 1 النقيب 7
 26 19 7 رمضان 8
 8 7 1 ةاألسر ضباط  9
 8 6 2 المعممين 11
 78 57 21 الغدير 11
 78 51 27 العامل 12
 8 7 1 الحر 13
 8 5 3 الصح  14
 8 6 2 العدال  15
 8 7 1 القزوين  16
 8 8 1 ةاألسر  17
 11 8 3 شهداء الممحق 18
 18 14 4 الممحق 19
 7 7 1 اإلسكان 21
 11 9 2 العمماء 21
 376 273 113 المجموع 

 .الميداني عمل الباح)  اعتمادًا عمى الدراس  المصدر:
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Abstract: 

    The current study aims at treating the concept of housing move in Al 
Hindiya region among its housing sections about 21 ones and identifying 
causes of the housing move, its directions, features of the moveable 
people demographically, economically, educationally, and vocationally, 
and the features of their houses.                                                   

    The study included four chapters and the conclusions and 
recommendations. The study adopted the descriptive analytical 
approach which depends on the field study survey style in all data 
concerning the moveable families and housing units, and the available 
governmental data in some state offices. The researcher relied on a 
number of statistical methods such as the equivalent groups through 
which the phenomenon values were distributed according to the housing 
section in Al Hindiya region in order to reach accurate data. Gls was 
relied on through inserting data and clarify them by maps, as well using 
spss in carrying out percentages.                                                  
   
      The study showed a number of results such as the percentages of 
the families that moved within more than ten years were about 64.6% 
while the families that moved within less than ten years were about 
34.3% . The study also showed that the housing move phenomenon 
has positive and negative influence on children' psychology. Thus, the 
children percentage affected by the housing move formed 27.4%.         
     The stud uncovered that most people who were in charge of the 
families were men with a percentage about 89.9% while people who 
were in charge of the families were women with a percentage about 



 

B 
 

10.1% out of the moveable families. Moreover, the young people who 
were in charge of the families were 60.26% who were the most 
moveable category.                                                                  
     The study showed that the percentage of those who want to move in 
future were about 185 families out of the total number families 
registered in Al Hussein quarter with a percentage about 16.2% followed 
by Al Muwedhefean quarter with a percentage about 13.5% where the 
people move to a place has services and large areas.   
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