
دراسة اجتماعية ميدانية في 
مدينة الديوانية )*(

أ.م.د.بسمة رحمن عودة سوزان 
عبد الباقي حسن

الخالصة))(:
تناول البحث م�ضكلة الفقر الح�ضري 
ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع ال���ع���راق���ي ال��م��ع��ا���ض��ر / 
مدينة  ف��ي  م��ي��دان��ي��ة  اجتماعية  درا���ض��ة 
تو�ضيح  ال��ى  ب��ه��دف  البحث  ال��دي��وان��ي��ة. 
ا�ضباب م�ضكلة الفقر الح�ضري ونتائجها. 
فمن  والنتائج  اال�ضباب  ت�ضخ�ص  وعندما 
التو�ضيات  طريق  عن  معالجتها  الممكن 
ت�ضعها  التي  والمعالجات  واالإر����ض���ادات 
الم�ضار  ه��ذه  عولجت  ما  واإذا  الدرا�ضة 
واأخذت هذه التو�ضيات بنظر االعتبار فاأنه 
من الممكن الحد من حجم م�ضكلة الفقر 

الح�ضري وتقلي�ص اثارها على المجتمع.
مناهج  ارب��ع��ة  ت�ضتعمل  ال��درا���ض��ة 
ال�ضرورية  المعلومات  جمع  في  علمية 
هي  الدرا�ضة  ت�ضتعملها  التي  والمناهج 
التاأريخي  والمنهج  الو�ضفي  المنهج 
ان  الى  ا�ضافة  الميداني  الم�ضح  ومنهج 
الدرا�ضة تختبر �ضتة فر�ضيات للتاأكد من 

درجة م�ضداقيتها.
الدرا�ضة  ان  بالذكر  الجدير  وم��ن 

تم  بحث مستل من رسالة ماجستير   (((
اإلشراف عليها من قبلنا.
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الدرا�ضة  اثناء  مقابلتها  تمت  وح��دة   )300( من  تتكون  ق�ضدية  بعينة  ا�ضتعانت 
وقد  الديوانية  مدينة  احياء  في  الفقيرة  اال�ضر  ارباب  من  تتكون  والعينة  الميدانية 

تو�ضلت الدرا�ضة الى مجموعة من اال�ضتنتاجات نذكر منها ما يلي:
1 - ان الهجرة الق�ضرية التي تعر�ضت لها العوائل بعد عام 2003 كانت �ضببا 
في تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري حيث ان العنف الطائفي لم يكن ال�ضبب الوحيد 
للتهجير فمن اال�ضباب االخرى انعدام �ضيادة القانون ا�ضافة الى انعدام الخدمات 
المجموعات  بين  القتال  الى  ا�ضافة  الملكية  نزاعات  حل  في  والتاأخير  الرئي�ضية 
المدنيين،   من  االالف  وتهجير  نزوح  في  ت�ضببت  والتي  المحتلة  والقوات  الم�ضلحة 
في  موؤثرا  دورا  العراق  في  واالقت�ضادية  واالجتماعية  ال�ضيا�ضية  التغيرات  لعبت  اذ 
حدوث التهجير وحدنه حيث كان له تاأثير على التركيبة ال�ضكانية والقوى العاملة في 

المناطق التي تتجه اليها الهجرة.
الدعم  انعدام  او  �ضعف  ان  ال��ى  الميدانية  الدرا�ضة  نتائج  ا�ضارت  لقد   -  2
الحكومي من قبل الدولة للعوائل الفقيرة كان �ضببا في تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري 
غير  الدولة  كانت  ف��اأذا  ا�ضا�ضيا،   الب�ضر  تنمية  ميدان  في  الحكومة  دور  يعد  حيث 
متحم�ضة او غير قادرة على تمثيل دور محدد فاأنه يمكن و�ضفها م�ضكلة حقيقية تثور 
بوجه التنمية وتكون �ضببا في تفاقم م�ضكلة الفقر ب�ضكل عام والفقر الح�ضري ب�ضكل 

خا�ص.
هذا وقد و�ضعت الدرا�ضة عددا من التو�ضيات نذكر منها ما يلي:

1 - �ضرورة قيام الدولة بفر�ص هيبة القانون وب�ضط االمن في المناطق غير 
الم�ضتقرة امنيا )المناطق ال�ضاخنة( بما ي�ضمن عودة العوائل المهجرة الى مناطق 
�ضكناهم اال�ضلية وتعوي�ضهم عما لحق بهم من ا�ضرار مادية واعادة تطبيع االو�ضاع 
دخول  قبل  ب�ضالم  متعاي�ضة  كانت  والتي  المختلفة  الطوائف  بين  فيها  االجتماعية 

القوات االجنبية.
2 - زيادة الدعم الحكومي للعوائل الفقيرة والمتعففة ويتمثل هذا الدعم بتو�ضيع 



295

أ. م. د. عاصم حاكم الجبوري - م . م حاكم فنيخ الخفاجي القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد ))( 6)20

اعداد الم�ضمولين ب�ضبكة الحماية االجتماعية ف�ضال عن زيادة مبلغ ايراداتها ودعم 
ا�ضعار الم�ضتهلك من اجل م�ضاعدة افراد المجتمع ودعم مفردات البطاقة التموينية،  

ودعم المحروقات.
المقدمة:

للقلق،   والمثيرة  لالنتباه  الالفتة  الم�ضكالت  من  الح�ضري  الفقر  م�ضكلة  تعد 
ف�ضال عن كونها من الم�ضاكل الموؤلمة حيث تعبر عنها مالمح البوؤ�ص والحرمان التي 
يعي�ضها الفقراء على العك�ص مما يعي�ضه االغنياء من اال�ضراف والترف. وان م�ضكلة 
الفقر تت�ضبب في منع االن�ضان الفقير من الح�ضول على االحتياجات اال�ضا�ضية للعي�ص 
وحرمانه من اب�ضط متطلبات الحياة الكريمة،  هذا االمر ي�ضكل خطرا فادحا على 
الحياة العامة من خالل خلخلة اال�ضتقرار االجتماعي واالمني حيث يولد الفقر بيئة 
الفئات  تلك  يت�ضبب في انخراط  الكثير من الجرائم والمجرمين مما  لنمو  خ�ضبة 
م�ضتقبلهم،   �ضياع  في  يت�ضبب  مما  االرهابية  الجماعات  مع  منهم  ال�ضباب  وخا�ضة 
كذلك فاأن انعدام الخدمات كالتعليم وال�ضحة والخدمات العامة االخرى توؤدي الى 
وتعد م�ضكلة  الفئات االجتماعية،   التي تحت�ضن مختلف  المتخلفة  المناطق  انت�ضار 
يوؤدي  مما  الفقر  م�ضكلة  انت�ضار  الى  ت��وؤدي  التي  اال�ضباب  اهم  من  واح��دة  البطالة 
باال�ضر الى الوقوع في �ضغوط اقت�ضادية من ال�ضعب مواجهتها وخا�ضة اال�ضر ذات 

الدخل المنخف�ص والتي تعي�ص تحت م�ضتوى خط الفقر.
والمعروف ان الفقر يحدث في المجتمعات التي ال تمتلك ثروات ل�ضد احتياجات 
ابناء ذلك المجتمع. لكن الغريب ان الفقر ينت�ضر في بلد لديه ثروات ال تعد فهو بلد 
نفطي وزراعي... الخ من الثروات الطبيعية والب�ضرية ومع ذلك نجد ا�ضر تعاني من 
الم�ضكلة  ان هذه  ال�ضحي.  وال�ضكن  الجيد  والغذاء  ال�ضحية  الرعاية  الحرمان من 
ا�ضبحت تتعاي�ص في عمق المجتمع العراقي من خالل الزيادات الحا�ضلة في ن�ضب 

اال�ضر الواقعة تحت خط الفقر.
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تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية الواردة في البحث
1 - المشكلة: 

اي  االم��ر  وا�ضكل  لب�ص  اي  )�ضكل(  الثالثي  اال�ضل  من  تاأتي  )لغة(  الم�ضكلة 
)التب�ص( اي اختلطت فيه االراء بين المهم وعديم االهمية،  فلم يعد التمييز بينهما 
ممكنا وا�ضكال االختالف والت�ضاد الذي يتبعه ت�ضلب في الراأي واال�ضكال في االفعال 
اختالط ال�ضوي منها بغيره فلم يعد يعرف ايهما يوؤخذ وايهما يترك،  والجمع منه 

)م�ضكالت(،  اذ يجمع جمع موؤنث �ضالم )1(.
الم�ضكلة )ا�ضطالحًا( تعرف باأنها ظاهرة تتكون من عدة احداث او وقائع 
الغمو�ص  ويكتنفها  الوقت  من  لفترة  البع�ص  بع�ضها  مع  وممتزجة  مت�ضابهة 
واللب�ص تواجه االفراد والجماعة وي�ضعب حلها قبل معرفة ا�ضبابها والظروف 
المحيطة بها وتحليلها للو�ضول الى اتخاذ القرار ب�ضاأنها)2(. وتعرف الم�ضكلة 
باأنها موقف يواجه الفرد وتعجز قدراته عن مواجهته بفاعلية مما يعوق ادائه 

لبع�ص وظائفه االجتماعية)3(.
اما التعريف االجرائي )للم�ضكلة( هي كل موقف او عائق يعتر�ص تحقيق هدف 
مرغوب فيه من قبل الفرد وي�ضعى الى تحقيقه ما ي�ضعر معه بالحيرة والتردد وال�ضيق 
فيدفعه الى البحث عن حل للتخل�ص من هذا الموقف او العائق من اجل بلوغ الهدف.

2 - الفقر:
الفقر )لغة( ي�ضير الى رديئة،  ورجل فقير من المال قد فقر،  فهو فقير، والجمع 
والفقير  له،   الذي ال�ضيء  والم�ضكين هو  فقائر،   ن�ضوة  فقيرة من  واالنثى  فقراء،  
اح�ضن حاال من الم�ضكين)4(. والفقر )ا�ضطالحا( ي�ضير الى االفتقار بمعنى العوز،  
وقد تعارف النا�ص على ا�ضتخدام م�ضطلح الفقر لو�ضف العوز المادي الذي ي�ضطر 
االن�ضان للعي�ص فيه دون الكفاية بدرجات قد ي�ضل فيها �ضوء التغذية والمجاعة حد 
الهالك،  ولكن الحقيقة االكيدة هي ان الفقر ظاهرة ت�ضير الى حياة النا�ص الفقراء 

»«
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بجميع عنا�ضرها)5(. اما البرنامج االنمائي لالمم المتحدة فاأنه قدم ت�ضورا وا�ضحا 
القدرة على  الماأوى والمر�ص وعدم  الى  الجوع واالفتقار  الفقر هو  للفقر حيث عد 
المعالجة،  واالمية وعدم القدرة على التعليم،  وعدم امتالك العمل،  والخوف من 

الم�ضتقبل،  الفقر هو موت االطفال لعدم توافر المياه النظيفة )6(.
اما التعريف االجرائي للفقر فهو ظاهرة معقدة ذات ابعاد متعددة اقت�ضادية 
انخفا�ص  في  تتجلى  الحرمان  من  حالة  فهو  وبيئية.  وثقافية  واجتماعية  و�ضيا�ضية 
ا�ضتهالك الغذاء وتدني االو�ضاع ال�ضحية والم�ضتوى التعليمي وقلة فر�ص الح�ضول 

عليه وتدني احوال ال�ضكان.
3 - المدينة:

المدينة )لغة( تعني مكان االقامة الدائمة او اال�ضتقرار،  فمدن بالمكان اي اقام 
به،  وقد ت�ضتف من الفعل دنيت،  اي ملكت،  لذا فالمدينة مكان اقامة الحاكم او 
المالك،  وربما ت�ضتق من الفعل دان،  اي حكم،  وديان اي قا�ضي،  فهي مكان اقامة 
الحاكم او القا�ضي،  وتجمع على �ضيغة مدن او مدائن)7(. والمدينة )ا�ضطالحًا( هي 
مجموعة من البلدان اتحدت حول مركز واحد كذلك هي البلدة اي مركز اال�ضتيطان 
على  العادة  في  وتقع  المدينة،   من  وا�ضغر  القرية  من  اكبر  يكون  الذي  الح�ضري 
اطراف المدن واكبرها هي التي تمثل المدينة او مركزها،  اذ انها ت�ضبه القرية من 
ناحية الحجم وارتباطها المبا�ضر وتبعيتها الى المدينة فهي تمثل الحالة الو�ضط بين 
القرية والمدينة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني مختلفة فهي و�ضط بين نقي�ضين)8(. 
الح�ضاري،   التطور  في  اال�ضا�ضي  العن�ضر  انها  على  المدينة  خلدون  ابن  ويعرف 
و�ضمن هذا المحور اي�ضا يدلي ابن خلدون براأي اخر له عالقة وثيقة بما �ضبق ذكره 
اذ يقول )اعلم ان المدن قرار تتخذه االمم عند ح�ضول الغاية المطلوبة من الترف 
ودواعيه()9(. اما التعريف االجرائي للمدينة فعي عبارة عن تجمع غير متجان�ص من 
وزيادة  االحيان  اغلب  في  الثانوية  االجتماعية  العالقات  نمط  بينهم  ت�ضود  ال�ضكان 
للجوء  ي�ضطرهم  الذي  فيه  والتخ�ض�ص  للعمل  االجتماعي  التق�ضيم  في  ملحو�ضة 
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الى التنظيمات االجتماعية الر�ضمية المتمثلة بالقوانين والنظم االدارية التي توؤمن 
اال�ضتقرار الذي ي�ضكل العامل اال�ضا�ص في تقدم وازدهار الح�ضارة.

4 - الفقر الحضري:
يعرف الفقر الح�ضري باأنه احدى االزمات التي تعانيها المدن،  خا�ضة ما يتعلق 
ب�ضكانها من ذوي الدخول المنخف�ضة ويرتبط به الحرمان من فر�ص عمل م�ضتقرة 
ومن فر�ص االعداد والتاأهيل التعليمي والمعرفي وال�ضحي)10(. وكذلك يعرف )الفقر 
الح�ضري( باأنه حالة من الحرمان المادي التي تتجلى اهم مظاهرها في انخفا�ص 
والو�ضع  التعليمي  والم�ضتوى  ال�ضحية  الحالة  وتدني  ونوعا،   كما  الغذاء  ا�ضتهالك 
ال�ضكني،  والحرمان من تملك ال�ضلع ال�ضرورية والخلفيات المادية االخرى وفقدان 
والبطالة  واالعاقة  كالمر�ص  ال�ضعبة  الحاالت  لمواجهة  ال�ضمان  او  االحتياطي 

والكوارث واالزمات)11(.
اما التعريف االجرائي )للفقر الح�ضري( فهو كما ي�ضمى عادة بمظاهر محددة 
ومنها االحياء الفقيرة والم�ضاكن الع�ضوائية التي ت�ضكل مناطق هام�ضية غير قانونية 
بيئية بقعل افتقارها للخدمات اال�ضا�ضية من مياه وكهرباء  وتكون معر�ضة الخطار 

و�ضرف �ضحي.. الخ.
مشكلة البحث: 

ان تف�ضي ظواهر م�ضكلة الفقر الح�ضري وزيادة معدالتها واثارها ال�ضلبية والتي 
والنف�ضية  واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  واالجتماعية  االن�ضانية  النواحي  جميع  ت�ضمل 
وال�ضحية وارتباطها بالكثير من االمرا�ص والعلل االجتماعية مثل الجريمة والتطرف 
واي�ضا  واالره���اب  والتزوير  واالختال�ص  والر�ضوة  ال�ضرقة  جرائم  كذلك  والعنف 
ارتباطها بم�ضكلة البطالة وغالء المعي�ضة،  وال�ضك في ان الفقر يوؤدي الى الحرمان 
من الرعاية ال�ضحية الجيدة والغذاء الجيد وال�ضليم وال�ضكن ال�ضحي،  ف�ضال عن 
انه يوؤدي الى تفاقم م�ضكلة االمية،  لذلك فاأن هذه الم�ضكلة تدور حول ا�ضباب م�ضكلة 
الفقر الح�ضري ونتائجها على المجتمع ككل وو�ضائل عالجها تلك الو�ضائل ال�ضمولية 

»«
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والتي تعالج االزمة من بدايتها.
والبحوث  الدرا�ضات  من  عددا  انجز  قد  كان  لالح�ضاء  المركزي  الجهاز  ان 
العراق  في  الحرمان  وم�ضتويات  الفقر  حول  درا�ضة  ومنها  والميدانية  االح�ضائية 
من  و)30%(  اال�ضر  من   )28%( ان  الميدانية  الدرا�ضة  تلك  نتائج  واظهرت 
الوقت الذي بينت فيه درا�ضة اخرى  االفراد يعي�ضون في حالة حرمان �ضديد،  في 
عن االحوال المعي�ضية لال�ضرة العراقية ان )%95( من العراقيين يف�ضلون االبقاء 
على البطاقة التموينية،  االمر الذي يوؤ�ضرالى حاجة العراقيين الى الدعم الحكومي 
ولو ب�ضكل جزئي)12(. وعلى وفق تقارير وزارة التخطيط والتعاون االنمائي،  فاأن اكثر 
)مي�ضان،   محافظات  وخا�ضة  الجنوبية  المحافظات  هي  العراق  في  فقرا  المناطق 
ال�ضوق  اقت�ضاد  التوجه نحو  العراقية  الحكومة  تبنت  لقد  القاد�ضية()13(.  المثنى،  
منذ عام 2003 وقد ا�ضتهدفت حزمة من اال�ضالحات لتحقيق اال�ضتقرار النقدي 
نظام  في  الت�ضوهات  وازالة  المركزي  البنك  قبل  من  النقد  عر�ص  على  وال�ضيطرة 
اال�ضعار،  وتطوير اليات عمل الجهاز الم�ضرفي وخ�ضخ�ضة �ضركات القطاع العام،  
حيث احتلت ال�ضيا�ضة النقدية تح�ضنا في الدخل الحقيقي لالفراد نتيجة تمكنها من 

�ضبط معدالت الت�ضخم وتحقيق ثبات في قيمة العملة المحلية)14(. 
اما ال�ضيا�ضة المالية فقد ادت الى تح�ضين توزيع الدخل ل�ضالح موظفي القطاع 
العقوبات  �ضنوات  خ��الل  الحقيقية  دخولهم  تراجع  نتيجة  ت�ضرروا  الذين  العام 
اثارا  اال�ضالحات  هذه  احدثت  اخر  جانب  ومن   )2003  -  1990( االقت�ضادية 
�ضلبية بالن�ضبة للفقراء، فقد ادت �ضيا�ضة تخفي�ص الدعم الحكومي على الم�ضتقات 
2007،  والى  عام  النفطية الى ارتفاع متو�ضط االنفاق عام 1993 الى )29%( 
م�ضاعفة ن�ضبة االنفاق اال�ضري ال�ضهري عللى النقل حيث ارتفع من )%5( الى اكثر 
من )%10( لالعوام 1993 - 2007 على التوالي ب�ضبب ارتفاع ا�ضعار الوقود)15(. 
ال�ضعرات الحرارية  الوطني على احت�ضاب كلفة  الفقر  هذا وقد اعتمد تحديد خط 
واالقت�ضادي  االجتماعي  الم�ضح  وباأعتماد  العراقي  الفرد  �ضحة  الدامة  ال�ضرورية 
اال�ضا�ضية  الغذائية  االحتياجات  كلفة  وق��درت   2007 لعام  ال��ع��راق  في  لال�ضرة 
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ال�ضهرية للفرد الواحد ب)34250( دينار عراقي وي�ضاوي هذا خط فقر الغذاء،  
للفرد  عراقي  دينار  ب)42646(  الغذائية  غير  والخدمات  ال�ضلع  فقر  خط  وقدر 
الواحد �ضهريا على ا�ضا�ص انفاق اال�ضر التي تقع عند خط فقر الغذاء وبجمع كلفة 
االحتياجات الغذائية اال�ضا�ضية وكلفة االحتياجات غير الغذائية كان خط الفقر في 
العراق ي�ضاوي )76896( دينار عراقي للفرد �ضهريا،  وهذا يعني ان )22،9%( 
�ضهريا اي حوالي )6،9( مليون من العراقيين يقعون تحت م�ضتوى خط الفقر)16(. 
وفي عام 2003 فاق عدد ال�ضكان الم�ضنفين تحت خط الفقر )12( مليون ن�ضمة 
من ا�ضل )26( مليون ن�ضمة هو مجموع �ضكان البالد،  وقد انخف�ص هذا العدد عام 
2007 الى )7( مليون ن�ضمة)17(. وهذا الرقم لي�ص بب�ضيط بالن�ضبة ل�ضعب القى من 
االو�ضاع والظروف ال�ضيئة ما القاه من الكوارث واالزمات والحروب التي جعلت منه 

فري�ضة �ضهلة الآفة الفقر والوقوع في �ضباكه.
ن�ضبة  ان  الى   2008  -  2007 عام  في  اجريت  التي  الدرا�ضات  تو�ضلت  وقد 
البالغ )30( مليون ن�ضمة  الفقر في العراق عموما بلغت )%23( من عدد ال�ضكان 
بما ي�ضاوي حوالي )7( ماليين عراقي يعي�ضون تحت خط الفقر،  واو�ضحت درا�ضات 
االجتماعي  الم�ضح  واق��ع  من  العراق  في  الفقر  قيا�ص  موؤ�ضرات  خالل  من  حديثة 
اكثر  الجنوبية  العراق  في محافظات  الفقر  ان   2007 ل�ضنة  لال�ضرة  واالقت�ضادي 
ارتفاعا بالن�ضبة لباقي المحافظات فقد بلغ في محافظة القاد�ضية عموما )35%(،  

اما فجوة الفقر فيها فهي )1%()18(. 
أهمية الدراسة وأهدافها 

أواًل: اهمية الدراسة:
ان اهمية الدرا�ضة تاتي ما اآل اليه العراق من م�ضكالت اجتماعية كثيرة ادت الى 
تفاقم م�ضكلة الفقر وال �ضيما في المدن )الح�ضر( ونعتقد ان الفقر الح�ضري اكثر 
اهمية من الفقر الريفي حيث ان المدينة لها متطلبات معي�ضية معقدة ولها �ضمات 
وغير  ر�ضمية  وعالقات  وماآوى  وماأكل  ملب�ص  من  المدينة  ابناء  اليها  يحتاج  خا�ضة 
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ر�ضمية،  فاأن ال�ضاكنين في المدن اذا تعر�ضوا الى الفقر ب�ضبب العوز المادي وعدم 
العمل فاأن ذلك يوؤدي بهم الى م�ضكالت واثار نف�ضية واجتماعية..الخ.

ثانيًا: أهداف الدراسة:
في  الح�ضري  الفقر  م�ضكلة  تفاقم  الى  ت��وؤدي  التي  الرئي�ضة  العوامل  1 -  تحديد 

المجتمع العلراقي المعا�ضر 
2 -  محاولة ت�ضخي�ص انعكا�ضات الم�ضكلة على الفرد اوال والمجتمع ثانيا وما ت�ضبب 

له من م�ضكالت اجتماعية واقت�ضادية وتربوية و�ضحية 
التي  المعالجات  تلك  الدرا�ضة  تو�ضيات  خالل  من  المعالجات  و�ضع  3 -  محاولة 
الواقع  الفقيرة وتح�ضين  اال�ضر  تعاني منها  التي  الم�ضكالت  ت�ضهم في تحجيم 

الذي تعي�ضه.
مشكلة الفقر الحضري في المجتمع العراقي المعاصر

أواًل: عوامل الفقر الحضري:
1 -  الحروب واالزمات: ان المجتمع العراقي �ضهد �ضل�ضلة من الحروب والنزاعات 
اقت�ضاديا  ح�ضارا  نف�ضه  الوقت  في  �ضهد  كما   ،1980 ع��ام  منذ  الع�ضكرية 
ادى  امريكي،  كل ذلك  تبعه احتالل  الزمن،   لعقد من  ودام   1990 في عام 
التي  االمريكية  الحرب  ت�ضببت  لقد  االجتماعية)19(.  الموؤ�ض�ضات  ت�ضدع  الى 
االنتاج  وتوقف  الموؤ�ض�ضات  بتدمير   2003 عام  في  العراقي  المجتمع  �ضهدها 
في القطاعات اال�ضا�ضية كال�ضناعة والزراعة باال�ضافة الى تعطيل الموؤ�ض�ضات 
التام،   االنهيار  على حافة  العراقي  االقت�ضاد  و�ضع  مما  والخدمية  االجتماعية 

وان اثار هذه االو�ضاع تتمثل باالتي: - 
 - تتراوح بين )60%  باأنها  وا�ضعة قدرت من قبل جهات مخت�ضة  اأ -  بطالة 

.)70%
العمل،  و)%70( من  الم�ضروعات ال�ضناعية توقفت عن  ب -  )%80( من 
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المتبقي تعمل بن�ضف طاقتها االنتاجية،  فيما تفتقر غالبية الم�ضروعات 
لم�ضتلزمات االنتاج.

ج - )22( مليار دوالر تم �ضرقتها من البنك المركزي اثناء دخول القوات المحتلة.
د -  تجميد ار�ضدة العراق في الخارج اذ تقدر بمليارات الدوالرات على �ضكل 
بنوك  الى  باال�ضافة  واللبنانية  وال�ضورية  االردنية  البنوك  في  ايداعات 

الواليات المتحدة االمريكية)20(.
ان االفراد كثيرا ما يعانون تحت قهر االحتالل وب�ضبب ظروف وواقع الحروب 
الن موؤ�ضرات االنهيار االقت�ضادي تظهر وتتمثل في انخفا�ص الدخل اال�ضري،  و�ضحة 
م�ضادر الرزق،  وتفاقم البطالة بين افراد المجتمع،  ومثل هذه الموؤ�ضرات تزيد من 
م�ضاحة من يعي�ضون تحت خط الفقر،  ومن ثم توؤثر �ضلبا على الظروف المعي�ضية 

والحياتية لهوؤالء االفراد وعوائلهم)21(. 
2 -  البطالة: لقد ا�ضارت نتائج الم�ضح الذي اجرته وزارة التخطيط والتعاون االنمائي 
بالتعاون مع وزارة العمل وال�ضوؤون االجتماعية في العراق ان معدل البطالة بين 
بلغ  الجن�ضين،  وقد  ال�ضكان بعمر )15( �ضنة فما فوق اكثر من )%28( لكال 
نتائج م�ضح  التقرير  معدل البطالة للذكور )%30( ولالناث )%16( وبحث 
وفي  الت�ضغيل والبطالة،  اذ بلغ معدل البطالة في المناطق الح�ضرية )30%( 
الريفية)22(. ويمكن القول ان هناك مجموعة  المناطق  في  المقابل )25%( 

من العوامل ت�ضببت في ادامة البطالة وزيادتها منها: 
اأ - انح�ضار اال�ضتثمارات االجنبية وعزوفها عن اال�ضتثمار داخل العراق.

ب -  الركود االقت�ضادي في القطاعات االقت�ضادية وانخفا�ص فر�ص الت�ضغيل فيها.
ج -  �ضوء االدارة اذ يعد من العوامل اال�ضا�ضية في ازدياد خحم البطالة،  اذ من 

الواجب على الدولة تقييم قوى العمل ح�ضب المهارة.
ان  البطالة)23(.  اع��داد  من  يزيد  مما  البلد  داخل  االمنية  االو�ضاع  د -  تردي 
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ارتفاع معدالت البطالة ت�ضكل تحديا كبيرا في العراق ويتميز م�ضتوى راأ�ص 
الفقيرة  الفئات  ويتميز جدا عند  باأنه منخف�ص  والمهارات  الب�ضري  المال 
مما ي�ضكل �ضعوبة في دخولها الى �ضوق العمل وتتعر�ص اال�ضر التي يتراأ�ضها 
عاطلون الى اله�ضا�ضة و�ضعوبة مواجهة متطلبات الحياة المعي�ضية مقارنة 

باال�ضخا�ص العاملين)24(.
3 -  الهجرة الداخلية: داهمت التحديات التي رافقت احتالل العراق في عام 2003 
للتدمير  عر�ضة  المجتمعية  موؤ�ض�ضاته  وباتت  العراقي  للمجتمع  التحتية  البنى 
طالت  التي  الق�ضري  التهجير  ح��االت  التحديات  تلك  اخطر  ولعل  والتخريب. 
الم�ضكالت  ابرز  احد  وهي  عرقية.  او  طائفية  ال�ضباب  المحافظات  من  العديد 
التي تواجه االمن االن�ضاني للمهجرين. اذ ادى ذلك الحراك ال�ضكاني الى تدفق 
وبات  امانا.  لكثر  تعد  العراق  في  عديدة  مناطق  الى  ال�ضكان  من  كبيرة  اع��داد 
الكثير منهم يعي�ضون بال ماأوى وال خدمات،  بل ان الغالبية العظمى منهم ا�ضتغلوا 
بع�ص المن�ضاأت الع�ضكرية المهجورة لتكون ماأوى لهم يقيهم من حر ال�ضيف وبرد 
ال�ضتاء)25(. وتمثل الهجرة من الريف الى المدينة ابرز مالمح النمو الح�ضري في 
البلدان العربية وفي العراق خا�ضة ومما يوؤكد ذلك ان المحافظات ذات الن�ضبة 
العالية من قطاع العمل الزراعي هي اكثر المحافظات حجما في الهجرة الطاردة،  
فمحافظة مي�ضان وذي قار وديالى،  تاأتي على راأ�ص المحافظات الطاردة،  وتتراوح 
 - ن�ضبة العاملين في الن�ضاط االقت�ضادي في هذه المحافظات ما بين )70% 
في   )71%  - %76( من مجموع العاملين في �ضنة 1947، وما بين )61% 
مابين )45%  المحافظات  في هذه  الريف  �ضكان  ن�ضبة  وترتفع    ،1957 �ضنة 
عام  ال�ضكان  اجمالي  من   )54%  - 1977 وما بين )38%  �ضنة   )60% -
اآثارا اجتماعية  للنمو الح�ضري غير المخطط  1987)26(. ومما ال �ضك فيه ان 
ال�ضحي  باالمن  واخ��الل  الحياة  ج��ودة  في  ملمو�ص  تدهور  في  تتمثل  خطيرة 
والتوازن االجتماعي. ومن اهم موؤ�ضرات هذا التدهور،  الكثافة ال�ضكانية، كثرة 
عدد ال�ضكان في البيت الواحد ويحدث ذلك خا�ضة في المدينة القديمة واالحياء 
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القديمة اذ ت�ضكن ا�ضرة كاملة في غرفة واحدة.
4 -  حل بع�ص الموؤ�ض�ضات الر�ضمية: لقد عملت قوات االحتالل على اقرار الكثير من 
القوانين كان من �ضمنها حل بع�ص الوزارات والموؤ�ض�ضات الر�ضمية التي تحوي 
في طياتها االالف من الموظفين والعاملين وحل هذه الموؤ�ض�ضات ادى الى ت�ضريح 
الموظفين والعاملين في الوزارات العراقية المنحلة بقرار منها مما جعل الو�ضع 
اكثر خطورة داخل المجتمع العراقي )27(. ولعل ابرز ما تم ن�ضره من قبل قوات 
االحتالل من قوانين تقع بدورها على عاتق الموظفين والم�ضتخدمين واع�ضاء 

الكوادر وغيرهم من موظفي الموؤ�ض�ضات المنحلة وهي كاالتي:
اأ -  تلغى الرتب وااللقاب الع�ضكرية او غير الع�ضكرية التي منحها النظام ال�ضابق 

الي م�ضتخدم او موظف كان يعمل باأحد الكيانات المنحلة)28(.
ب -  يتم ت�ضريح جميع المجندين من الخدمة الع�ضكرية وتعلق الخدمة الع�ضكرية 

االلزامية الى اجل غير م�ضمى.
ج -  ي�ضرح من الخدمة او الوظيفة اعتبارا من تاأريخ 16 ني�ضان 2003 اي �ضخ�ص 
كان يعمل باأي وظيفة او كان ي�ضغل اي من�ضب في اي من الكيانات المنحلة)29(.
االحتالل  �سلطة  مدير  اليه  ا�سار  الذي  االمر  بموجب  المنحلة  الموؤ�س�سات 
الموؤ�س�سات  المنحلة هي  الكيانات   ،)2003((483 الرقم  ذي  القرار  الموؤقتة 

التالية:
1 - وزارة الدفاع 2 - وزارة االعالم 3 - وزارة الدولة لل�ضوؤون الع�ضكرية 4 - 
جهاز المخابرات العام 5 - مكتب االمن القومي 6 - مديرية االمن العام 7 - جهاز 

االمن الخا�ص)30(.
ولنا ان نت�ضور ما حل بموظفي جميع هذه الكيانات المنحلة و�ضمن اأجواء يكون 
فيها الفرد باأم�ص الحاجة الى توفير اأب�ضط متطلبات المعي�ضة،  فلي�ص كل منت�ضبي 
المنظمات  في  هناك  كان  بل  الم�ضتوى،   الرفيعة  الطبقات  من  هم  الكيانات  هذه 
الع�ضكرية كالجي�ص مثاًل الكثير هم لي�ضوا من ا�ضحاب المراتب العليا،  بل هم من 
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اأفقر الطبقات وكان كل ما يح�ضولون عليه من راتب �ضهري ي�ضرف لهم ير�ضلونه 
الى عوائلهم لكي ي�ضتطيعوا توفير احتياجاتهم ولو بالحد االأدنى،  وان اأحد اأ�ضباب 
ما نالحظه اليوم من فقر وبطالة هو حل كل هذه الكيانات وت�ضريح موظفيها وزجهم 

في ظروف لم يكن اأ�ضد واأ�ضواأ منها على المجتمع العراقي.
5 -  الدعم الحكومي: هناك م�ضاألة مهمة للحد من الفقر تتمثل في تتبع اأثر االنفاق 
العام ودوره في توزيع الدخل،  وذلك من خالل قيا�ص المكونات التي ت�ضتهدف 
الفئات الفقيرة واال�ضعف في المجتمع �ضمن االنفاق الحكومي االجمالي وهو 
الدعم الذي يمكن ان تقدمه الحكومة لالفراد،  فاأهتمام الحكومات بقطاعات 
الخدمات االجتماعية اال�ضا�ضية له اهمية خا�ضة اذا ما كان الهدف هو التنمية 
ا�ضا�ص  على  م�ضعرة  غير  مدعومة  باأ�ضعار  تعليم...الخ(  )�ضحة،   االجتماعية 
ال�ضوق امر هام وملح بالن�ضبة للفقراء او يجعلها بمتناول اولئك الذين يعي�ضون 
تحت خط الفقر)31(. ف�ضيا�ضة الدعم الحكومي تمثل احدى ال�ضيا�ضات الهامة 
المبا�ضرة  ال�ضلة  ذات  والخدمات  الغذاء  من  االفراد  ا�ضتهالك  في  توؤثر  التي 
بحياتهم،  ومن ثم و�ضع الرفاه االجتماعي،  وذلك لما للدعم الحكومي من اثر 
مهم بالن�ضبة للفئات الفقيرة.وتتمثل اهم فئات الدعم الحكومي بدعم ا�ضعار 
المحروقات،  ف�ضال عن  التموينية،  دعم  البطاقة  الم�ضتهلك،  دعم مفردات 
�ضيا�ضة دعم االنتاج والتي تتمثل بدعم االنتاج الزراعي،  ودعم االنتاج ال�ضناعي. 
الحالة  وانخفا�ص  الفقر  بين  رابطة  تقيم  ما  غالبًا  الدرا�ضات  ان  6 -  االأم��ي��ة: 
التعليمية فاأنخفا�ص م�ضتويات التح�ضيل العلمي وارتفاع معدالت االمية،  هما 
الفقر  مظاهر  من  مظهر  نف�ضه  الوقت  في  لكنها  ال��دخ��ول،   انخفا�ص  �ضبب 
والتخلف )32(. ان للتعليم اثار بعيدة المدى التقت�ضر على دخول االفراد مراحل 
الفقر  ينزع  حيث  المقبلة،  االجيال  الى  اي�ضا  تمتد  ربما  بل  المحتملة  التعليم 
ف�ضال  المعي�ضة)33(.  م�ضتويات  تح�ضين  امكانية  من  تقلل  معوقة  بيئة  خلق  الى 
تتحمل  عام  ب�ضكل  الدخل  المنخف�ضة  االجتماعية  ال�ضرائح  في  المراأة  ان  عن 
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عبءالعمل البدني،  وكان )لوي�ص او�ضكار( قد الحظ نق�ص الم�ضاركة الفعالة 
للفقراء و�ضعوبة اندماجهم في اأهم موؤ�ض�ضات المجتمع،  كما انهم ال ي�ضاركون 
ان  كما   .)34( االجتماعية  الخدمات  من  وغيرها  الطبية  الرعاية  برنامج  في 
االحياء الخربة في المدن تعاني ارتفاع ن�ضبة االمية وبالذات عند الزوجات)35(.

ثانيًا: آثار الفقر الحضري:
1 -  عمالة الن�ساء: لقد عانت المراأة العراقية قديما وال زالت تعاني من وطاأة ا�ضتغالل 
عملها،  وتكليفها باالعمال التي اليتفق الكثير منها مع قدراتها البايلوجية،  حيث 
كانت �ضور عملها تختلف باأختالف المجتمعات الريفية والح�ضرية،  والظروف 
االجتماعية واالقت�ضادية المحيطة بها. فقد مار�ضت المراأة العراقية الكثير من 
الطوا�ضة  الموا�ضي كما عملت في  ورعاية  الفالحة  قبيل  المرهقة من  االعمال 
ان  اليدوية)36(. حيث  االعمال  من  وغيرها  الحبوب  ومخازن  الجلود،   ودباغة 
هناك الكثير من الن�ضاء العائل لهن ممن كثفت �ضغوط الحاجة المادية عليهن 
لتحمل م�ضوؤولية االعالة باأعتبارهن ربات ا�ضر، اذ الي�ضتلزم االمرفقط اعتنائهن 
باالبناء او رعاية االباء واالزواج،  بل اي�ضا قبول العمل خارج البيت باأي �ضورة 
مناطق  معظم  تعي�ضها  كالتي  عنف  مناطق  او  منا�ضبة  غير  بيئات  في  واحيانا 
الع�ضر  حاالت  االعمال  ا�ضحاب  ا�ضتغالل  الى  ادى  الذي  االمر  االن،   العراق 
الخا�ضة التي تعانيها الن�ضاء طالبات العمل بفر�ص ظروف و�ضروط عمل قا�ضية 
عليهن تفتقد بع�ضها الى اب�ضط الم�ضتلزمات االن�ضانية للعمل)37(. وتتاأثر فر�ص 
االوقات  دولة،  ففي  لكل  االقت�ضادي  بالو�ضع  كبيرا  تاأثرا  للمراأة  التامة  العمل 
التي تنت�ضر فيها البطالة على نطاق وا�ضع او البطالة العادية يكون من ال�ضعب 
على المراأة عادة ان تح�ضل على عمل نتيجة لمناف�ضة الرجل،  ويعتبر التمييز 
ان  افترا�ص  ا�ضا�ص  قائما ب�ضفة عامة على  الحاالت  المراأة في مثل هذه  �ضد 
المراأة لي�ضت بحاجة الى العمل بالقدر الذي يحتاج اليه الرجل،  وهو افترا�ص 
ثبت زيفه المرة تلو المرة االخرى في اغلب الدول)38(. فالغالبية العظمى من 
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انف�ضهن واطفالهن في حالة عدم  العمل العالة  العامالت يقدمن على  الن�ضاء 
الذي  المنتظم  غير  او  الكافي  غير  الدخل  لزيادة  او  العامل،   الرجل  وج��ود 

يح�ضل عليه االزواج. 
2 -  عمالة االطفال: ان الحديث عن عمل االطفال ا�ضبح يتجاوز الجدل القائم حول 
حقوق االن�ضان الى حقائق واقعية تنطق عن ممار�ضات فعلية ال يمكننا تجاهلها 
النها �ضتاأتينا لنالحظها حتى وان لم نقرر نحن انف�ضنا ذلك حيث تختلف ال�ضور 
التي يظهر عليها عمل االطفال،  فمنهم من يعمل داخل البيت مع اال�ضرة،  او في 
موؤ�ض�ضات �ضغيرة عموما،  او اخيرا في ال�ضارع،  حيث ان اطفال ال�ضوارع هم في 
كثير من االحيان قد تخلت عنهم ا�ضرهم كما ان ظروف حياتهم اكثر ق�ضاوة،  
وبعيدا عن دفء الوالدين فاأن هوؤالء االطفال يتعر�ضون في كثير من االحيان 
الى احداث تخرب �ضخ�ضيتهم ب�ضبب ت�ضلط الكبار،  ولعل و�ضعهم ي�ضجل في 
اطار العبودية اكثر من اجل الح�ضول على االجر، ان م�ضكلة اطفال ال�ضوارع هي 
من اعقد مظاهر الفقر،  فالطفل يغادر تماما المدر�ضة في �ضن مبكرة،  حيث 
يجد نف�ضه يوميا م�ضطرا لتدبير قوت يومه من اجل العي�ص،  وهو بهذا الو�ضع 
�ضيدخل في حلقة العمل اي تفر�ص عليه مناف�ضة الكبار بقوة ليجد نف�ضه مرة 
اخرى م�ضطرا لالندماج في لعبة العمل داخل محيط ال�ضارع مع كل ما تحمله 
من مخاطر،  ومن اجل ان يعي�ص،  دائما يجد نف�ضه يبحث عن اقامة توازنات 
ت�ضمح له بتخفيف ال�ضغط عليه من خالل اللجوء للمخدرات،  وان اقت�ضى االمر 

اي�ضا الدخول الى عالم العنف واالجرام)39(. 
3 -  التخلف: العالم الثالث،  التخلف،  التنمية كلمات ثالث تكاد تتالزم طارحة اأكبر 
ق�ضية اأو تحٍد تواجهه الب�ضرية،  ونعني به تحدي النهو�ص بثالثة ارباع الب�ضرية 
العالم  وبلدان  الراأ�ضمالي(،   )ال�ضناعي  االول  العالم  بلدان  بركب  تلحق  كي 
�ضواء)40(.  حد  على  المتقدمة  البلدان  عليها  يطلق  التي  )اال�ضتراكي(  الثاني 
وتعد الطريقة ال�ضطحية االأكثر قدمًا و�ضيوعًا لدرا�ضة التخلف،  في راأي وا�ضعي 
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باأغرا�ضها،  فمن مميزات  التي تعرف الظاهرة  العلمية،  هي  دائرة المعارف 
النخلف مثال،  الفقر،  حالة التغذية،  الحالة ال�ضحية،  التعليم،  واهمها على 
االطالق متو�ضط الدخل الفردي،  وهنا تق�ضم البالد الى عدة فئات من االكثر 
الفرد  دخل  يثل  التي  هي  االول��ى  الفئة  من  فالبالد  تقدمًا،   االكثر  الى  تخلفًا 
فيها عن)100( دوالر �ضنويًا،  اما البالد النامية فيتراوح الدخل فيها ما بين 
)100( دوالر الى )300( دوالر �ضنويا،  وهي البالد التي ت�ضم الن�ضبة الكبرى 
من �ضكان الكرة االر�ضية،  وهناك بالد عللى طريق النمو يتراوح الدخل فيها 
)399( دوالر و)1000( دوالر،  اما البالد ال�ضناعية المتقدمة في�ضل دخل 

الفرد فيها )1000( دوالر وي�ضل احيانا الى اكثر من )2000( دوالر )41(.
م�ضكالت  ظهور  الى  ادى  ال�ضريع  والتح�ضر  التنموية  التحوالت  ان  4 -  االج���رام: 
يوفر  مما  التطورات  تلك  لمواكبة  احيانا  اال�ضتعداد  عدم  ب�ضبب  وتناق�ضات 
عوامل ال�ضراع وعدم التجان�ص واختالل التوازن في المواقف وال�ضلوك،  ويولد 
�ضيما  وال  المنحرف،   ال�ضلوك  باأتجاه  تدفع  المراحل  في مرحلة من  موؤ�ضرات 
المحيط  في  وا�ضح  ب�ضكل  تظهر  التي  االقت�ضادية  الجرائم  معدالت  ارتفاع 
الح�ضري اكثر مما هو عليه في البيئة الريفية)42(. ف�ضال عن ا�ضتمرار ارتكاب 
)كالعدوان  الح�ضري  المحيط  في  الريفية  الجرائم  انماط  بع�ص  المهاجرين 
والثاأر وجرائم غ�ضل العار(،  لذا ترتفع معدالت الجريمة في المناطق المتخلفة 
من المدينة بفعل تاأثير �ضغوط الحياة الح�ضرية من جهة وا�ضتمرار امتدادات 
المعايير والقيم الريفية،  و�ضعف الروابط الر�ضمية من جهة اخرى. وما دامت 
فيها  ارتفعت  فقد  االجتماعي،   التنظيم  في  كبير  بنق�ص  تتميز  المناطق  هذه 
ن�ضبة الم�ضكالت االجتماعية كالجريمة والتخريب المتعمد والطالق واالنتحار 
والتهرب من المدر�ضة وتعاطي المخدرات والباعة المتجولين،  وهناك تركيز في 
وجود الجماعات المنعزلة والم�ضببة للم�ضكالت والعوائل الفاقدة احد الوالدين،  
اليها مختلف المجموعات  ال�ضن،  والمت�ضردين،  وهذه المناطق تجذب  وكبار 
المهاجرة لي�ص النخفا�ص �ضعر ال�ضكن فيها فح�ضب،  بل النها و�ضيلة للدفاع عن 
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النف�ص،  على الرغم من انهم قد يقيمون في مجتمع اليعرفون لغته وال عاداته،  
ت�ضهل  المناطق  ه��ذه  ان   )Rex and Moor( وم��ور(  )ريك�ص  ذك��ر  فكما 
عليها  وتفر�ص  منعزلة  احياء  في  وت�ضعها  احيانا  المجموعات  هذه  ا�ضطياد 
االغتراب عن المجتمع االعم)43(. ان العالقة بين الفقر واالجرام لي�ضت الية او 
ميكانيكية فهناك كثير من الفقراء ال يرتكبون الجرائم،  غير ان معظم عوائل 
المجرمين ال تتميز بالفقر وحدة بل يكبر حجم اال�ضرة،  و�ضدة التزاحم و�ضيق 
ما  اي�ضا  بينها  ينت�ضر  ولذلك  لال�ضرة،   المبا�ضر  التفكك غير  وربما  المنزل،  
ي�ضمى بالجرائم دون �ضحايا كالت�ضول، والت�ضرد، الذي يوؤدي اليها �ضيق المنازل 

والكثافة ال�ضكانية العالية وقلة الدخل)44(. 
5 -  الت�سرب الدرا�سي: ي�ضكل الت�ضرب الدرا�ضي واحدا من الم�ضكالت الم�ضتع�ضية 
التي تعاني منها العملية التربوية في بلدان العالم بوجه عام والبلدان العربية 
وخا�ضة العراق،  لما لها من اآثار اجتماعية واقت�ضادية تخ�ص في االعم االغلب 
لي�ضت م�ضكلة حديثة بل  الواقع  الت�ضرب في  االطفال وا�ضرهم،  مع ان م�ضكلة 
هي قديمة قدم المدر�ضة ذاتها،  وان الجديد فيما يتمثل في ذلك التحول الذي 
طراأ على العملية التربوية اذ ا�ضبح ينظر الى التربية بو�ضفها عملية ا�ضتثمار 
اقت�ضادي ولها مردود مادي بعد ان كان ينظر اليها بو�ضفها خدمة لالن�ضان)45(. 
ان كثرة المتغيرات وزيادة الم�ضكالت في النظام التعليمي من �ضاأنها ان توؤدي 
الى تفاقم الم�ضكالت التعليمية وال �ضيما على االطفال �ضمن �ضرائح المجتمع 
الدنيا)46(. وتلخ�ص لنا بع�ص الدرا�ضات المنجزة حول الت�ضرب الدرا�ضي عددًا 
من اال�ضباب التي توؤدي الى ظهور ذلك الت�ضرب والتي تتمثل في اعباء نفقات 
التعليم،  ورغبة اال�ضرة في زج اطفالهم في ميدان العمل وترك الدرا�ضة التي 
تاأخذ منهم وال تعطيهم ح�ضب اعتقادهم،  هذا مما يوؤدي باالطفال اللى الت�ضرب 
من مقاعدهم الدرا�ضية واللجوء الى ممار�ضة مختلف االعمال وال�ضبب في ذلك 

يعود الى قلة الدخل و�ضعف الم�ضتوى المعي�ضي ال�ضر هوؤالء االطفال)47(.
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6 -  التفكك اال�سري: تظهر العديد من الدرا�ضات ان الفقر قد يوؤدي الى تفاقم 
عدم  م�ضاألة  الى  ا�ضار  قد  او�ضكار(  )لوي�ص  وكان  اال�ضرة  افراد  بين  العنف 
تنطيم اال�ضرة وكثرة اللجوء الى العنف،  ومن ذلك �ضرب االطفال،  و�ضيوع 
واالط��ف��ال،  وتمركز  للزوجة  ال��زوج  الر�ضائي،  وكثرة ح��االت هجر  ال��زواج 
توؤدي  عمل  عن  للبحث  الهجرة  فاأن  اخر  جانب  ومن  االم)48(.  حول  اال�ضرة 
من  يحذف  غيابه  فاأن  االب  دور  الهمية  ونظرا  لال�ضرة.  موؤقت  تفكك  الى 
البيئة اال�ضرية اهم �ضوابطها ويحرم اال�ضرة من م�ضاحة وا�ضعة من التفاعل 
االجتماعي)49(. ومن الدرا�ضات الح�ضرية التي ت�ضف حال اال�ضرة العربيىة 
الفقيرة تلك التي اجريت في ال�ضودان وال�ضومال،  حيث اظهرت ان افراد 
اال�ضرة الفقيرة �ضغارا وكبارا يعملون للح�ضول على بع�ص الدخل،  ويمار�ضون 
ان�ضطة متنوعة،  وان بع�ص اال�ضر ترتفع لديها درجة االعالة،  وتلجاأ في بع�ص 
غير  االن�ضطة  في  وا�ضتيعابهم  المدار�ص  من  اطفالها  �ضحب  الى  الظروف 
لتدعيم  اعمال  ثالثة  او  بعملين  القيام  االف��راد  بع�ص  يحاول  كما  الر�ضمية 
الفقراء  بع�ص  لجوء  ال��درا���ض��ات  ه��ذه  اق��رات  ذل��ك  عن  وف�ضال  دخولهم،  

لالقترا�ص لتلبية احتياجاتهم اال�ضا�ضية)50(.
7 -  المناطق المتخلفة: ان المناطق المتخلفة هي االمكنة التي تتج�ضد فيها �ضوء 
والم�ضاكن  المباني  من  مجموعة  او  مباني  بتواجد  وذلك  ال�ضكنية،   االح��وال 
القديمة واالآيلة لل�ضقوط،  وتفتقر الى اعمال ال�ضرف،  وتت�ضم باالزدخام ال�ضديد 
والتخلف،  والظروف ال�ضحية غير المالئمة،  وما يترتب على وجود هذا من اآثار 
الديمغرافية  بحكم خ�ضائ�ضها  المتخلفة  والمناطق  واالخالق)51(.  االمن  على 
وااليكولوجية تجتذب الفقراء نظرا لرخ�ص ايجاراتها،  و�ضكن اكثر من عائلة 
في الوحدة ال�ضكنية،  ولذلك ي�ضار الى ان ثقافة المنطقة المتخلفة هي لي�ضت 
لوي�ص عنها،  ويرى مار�ضال  الفقر كما عبر  ثقافة فرعية بل هي ثقافة  مجرد 
M.Clinard ان بع�ص �ضكان المناطق المتخلفة في المدن اال�ضيوية ال  كلينر 

ي�ضبحون جزء من ح�ضارة المنطقة المتخلفة اذا كانوا اغنياء)52(.
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منهجية البحث واجراءاته العلمية 
اواًل: مجاالت البحث وقد تمثلت باالتي:

ال�ضعبية  المناطق  في  الفقيرة  اال�ضر  باأرباب  تحدد  وقد  الب�سري:  1 -   المجال 
الفقيرة ومن الذكور واالناث.

2 -  المجال المكاني: وقد تحدد بالمناطق الفقيرة �ضمن الحدود البلدية لمدينة الديوانية. 
3 - المجال الزماني: وقد تحدد بالفترة من 1/8/2011الى 31/12/2011.

ثانيًا: ادوات البحث:
التي  العلمية  الخطوات  من  بعدد  اعدادها  مّر  ا�ضتبيان،   ا�ضتمارة  اعداد  تم   
ابتداأت بعر�ص نموذجها االولي على مجموعة من المحت�ضين،  الذين ابدوا بع�ص 
المالحظات حول �ضالحية اال�ضئلة،  وبعد التعديل وحذف الفقرات غير المنا�ضبة،  
وتطبيق اال�ضتمارة على عينة ا�ضتطالعية. تم التثبت من �ضالحية اداة البحث لجمع 

وثبات )0،97(. المعلومات لح�ضولها على قيمة �ضدق )96،4%( 
ثالثًا: نوع العينة وحجمها:

بالن�ضبة الى نوع العينة التي تم انتخابها فهي العينة الق�ضدية حيث ت�ضتخدم 
هذه العينة عندما تكون المعلومات المطلوبة متوفرة لدى قلة معينة من االفراد فهي 

التي تمتلك المعرفة في المو�ضوع المبحوث وت�ضتطيع تقديم المعلومة)53(. 
اما بالن�ضبة الى حجم العينة فقد تم تحديدها بالطريقة االح�ضائية باأ�ضتخدام 
قانون البروف�ضور»C.A Moser)54(. وكانت النتيجة )288( فردا ولغر�ص تمثيل 
عدد اكبر ول�ضهولة وان�ضيابية التحليالت االح�ضائية راأينا ان نرفع ن�ضبة التمثيل الى 

)300( فردًا.
رابعًا: الوسائل االحصائية المستخدمة في البحث:

باأ�ضتخدام قانون موزر لتحديد حجم العينة)55(. والن�ضبة المئوية،  وقد تمثلت 
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وقانون  وكا2  �ضبيرمان،  ترابط  وقانون  المعياري،  واالنحراف  الح�ضابي،  والو�ضط 
االوزان الريا�ضية لجوزيف كيهل)56(. 

المناهج المستخدمة في البحث:
تم ا�ضتخدام المنهج التاأريخي والمنهج المقارن ومنهج الم�ضح الميداني.

فروض الدراسة: - 
تف�سير  اف�سل  تمثل  التي  الفرو�ض  من  ع��دد  ا�ستقاق  تم  الحالي  بحثنا  في 

لمو�سوع الدرا�سة وهي كاالتي:
الفقر  م�ضكلة  تفاقم  الى  توؤدي  العوائل  لها  تعر�ضت  التي  الق�ضرية  الهجرة  1 -  ان 

الح�ضري.
الى  ادى   2003 عام  بعد  الدولة  قبل  من  الر�ضمية  الموؤ�ض�ضات  بع�ص  حل  2 -  ان 

تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري.
الفقر  م�ضكلة  تفاقم  ال��ى  ادى  الفقيرة  للعوائل  الحكومي  الدعم  �ضعف  3 -  ان 

الح�ضري.
4 - ان م�ضكلة الفقر الح�ضري توؤدي الى انت�ضار الجريمة في المجتمع.

5 - ان �ضوء الحالة االقت�ضادية لال�ضرة الح�ضرية يوؤدي الى تفككها.
6 - ان م�ضكلة الفقر الح�ضري توؤدي الى تف�ص ظاهرة الت�ضرب الدرا�ضي

عرض وتحليل بيانات البحث
اواًل: وصف وتحليل البيانات االساسية:

اأ - البيانات االجتماعية لوحدات العينة 
للرجل  البايلوجي  التكوين  عن  يختلف  للمراأة  البايلوجي  التكوين  ان  1 -  الجن�ض: 
حيث ان الثاني اقوى بنية وا�ضخم ج�ضما وبالتالي فهو من يقوم باأعالة اال�ضرة 
وهذا وا�ضح من قوله تعالي »الرجال قوامون على الن�ضاء«. لكن في بع�ص االحيان 
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تدفع م�ضكلة الفقر الن�ضاء ممن فقدن ازواجهن اما بوفاة اوطالق الى الخروج 
الى ميدان العمل والعمل بمهن هام�ضية ال تنا�ضبهن واحيانا تتناق�ص مع العادات 
والتقاليد االجتماعية وهذا ما وجدناه في عينة الدرا�ضة حيث ان )196( ذكرا 
تبقى  ما  اما  م�ضوؤول فقط عن اعالة ا�ضرهم وي�ضكلون ن�ضبة مقدارها )65%( 
اعالة  عن  م�ضوؤوالت  كن   )35%( ن�ضبة  وي�ضكلن  انثى   )104( العينة  من 

ا�ضرهن �ضاأنهن في ذلك �ضاأن الرجل.والجدول )1( يو�ضح ذلك.
جدول ))( يو�سح التوزيع الجن�سي للمبحوثين

الجن�ص العدد %

ذكر (96 65

انثى (04 35

المجموع 300 (00

 65 الى  �ضنة   18 بين  تراوحت  الفقيرة  اال�ضر  ارب��اب  اعمار  ان  وجد  2 -  العمر: 
�ضنة، حيث بلغ عدد من تراوحت اعمارهم بين )18 - 25( �ضنة)42( مبحوثا 
بين )26 - 33( �ضنة  اعمارهم  تراوحت  اما من  وبن�ضبة مقدارها )14%(. 
بلغ  حين  في  ؟  وبن�ضبة مقدارها )27%(،  بلغ عددهم )82( مبحوث  فقد 
عدد من تراوحت اعمارهم )34 - 41(�ضنة )59( مبحوثا وبن�ضبة مقدارها 
�ضنة   )49  -  42( بين  اعمارهم  تراوحت  مبحوث   )47( وهناك   )20%(
 )57  -  50( بين  اعمارهم  تراوحت  من  اما  مقدارها )16%(،   وبن�ضبة 
واخيرا �ضكل كبار  فقد بلغ عددهم )52( مبحوثا وبن�ضبة مقدارها )17%(،  
وبن�ضبة  �ضنة )19( مبحوثا   )65  - بين )58  اعمارهم  تراوحت  ال�ضن ممن 
فقد بلغ )36،4(  المبحوثين  العمار  الح�ضابي  الو�ضط  اما  مقدارها )6%(. 
في  عمر  اكبر  ان  يعني  وه��ذا  �ضنة   )11،2( هو  المعياري  واالن��ح��راف  �ضنة 
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العينة هو )37،6( وا�ضغر عمر في العينة هو )25،2(.وهذا يعني ان جميع 
ارباب اال�ضر هم من فئة ال�ضباب وهذه نتيجة طبيعية حيث ان ال�ضباب هم من 
ي�ضتطيعون تحمل اعباء اعالة اال�ضرة نتيجة لما يتميزون به من طاقات ج�ضمية 

قادرة على تحمل م�ضاق هكذا اعمال والجدول )2( يو�ضح ذلك.
جدول )2( يو�سح التوزيع العمري للمبحوثين

%العددالفئة العمرية

25  -  (84(4(

33  -  268227

4(  -  345920

49  -  4247(6

57  -  5052(7

65  -  58(96

00)300المجموع

نتائج  ت�ضير  العينة  لوحدات  الزوجية  بالحالة  يتعلق  فيما  الزوجية:  3 -  الحالة 
 )199( عددهم  بلغ  حيث  المتزوجين  من  هم  ن�ضبة  اكبر  ان  ال��ى  الدرا�ضة 
يليها )43( مبحوثا ارمل وبن�ضبة  مبحوثا وي�ضكلون ن�ضبة مقدارها )66%( 
وبن�ضبة  مبحوثا   )29( عددهم  بلغ  فقد  العزاب  ام��ا    ،)14%« مقدارها 
 )29( عددهم  بلغ  اذ  للمطلقين  بالن�ضبة  الحال  وكذلك   )10%( مقدارها 
)%24(من  من  يقرب  ما  هناك  اذن    ،)10%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوثا 
العينة فقدوا معيلهم مما ا�ضطرهم الى العمل وكن من الن�ضاء. والجدول )3( 

يو�ضح ذلك.
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جدول )3( يو�سح الحالة الزوجية للمبحوثين

%العددالحالة الزوجية

0)29اأعزب

9966)متزوج

4)43اأرمل

0)29مطلق

00)300مجموع

4 -  مكان االقامة: ت�ضير نتائج الدرا�ضة الميدانية الى ان )198( مبحوثا وبن�ضبة 
مجموع  من  ن�ضبة  اعلى  تمثل  وهي  ال�ضعبية  االحياء  �ضكنة  من  هم   )66%(
ارباب اال�ضر  افراد العينة. بينما كان )25( مبحوث وبن�ضبة )%22( هم من 
اولئك  من  مبحوثا   )37( بعدها  تاأتي  ثم  الع�ضوائية،   االحياء  في  تقيم  التي 
هذه  فقر  ان  ن�ضبة )12%(.  �ضكلوا  المدن حيث  اطراف  في  يقيمون  الذين 
م�ضاكن  وفي  الخدمات  اب�ضط  الى  تفتقر  مناطق  في  العي�ص  الى  دفعها  اال�ضر 
في  العي�ص  على  قدرتها  لعدم  وذلك  العامة  ال�ضحة  �ضروط  اب�ضط  الى  تفتقد 
مناطق ارقى واح�ضن من هذه الن ذلك يتطلب توفير بدل ايجار كبير الي�ضتطيع 

الفقير الح�ضول عليه. والجدول )4( يو�ضح ذلك.
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جدول )4( مكان اقامة المبحوثين

%العددمكان االقامة

9866)احياء �ضعبية

6522احياء ع�ضوائية

2)37اطراف المدن

00)300المجموع

الداخلي  لتكوينه  �ضلوكه  ف��ي  اليخ�ضع  االن�ضان  ان  االجتماعية:  5 -  الخلفية 
وبذلك  فيه  وتوؤثر  معه  تتفاعل  التي  الخارجية  للعوامل  يخ�ضع  وانما  فح�ضب،  
تطبع البيئة االجتماعية اآثارها في داخل النف�ص وتك�ضبها الخلق والعادات. وقد 
اجمع المعنيون في البحوث االجتماعية ان البيئة االجتماعية من اهم العوامل 
الدرا�ضات  ت�ضنيف  من  بالرغم  االن�ضانية  ال�ضخ�ضية  ت�ضكيل  على  تعمل  التي 
الى نوعين ح�ضرية وريفية فاأن هذا  الفرد  التي يعي�ص فيها  للبيئة  االجتماعية 
الت�ضنيف يبقى ن�ضبيا الزمان والمكان ودرجة التطور االقت�ضادي. لقد اظهرت 
نتائج الدرا�ضة الميدانية ان )239( مبحوثا ينحدرون من بيئة ريفية وبن�ضبة 
ت�ضل الى )%80( مقابل )61( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )%20( ينحدرون 

من بيئة ريفية. والجدول )5( يو�ضح ذلك.
جدول )5( يو�سح الخلفية االجتماعية للمبحوثين

%العددالخلفية االجتماعية

20)6ريف
23980ح�ضر

00)300المجموع
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6 -  عدد الزوجات: كثيرا ما نالحظ في مجتمعاتنا ظاهرة تعدد الزوجات مما يولد 
م�ضكلة تعمل على عدم القدرة على توفير الحاجات اال�ضا�ضية في الحياة،  حيث يكثر 
عدد االبناء مما يوؤدي الى زيادة النفقات وخا�ضة اذا كان هوؤالء االفراد هم من 
ا�ضحاب الدخل المحدود،  لقد ات�ضح لنا من خالل الدرا�ضة الحالية ان )142( 
بلغ مجموع من  بينما  قد تزوجوا بزوجة واحدة  كانوا  مبحوثا وبن�ضبة )71%( 
بثالثة  تزوجوا  من  تزوجوا باأثنين )43( مبحوثا وبن�ضبة مقدارها )%22(.اما 
فقد بلغ عددهم )14( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )%7( في حين لم ي�ضر اي من 

المبحوثين الى انه قد تزوج باأربعة. والجدول )6( يو�ضح ذلك.
جدول )6( يو�سح عدد زوجات المبحوثين

%العددعدد الزوجات
)427)واحدة
4222اثنان
47)ثالثة
 -  - اربعة

00)300المجموع

7 -  حجم اال�سرة: يتكون حجم اال�ضرة من جميع االفراد الذين يعي�ضون في م�ضكن 
واحد،  وبينهم درجة من القرابة،  حيث ت�ضير نتائج الدرا�ضة الميدانية الى ان 
)52( مبحوث وبن�ضبة مقدارها)%17( يتراوح حجم ا�ضرهم بين )2 - 3( 
بلغ عددهم  فقد  اف��راد   )5  - بين )4  ا�ضرهم  يتراوح حجم  اما من  اف��راد،  
عدد  تراوح  من  مجموع  وكان  مقدارها)39%(،   وبن�ضبة  مبحوث   )118(
  ،،)23%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )68(  )7  -  6( بين  ا�ضرهم  اف��راد 
 )9  -  8( بين  ا�ضرهم  حجم  ي��ت��راوح  ال��ذي��ن  المبحوثين  ع��دد  بلغ  حين  ف��ي 
الميدانية  الدرا�ضة  نتائج  من  )62( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )%21(يت�ضح 
العينة ينتمون الى عوائل تت�ضف بكثرة عدد االبناء حيث بلغ  ان معظم افراد 
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 )2( المعياري  واالنحراف  ا�ضخا�ص   )6( اال�ضرة  لحجم  الح�ضاب�ص  الو�ضط 
هو  لال�ضرة  حجم  وا�ضغر   )8( هو  لال�ضرة  اكبرحجم  ان  يعني  وهذا  �ضخ�ص 

)4(. والجدول )7( يو�ضح ذلك.
جدول )7( يو�سح حجم ا�سر المبحوثين

%العددحجم اال�ضرة

3  -  252(7

5  -  4((839

7  -  66823

9  -  8622(

00)300المجموع

ب: تحليل البيانات االقت�سادية لوحدات العينة:
االقت�ضادي  الو�ضع  في  المبحوثة  لال�ضر  ال�ضكن  عائدية  توؤثر  ال�سكن:  1 -  عائدية 
واالجتماعي لها،  ف�ضال عما تعك�ضه من حالة اال�ضتقرار النف�ضي والتباين في 
الى  الميدانية  الدرا�ضة  نتائج  المبحوثة.وت�ضير  اال�ضر  بين  المعي�ضة  م�ضتويات 
ن�ضبة  ي�ضكلون  وهوؤالء  لل�ضكن  دارا  يمتلكون  العينة  ا�ضرة فقط من  ان )110( 
مقدارها )%37( من العينة،  اما بقية العينة والبالغ عددهم )190( ا�ضرة 
من  فهناك  لل�ضكن،   دارا  اليمتلكون  فاأنهم  وي�ضكلون ن�ضبة مقدارها )63%( 
مقدارها  ن�ضبة  وي�ضكلون  عددهم)90(  بلغ  وه��وؤالء  فيها  و�ضكن  دارا  ا�ضتاأجر 
)%30(، وهناك من �ضكن في دار عائدة للدولة )حكومية( حيث بلغ عددهم 
)21( مبحوث وي�ضكلون ن�ضبة مقدارها )%7(،  وهناك من اتخذ ار�ضا بدون 
حق �ضرعي متجاوزا على ممتلكات الدولة وبنى دارا عليها وهم )58( مبحوث 
بلغ عددهم )21(  فقد  االهل  مع  �ضكن  من  اما  وبن�ضبة مقدارها )19%( 
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مبحوث وي�ضكلون ن�ضبة مقدارها )%7( من العينة. وهذه نتيجة طبيعية حيث 
اليمتلك الفقير دارا لل�ضكن الن ظروفه االقت�ضادية لم تمكنه من �ضراء ار�ص 
وت�ضييد دارا عليها وذلك الرتفاع ا�ضعار االرا�ضي ومواد البناء وااليدي العاملة. 

والجدول )8( يو�ضح ذلك.
جدول )8( يو�سح عائدية �سكن المبحوثين

%العددعائدية ال�ضكن

037))ملك

9020ايجار

7)2حكومي

9)58تجاوز

7)2مع االهل

00)300المجموع

2 -  طبيعةعمل المبحوثين: للعمل اهمية كبيرة في تحديد الم�ضتوى االقت�ضادي 
�ضد  على  قدرته  م��دى  يحدد  ال��ذي  هو  عليه  يح�ضل  ال��ذي  الدخل  الن  للفرد 
الفرد  دخل  كان  اذا  الكمالية  الحاجات  الى  تمتد  وربما  اال�ضا�ضية  احتياجاته 
باأن  وجد  المبحوثين  عمل  طبيعة  على  التعرف  محاولتنا  وعند  بذلك،   ي�ضمح 
اما  العمل،   عن  عاطلين  كانوا  )126( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )42%( 
عمل  االان  يعملون  كونهم  من  الرغم  على  فكانوا  العينة  مجموع  من  ماتبقى 
)79( منهم لم يكن ب�ضكل دائم وكانوا هوؤالء ي�ضكلون ن�ضبة مقدارها )26%(،  
وهناك )53( مبحوث يعملون عمال دائميا وي�ضكلون ن�ضبة مقدارها )18%(،  
وهناك )42( مبحوث وي�ضكلون ن�ضبة مقدارها )%14( هم من المتفاعدين. 

والجدول )9( يو�ضح ذلك.
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جدول )9( يو�سح طبيعة عمل المبحوثين
%العددطبيعة عمل المبحوثين

8)53دائمي
7926موؤقت

2642)ال يعمل
4)42متقاعد
00)300المجموع

االجتماعي  الو�ضط  ذل��ك  الطبقي  باالنحدار  المق�ضود  الطبقي:  3 -  االن��ح��دار 
منه  ينحدر  الذي  الطبقي  االنحدار  ان  المبحوث  منه  ينحدر  الذي  والطبقي 
المبحوثين تم توزيعه على ثالث طبقات هي )غليا،  و�ضطى،  دنيا(،  وت�ضير 
نتائج الدرا�ضة الميدانية الى ان )9( مبحوثين فقط وبن�ضبة مقدارها )3%( 
ينتمون الى الطبقة العليا،  في حين كان هناك )103( مبحوث وبن�ضبة مقدارها 
الدنيا  الى الطبقة  من ينتمون  اما  الو�ضطى،   الطبقة  الى  ينتمون   )34%(
والجدول  فقد بلغ عددهم )188( مبحوث وي�ضكلون ن�ضبة مقدارها )63%(. 

)10( يو�ضح ذلك.
جدول )0)( يو�سح االنحدار الطبقي للمبحوثين

%العددالطبقة االجتماعية

93عليا

0334)و�ضطى

8863)دنيا

00)300المجموع
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4 -  مدى كفاية الدخل: يعد الدخل من العوامل اال�ضا�ضية التي توؤثر في الم�ضتوى 
المعي�ضي للفرد وفي توجهاته وافكاره وا�ضاليب التعامل مع االحداث في الحياة،  
ويمثل الدخل موؤ�ضرا مهما على االو�ضاع االجتماعية واالقت�ضادية التي يع�ضها 
او يقل عن م�ضتوى  ال�ضهري،   الدخل  ينقطع فيها  التي  الظروف  وتعد  الفرد،  
ومن  للفرد  المادية  االعباء  معها  ت��زداد  حيث  الظروف،   ا�ضعب  من  الكفاف 
يعيلهم مما يوؤدي في كثير من االحيان الى �ضلوك اق�ضر الطرق غير القانونية 
الميدانية  الدرا�ضة  نتائج  وت�ضير  ال�ضرورية.  الحاجات  الح�ضول على  من اجل 
ل�ضد  اليكفي  الدخل  باأن  اجابوا  الى ان )248( مبحوث وبن�ضبة )82،7%( 
دخلهم  باأن  اجتياجاتهم في حين اجاب )52( وبن�ضبة مقدارها)17،3%( 
احتياجاتهم.  ل�ضد  العينة اليكفي دخلهم  ثلثي  اكثر من  ان  يعني  وهذا  يكفي،  

وجدول )11( يو�ضح ذلك. 
جدول )))( يو�سح مدى كفاية دخل المبحوثين

%العددمدى كفاية الدخل
7،3)52يكفي

24882،7اليكفي
00)300المجموع

5 -  بناء ال�سكن: تعد المادة التي يبنى بها الم�ضكن موؤ�ضرا على الم�ضتوى االقت�ضادي 
الدرجة  ومن  الخرائط  احدث  وفق  م�ضاكنهم  يبنون  ا�ضخا�ضا  فنجد  للفرد،  
االولى من الطابوق. في حين نجد ممن يتمتع بم�ضتوى اقت�ضادي اقل يتجه نحو 
ت�ضييد منزله من البلوك،  وهناك ا�ضر م�ضتواها االقت�ضادي جدا منخف�ص وهي 
تلجاأ الى بيوت الطين او ال�ضفيح،  وقد وجد من خالل الدرا�ضة الميدانية ان 
�ضيدت  منازل  في  ي�ضكنون  هناك )131( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )40%( 
من الطابوق،  اما بقية العينة وهم )77( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )26%( 
�ضكنوا في منازل �ضيدت من البلوك و)78( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )26%( 
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�ضكنوا في منازل �ضيدت من الطين و)24( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )8%( 
�ضكنوا في منازل �ضيدت من ال�ضفيح. والجدول )12( يو�ضح ذلك.

جدول)2)( يو�سح نوعية بناء �سكن المبحوثين

%العددنوعية بناء ال�ضكن

40)2)طابوق

7726بلوك

7826طين

248�ضفيح

00)200المجموع

6 -  نوع ال�سكن: وبالن�ضبة الى نوع ال�ضكن ا�ضارت نتائج الدرا�ضة الميدانية ان )177( 
تبقى  ما  اما  عائلة فقط ي�ضكنون في بيت او �ضقة وبن�ضبة مقدارها )59%( 
اليتوفر  فهوؤالء   )41%( مقدارها  ن�ضبة  وي�ضكلون  عائلة   )123( العينة  من 
لهم البيت او ال�ضقة لل�ضكن بل كان منهم من ي�ضكن قاعة او كرفان او يعي�ص في 
مدر�ضة او بيت من الق�ضب او ور�ضة. وهذا يدل على الظروف الماأ�ضاوية التي 

يعي�ضها هوؤالء في ظل هكذا و�ضعية من العي�ص. والجدول )13 يو�ضح ذلك.
جدول )3)( يو�سح نوع �سكن المبحوثين

%العددنوع ال�ضكن
6254)بيت
55)�ضقة
4))4قاعة

227كرفان
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72مدر�ضة
))32ق�ضب
7)2ور�ضة

00)300المجموع

7 -  عدد اال�سر في الم�سكن: ي�ضير العدد الى جميع العوائل التي ت�ضكن في منزل 
واالبناء  واالم  االب  من  تتكون  معروف  هو  كما  عائلة  كل  ان  حيث  فقط  واحد 
وربما تت�ضمن الجد والجدة،  وقد وجد من خالل الدرا�ضة الميدانية ان )162( 
عائلة ت�ضترك مع عائلة اخرى في في م�ضكن واحد وهذه ت�ضكل ن�ضبة مقدارها 
)%54( من العينة اي ن�ضف العينة تقريبا، وهناك )144( عائلة ت�ضترك مع 
ت�ضكن  من  اما  عائلتين في منزل واحد وهذه ت�ضكل ن�ضبة مقدارها )15%(.، 
مع ثالث عوائل في م�ضكن واحد فقد بلغت )16( عائلة وت�ضكل ن�ضبة مقدارها 
واحد  منزل  في  عوائل  اربع  مع  ت�ضكن  التي  العائلة  بعدها  وتاأتي    ،)5%(
ي�ضكنون  من  ان  اي  مقدارها )2%(.  ن�ضبة  وت�ضكل  عوائل  بلغت )5(  وهذه 
 )24%( فقط  وهناك  مع اكثر من عائلة بلغت ن�ضبتهم في العينة )74%( 
من العينة ممن ي�ضكنون في منزل م�ضتقل،  وهذه نتيجة طبيعية في ظل ارتفاع 
ا�ضعار ايجارات الم�ضاكن مع غياب الدعم الحكومي لهكذا حاالت فمن الطبيعي 
الفقيرة الي�ضتطيع توفير �ضكن م�ضتقل لعائلته لذلك يعمد  العائلة  نجد ان رب 
م�ضطرا الى م�ضاركة عوائل اخرى في ال�ضكن ليدفع جزء ب�ضيط من االيجار. 

والجدول )14( يو�ضح ذلك.
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جدول )4)( يو�سح عدد اال�سر في الم�سكن الواحد

%العددعدد اال�ضر في الم�ضكن

7224�ضكن م�ضتقل

6254)عائلتين

5)44ثالث عوائل

65)اربعة عوائل

52خم�ضة عوائل

00)300المجموع

ج: تحليل البيانات الثقافية لوحدات العينة:
التح�ضيل العلمي لرب اال�ضرة: يوؤثر التح�ضيل العلمي لرب اال�ضرة في طبيعة 
المهنة التي يمار�ضها،  فاأذا كان ذو تح�ضيل علمي عالي فاأنه بطبيعة الحال يمار�ص 
مهنة تتنا�ضب مع هذا التح�ضيل والعك�ص بالعك�ص اذا كان ذو تح�ضيل علمي واطيء 
يوؤدي به ذلك الى ممار�ضته لمهنة تعتمد على الكفاءة بل تنح�ضر مهنته على االعمال 
الم�ضتوى  تحديد  في  توؤثر  بدورها  والمهنة  الماهرة،   وغير  ماهرة  و�ضبه  الماهرة 
االقت�ضادي للفرد. وت�ضير نتائج الدرا�ضة الميدانية الى ان اعلى ن�ضبة في العينة هم 
من االميين ومن الذين يقراأون ويكتبون حيث بلغ عددهم )124( مبحوث وبن�ضبة 
 )51( عددهم  بلغ  حيث  االبتدائية  الدرا�ضة  خريجو  يليها    ،)41%( مقدارها 
المتو�ضطة )42( مبحوث  الدرا�ضة  ثم خريجو  مبحوث وبن�ضبة مقدارها )17%( 
وبن�ضبة مقدارها )%14( اما خريجو الدرا�ضة االعدادية فقد بلغ عددهم )32( 
 )13( عددهم  بلغ  حيث  المعاهد  خريجو  ثم  مبحوث وبن�ضبة مقدارها )11%( 
وبن�ضبة   )33( وعددهم  الكليات  خريجو  )%4(ثم  مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث 
عددهم  بلغ  حيث  عليا  �ضهادة  على  الحا�ضلين  هناك  واخيرا  مقدارها )11%( 
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العينة  الخريجين في  ن�ضبة  ان  )5( مبحوثين وبن�ضبة مقدارها )%2(،  ونالحظ 
توؤهلها  �ضهادة  التحمل  فاأنها  العينة  باقي  اما  �ضغيرة جدا التتجاوز ال)17%(،  
للعمل في وظيفة تكفل لها عي�ضا رغيدا لذلك هذه النتيجة تقي�ص الو�ضع االقت�ضادي 
المنخف�ص لتلك العوائل،  اما حاملي ال�ضهادات فاأنه من الطبيغي ان يكون لهم ن�ضيبا 
التي يعاني منها المجتمع عامة والخريجون خا�ضة،  والجدول  من م�ضكلة البطالة 

)15( يو�ضح ذلك.
جدول )5)( يو�سح التح�سيل العلمي للمبحوثين

%العددالتح�ضيل العلمي

7625امي

6)48يقراأ ويكتب

7))5ابتدائية

4)42متو�ضطة

))32اعدادية

34)معهد

))33كلية

52درا�ضات عليا

00)300المجموع

ثانيًا: تحليل البيانات الخاصة بأسباب مشكلة الفقر الحضري
كما حددتها نتائج الدراسة الميدانية:

1 - الهجرة الق�سرية بعد عام 2003:
داهمت العديد من التحديات التي �ضاحبت االحتالل االمريكي للعراق في عام 
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2003 البنى التحتية لمجتمعنا مما ادى الى الخراب والدمار. وقد عانى المجتمع 
العراقي قبل هذه االحداث اي�ضا من ويالت الكثير من الحروب وال�ضراعات ن مختلف 
الدول،  ولكن الذي حدث بعد عام 2003 حدوث حركة طارئة غلى مختلف طوائف 
المادية  ممتلكاتهم  ورائهم  تاركين  الق�ضري  التهجير  حاالت  من  العراقي  المجتمع 
وغير المادية والتجاأوا الى العديد من المدن من اجل الح�ضول على عمل وم�ضكن 
ياأويهم وا�ضرهم مما اثر على �ضكان المدن اال�ضليين من خالل زيادة ال�ضغط على 
فر�ص العمل والخدمات حيث تظهر البيانات في درا�ضتنا الميدانية من خالل توجيه 
ال�ضوؤال للمبحوثين حول ما اذا كانت الهجرة الق�ضرية التي تعر�ضت لها العوائل بعد 
اكد  الفقر الح�ضري وقد  الى تفاقم م�ضكلة  يوؤدي  ت�ضكل �ضببا   2003 احداث عام 
ذلك )152( مبحوث من مجموع)300( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )%51( بينما 
في  بالنفي،   اجابوا  ممن   )28%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوثا   )84( هناك  كان 
حين بلغ عدد من اجابوا بعبارة الاعرف )64( مبحوثا وبن�ضبة مقدارها )21%(. 

والجدول )16( يو�ضح ذلك.
جدول )6)( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت الهجرة الق�سرية ت�سكل 

�سببا يوؤدي الى تفاقم م�سكلة الفقر الح�سري
%العدداالجابات

)525)نعم
8428ال

)642ال اعرف
00)300المجموع

وعندما قمنا بتق�ضيم وحدات العينة ح�ضب الجن�ص واجرينا اختبار مربع كاي 
لمعرفة اهمية الفراق المعنوي بين اجابات الذكور واالناث فيما اذا كانت الهجرة 
الق�ضرية ت�ضكل �ضببا يوؤدي الى تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري حيث اكد ذلك )77( 
مبحوثا من الذكور مقابل )75( مبحوثة من االناث،  في حين اجاب ب)ال( )59( 
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اجاب  من  ع��دد  بلغ  وق��د  االن���اث،   من  مبحوثة   )25( مقابل  الذكور  من  مبحوثا 
بعبارة الاعرف )60( مبحوثا من الذكور مقابل )4( مبحوثات من االناث. وبعد 
اجراء اختبار مربع كاي )2*3( كانت النتيجة اننا وجدنا فراقا معنويا ذات داللة 
الجدولية )9،2( على  القيمة  اكبر من  المج�ضوبة )27،4(  القيمة  اح�ضائية الن 
ونرف�ص  الببحث  فر�ضية  نقبل  وعليه   )2( حرية  ودرج��ة   )99%( ثقة  م�ضتوى 

الفر�ضية ال�ضفرية. والجدول)17( يو�ضح ذلك.
جدول )7)( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت الهجرة الق�سرية ت�سكل 

�سبباً يوؤدي الى تفاقم م�سكلة الفقر الح�سري ح�سب الجن�ض
البيانات

 االجابات

المجموعاناثذكور

52)7775نعم
592584ال

60464ال اعرف
04300)96)المجموع

اما عن ا�ضباب التهجير الق�ضري فقد ا�ضتطعنا من خالل البيانات التي ح�ضلنا 
عليها من المبحوثين ترتيبها في جدول ت�ضل�ضل مرتبي وقد لوحظ ان العنف الطائفي 
قد احتل الت�ضل�ضل المرتبي االول اذ تم تاأكيده من قبل )147( مبحوث من مجموع 
فقد  الثاني  المرتبي  الت�ضل�ضل  اما  )152( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )97%(،  
مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )130( اجابها  حيث  القانون  �ضيادة  ان��ع��دام  احتله 
حقوق  انتهاكات  ن�ضيب  من  الثالث  المرتبي  الت�ضل�ضل  كان  حين  في   .)86%(
كان  جين  في  وبن�ضبة مقدارها)77%(،   التي اجابها )117( مبحوث  االن�ضان 
التاأخير في حل نزاعات الملكية �ضمن الت�ضل�ضل المرتبي الرابع حيث اكده )115( 
احتله  فقد  الخام�ص  المرتبي  الت�ضل�ضل  )%76(.اما  مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث 
مبحوث   )113( اجابها  حيث  المحتلة  والقوات  الم�ضلحة  المجموعات  بين  القتال 
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)18( يو�ضح ذلك. المرتبي  الت�ضل�ضل  وجدول  وبن�ضبة مقدارها )74%(. 
جدول ت�سل�سل مرتبي )8)( يو�سح اأ�سباب التهجير الق�سري الذي تعر�ستله 

العوائل بعد احداث عام 2003 كما اأجاب عليها 52) مبحوث

%الوزن الريا�ضيالت�ضل�ضل المرتبياأ�ضباب التهجير

4797))العنف الطائفي

3086)2انعدام �ضيادة القانون

777))3انتهاكات حقوق االن�ضان

التاأخير في حل نزاعات 
الملكية

4((576

القتال بين المجموعات 
والقوات المحتلة

5((374

2 - �سعف الدعم الحكومي:
التي  المهمة  ال�ضرورات  من  اال�ضر  تتلقاها  التي  االعانات  او  الم�ضاعدات  تعد 
توؤدي دورها الفعال في رفع الم�ضتوى المعي�ضي المنخف�ص لذوي الدخل المحدود فهي 
فقيرة،   ا�ضرة  كل  اليها  تحتاج  التي  ال�ضرورية  االحتياجات  بع�ص  توفير  في  ت�ضاعد 
وتكون هذه الم�ضاعدات اما مادية او غينية حيث تختلف م�ضادر الم�ضاعدات فمنها 
م�ضاعدات القطاع الحكومي المتمثلة براتب ال�ضمان االجتماعي او ما يطلق عليه �ضبكة 
وااليتام  االرامل  من  لكل  ال�ضهرية  االعانات  بتوفير  تقوم  التي  االجتماعية  الحماية 
المعروف  لكن  الخا�ضة،   االحتياجات  وكذلك ذوي  والعاطلين  والعجزة  والمطلقات 
عن هذه الرواتب انها غير كافية العالة مثل هكذا عوائل مت�ضررة والذي تبلغ قيمته 
ومع  م�ضتمرة،   غير  منقطعة  فترات  خالل  �ضهريا  دينار  الف  خم�ضون   )50000(
التي  العوائل  ن�ضبة �ضئيلة جدا العالة  تمثل  فاأنها  الحالي  الوقت  اال�ضعار في  ارتفاع 
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تتكون من مجموعة من االفراد قد ت�ضل احيانا الى �ضتة او �ضبعة افراد على االقل،  
كذلك هناك الجمعيات الخيرية )االهلية( او المنظمات الدولية اي�ضا بدورها تقوم 
ما  او  الهبات  الم�ضاعدات  تتمثل  اي�ضا  الفقيرة،   للعوائل  والم�ضاعدة  العون  يد  بمد 
يطلق عليها ال�ضدقات التي يتبرع بها االثرياء من النا�ص،  كذلك الزكاة التي تاأتي عن 
طريق تزكية اموال االغنيو�ص االموال الطائلة من التجار وا�ضحاب روؤ و�ص االموال 
لي�ص لديها  التي  تلك  الفقيرة وخا�ضة  اعالة اال�ضر  ت�ضاعد في  الطائلة فهي بدورها 
الحكومي  الدعم  كان �ضعف  اذا  فيما  المبحوثين  �ضوؤال  وعند  او مردود مادي  عمل 
للعوائل الفقيرة قد ا�ضهم في تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري،  فقد اكد ذلك )251( 
وبن�ضبة  مبحوث   )12( ذلك  يوؤكد  لم  )%84(بينما  مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث 
مقدارها )%4( اما بقية المبحوثين والبالغ عددهم )37( مبحوث وي�ضكلون ن�ضبة 

بعبارة ال اعرف. والجدول )19( يو�ضح ذلك. اجابوا  فقد  مقدارها )12%( 
جدول )9)( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كان �سعف الدعم الحكومي 

للعوائل الفقيرة ي�سكل �سبباً في تفاقم م�سكلة الفقر الح�سري

%العدداالجابات

84)25نعم

24)ال

2)37ال اعرف

00)300المجموع

وعندما قمنا بتق�ضيم وحدات العينة ح�ضب كفاية الدخل واجرينا اختبار مربع 
كاي لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين اال�ضر التي يكفي دخلها واال�ضر التي اليكفي 
دخلها حول ما اذا كان �ضعف الدعم الحكومي للعوائل الفقيرة ي�ضكل �ضببا يوؤدي الى 
تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري اكد )21( مبحوث من الذين يكفي دخلهم ذلك مقابل 
)230( مبحوث من الذين دخلهم اليكفي،  اما من نفى ذلك فقد بلغ عددهم )7( 
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مبحوثين من الذين يكفي دخلهم مقابل )5( مبحوثين من الذين دخلهم اليكفي،  
اما الذين اجابوا بعبارة الاعرف فقد بلغ عددهم )24( مبحوث من الذين دخلهم 
يكفي مقابل )13( مبحوثا من الذين اليكفي دخلهم. وبعد اجراء اختبار مربع كاي 
الفئتين  بين  اح�ضائية  داللة  ذات  معنويا  فرقا  وجدنا  اننا  النتيجة  كانت   )3*2(
الن القيمة المح�ضوبة )62،7( اكبر من القيمة الجدولية )9،2( على م�ضتوى ثقة 
)%99( ودرجة حرية )2( وعليه نقبل فر�ضية البحث ونرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية. 

والجدول )20( يو�ضح ذلك.
جدول )20( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كان �سعف الدعم الحكومي للعوائل 

الفقيرة ي�سكل �سببا يوؤدي الى تفاقم م�سكلة الفقر الح�سري ح�سب كفاية الدخل

 م�ضتوى الدخل

االجابات
المجموعال يكفييكفي

)23025)2نعم

2)75ال

337)24ال اعرف

52248300المجموع

3 - حل بع�ض الموؤ�س�سات الر�سمية من قبل الدولة بعد احداث عام 2003:
ال���وزارات  لبع�ص  حل  من  �ضاحبها  وم��ا   2003 ع��ام  تلت  التي  االح���داث  ان 
والموؤ�ض�ضات الر�ضمية التي تحمل في طياتها االالف العاملين والموظفين،  وحل هذه 
الموؤ�ض�ضات ادى الى ت�ضريح هذه االالف من الموظفين والعاملين مما ادى الى تردي 
االو�ضاع االقت�ضادية لهوؤالء لفقدانهم م�ضدر معي�ضتهم المتمثل في الراتب ال�ضهري 
بعد  الدولة  قبل  من  الموؤ�ض�ضات  بع�ص  حل  كان  اذا  فيما  المبحوثين  �ضوؤل  وعندما 
العراقي  المجتمع  الح�ضري في  الفقر  تفاقم م�ضكلة  �ضببا في   2003 احداث عام 
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مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )300( مجموع  من  مبحوث   )180( ال�ضبب  ذلك  اكد 
�ضكلت  وبن�ضبة   )20( عددهم  بلغ  فقد  اعرف  بال  اجابوا  الذين  اما   ،)60%(

)21( يو�ضح ذلك. وجدول   .)7%(
جدول ))2( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كان حل بع�ض الموؤ�س�سات من قبل 

الدولة بعد احداث 2003 ي�سكل �سبباً يوؤدي الى تفاقم م�سكلة الفقلر الح�سري
%العدداالجابات

8060)نعم
0033)ال

207ال اعرف
00)300المجموع

وعندما قمنا بتق�ضيم وحدات العينة ح�ضب الحالة االجتماعية واجرينا اختبار 
مربع كاي لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين الفئات االربعة حول ما اذا كان حل بع�ص 
الموؤ�ض�ضات الر�ضمية من قبل الدولة بعد عام 2003 �ضببا يوؤدي الى تفاقم م�ضكلة 
العزاب مقابل )118( مبحوث من  اكد ذلك )22( مبحوث من  الح�ضري  الفقر 
المتزوجين مقابل )30( مبحوث من االرامل مقابل )10( مبحوثين من المطلقين،  
في حين لم يوؤكد ذلك ال�ضبب )6( مبحوثين من العزاب مقابل )69( مبحوث من 
المتزوجين مقابل )10( مبحوثين من االرامل مقابل )15( مبحوث من المطلقين،  
في حين بلغ عدد من اجابوا بعبارة ال اعرف )8( مبحوثين من العزاب مقابل )5( 
مبحوثين   )4( مقابل  االرامل  من  مبحوثين  مقابل)3(  المتزوجين  من  مبحوثين 
بين  المعنوي  الفرق  اهمية  لمعرفة  كاي  مربع  اختبار  اجراء  وعند  المطلقين.  من 
الفئات االربعة )العزاب،  المتزوجين،  االرامل،  المطلقين( فيما اذا كان حل بع�ص 
الموؤ�ض�ضات الر�ضمية من قبل الدولة بعد احداث عام 2003 �ضببا في تفاقم م�ضكلة 
اح�ضائية  داللة  ذات  معنويا  فرقا  نجد  لم  العراقي.  المجتمع  في  الح�ضري  الفقر 
م�ضتوى  على   )16،1( الجدولية  القيمة  من  ا�ضغر   )3،9( المح�ضوبة  القيمة  الن 
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الفر�ضية  ونقبل  البحث  فر�ضية  نرف�ص  وعليه   )6( حرية  ودرج��ة   )99%( ثقة 
ال�ضفرية. وجدول )22( يو�ضح ذلك.

جدول )22( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كان حل بع�ض الموؤ�س�سات 
الر�سمية من قبل الدولة بعد احداث 2003 ي�سكل �سبباً يوؤدي الى تفاقم 

م�سكلة الفقر الح�سري ح�سب الحالة االجتماعية

 الحالة االجتماعية 

االجابات

المجموعمطلقارملمتزوجاعزب

80)0)830))22نعم

00)5)0)669ال

853420ال اعرف

924329300)36المجموع

4 - البطالة:
ان لكل فرد الحق في ان يعمل ويح�ضل من خالل هذا العمل على اجر معين،  
االعمال،  وهذا  تعدد  للدخل من خالل  متنوعة  يخلق فر�ضا  العمل  توفير  ان  حيث 
يمكن بدوره من توفير و�ضد االحتياجات اال�ضا�ضية الواجب توافرها لكل ا�ضرة،  لكن 
الذي يحدث اليوم في مجتمعنا عك�ص ذلك حيث ان من ال�ضعب العثور على عمل يوفر 
من خالله رب اال�ضرة اجره اليومي و�ضد ما ينق�ضه هو وافراد ا�ضرته من الحاجات 
اته يجب على  يعني  العمل  اال�ضرة عن  انقطاع رب  �ضوء  االمر  يزيد  وما  ال�ضرورية 
اقراد اال�ضرة جميعهم االعتماد على م�ضدر اخر للعي�ص وان ما يعوق م�ضيرة التنمية 
االن�ضانية هو الحرمان من فر�ص عمل م�ضتقرة وبالتالي ازمات المعي�ضة، وعند توجيه 
�ضوؤال للمبحوثين فيما اذا كانت البطالة التي يعي�ضها المجتمع في الوقت الحا�ضر 
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ت�ضكل �ضببا يوؤدي الى تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري اكد ذلك )200( مبحوث من 
حين نفى ذلك )40(  في  مجموع )300( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )67%(،  
اجاب ب ال اعرف فقد بلغ عددهم )60(  من  اما  مبحوث وبن�ضبة بلغت )13%( 

)23( يو�ضح ذلك. وجدول  مبحوث وبن�ضبة مقدارها )20%(. 
جدول )23( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت البطالة ت�سكل �سبباً 

يوؤدي الى تفاقم م�سكلة الفقر الح�سري

%العدداالجابات

20067نعم

3)40ال

6020ال اعرف

00)300المجموع

اختبار  واجرينا  العلمي  الم�ضتوى  ح�ضب  العينة  وحدات  بتق�ضيم  قمنا  وعندما 
كانت  اذا  فيما  المبحوثين  اجابات  بين  المعنوي  الفرق  اهمية  لمعرفة  كاي  مربع 
البطالة ت�ضكل �ضببا يوؤدي الى تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري في المجتمع اكد ذلك 
و)37(  ويكتبون  يقراأون  الذين  من  مبحوث  و)33(  االميين  من  مبحوث   )12(
الدرا�ضة  خريجي  من  مبحوث  و)35(  االبتدائية  الدرا�ضة  خريجي  من  مبحوث 
من  مبحوث  و)13(  االعدادية  الدرا�ضة  خريجي  من  مبحوث  و)32(  المتو�ضطة 
من حملة  مبحوثين  و)5(  الكليات  مبحوث من خريجي  و)33(  المعاهد  خريجي 
ال�ضهادات العليا في حين نفى ذلك ال�ضبب )23( مبحوث من االميين و)6( مبحوث 
الدرا�ضة االبتدائية و)3(  الذين يقراأون ويكتبون و)8( مبحوثين من خريجي  من 
مبحوثين من خريجي الدرا�ضة المتو�ضطة اما الذين اجابوا بعبارة ال اعرف فقد بلغ 
ويكتبون  يقراأون  الذين  مبحوثين من  و)10(  االميين  عددهم )41( مبحوث من 

و)6(مبحوثين من خريجي الدرا�ضة االبتدائية و)3( مبحوثين 
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من خريجي الدرا�ضة المتو�ضطة. اظهرت نتائج مربع كاي ان هناك فرقا معنويا 
ذات داللة اح�ضائية بين الفئات االربعة الن القيمة المح�ضوبة )137،9( اكبر من 
)14( وعليه  حرية  ودرجة  القيمة الجدولية )29،1( على م�ضتوى ثقة )99%( 

نقبل فر�ضية البحث ونرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية. والجدول )24( يو�ضح ذلك.
جدول )24( يو�سح اجابات المبجوثين فيما اذا كانت البطالة ت�سكل �سبباً 

يوؤدي الى تفاقم م�سكلة الفقر الح�سري ح�سب الم�ستوى التعليمي
 الم�ضتوى 

التعليمي

 االجابات

امي
يقراأ 

ئيةويكتب
تدا

اب

طة
و�ض

مت

دية
عدا

ا

هد
ليةمع
ك

عليا
ت 

�ضا
درا

موع
مج

ال

3335200)233373532)نعم

23683000040ال

063000060))4ال اعرف

3335300)32)4)76495المجموع

5 - الهجرة من الريف الى الح�سر:
ترجع ا�ضباب الهجرة من الريف الى الح�ضر الى عوامل طاردة ل�ضكان الريف مما 
يت�ضبب في هجرتهم وذلك لتعطيل القطاع الزراعي في العراق بعد احداث 2003 
وتحول العراق من بلد م�ضدر الى بلد م�ضتورد مما ا�ضطر بالبع�ص الى الهجرة الى 
المدينة للعمل في قطاع ال�ضناعة والخدمات وبالتالي مناف�ضة �ضكان المدينة على 
فر�ص العمل مما يوؤزم من م�ضكلة الفقر الح�ضري،  وقد �ضاألنا المبحوثين فيما اذا 
الفقر  م�ضكلة  تفاقم  الى  يوؤدي  �ضببا  ت�ضكل  الح�ضر  اللى  الريف  من  الهجرة  كانت 
مبحوث   )300( مجموع  من  مبحوث   )197( ال�ضبب  ذلك  اكد  حيث  الح�ضري 
 )85( عددهم  بلغ  فقد  ال�ضبب  هذا  نفوا  الذين  اما   )66%( مقدارها  وبن�ضبة 
بلغ عدد من اجاب ب ال اعرف )18( مبحوث  مبحوث وبن�ضبة بلغت )%28(وقد 
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)25( يو�ضح ذلك. والجدول  وبن�ضبة مقدارها )6%(. 
جدول )25( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت الهجرة من الريف الى 

الح�سر ت�سكل �سبباً يوؤدي الى تفاقم م�سكلة الفقر الح�سري

%العدداالجابات

9766)نعم

8528ال

86)ال اعرف

00)300المجموع

كاي  مربع  اختبار  واجرينا  العمر  ح�ضب  العينة  وحدات  بتف�ضيم  قمنا  وعندما 
الهجرة من  كانت  اذا  فيما  المبحوثين  اجابات  بين  المعنوي  الفرق  اهمية  لمعرفة 
الريف الى الح�ضر ت�ضكل �ضببا يوؤدي الى تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري حيث اكد 
25( �ضنةو)54(  ال�ضبب )27( مبحوث ممن تتراوح اعمارهم بين )18 -  ذلك 
تتراوح  و)39( مبحوث ممن  �ضنة   )33  - بين )26  اعماره  تتراوح  مبحوث ممن 
اعمارهم بين )34 - 41( �ضنة و)31( مبحوث ممن تتراوح اعمارهم بين )42 
- 49( �ضنة و)34( مبحوث ممن تتراوح اعمارهم بين )50 - 57( �ضنة و)12( 
اجابوا ب)ال(  الذين  اما  �ضنة،    )65  - بين )58  اعمارهم  تتراوح  مبحوث ممن 
�ضنة   )25  -  18( بين  اعمارهم  تتراوح  ممن  مبحوث   )11( عددهم  بلغ  فقد 
و)23( مبحوث ممن تتراوح اعمارهم بين )26 - 33( �ضنة و)39( مبحوث ممن 
تتراوح اعمارهم بين )34 - 41( �ضنة و)13( مبحوث ممن تتراوح اعمارهم بين 
�ضنة   )57  - بين )50  اعمارهم  تتراوح  �ضنة و)15( مبحوث ممن   )49  -  42(
الذين اجابوا  اما  65( �ضنة،   تتراوح اعمارهم بين )58 -  و)6( مبحوثين ممن 
ب)الاعرف( فقد بلغ عددهم )3( مبحوثين ممن تتراوح اعمارهم بين )18 - 25( 
�ضنة و)5( مبحوثين ممن تتراوح اعمارهم بين )26 - 33( �ضنة و)3( مبحوثين 
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ممن تتراوح اعمارهم بين )34 - 41( �ضنة و)42 - 49(�ضنة و)50 - 57( �ضنة 
65( �ضنة. وبعد اجراء  التوالي و)1( مبحوث ممن تراوح عمره بين )58 -  على 
اختبار مربع كاي لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين اجابات الفئات ال�ضتة فيما اذا 
كانت الهجرة من الريف الى الح�ضر ت�ضكل �ضببا في تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري 
لم نجد فرقا معنويا ذات داللة اح�ضائية الن القيمة المح�ضوبة )9،5( ا�ضغر من 
)10( وعليه  حرية  ودرجة  القيمة الجدولية )24،2( على م�ضتولى ثقة )99%( 

نرف�ص فر�ضية البحث ونقبل الفر�ضية ال�ضفرية. والجدول )26( يو�ضح ذلك.
جدول )26( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت الهجرة من الريف الى 

الح�سر  ت�سكل �سبباً يوؤدي الى تفاقم م�سكلة الفقر الح�سري ح�سب العمر
 فئات االعمار

 االجابات
25  -  (833  -  264(  -  3449  -  4257  -  5065  -  58

موع
مج

ال

97)2)34)2754393نعم

5685)3)7)23))ال

8))35333ال اعرف

9300)82594752)4المجموع

ثالثًا: تحليل البيانات الخاصة باآلثار المترتبة على مشكلة
الفقر الحضري كما حددتها نتائج الدراسة الميدانية:

اأ: الم�سكالت االجتماعية:
وهي  تواجهها  التي  المجتمعية  الم�ضكالت  من  الفقيرة  اال�ضر  تعاني  ما  كثيرا 
نتيجة ووليدة للظروف االقت�ضادية ال�ضيئة التي تعي�ضها هذه اال�ضر والتي تزحف لتولد 
م�ضاكل اجتماعية و�ضحية...الخ ز وعند �ضوؤال المبحوثين عن مدى مواجهتهم لهذه 
الم�ضكالت المجتمعية اجاب )195( مبحوث من مجموع )300( مبحوث وبن�ضبة 



337

أ. م. د. عاصم حاكم الجبوري - م . م حاكم فنيخ الخفاجي القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد ))( 6)20

بالنفي  اجاب  حين  في  مجتمعية،   م�ضكالت  يواجهون  باأنهم  مقدارها )65%( 
اعرف فقد بلغ  بال  اجابوا  الذين  اما  )80( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )27%(،  

)27( يو�ضح ذلك. والجدول  عددهم )25( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )8%( 
جدول )27( يو�سح اجابات المبحوثين حول مدى تعر�سهم الى الم�سكالت 

المجتمعية في مناطق �سكناهم

%العدداالجابات

9565)نعم

8027ال

258ال اعرف

00)300المجموع

وعندما قمنا بتق�ضيم وحدات العينة ح�ضب الجن�ص واجرينا اختبار مربع كاي 
تعر�ضهم  مدى  حول  واالن��اث  الذكور  اجابات  بين  المعنوي  الفرق  اهمية  لمعرفة 
للم�ضكالت المجتمعية في مناطق �ضكناهم اجاب )135( مبحوث من الذكور مقابل 
)60( مبحوثة من االناث باأنهم يواجهون م�ضكالت مجتمعية،  في حين نفى ذلك 
)52( مبحوثا من الذكور مقابل )29( مبحوثة من االناث،  اما الذين اجابوا بعبارة 
ال اعرف فقد بلغ عددهم )10( من الذكور و)15( من االناث. وبعد اجراء اختبار 
مربع كاي )2*3( كانت النتيجة اننا لم نجد فروقا معنوية ذات داللة اح�ضائية بين 
الذكور واالناث فيما يتعلق بمدى تعر�ضهم للم�ضكالت المجتمعية حيث كانت القيمة 
 )99%( ثقة  م�ضتوى  على   )9،2( الجدولية  القيمة  من  ا�ضغر   )1( المح�ضوبة 
ودرجة حرية )2( وعليه نرف�ص فر�ضية البحث ونقبل الفر�ضية ال�ضفرية. والجدول 

)28( يو�ضح ذلك.
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جدول )28( يو�سح اجابات المبحوثين حول مدى تعر�سهم للم�سكالت 
المجتمعية في مناطق �سكناهم ح�سب الجن�ض

الجن�ص

االجابات
المجموعاناثذكور

95)3560)نعم
2980)5ال

525)0)ال اعرف
04300)96)المجموع

وعندما �ضاألنا المبحوثين الذين يعانون من م�ضكال ت مجتمعية عن نوعية هذه 
فيه  تحتل  مرتبي  ت�ضل�ضل  على جدول  اننا ح�ضلنا  اجاباتهم  نتيجة  كانت  الم�ضكالت 
ظاهرة تداول الم�ضكرات الت�ضل�ضل المرتبي االول حيث اجاب عليها )177( مبحوث 
فقد  الثاني  المرتبي  الت�ضل�ضل  اما  مقدارها)91%(  وبن�ضبة   )195( مجموع  من 
احتلته ظاهرة جرائم ال�ضرقة اذ ا�ضرها )163( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )84%( 
اما ظاهرة الت�ضرب الدرا�ضي فقد احتلت الت�ضل�ضل المرتبي الثالث وا�ضرها )130( 
احتلته ظاهرة  الرابع فقد  المرتبي  الت�ضل�ضل  اما  مبحوث وبن�ضبة مقدارها )67%( 
نتيجة  وهذه  وبن�ضبة مقدارها )63%(  وا�ضرها )122( مبحوث  االنفالت االمني 
طبيعية حيث ان �ضوء الو�ضع االقت�ضادي لال�ضرة يجعلها تواجه الكثير من الم�ضكالت 
من  ب�ضيء  اليها  �ضناأتي  والتي  الدرا�ضي  والت�ضرب  الجريمة  كم�ضكلة  الحظنا  مثلما 

التف�ضيل في المباحث القادمة. وجدول الت�ضل�ضل المرتبي )29( يو�ضح ذلك.
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جدول ت�سل�سل مرتبي )29( يو�سح نوعية الم�سكالت المجتمعية التي تتعر�ض 
لها اال�سر الفقيرة كما اجاب عليها )95)( مبحوثاً 

نوعية الم�ضكالت المجتمعية
الت�ضل�ضل 
المرتبي

%الوزن الريا�ضي

)779))ظاهرة تداول الم�ضكرات

6384)2وقوع جرائم ال�ضرقة

3067)3الت�ضرب الدرا�ضي

2263)4االنفالت االمني

1 - م�سكلة التفكك اال�سري:
االبناء  لدى  يخلق  فاأنه  اال�ضرة  جو  �ضاد  ما  اذا  المتبادل  والتفاهم  الحب  ان 
�ضعورا باالطمئنان والراحة النف�ضية،  وعلى النقي�ص من ذلك فاأن من �ضاأن الو�ضع 
الحزن  من  ن�ضيبه  يحمل  اال�ضرة  في  فرد  كل  يجعل  ان  بال�ضراع  المليء  اال�ضري 
)57(. وعندما �ضاألنا المبحوثين عما اذا كانت م�ضكلة الفقر الح�ضري توؤدي الى 
التفكك اال�ضري اكد )200( مبحوث من مجموع )300( مبحوث وبن�ضبة مقدارها 
ذلك،  في حين لم يوؤكد ذلك )90( مبحوثا وبن�ضبة مقدارها )30%(،    )67%(
اما الذين اجابوا بعبارة ال اعرف فقد بلغ عددهم )10( مبحوثين وبن�ضبة مقدارها 

)30( يو�ضح ذلك. والجدول   .)3%(
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جدول )30( يو�سح اجابات المبحوثين حول مدى ت�سبب م�سكلة الفقر 
الح�سري في التقكك اال�سري

%العدداالجابات
20067نعم
9030ال

03)ال اعرف
00)300المجموع

وعندما قمنا بتق�ضيم وحدات العينة ح�ضب كفاية الدخل واجرينا اختبار مربع 
كاي لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين اجابات المبحوثين فيما يتعلق بمدى م�ضاهمة 
م�ضكلة الفقر الح�ضري في خلق التفكك اال�ضري اكد ذلك )45( مبحوثا من الذين 
دخلهم يكفي مقابل )155( مبحوث من الذين اليكفي دخلهم،  اما الذين اجابوا 
بالتفي فقد بلغ عددهم )5( مبحوثين من الذين يكفي دخلهم مقابل )85( مبحوث 
من الذين دخلهم اليكفي،  اما الذين اجابوا بعبارة ال اعرف فقد بلغ عددهم )2( 
مبحوث من الذين يكفي دخاهم مقابل )8( مبحوثين من الذين دخلهم ال يكفي. 
الفئتين  بين اجابات  المعنوي  الفرق  لمعرفة اهمية  وعند اجراء اختبار مربع كاي 
كانت النتيجة اننا لم نجد فرقا معنويا ذات داللة اح�ضائية الن القيمة المح�ضوبة 
)8،9( ا�ضغر من القيمة الجدولية )9،2( على م�ضتوى ثقة )%99( ودرجة حرية 
العدم(. )فر�ضية  ال�ضفرية  الفر�ضية  ونقبل  البحث  فر�ضية  نرف�ص  وعليه   )2(

والجدول )31( يو�ضح ذلك.
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جدول ))3( يو�سح اجابات المبحوثين حول مدى ت�سبب م�سكلة الفقر 
الح�سري في التفكك اال�سري ح�سب كفاية الدخل

 الدخل 

 االجابات
المجموعال يكفييكفي

55200)45نعم
58590ال

0)28ال اعرف
52248300المجموع

وعندما �ضاألنا المبحوثين الذين يعانون من م�ضكلة التفكك اال�ضري والتي كانت 
االبناء  مع  وكذلك  الزوجة  او  ال��زوج  مع  اال�ضرة  رب  م�ضكالت  حول  ا�ضبابها  تدور 
المبحوثين وتمكنا من و�ضع جدول  الم�ضكلة ح�ضلنا على اجابات  ا�ضباب هذه  غن 
ت�ضل�ضل مرتبي لهذه اال�ضباب حيث احتلت فيه االدمان على الخمر الت�ضل�ضل المرتبي 
االول حيث ا�ضرها )192( مبحوث من مجموع )200( مبحوث وبن�ضبة مقدارها 
المرتبي  الت�ضل�ضل  احتل  فقد  اال�ضرة  ميزانية  في  الم�ضاهمة  عدم  اما   ،)96%(
المتكرر  الغياب  اما  الثاني وا�ضرها )187( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )94%(، 
مبحوث   )177( ا�ضرها  حيث  الثالث  المرتبي  بالت�ضل�ضل  جاء  فقد  المنزل  عن 
ال�ضوء  رفاق  احتله  فقد  الرابع  المرتبي  الت�ضل�ضل  اما  وبن�ضبة مقدارها )89%(، 
المرتبي الخام�ص  اما  حيث ا�ضرها )168( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )84%(،  
ا�ضرها )144( مبحوث  االفكار حيث  االتفاق على  �ضبب عدم  احتله  فقد  واالخير 

)32( يو�ضح ذلك. المرتبي  الت�ضل�ضل  وجدول  وبن�ضبة مقدارها )72%( 
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جدول ت�سل�سل مرتبي )32( يو�سح اجابات المبحوثين حول ا�سباب التفكك 
اال�سري كما اجاب عليها 200 مبحوث

الت�ضل�ضل المرتبيا�ضباب التفكك اال�ضري
الوزن 

الريا�ضي
%

9296))االدمان على الخمر

8794)2عدم الم�ضاهمة في ميزانية اال�ضرة

7789)3الغياب المتكرر عن المنزل

6884)4رفاق ال�ضوء

4472)5عدم االتفاق على االفكار

وهذه الم�ضكلة باأ�ضبابها كانت �ضببا في انت�ضار ظاهرة الت�ضرب الدرا�ضي وانت�ضار 
الجريمة في المجتمع مما �ضناأتي الى �ضرحه في ال�ضفحات القادمة.

2 - م�سكلة الت�سرب الدرا�سي:
اذا  فيما  العينة  الف��راد  توجيهه  تم  �ضوؤال  وفي  الميدانية  درا�ضتنا  اط��ار  وفي 
يوؤدي  مما  المدار�ص  الى  ابنائها  ار�ضال  الى عدم  اال�ضرة  دفع  في  �ضببا  الفقر  كان 
الى انت�ضار ظاهرة الت�ضرب الدرا�ضي اجاب )180( مبحوث من مجموع )300( 
من اجاب بال فقد بلغ عددهم  اما  )نعم(،   ب  مبحوث وبن�ضبة مقدارها )60%( 
الذين اجابوا بعبارة ال اعرف فقد  اما  »40( مبحوثا وبن�ضبة مقدارها )13%(،  
التعاني  اال�ضرة  ان  ذلك  ومعنى  بلغ عددهم )80( مبحوث وبن�ضبة بلغت )27%( 
من حرمان اقت�ضادي بل تعاني من حرمان ثقافي او غبن ثقافي يتجلى في اميتها 
وتبنيها لقيم وعادات العقالنية وخرافية مما ال ي�ضاعد على تعزيز الرغية في التعليم 

لدى ابنائها. والجدول )33( يو�ضح ذلك.
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جدول )33( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت م�سكلة الفقر الح�سري 
ت�سكل �سببا يوؤدي الى الت�سرب الدرا�سي

%العدداالجابات

8060)نعم

3)40ال

8027ال اعرف

00)300المجموع

وعندما قمنا بتق�ضيم وحدات العينة ح�ضب الم�ضتوى التعليمي واجرينا اختبار 
حول  المختلفة  التعليمية  الم�ضتويات  بين  المعنوي  الفرق  اهمية  لمعرفة  كاي  مربع 
مبحوثا   )47( ذلك  اكد  الدرا�ضي  والت�ضرب  الح�ضري  الفقر  م�ضكلة  بين  العالقة 
من االميين و)29( مبحوثا من الذين يقراأون ويكتبون و)31( مبحوث من خريجي 
الدرا�ضة االبتدائية و)25( مبحوث من خريجي الدرا�ضة المتو�ضطة و)19( مبحوث 
من خريجي الدرا�ضة االعدادية و)8( مبحوثين من خريجي المعهد و)20( مبحوث 
اجابوا  الذين  اما  العليا.  ال�ضهادات  حملة  من  مبحوث  و)1(  الكليات  خريجي  من 
بال فقد بلغ عددهم )10(مبحوثين من االميين و)6( مبحوثين من الذين يقراأون 
ويكتبون و)7( مبحوثين من خريجي الدرا�ضة االبتدائية و)5( مبحوثين من خريجي 
الدرا�ضة المتو�ضطة و)4( مبحوثين من خريجي الدرا�ضة االعدادية و)2( مبحوثين 
من خريجي المعهد و)4( مبحوثين من خريجي الكليات و)2( مبحوثين من حملة 
ال�ضهادات العليا. اما الذين اجابوا بعبارة ال اعرف فقد بلغ عددهم )19( مبحوث 
من االميين و)13( مبحوث من الذين يقراأون ويكتبون و)13( مبحوث من خريجي 
الدرا�ضة االبتدائية و)12( مبحوث من خريجي الدرا�ضة المتو�ضطة و)9( مبحوثين 
من خريجي الدرا�ضة االعدادية و)3( مبحوثين من خريجي المعهد و)9( مبحوثين 
من خريجي الكليات و)2( مبحوثين من حملة ال�ضهادات العليا. وبعد اجراء اختبار 
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مربع كاي كانت النتيجة اننا لم نجد فرقا معنويا ذات داللة اح�ضائية بين الفئات 
القيمة  من  ا�ضغر   )7،5( المح�ضوبة  القيمة  الن  العلمية  الم�ضتويات  في  المختلفة 
نرف�ص  وعليه   )14( حرية  ودرجة   )99%( ثقة  م�ضتوى  على   )29،1 الجدولية 

فر�ضية البحث ونقبل الفر�ضية ال�ضفرية. والجدول)34( يو�ضح ذلك.
جدول )34( يو�سح اجابات المبحوثين حول كون م�سكلة الفقر الح�سري �سببا في 
دفع اال�سر الفقيرة  الى عدم ار�سال ابناءها الى المدار�ض ح�سب الم�ستوى التعليمي

 الم�ضتوى 

التعليمي

االجابات

مي
ا

تب
ويك

راأ 
يق

ئية
تدا

اب

طة
و�ض

مت

دية
عدا

ا

هد
مع

�ص
ريو

كلو
ب

عليا
ت 

�ضا
درا

موع
مج

ال

80))9820)25)47293نعم

0675424240)ال

2939280)3)3)9)ال اعرف

3335300)4232)76485امجموع

دفع  �ضببا في  كان  الح�ضري  الفقر  ان  اكدوا  الذين  المبحوثين  �ضاألنا  وعندما 
اال�ضر الى عدم ار�ضال ابناءها الى المدار�ص مما يت�ضبب في انت�ضار ظاهرة الت�ضرب 
الدرا�ضي عن ا�ضباب االمتناع ح�ضلنا على جدول ت�ضل�ضل مرتبي لهذه اال�ضباب حيث 
جاء تفرغ االبناء الى العمل بالت�ضل�ضل المرتبي االول وا�ضره )178( مبحوث وبن�ضبة 
المرتبي  بالت�ضل�ضل  للتعليم فقد جاءت  الباه�ضة  التكاليف  اما  مقدارها )99%(، 
جدوى  عدم  اما   ،)97%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث  ا�ضرها)175(  اذ  الثاني 

التعليم من وجهة نظرهم فقد جاءت بالت�ضل�ضل المرتبي 
وجدول  الثالث واالخيلر وا�ضرها )150( مبحوثًا وبن�ضبة مقدارها )83%(. 

الت�ضل�ضل المرتبي )35( يو�ضح ذلك.
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جدول ت�سل�سل مرتبي )35( يو�سح ا�سباب عدم ار�سال اال�سر الفقيرة ابناءها 
الى المدار�ض من وجهة نظر )200( مبحوث

اال�ضباب
الت�ضل�ضل 
المرتبي

الوزن 
الريا�ضي

%

7889))تفرغهم للعمل

7588)2التكاليف الباه�ضة للتعليم

5075)3عدم جدوى التعليم

3 - انت�سار الجريمة في المجتمع:
الفرد  تتحكم في ح�ضول  التي  العوامل  االقت�ضادي لال�ضرة من  الم�ضتوى  يعد 
على ما يحتاج اليه من ا�ضياء لذلك قد يكون ال�ضيق االقت�ضادي لال�ضرة وما يتبعه 
من حرمان مادي ومعنوي لالبناء على عالقة باأنحرافهم نحو الجريمة،  ولكن لي�ص 
معنى هذا كل من كان في عوز مادي يلجاأ الى ارتكاب الجريمة ومنها ال�ضرقة في 
اليها درا�ضة ال�ضيد جالل  النتائج التي تو�ضلت  اليه. ومن  الح�ضول على ما يحتاج 
ا�ضر  من  ينحدرون  المبحوثين  ان  االح��داث(  عند  المعنونة)ال�ضرقة  ها�ضم  على 

متباينة في م�ضتوياتها االقت�ضادية)58(. 
الجريمة في  انت�ضار  الفقر الح�ضري في  المبحوثين عن دور م�ضكلة  �ضوؤال  وعند 
مبحوث   )300( مجموع  من  مبحوث   )160( للم�ضكلة  الفاعل  ال��دور  اكد  المجتمع 
 )80( عددهم  بلغ  فقد  ذلك  يوؤكدوا  لم  الذين  اما    ،)52%( مقدارها  وبن�ضبة 
بلغ عددهم  الذين اجابوا بال اعرف فقد  اما  وبن�ضبة مقدارها )27%(،   مبحوث 
الح�ضري  الفقر  م�ضكلة  ان  يعني  وهذا  )60( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )20%(،  
ت�ضهم في دفع االفراد نحو ارتكاب الجريمة في المجتمع. والجدول )36( يو�ضح ذلك.
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جدول )36( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت م�سكلة الفقر الح�سر 
ت�سكل �سببا يوؤدي الى اأرتكاب الجريمة 

%العدداالجابات
6053)نعم
8027ال

6020ال اعرف
00)300المجموع

كاي  مربع  اختبار  واجرينا  العمر  ح�ضب  العينة  وحدات  بتق�ضيم  قمنا  وعندما 
لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين فئات االعمار المختلفة حول العالقة بين م�ضكلة 
الفقر الح�ضري وانت�ضار الجريمة في المجتمع،  اكد ذلك )22( من الذين تتراوح 
25( �ضنة و)44( مبحوث من الذين تتراوح اعمارهم بين  اعمارهم بين )18 - 
 )41 تتراوح اعمارهم بين )34 -  الذين  33( �ضنة و)31( مبحوث من   - 26(
و)28(  �ضنة   )49  - بين )44  اعمارهم  تتراوح  الذين  و)25( مبحوث من  �ضنة 
�ضنة و)10( مبحوثين من   )57  - بين )50  تتراوح اعمارهم  الذين  مبحوث من 
بلغ  فقد  بال  اجابوا  الذين  اما  �ضنة،    )65  -  58( بين  اعمارهم  تتراوح  الذين 
عددهم )11( مبحوث من الذين تتراوح اعمارهم بين )18 - 25( �ضنة و)22( 
من  مبحوث  و)16(  �ضنة   )33  -  26( بين  اعمارهم  تتراوح  الذين  من  مبحوث 
تتراوح  الذين  41( �ضنة و)13( مبحوث من  تتراوح اعمارهم بين )34 -  الذين 
49( �ضنة و)14( مبحوث من الذين تتراوح اعمارهم بين  اعمارهم بين )44 - 
65( �ضنة،   57( �ضنة و)4( مبحوثين ممن تتراوح اعمارهم بين )58 -   - 50(
اما الذين اجابوا بعبارة ال اعرف فقد بلغ عددهم )8( مبحوثين من الذين تتراوح 
25( �ضنة و)16( مبحوث من الذين تتراوح اعمارهم بين  اعمارهم بين )18 - 
)26 - 33( �ضنة و)12( مبحوث من الذين تتراوح اعمارهم بين )34 - 41( �ضنة 
و)9( مبحوثين من الذين تتراوح اعمارهم بين )44 - 49( �ضنة و)10( مبحوثين 
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تتراوح  �ضنة و)5( مبحوثين ممن   )57  - ب�ضن )50  اعمارهم  تتراوح  الذين  من 
65( �ضنة.وبعد اجراء اختبار مربع كاي كانت النتيجة اننا  اعمارهم بين )58 - 
القيمة المح�ضوبة )40،5( اكبر من  وجدنا فرقا معنويا ذات داللة اح�ضائية الن 
)10( وعليه  حرية  ودرجة  القيمة الجدولية )24،2( على م�ضتوى ثقة )99%( 

نقبل فر�ضية البحث ونرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية. والجدول )37( يو�ضح ذلك.
جدول )37( يو�سح اجابات المبحوثين فينا اذا كانت م�سكلة الفقر ت�سكل �سبباً 

يوؤدي الى انت�سار الجريمة في المجتمع ح�سب العمر
 الفئة 

العمرية

 االجابات

25  -  (833  -  264(  -  3449  -  4257  -  5065  - المجموع58 

60)0)2528)22443نعم

4480)3)6)22))ال

0560)29)6)8ال اعرف

9300)82594752)4المجموع

4 - انت�سار المناطق المتخلفة:
مما  هائل  �ضكاني  انفجار  وت�ضهد  المدن  تنمو  المجتمعات  من  مجتمع  كل  في 
يترتب عليه اهمال كبير ووا�ضع النطاق للمناطق اال�ضلية داخل المدينة او خارجها،  
ذوي  من  وهم  المدينة  الى  وفدوا  الذين  اولئك  ي�ضكنها  مناطق  قيام  خالل  من  او 
االجتماعية  الم�ضاكل  تتزايد  ي�ضكنونها  التي  المناطق  تلك  وفي  المحدود  الدخل 
واالقت�ضادية نتيجة لالهمال الوا�ضح في تلك المناطق مما يجعلها متخلفة وتفتقد 
�ضوء  من  يانون  و�ضكانها  مالئمة  غير  فيها  المباني  الن  ال�ضحية  ال�ضروط  الب�ضط 
االحوال المعي�ضية،  حيث ان الفقر من اهم اال�ضباب التي تودي وتجبر الفرد على 
ال�ضكن في المناطق المتخلفة تلك المناطق المليئة ب�ضوء الخدمات وقلتها وانت�ضار 
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الجرائم المختلفة واي�ضا قد تكون هذه االحياء هي ا�ضا�ضا لي�ضت ملك لهوؤالء الذين 
لل�ضكن واالهمال  للدولة وهم تجاوزوا عليها لعدم ملكيتهم  انها ملك  يقطنونها اي 
الحا�ضل فيها من قبل الدوائر المعنية ادى بها الى انت�ضار االمرا�ص والجرائم وما 

الى ذلك من م�ضاكل اخرى. 
وعند �ضوؤال المبحوثين فيما اذا كانت م�ضكلة الفقر الح�ضري �ضببا في ال�ضكن في 
تلك المناطق مما يوؤدي الى انت�ضارها في المجتمع اجاب )175( مبحوثا من مجموع 
الذين  عدد  بلغ  حين  في  )نعم(  ب   )58%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )300(
اما من اجاب بال فقد بلغ  اجابوا بال )101( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )34%(،  

)38( يو�ضح ذلك. والجدول  عددهم )24( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )8%(. 
جدول )38( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت م�سكلة الفقر 

الح�سري ت�سكل �سبباً يوؤدي االى انت�سار المناطق المتخلفة

%العدداالجابات

7558)نعم

34)0)ال

248ال اعرف

00)300المجموع

وعندما قمنا بتق�ضيم وحدات العينة ح�ضب الحالة االجتماعية واجرينا اختبار 
مربع كاي لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين الفئات االربعة حول العالقة بين م�ضكلة 
المجتمع اكد ذلك )18( مبحوث  المتخلفة في  المناطق  وانت�ضار  الفقر الح�ضري 
من العزاب و)117( مبحوث من المتزوجين و)22( مبحوث من االرامل و)18( 
العزاب  من  مبحوثين   )9( العالقة  تلك  نفى  حين  في  المطلقين،   من  مبحوث 
االرامل و)9( مبحوثين من  المتزوجين و)18( مبحوث من  و)65( مبحوث من 
من  مبحوثين   )2( عددهم  بلغ  فقد  اع��رف  ال  بعبارة  اج��اب  من  اما  المطلقين،  
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العزاب و)17( مبحوث من المتزوجين و)3( مبحوثين من االرامل و)2( مبحوثين 
من المطلقين. وعند اجلراء اختبار مربع كاي كانت النتيجة اننا وجدنا فرقا معنويا 
ذات داللة اح�ضائية بين الفئات االربعة الن القيمة المح�ضوبة )178،4( اكبر من 
القيمة الجدولية )16،6( على م�ضتوى ثقة )%99( ودرجة حرية )6( وعليه نقبل 

فر�ضية البحث ونرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية. والجدول )39( يو�ضح ذلك.
جدول )39( يو�سح فيما اذا كانت م�سكلة الفقر الح�سري ت�سكل �سببا يوؤدي الى 

انت�سار المناطق المتخلفة في المجتمع ح�سب الحالة االجتماعية

 الحالة االجتماعية 

االجابات
مجموعمطلقارملمتزوجاعزب

75)8)722))8)نعم

)0)89)965ال

73224)2ال اعرف

994329300)29المجموع

ب: الم�سكالت ال�سحية:
في المدينة يتعر�ص الفرد الى الوقوع فري�ضة لالمرا�ص واالوبئة ب�ضبب االختالط 
الوا�ضع بال�ضكان وب�ضبب الفقر اي�ضا مع عدم القدرة على التكيف مع ا�ضلوب الحياة 
الجديدة،  حيث تت�ضم المناطق المتخلفة في المجتمع الح�ضري بال�ضوارع ال�ضيقة 
وازدحام هذه المناطق بال�ضكان مما يوؤدي الى انخفا�ص الم�ضتوى ال�ضحي بينهم. 
عدم  وان  هذا  ال�ضكان  ب�ضحة  ت�ضر  التي  العوانل  من  ال�ضحي  غير  ال�ضكن  ويعتبر 
توفر م�ضادر المياه وطفح المجاري وتراكم القمامة يوؤدي بدوره الى ظهور مختلف 
وخا�ضة  االمرا�ص  وتنت�ضر  االطفال،   و�ضلل  والتيفوئيد  الكبد  كالتهاب  االمرا�ص 
في  الظاهر  للنق�ص  نتيجة  والك�ضاح  الدم  فقر  التغذية من  و�ضوء  الجفاف  امرا�ص 
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المواد الغذائية اال�ضا�ضية مما يوؤدي الى تدهور الحالة ال�ضحية،  باال�ضافة الى ان 
الطبية  الم�ضتلزمات  الحروب وعدم وفرة  الكثير من  الى  العراقي تعر�ص  المجتمع 
كل هذا ادى الى ظهور اعداد �ضخمة من الت�ضوهات الوالدية ومعاناة اال�ضر من هذا 
االمر وب�ضبب الفقر الذي جعل الكثير من هذه اال�ضر ت�ضت�ضلم للكثير من االمرا�ص 
والوقوع �ضحية لها ، وان انت�ضار االمرا�ص المزمنة ا�ضبحت اليوم منت�ضرة وب�ضورة 
�ضريعة جدا فال تخلو ا�ضرة من هذه االمرا�ص،  ا�ضافة الى انت�ضار امرا�ص لوكيميا 
الدم هذا المر�ص الخطير والذي ي�ضعب على الفقير ان يعالج نف�ضه ب�ضبب �ضعف 
�ضاألنا  الفقيرة  ال�ضحي لال�ضرة  للواقع  وبغية اعطاء �ضورة مقربة  المادية،   حالته 
المبحوثين عن مدى اعتقادهم ان الفقراء اكثر عر�ضة لال�ضابة بالمر�ص حيث اكد 
في  ذلك )200( مبحوث من مجموع )300( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )67%( 
من  اما  بال،   اجابوا  حين كان هناك )60( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )20%( 
اجاب بعبارة ال اعرف فقد بلغ عددهم )40( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )13%(. 

والجدول)40( يو�ضح ذلك.
جدول )40( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت م�سكلة الفقر الح�سري 

ت�سكل �سببا يوؤدي الى اال�سابة باالمرا�ض

%العدداالجابات

20067نعم

6020ال

3)40ال اعرف

00)300المجموع

وعندما قمنا بتق�ضيم وحدات العينة ح�ضب الحالة االجتماعية واجرينا اختبار 
مربع كاي لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين الفئات االربعة حول عالقة م�ضكلة الفقر 
و)133(  العزاب  من  مبحوث   )19( ذلك  اكد  باالمرا�ص،   باال�ضابة  الح�ضري 
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مبحوث من المتزوجين و)29( مبحوث من االرامل و)19( مبحوث من المطلقين،  
في حين نفى ذلك )6( مبحوثين من العزاب و)40( مبحوث من المتزوجين و)8( 
مبحوثين من االرامل و)6( مبحوثين من المطلقين،  اما من اجاب بعبارة الاعرف 
فقد بلغ عددهم )4( مبحوثين من العزاب و)26( مبحوث من المتزوجين و)6( 
مبحوثين من االرامل و)4( مبحوثين من المطلقين. وبعد اجراء اختبار مربع كاي 
المح�ضوبة  القيمة  النتيجةاننا لم نجد فرقا معنويا ذات داللة اح�ضائية الن  كانت 
ودرجة  ) - 32( ا�ضغر من القيمة الجدولية )16،6( على م�ضتوى ثقة )99%( 
والجدول  ال�ضفرية.  الفر�ضية  ونقبل  البحث  فر�ضية  نرف�ص  وعليه   .)6( حرية 

)41( يو�ضح ذلك.
جدول ))4( يو�سح اجابات المبحوثين فيما اذا كانت م�سكلة الفقر الح�سري 

ت�سكل �سببا يوؤدي الى ال�سابة باالمرا�ض ح�سب الحالة االجتماعية

 الحالة 
االجتماعية

االجابات

المجموعمطلقارملمتزوجاعزب

9200)3329)9)نعم

6408660ال

4266440ال اعرف

994329300)29المجموع

وقد �ضاألنا المبحوثين عن مدى معاناته هو او احد افراد ا�ضرته من مر�ص مزمن 
 )300( مجموع  من  مبحوث   )200( ان  الى  المبحوثين  اجابات  ا�ضارت  عوق  او 
مبحوث وبن�ضبة مقدارها )%67( اكدوا انهم يعانون من امرا�ص مزمنة او عوق،  
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تلك  من  يعانون  ال   )33%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )100( هناك  حين  في 
االمرا�ص. والجدول )42( يو�ضح ذلك.

جدول )42( يو�سح اجابات المبحوثين عن مدى معاناتهم او احد افراد 
ا�سرهم من مر�ض مزمن او عوق

%العدداالجابات

20067نعم

0033)ال

00)300المجموع

المبحوثين عما اذا كان لديهم اطفال متوفين اكد ذلك)50(  �ضاألنا  وعندما 
اجاب  حين  )%18(في  مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )271( مجموع  من  مبحوث 

)43( يو�ضح ذلك. والجدول  بال.  )221( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )82%( 
جدول )43( يو�سح اجابات المبحوثين عما اذا كان لديهم اطفال متوفين

%العدداالجابات

8)50نعم

82)22ال

00))27*المجموع

*هناك )29( مبحوث من العزاب.
وقد توجهنا ب�ضوؤال للمبحوثين الذين لديهم اطفال متوفين حول ا�ضباب وفاتهم 
فقد اجاب )9( مبحوثين وبن�ضبة مقدارها )%18( باأن ال�ضبب هو مر�ص التيفوئيد 
التغذية  و�ضوء  الجفاف  باأ  الحاد،  واجاب )2( مبحوثين وبن�ضبة مقدارها )4%( 
هي ال�ضبب،  اما التهاب الكبد الفايرو�ضي فقد كان �ضببا لوفاة اطفال )7( مبحوثين 
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باأن  وبن�ضبة مقدارها )8%(  )4( مبحوثين  واجاب  وبن�ضبة مقدارها )14%( 
الوالدي  الدم  لوكيميا  اما  اطفالهم،   وفاة  �ضبب  القلب هي  في  الوالدية  الت�ضوهات 
واجاب )5(  فقد كان �ضببا لوفاة اطفال )4( مبحوثين وبن�ضبة مقدارها )8%(،  
اختالف  هو  اطفالهم  وفاة  �ضبب  كان  ممن  مبحوثين وبن�ضبة مقدارها )10%( 
الدم بين الوالدين،  اما الت�ضوهات الخلقية في ال�ضفة العليا وفايرو�ص القطط كانت 
ال�ضير  حوادث  اما  �ضببا لوفاة اطفال )12( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )24%(،  
)%14(.وجدول  مقدارها  وبنيبة  مبحوثين   )7( اطفال  لوفاة  �ضببا  كانت  فقد 

)44( يو�ضح ذلك.
جدول )44( يو�سح اجابات المبحوثين حول ا�سباب وفاة اطفالهم

%العدداال�ضباب

8)9التيفوئيد الحاد

24الجفاف و�ضوء التغذية

4)7التهاب الكبد الفايرو�ضي

48ت�ضوهات والدية في القلب

48لوكيميا الدم الوالدي

0)5اختالف الدم بين الوالدين

2)6ت�ضوه خلقي في ال�ضفة العليا

2)6فايرو�ص القطط

4)7حوادث �ضير

00)50المجموع

لقد عانت المراأة وال زالت تعاني من ممار�ضتها لالعمال المرهقة التي ت�ضيء من 
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حالتها ال�ضحية،  كذلك فاأن معظم الن�ضاء يعانين من االمرا�ص المزمنة والتي تكون 
اما �ضببا وراثيا او نتيجة �ضغوطات نف�ضية ب�ضبب �ضيق المعي�ضة و�ضعوبة الح�ضول 
واغلب  اال�ضرة  داخل  المراأة  تعانيها  التي  الم�ضكالت  الى  باال�ضافة  الحاجة  على 
االحيان تتعر�ص فيها المراأة الى العنف من قبل زوجها،  ونتيجة لتلك ال�ضعوبات التي 
تتولد من خالل �ضعوبة الح�ضول على العمل واالموال التي ت�ضد مختلف احتياجاتهم،  
الى  بهن  يوؤدي  الن�ضاء  لدى  وخا�ضة  التعليمي  الم�ضتوى  الى  االفتقار  ان  عن  ف�ضال 
تجاهل الكثير من االمور اثناء الحمل مثل تناول العقاقير الطبية دون علمهن بالحمل 

مما يت�ضبب في االجها�ص وغيرها الكثير من اال�ضباب.
وعند �ضوؤال المبحوثين عن مدى تعر�ص زوجاتهم الى االجها�ص اكد )200( 
مبحوثمن مجموع )271( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )%74( ذلك،  في حين كان 
الى  زوجاتهم  تتعر�ص  لم  ممن  هناك )71( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )26%( 

االجها�ص. والجدول )45( يو�ضح ذلك.
جدول )45( يو�سح اجابات المبحوثين حول مدى تعر�ض زوجاتهم الى االجها�ض

%العددجدول )26( يو�سح

20074نعم

26)7ال

00))27*المجموع

*هناك )29( مبحوث من العزاب
مبحوث   )25( اجاب  زوجاتهم  اجها�ص  ا�ضباب  عن  المبحوثين  �ضوؤال  وعند 
اما  والجفاف،  التغذية  �ضوء  باأن �ضبب االجها�ص هو  وبن�ضبة مقدارها )12،5%( 
االمرا�ص المزمنة فكانت �ضببا في اجها�ص زوجات )18( مبحوث وبن�ضبة مقدارها 
)%9(،  تناول العقاقير الطبية دون العلم بالحمل كان �ضببا في اجها�ص زوجات 
فقد  الحاد  الرئوي  التدرن  اما    ،)17،5%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )35(
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اما    ،)11%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )12( زوج��ات  اجها�ص  في  �ضببا  كان 
وبن�ضبة مقدارها  اجها�ص زوجات )30( مبحوث  �ضببا في  كان  الوالدة فقد  ع�ضر 
)%15(،  واخيرا كانت الم�ضاكل اال�ضرية �ضببا الجها�ص زوجات )70( مبحوث 
الم�ضاكل  هي  االجها�ص  ا�ضباب  اكثر  ان  والمالحظ  وبن�ضبة مقدارها )35%(. 
اال�ضرية وهذا طبيعي حيث ان �ضوء الحالة االقت�ضادية لال�ضرة يعر�ضها الى الكثير 
من الم�ضكالت اال�ضرية وبالتالي التفكك اال�ضري الذي تم تو�ضيحه في ال�ضفحات 

ال�ضابقة.والجدول )46( يو�ضح ذلك.
جدول )46( يو�سح اجابات المبحوثين حول اال�سباب التي ادت الى اجها�ض زوجاتهم

%العدداال�ضباب
2،5)25�ضوء التغذية والجفاف
89)�ضوء التغذية والجفاف

7،5)35تناول عقاقير طبية دون العلم بالحمل
))22تدرن رئوي حاد

5)30ع�ضر والدة
7035م�ضاكل ا�ضرية توؤدي الى العنف

00)200المجموع

تعر�ضهم  عند  اليها  يذهبون  التي  الجهة  عن  للمبحوثين  �ضوؤال  توجيه  وعند 
مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )300( مجموع  من  مبحوث   )141( اج��اب  للمر�ص 
ال�ضعبية و)51( مبحوث وبن�ضبة مقدارها  العيادة  الى  يذهبون  اباأنهم   )47%(
 )21%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث  و)63(  عام  طبيب  الى  يذهبون   )17%(
يذهبون  وبن�ضبة مقدارها )10%(  ال�ضحي و)30(مبحوث  المركز  الى  يذهبون 
الى  يذهبون   )5%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث  و)15(  اخت�ضا�ص  طبيب  ال��ى 

الم�ضت�ضفى. والجدول)47( يو�ضح ذلك.
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جدول )47( يو�سح اجابات المبحوثين حول الجهة التي يذهبون اليها في 
حالة تعر�سهم الى المر�ض

%العددجهة الذهاب
47)4)العيادة ال�ضعبية

7))5طبيب
)632مركز �ضحي

0)30طبيب اخت�ضا�ص
55)م�ضت�ضفى
00)300المجموع

رابعاً: مناق�سة الفر�سيات:
الفر�سية االولى: ان الهجرة الق�ضرية التي تعر�ضت لها العوائل بعد عام 2003 

ادت الى تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري.
تو�ضح نتائج درا�ضتنا الميدانية ان )152( مبحوثا وبن�ضبة مقدارها )51%( 
في  الح�ضري،   الفقر  م�ضكلة  تفاقم  في  �ضببا  كانت  الق�ضرية  الهجرة  ان  يوؤكدون 
اجابوا  الذين  اما  وبن�ضبة مقدارها )28%(  يوؤكد ذلك )84( مبحوث  لم  حين 
 .)21%( مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )64( عددهم  بلغ  فقد  اع��رف  ال  بعبارة 
وعند اجراء اختبار مربع كاي )1*3( لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين اجابات 
المبحوثين كانت النتيجة اننا وجدنا فرقا معنويا ذات داللة اح�ضائية بين المجاميع 
الثالث )نعم،  ال، الاعرف( الن القيمة المح�ضوبة )41،9( اكبر من القيمة الجدولية 
)2(. وعليه  ثقة )90%()95%()99%(  )4،6()6()9،2( على م�ضتويات 

نقبل فر�ضية البحث ونرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية.
الفر�سية الثانية: ان حل بع�ص الموؤ�ض�ضات الر�ضمية من قبل الدولة بعد عام 

2003 ادى الى تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري 
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 )300_ مجموع  من  مبحوث   )180( ان  الميدانية  درا�ضتنا  نتائج  تو�ضح 
من  الر�ضمية  الموؤ�ض�ضات  بع�ص  حل  ان  يوؤكدون  مبحوث وبن�ضبة مقدارها)60%( 
لم  في حين  الح�ضري،  الفقر  م�ضكلة  تفاقم  الى  ادى   2003 عام  بعد  الدولة  قبل 
اجابوا  الذين  اما  يوؤكد تلك الفر�ضية )100( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )33%( 
)%7(.وعند  مقدارها  وبن�ضبة  مبحوث   )20( عددهم  بلغ  فقد  اعرف  ال  بعبارة 
اجراء اختبار مربع كاي لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين االجابات كانت النتيجة 
اننا وجدنا فرقا معنويا ذات داللة اح�ضائية الن القيمة المح�ضوبة )126،4( اكبر 
)95%()90%( ثقة  م�ضتويات  على   )9،2()6()4،6( الجدولية  القيمة  من 
)%99( ودرجة حرية )2( وعليه نقبل فر�ضية البحث ونرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية.
الفر�سية الثالثة: ان �ضعف الدعم الحكومي للعوائل الفقيرة ادى الى تفاقم 

م�ضكلة الفقر الح�ضري 
 )251( بنعم  اجابوا  الذين  عدد  ان  الميدانية  درا�ضتنا  نتائج  او�ضخت  لقد 
عدد  بلغ  حين  في  مبحوث من مجموع )300( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )84%( 
اجابوا  الذين  اما  مقدارها )4%(  وبن�ضبة  مبحوث  بالنفي )12(  اجابوا  الذين 
ولما  بعبارة ال اعرف فقد بلغ عددهم )37( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )12%(. 
االغلبية  الن  فبولها  يمكن  فالفر�ضية   )84%( بنعم  اجابوا  الذين  ن�ضبة  كانت 
اجابوا بنعم عليها. وهذا يعني ان �ضعف الدعم الحكومي للعوائل الفقيرة ادى الى 

تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري.
في  الجريمة  انت�ضار  الى  ادت  الح�ضري  الفقر  م�ضكلة  ان  الرابعة:  الفر�سية 

المجتمع.
 )300( مجموع  من  مبحوث   )160( ان  الميدانية  درا�ضتنا  نتائج  تو�ضح 
الى  ادت  الح�ضري  الفقر  م�ضكلة  ان  يوؤكدون  مبحوث وبن�ضبة مقدارها )53%( 
مبحوث   )80( الفر�ضية  هذه  يوؤكد  لم  حين  في  المجتمع،   في  الجريمة  انت�ضار 
 )60( عددهم  بلغ  فقد  اعرف  ال  بعبارة  اجابوا  الذين  اما    ،)27%( وبن�ضبة 
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اهمية  لمعرفة  كاي  مربع  اختبار  اجراء  وعند  مبحوث وبن�ضبة مقدارها )20%( 
الفرق المعنوي بين اجابات المبحوثين كانت النتيجة اننا وجدنا فرقا معنويا ذات 
المح�ضوبة  القيمة  اعرف( الن  ال  ال،  )نعم،  الثالث  المجاميع  بين  اح�ضائية  داللة 
)56( اكبر من القيمة الجدولية )4،6()6()9،2( على م�ضتويات ثقة )90%(
)%95()%99( ودرجة حرية )2( وعليه نقبل فر�ضية البحث ونرف�ص الفر�ضية 

ال�ضفرية.
الى  ادى  الح�ضرية  لال�ضرة  االقت�ضادية  الحالة  �ضوء  الخام�سة:ان  الفر�سية 

تفككها.
 )300( مجموع  من  مبحوث   )200( ان  الميدانية  درا�ضتنا  نتائج  تو�ضح 
لال�ضرة  االقت�ضادية  الحالة  �ضوء  ان  يوؤكدون  مبحوث وبن�ضبة مقدارها )67%( 
وبن�ضبة  مبحوث   )90( فر�ضيتنا  يوؤكد  لم  حين  في  تفككها،   الى  ادى  الح�ضرية 
 )10( عددهم  بلغ  فقد  الاعرف  بعبارة  اجابوا  الذين  اما    ،)30%( مقدارها 
اهمية  لمعرفة  كاي  مربع  اختبار  اجراء  وعند  مبحوثين وبن�ضبة مقدارها )3%(. 
الفرق المعنوي بين اجابات المبحوثين،  كانت النتيجة اننا وجدنا فرقا معنويا ذات 
داللة اح�ضائية بين المجاميع الثالث )نعم،  ال، ال اعرف( الن القيمة المح�ضوبة 
)182( اكبر من القيمة الجدولية )4،6()6()9،2( على م�ضتويات ثقة )90%(
)%95()%99( ودرجة حرية )2( وعليه نقبل فر�ضية البحث ونرف�ص الفر�ضية 

ال�ضفرية.
الفر�سية ال�ساد�سة: ان م�ضكلة الفقر الح�ضري ادت الى تف�ضي ظاهرة الت�ضرب 

الدرا�ضي.
توؤكد نتائج درا�ضتنا الميدانية ان )180( مبحوث من مجموع )300( مبحوث 
لم يوؤيد فر�ضيتنا )40(  حين  في  فر�ضيتنا،   يويدون  وبن�ضبة مقدارها )60%( 
بلغ  فقد  اعرف  ال  بعبارة  اجابوا  الذين  اما  مقدارها )13%(  وبن�ضبة  مبحوث 
اختبار مربع كاي  عددهم )80( مبحوث وبن�ضبة مقدارها )%27(. وعند اجراء 
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لمعرفة اهمية الفرق المعنوي بين اجابات المبحوثين كانت النتيجة اننا وجدنا فرقا 
معنويا ذات داللة اح�ضائية بين المجاميع الثالث )نعم،  ال، الاعرف( الن القيمة 
م�ضتويات  على   )9،2()6()4،6( الجدولية  القيمة  من  اكبر   )104( المح�ضوبة 
البحث  فر�ضية  نقبل  وعليه  حرية )2(.  ودرجة  ثقة )90%()95%()99%( 

ونرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية.
خام�ساً: اال�ستنتاجات:

2003 كانت �ضببا في  العوائل بعد عام  له  التي تعر�ضت  الق�ضرية  الهجرة  1 -  ان 
تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري حيث ان العنف الطائفي لم يكن ال�ضبب الوحيد 
انعدام  ال��ى  ا�ضافة  القانون  �ضيادة  انعدام  االخ��رى  اال�ضباب  فمن  للتهجير 
بين  القتال  الى  ا�ضافة  الملكية  نزاعات  حل  في  والتاأخير  الرئي�ضية  الخدمات 
المجموعات الم�ضلحة والقوات المحتلة والتي ت�ضببت في نزوح وتهجير االالف 
في  واالقت�ضادية  واالجتماعية  ال�ضيا�ضية  التغيرات  لعبت  اذ  المدنيين،   من 
العراق دورا موؤثرا في حدوث التهجير وحدنه حيث كان له تاأثير على التالكيبة 

ال�ضكانية والقوى العاملة في المناطق التي تتجه اليها الهجرة.
2 -  لقد اكد عدد الباأ�ص به من المبحوثين على ان حل بع�ص الموؤ�ض�ضات الر�ضمية 
من قبل الدولة بعد عام 2003 كان �ضببا في تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضر�ص. 
فلنا ان نتخيل ما الذي يحل بموظفي جميع الكيانات المنحلة في وقت يكون فيه 
الفرد باأم�ص الحاجة الى توفير اب�ضط متطلبات المعي�ضة فلي�ص كل منت�ضبي هذه 
الكيانات هم من الطبقات الرفيعة الم�ضتوى،  بل هناك في المنطمات الع�ضكرية 

كالحي�ص مثال افراده ولي�ص ا�ضحاب المراتب العليا هم من افقر الطبقات.
3 -  لقد ا�ضارت نتائج الدرا�ضة الميدانية الى ان �ضعف او انعدام الدعم الحكومي 
الح�ضري  الفقر  م�ضكلة  تفاقم  في  �ضببا  كان  الفقيرة  للعوائل  الدولة  قبل  من 
الدولة  كانت  ف��اأذا  ا�ضا�ضيا،   الب�ضر  تنمية  ميدان  في  الحكومة  دور  يعد  حيث 
م�ضكلة  و�ضفها  يمكن  فاأنه  دور محدد  تمثيل  على  قادرة  غير  او  متحم�ضة  غير 
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حقيقية تثور بوجه التنمية وتكون �ضببا في تفاقم م�ضكلة الفقر ب�ضكل عام والفقر 
الح�ضري ب�ضكل خا�ص.

في  الجريمة  انت�ضار  الى  توؤدي  الح�ضري  الفقر  م�ضكلة  ان  الدرا�ضة  4 -  ا�ضتنتجت 
المجتمع حيث ان الفقراء غالبا ما ي�ضكنون في مناطق متخلفة وم�ضاكن تفتقر 
الدافعة  العوامل  الم�ضاكن من  وتلك  الظروف  ال�ضحية وهذه  ال�ضروط  الب�ضط 

الى انت�ضار الجريمة.
5 -  لقد اكدت نتائج الدرا�ضة الميدانية ان م�ضكلة الفقر الح�ضري توؤدي الى التفكك 
اال�ضري وهذه النتيجة لم تاأتي اعتباطا ذلك ان معظم الدرا�ضات تجمع على ان 
الفقر يوؤدي الى تفاقم العنف بين افراد اال�ضرة وقد ا�ضار لوي�ص او�ضكار الى هذه 
الحقيقة حيث وجد ان مظاهر العنف تكثر بين اال�ضر الفقيرة ومن مظاهر العنف 
هذه �ضرب االطفال،  �ضيوع الزواج الر�ضائي اي الذي يتم بين طرقين دون تدوين،  

وكثرة حاالت هجر الزوج للزوجة واالطفال وتمركو اال�ضرة حول االم.
توؤدي  الح�ضري  الفقر  م�ضكلة  تفاقم  ان  الميدانية  الدرا�ضة  نتائد  ااكدت  6 -  لقد 
باال�ضرة الى عدم ار�ضال ابناءها الى المدار�ص وبالتالي �ضيوع ظاهرة الت�ضرب 
الدرا�ضي وذلك لرغبة اال�ضرة في زج اطفالها في ميدان العمل وترك المدر�ضة 
الى  باالطفال  يوؤدي  مما  وهذا  اهتقادهم  تعطيهم ح�ضب  وال  منهم  تاأخذ  التي 
الت�ضرب من مقاعدهم الدرا�ضية واللجوء الى ممار�ضة االعمال وال�ضبب في ذلك 

يعود الى قلة الدخل وانخفا�ص الم�ضتوى المعا�ضي ال�ضر هوؤالء االطفال.
�ساد�ساً: التو�سيات:

من �ضرورات الدرا�ضة العلمية ان تقدم التو�ضيات التي يمكن اال�ضتفادة منها من 
الناحية النظرية والعملية وهذه التو�ضيات ح�ضب المعطيات والبيانات الم�ضتح�ضلة 

من درا�ضتنا الحالية وهي كاالتي:
غير  المناطق  في  االم��ن  وب�ضط  القانون  هيبة  بفر�ص  ال��دول��ة  قيام  1 -  ���ض��رورة 
الى  المهجرة  العوائل  عودة  ي�ضمن  بما  ال�ضاخنة(  )المناطق  امنيا  الم�ضتقرة 
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واعادة  مادية  ا�ضرار  من  بهم  لحق  عما  وتعوي�ضهم  اال�ضلية  �ضكناهم  مناطق 
والتي كانت متعاي�ضة  المختلفة  تطبيع االو�ضاع االجتماعية فيها بين الطوائف 

ب�ضالم قبل دخول القوات االجنبية.
المنحلة  الدوائر  العمل في  الم�ضرحين من  العمل على معالجة او�ضاع  2 -  �ضرورة 
بعد عام 2003 وذلك باال�ضتفادة من وظائف اخرى في الدولة المدنية واحالة 
كبار ال�ضن منهم على التقاعد مما ي�ضمن لهم راتب يحقق لهم م�ضتوى معي�ضي 
منا�ضب والم�ضوؤول عن تنفيذ هذه التو�ضية وزارة العدل،  لجنة الم�ضاألة والعدالة،  

وزارة المالية،  وزارة العمل،  ووزارة التخطيط.
بتو�ضيع  الدعم  هذا  ويتمثل  والمتعففة  الفقيرة  للعوائل  الحكومي  الدعم  3 -  زيادة 
اعداد الم�ضمولين ب�ضبكة الحماية االجتماعية ف�ضال عن زيادة مبلغ ايراداتها 
ودعم ا�ضعار الم�ضتهلك من اجل م�ضاعدة افراد المجتمع ودعم مفردات البطاقة 

التموينية،  ودعم المحروقات.
4 -  التو�ضع في تنفيذ م�ضاريع الدولة لبناء وحدات �ضكنية مالئمة للفقراء وب�ضروط 
مي�ضرة ومدعومة ويوزع بع�ضها مجانا ل�ضرائح معينة من الفقراء مع رفع خط 
في  لي�ضاعد  �ضهريا  دينارللمواطن  الف   150 م�ضتوى  الى  العراق  في  الفقر 

الح�ضول على احتياجاته اال�ضا�ضية الغذائية وغير 
5 - تكثيف دوريات االمن في االحياء ال�ضعبية.

6 -  ت�ضغيل م�ضانع القطاع العام المتوقفة عن العمل وتخ�ضي�ص ميزانية طارئة لوزارة 
ال�ضناعة لت�ضغيل هذه المعامل الحكومية باأ�ضرع وقت ممكن اذ من المقدر ان 

ت�ضتوعب عدد كبير من العمال والعمل على تاأهيلها وزيادة قدرتها االنتاجية.
7 -  تنفيذ برامج اقرا�ص لالن�ضطة االنتاجية من خالل �ضندوق القرو�ص ال�ضغيرة 

لتمويل الم�ضلريع المدرة للدخل وجعلها مي�ضرة للطبقة الفقيرة.
8 -  تح�ضين زيادة االنفاق في قطاع الخدمات العامة للمدينة كتح�ضين اداء المنظومة 
الكهربائية والق�ضاء على ال�ضحة الحالية في مياه ال�ضرب وتوفير الماء ال�ضافي 
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توزيع  �ضبكات  تاأهيل  الع��ادة  طارئة  خطة  و�ضع  خالل  من  لل�ضرب  وال�ضالح 
الماء وان�ضاء محطات جديدة لت�ضفية وتنقية المياه،  والعمل على توفير خدمة 
الثقيلة  المياه  بت�ضريف  المتمثلة  المواطنين  معاناة  وتقليل  ال�ضحي  ال�ضرف 
التحتية  البنى  الواقع ال�ضحي واالهتمام بمرتكزات  والمياه الجوفية،  وتطوير 
المادية للقطاع ال�ضحي والعمل على �ضيانة الطرق وان�ضاء طرق معبدة جديدة 

واللمحافظة على البيئة وال�ضحة العامة.
الهوامش والمصادر: 
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ج7.ط3. )بيروت: دار احياء التراث العربي. ب.ت(. ص76). 
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لبنان.977)(. ص327.
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)8( محمد السيد غالب واخرون. جغرافية الحضر. )االسكندرية: منشأة المعارف. 

972)(.ص6.
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ملحق 

استمارة االستبيان

اواًل: المعلومات االولية:
اأ - الخ�سائ�ض الفردية:
1 - الجن�ص: ذكر )( انثى )(

2 - العمر: )( �ضنة 
ب - الخ�سائ�ض االجتماعية:

3 - الحالة الزوجية: اعزب )( متزوج )( ارمل )( مطلق )( 
4 - مكان االقامة: احياء �ضعبية )( احياء ع�ضوائية )( اطراف مدن )(

5 - الخلفية االجتماعية: ريفية )( ح�ضرية )(
6 - عدد الزوجات: واحدة)( اثنان )( ثالثة )( اربعة )(

7 - حجم اال�ضرة:
ج - الخ�سائ�ض االقت�سادية:

8 - عائدية ال�ضكن: ملك )( ايجار )( حكومي )( اخرى تذكر )(
9 - عمل رب اال�ضرة: دائمي )( موؤقت )( اليعمل )( متقاعد )( 

10 - الطبقة االجتماعية: عليا )( و�ضطى )( دنيا )(

11 - الدخل: يكفي )( اليكفي )(
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12 - بناء ال�ضكن: طابوق )( بلوك )( طين )( �ضفيح )( اخلرى تذكر )(

13 - نوع ال�ضكن: بين )( �ضقة )( قاعة )( اخرى تذكر )(

14 - عدد اال�ضر في الم�ضكن: )( ا�ضرة

د -  الخ�سائ�ض التربوية:
15 -  التح�ضيل العلمي لرب اال�ضرة: امي )( يقراأ ويكتب )( ابتدائية )( متو�ضطة 

)( اعدادية )( معهد )( كلية )( درا�ضات عليا )(
ثانيًا: الظاهرة المدروسة:

عام  اح��داث  بعد  العوائل  لها  تعر�ضت  التي  الق�ضرية  الهجرة  ان  تعتقد  16 -  هل 
2003 ادت الى تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري ؟

نعم )( ال )( ال اعرف )(
17 - اذا كان الجواب )نعم( فما هي ا�ضباب التهجير ؟

نزاعات  حل  في  التاأخير   )( القانون  �ضيادة  انعدام   )( الطائفي  العنف   - اأ 
الملكية )( انتهاكات حقوق االن�ضان )( القتال بين المجموعات المتمردة والقوات 

الم�ضلحة )( اخرى تذكر )(
18 -  هل تعتقد ان �ضعف الدعم الحكومي للعوائل الفقيرة ي�ضكل �ضببا في تفاقم 

م�ضكلة الفقر الح�ضري ؟
نعم )( ال )( ال اعرف )(

19 -  هل تعتقد ان حل بع�ص الموؤ�ض�ضات الر�ضمية من قبل الدولة بعد عام 2003 
ي�ضكل �ضببا في تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري ؟

نعم )( ال )( ال اعرف )(
20 -  هل تعتقد ان البطالة التي يعي�ضها المجتمع في الوقت الحا�ضر ت�ضكل �ضببا في 

تفاقم م�ضكلة الفقر الح�ضري؟
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نعم )( ال )( ال اعرف )(
م�ضكلة  تفاقم  في  �ضببا  ت�ضكل  الح�ضر  الى  الريف  الهجرة من  ان  تعتقد  21 -  هل 

الفقر الح�ضري ؟
نعم )( ال )( ال اعرف )(

22 - هل تعتقد ان هناك م�ضكالت مجتمعية في منطقة �ضكناك ؟

نعم )( ال )( ال اعرف )(
23 - اذا كان الجواب )نعم( فما هي طبيعة هذه الم�ضكالت ؟

اأ - وجود ظاهرة تداول الم�ضكرات )( ب - وقوع جرائم �ضرقة )( ج - الت�ضرب 
الدرا�ضي)( د - انفالت امني )( ه - اخرى تذكر )(

24 - هل تعتقد ان م�ضكلة الفقر الح�ضري توؤدي الى التفكك اال�ضري ؟

نعم )( ال )( ال اعرف )(
25 - اذا كان الجواب )نعم( فما هي ا�ضباب التفكك؟

اأ - االدمان على الخمر )( ب - الغياب المتكلرر عن المنزل ج - )( د - رفاق 
ال�ضوء )( ه - عدم االتفاق على االفكار )( و - عدم الم�ضاهمة في العمل وميزانية 

اال�ضرة )( ي - اخرى تذكر)(
26 - هل تعتقد ان م�ضكلة الفقر الح�ضري توؤدي الى الت�ضرب الدرا�ضي ؟

نعم )( ال )( ال اعرف )(
ابناءها  27 -  اذا كان الجواب )نعم( فما هي ا�ضباب عدم ار�ضال اال�ضر الفقيرة 

الى المدار�ص ؟
اأ - تفرغهم للعمل )(

ب - عدم جدوى التعليم )(
ج - التكاليف الباه�ضة للتعليم )(



37(

أ. م. د. عاصم حاكم الجبوري - م . م حاكم فنيخ الخفاجي القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد ))( 6)20

د - اخرى تذكر )(
28 -  هل تعتقد ان م�ضكلة الفقر الح�ضري ت�ضكل �ضببا يوؤدي الى انت�ضار الجريمة 

في المجتمع ؟
نعم )( ال )( ال اعرف )(

29 -  هل تعتقد ان م�ضكلة الفقر الح�ضري ت�ضكل �ضببا يوؤدي الى انت�ضار المناطق 
المتخلفة ؟

نعم )( ال )( ال اعرف )(
30 - هل تعتقد ان الفقراء هم اكثر عر�ضة لال�ضابة باالمرا�ص ؟

نعم )( ال )( ال اعرف )(
31 - هل تعاني انت او احد افراد ا�ضرتك من مر�ص مزمن او عوق ؟

نعم )( ال )( 
32 - هل لديك اطفال متوفين؟

 نعم )( ال )( 
33 - اذا كان الجواب )نعم( فما هي ا�ضباب وفاتهم ؟

 - 3 - 2 - 1
34 - هل تعر�ضت زوجتك الى االجها�ص ؟

نعم )( ال )( 
35 - اذا كان الجواب )نعم( فما هي ا�ضباب االجها�ص ؟

 - 3 - 2 - 1
36 - اين تذهب عند تعر�ضك الى المر�ص ؟

اأ - طبيب عام )( ب - طبيب اخت�ضا�ص )( ج - العيادة ال�ضعبية)( د - اخرى 
تذكر )(
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ABSTRACT

This research study deals with the problem of urban 
poverty in the Iraqi contemporary society/ afield social 
study in the city of Diwaniya. It aims at clarifying the caus-

es of the problem of urban poverty and its consequenc-

es , when causes and consequences are determined, it 
will be possible to deal with them by applying the rec-

ommendations, guidelines and treatments that this study 
suggests,therefore,if recommendations are taken in con-

sideration, the problem of urban poverty can be dimin-

ished and its effects on the society can be reduced. 
This study uses four scientific methods to col-

lect the necessary information;these methods 
are;descriptive,historical and field survey as well as it tes-

tes six hypotheses to confirm its credibility. 
It is worth noting that the study uses an intended 

sample consisting of (300 units). They are heads of poor 
families who are living in the different areas in the city of 
Diwaniya; they were interviewed during the field survey. 
Accordingly, the study reaches the following findings;

1 -  the forced migration, that many families expe-
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rienced after 2003.has increased the problem of urban 
poverty, the sectarian violence is not the only reason for 
migration but rather the absence of law, the shortage of 
main services, the delay in solving properties disputes as 
well as the conflict between the armed groups and the oc-

cupation forces, all these factors gathered together caused 
the displacement and migration of thousands of civilians. 
Furthermore, the political, social and economicalchanges 
in Iraq played an influential role on the urban po poverty 
issuethat significantly affected the demography and work 
powers in the receiving areas.

2 -  the results of the field study indicate that the short-

age or absence of govermmental support for poor families 
has increased the problem of urban poverty. As its role, in 
the field of human development, is principal, when gov-

ernment is incapable to play this specific role, the prob-

lem can be seen as a true one that increases the poverty 
in especially in the urban areas.
This study suggested a number of recommendations

1 - the necessity of applying laws in the areas with 
security instability (hot areas) to insure the return of mi-

grant families to their home areas and to compensate 
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them against the material damages they experienced. In 
addition, the officials should encourage the re - normali-

zation of the social relations among the different sects 
that lived peacefully before the occupation.

2 - Increasing the governmental support for the poor 

and needy families by expanding the scale of the social 

insurance, increasing its incomes and reducing prices for 

consumers as well as developing the contents of the ra-

tions

3 - card to help society members. 


