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 أ االهداء

 ...معمم االنسانية الحبيب المصطفى )ص( إلى

 ...اهلل وح والدي رحمور  إلى

 ...والى والدتي أطال اهلل في عمرىا

 حفظيم اهلل ورعاىم ., وشقيقاتي..سندي في الدنيا أخي األكبر إلى

 ...شريكة حياتي ورفيقة دربي زوجتي إلى

 حوم ))فايق عبد الرزاق العزاوي (روح الزميل  شييد اإلنسانية المر  إلى

  ي الكرام اىدي ىذا الجيد المتواضع.من عممني حرفا فممكني عبدا اساتذت إلى

                                            

 الباحث

 

 

 

 



  

 

 ب شكر وامتنان
 

 
 

 .صدق اهلل العمي العظيم محكم كتابو) ألن شكرتم ألزيدنكم(قال اهلل تعالى في 
 لم يشكر المخموق لم  وقال الرسول الكريم )ص( )من

 صدق رسول اهلل صمى اهلل عميو والو وسمم .  (يشكر الخالق
 الميم لك الحمد والشكر والثناء بقدر ما تستحق وترضى 

 كما ينبغي لعظيم فضمك واحسانك عمي في اتمام 
  ىذا الجيد المتواضع .

كل من ساعدني في  إلىر واالمتنان اتقدم بجزيل الشك أنوال يسعني ىنا اال 
 انجاز ىذا البحث واخص بالذكر منيم .....

عمى ما خصني بو من  حامد كاظم متعب الدكتوراالستاذ المشرف االستاذ 
البحث حيث غمرني بفيض اخوتو  إعدادالدعم واالرشاد والتوجيو طيمة فترة 

 وانسانيتو .....
 -اساتذتي االفاضل في كمية االدارة واالقتصاد  إلىواوجو شكري وتقديري 

 الخبير المغوي والعممي. إلى, والشكل موصول القادسيةجامعة 
 زمالئي في قسم ادارة االعمال  إلىشكري وتقديري  أوجوكما 

كل من مد يد العون والمساعدة في انجاز ىذا  إلىشكري وتقديري  أوجوواخيرا 
 البحث

 



  

 

 المستخلص      ت
 

 المستخمص

الرؤية المتمثل بـ ) التخطيط االستراتيجيدور  التعرف عمىالحالي  البحثالغرض من   

السكن العشوائي  معالجة ظاىرةفي  (واالىداف االستراتيجية ,االستراتيجية, والرسالة االستراتيجية

والجوانب  ,والجوانب االجتماعية ,الجوانب العمرانيةبـ ) ةالمتمثم مدينة الديوانيةمركز  في

تبيان قياس مستوى  أجلاالستبانة من  أداةاستعمال  موعميو ت   ,(والجوانب السياسية ,االقتصادية

ط مديرية التخطيفي ( 106والبالغ عددىم )العاممين عينة من  في البحثتوافر متغيرات 

وصندوق اإلسكان بدوائر )الماء والمجاري واإلسكان  ممثمتاً وبعض الدوائر الخدمية  ,العمراني

ومن  ,بعنوان بحثنا أعالهذات العالقة المباشرة  في محافظة الديوانية ودائرة التخطيط والمتابعة(

 (SPSS)برنامج  تحقيقيا يتعين استعمال إلى الكشف عن طبيعة النتائج التي يسعى البحث أجل

 ,الييكمية ونمذجة المعادلة ,)التوزيع الطبيعي والتي تمثمت بـ ,االحصائية األدواتمجموعة من و 

 ,ومعامل ارتباط بيرسون ,واالنحراف المعياري ,والوسط الحسابي ,الفا معامل كرونباخو 

نتائج  أظيرتوعميو  ,(AMOS.V.26)برنامج  بواسطة استخراجيا ت مومعامالت االنحدار التي 

السكن  معالجة ظاىرةفي  لمتخطيط االستراتيجيعالقة ارتباط وتأثير معنوية  وجودالبحث 

تحرص المؤسسة  أنضرورة  تمثمت في البحثالتي توصل الييا  النتائج أىمولعل  ,العشوائي

الرقي  إلىضمان رفاىية المجتمع والوصول  أجلالمعنية عمى بناء صورة ذىنية واضحو من 

 .الحضاري مقارنة في باقي البمدان المجاورة

الرسالة  ,الرؤية االستراتيجية ,السكن العشوائي ,التخطيط االستراتيجي :الرئيسةالكممات 

 .االستراتيجية واالىداف االستراتيجية
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 المقدمة      1

 المقدمة

تعـــــــــد مشـــــــــكمة الســـــــــكن العشـــــــــوائي فـــــــــي المـــــــــدن العرقيـــــــــة احـــــــــدى المشـــــــــاكل الســـــــــكنية 

تمثــــــل عــــــبء ثقيــــــل مــــــن الســــــكن والســــــكانية التــــــي تعــــــاني منيــــــا تمــــــك المــــــدن, والتــــــي اصــــــبحت 

العشــــــوائي عمــــــى اغمــــــب الــــــدوائر الخدميــــــة, االمــــــر الــــــذي شــــــكل احيــــــاء ومنــــــاطق ذات فوضــــــى 

  .تراكمية عمى المنطقة

زيـــــــادة  أجــــــلســــــتراتيجي يشــــــكل ســــــمو رئيســــــة وضــــــرورية مــــــن لقــــــد بــــــات التخطــــــيط اال

معالجــــــة الســــــكن العشــــــوائي فــــــي مــــــدن  أجــــــلميــــــزات المنظمــــــة التنافســــــية وتطــــــوير ادائيــــــا مــــــن 

ممــــــــا يحــــــــتم عمــــــــى   ,بصــــــــورة عامــــــــة ومحافظــــــــة الديوانيــــــــة بصــــــــورة خاصــــــــة ومحافظــــــــات البمــــــــد

ــــــ ســــــكان, دائــــــرة ممثمــــــة بــــــدوائر)الماء, المجــــــاري, االســــــكان , صــــــندوق اال دوائر ذات العالقــــــةال

االىتمـــــام بتطـــــوير مياراتيـــــا وقـــــدراتيا التخطـــــيط والمتابعـــــة والتخطـــــيط العمرانـــــي( فـــــي المحافظـــــة 

ــــــي مجــــــال التخطــــــيط االســــــتراتيجي لكــــــي تســــــتطيع تحقيــــــق رســــــالتيا واىــــــدافيا وغاياتيــــــا مــــــن  ف

خــــــالل مســــــاعدتيا فــــــي تحقيــــــق ميزتيــــــا التنافســــــية وتطويرىــــــا لضــــــمان معالجــــــة ظــــــاىرة الســــــكن 

 ادنى حد ممكن. إلىميمو العشوائي وتق

تمثل الفصل  ,فصولاربعة  إلى البحثتيسير خطوات الدراسة فقد جرى تقسيم  أجلومن  

 وأىمية وأىدافمن مشكمة , في المنيجية العممية لمبحث األولالمبحث  تمثل ,في مبحثين األول

 ,دراسات سابقة الجيود المعرفية من بعض ببينما تمثل المبحث الثاني  وفرضيات.... وغيرىا

خصص  إذ ,ثالثة مباحثوالذي يتمثل في  ,بينما ضم الفصل الثاني الجانب النظري لمبحث

ظاىرة متغير بالمبحث الثاني  ختصبينما ا ,التخطيط االستراتيجيإلغناء متغير  األولالمبحث 

 .بين المتغيرات ة المبحث الثالث العالق وبينَ  ,السكن العشوائي



  

 

 المقدمة      2

الفصل الرابع النتائج التي  تناولبينما  بحثالثالث الجانب التطبيقي لم في حين بين الفصل

التي عمى ضوئيا يتم وضع مجموعة من التوصيات والمعالجات لممشاكل و  ,توصل الييا البحث

  ذات العالقة بموضوع البحث . الدوائرونقاط الضعف التي تعاني منيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 4 الفصل االول/ المبحث االول    المنهجية العلمية للبحث

 توطئخ

البحث والمخطط الفرضي لمبحث ومن  دافوأى  ميةوأى بيان مشكمة  المبحثيتناول ىذا     

, التعاريف االجرائية لمتغيرات البحث إلىثم عرض لفرضيات البحث وبعد ذلك يتم التطرق 

وكذلك سوف يتناول تسميط الضوء عمى بعض من الدراسات السابقة لمتغيري البحث والتعرف 

النتائج التي توصمت  أىمعمى المشاكل التي تناولتيا واىدافيا والعينات التي استيدفتيا واخيرا 

جال االستفادة منيا واىم ما يميز مناقشة الدراسات السابقة وم إلىوكذلك سوف يتطرق الييا 

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.

  



  
 

 

 5 الفصل االول/ المبحث االول    المنهجية العلمية للبحث

 األولالمبحث  
 المنهجية العلمية للبحث

 ,تحقيقيـــــــا إلـــــــىالتـــــــي تســـــــعى  البحـــــــث وأىـــــــداف وأىميـــــــة ,يتنـــــــاول ىـــــــذا المبحـــــــث مشـــــــكمة 

وبالتــــالي فــــان الغــــرض مــــن ىــــذا المبحــــث ىــــو الوقــــوف  ,مرتكزاتيــــا الميمــــة أىــــموالوقــــوف عمــــى 

ــــــول والمعالجــــــات التــــــي يمكــــــن عكســــــيا فــــــي  البحــــــثعمــــــى مشــــــكمة  وتقــــــديم مجموعــــــة مــــــن الحم

 -:اآلتيوكما مبين في  ,االستنتاجات والتوصيات

 :البحثمشكمة  -اواًل:

تعـــــاني مدينـــــة الديوانيـــــة فـــــي محافظـــــة القادســـــية شـــــأنيا شـــــأن بـــــاقي المـــــدن والمحافظـــــات  

راقيــــــة مــــــن مشــــــكمة االربــــــاك فــــــي التوســــــع العمرانــــــي ســــــواء عمــــــى الصــــــعيد البعيــــــد فــــــي بنــــــاء الع

ــــب أوالمشــــاريع االســــتراتيجية  ــــى الصــــعيد القري ــــاءاال مشــــكمةحيــــث تعــــد   ,عم  مــــن العشــــوائية حي

فغالبـــــــا مـــــــا تمغـــــــي الكثيـــــــر مـــــــن المشـــــــاريع نتيجـــــــة احـــــــداث تغييـــــــرات فـــــــي  ,المســـــــتمرة المشـــــــاكل

ـــــة ـــــى األمـــــرذلـــــك  أدىممـــــا  ,االدوار االداري ـــــائج ســـــمبية إل ـــــان الطريقـــــة  ,احـــــداث نت ـــــا ف ومـــــن ىن

المناســــبة التـــــي يمكـــــن مــــن خالليـــــا معالجـــــة ىــــذه النتـــــائج الســـــمبية ىــــو اخضـــــاع ظـــــاىرة الســـــكن 

ــــــى التخطــــــيط االســــــتراتيجي المناســــــب ــــــع المدينــــــة بشــــــكل عــــــام ,العشــــــوائي إل ــــــذي يخــــــدم واق  ,وال

ـــــأتي ىـــــذه الدراســـــة لمكشـــــف عـــــن  ,والســـــكان بشـــــكل خـــــاص ـــــا ت دور التخطـــــيط االســـــتراتيجي وىن

 وذلك من خالل التساؤالت االتية: ,في معالجة حاالت السكن العشوائي

يســــيم التخطــــيط االســــتراتيجي فــــي معالجــــة مشــــكمة الســــكن العشــــوائي مــــن  أنىــــل يمكــــن  .1

ــــــة  ــــــاليمخــــــالل مشــــــاريع الســــــكن المقترحــــــة مــــــن قبــــــل تنمي ــــــي المحافظــــــات األق ومنيــــــا مدينــــــة ، ف

 الديوانية ؟

 السكن العشوائي؟ ظاىرةاالستراتيجي في معالجة مشكمة  التخطيط ما مدى اسيام .2
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ـــــــك المحافظـــــــة خطـــــــط اســـــــتراتيجية ذات بعـــــــد مســـــــتقبمي  تســـــــيم فـــــــي النيـــــــوض  .3 ىـــــــل تمتم

 ي لممحافظة من خالل بناء الوحدات السكنية ذات الكمف الواطئة؟بالواقع التنمو 

تحــــديث البيانــــات حــــول ظــــاىرة الســــكن العشــــوائي وفقــــا لــــدائرة التخطــــيط العمرانــــي  ت ــــمىــــل  .4

 مشتركة مع المؤسسات ذات العالقة؟رؤية  أساسعمى 

ـــــة مختصـــــة ذات صـــــالحية واســـــعة لمعالجـــــة  ت ـــــمىـــــل  .5 ـــــرق عمـــــل جماعي تشـــــكيل لجـــــان وف

 عتماد عمى التخطيط االستراتيجي؟ظاىرة السكن العشوائي باال

تحــــــــول دون النجــــــــاح فــــــــي اســــــــتخدام  التخطــــــــيط االســــــــتراتيجي  مــــــــا ىــــــــي العوائــــــــق التــــــــي .6

 ىرة السكن العشوائي في المدينة ؟لتحديث وبناء التصميم المناسب لمعالجة ظا

ــــأثير بــــين متغيــــر التخطــــيط االســــتراتيجي ب بعــــاده ومتغيــــر الســــكن  .7 مــــا طبيعــــة العالقــــة والت

 العشوائي؟

 :البحث أىمية -ثانيًا:

التخطــــــيط االســــــتراتيجي بحــــــد ذاتــــــو كونــــــو يمثــــــل ســــــمو  أىميــــــةالبحــــــث مــــــن  أىميــــــةتنبــــــع  

 اساسية لمعالجة ظاىرة السكن العشوائي من خالل النقاط االتية:

الرؤيـــــــــة  بعيــــــــدة االمـــــــــد ذاتالمتوســـــــــطة و الســــــــتراتيجية االخطـــــــــط القــــــــاء الضـــــــــوء عمــــــــى ال .1

 واضحة لمعالجة السكن العشوائي والحد منو.ال

ـــــــة  .2 ـــــــى عممي ـــــــائمين عم ـــــــة رؤى الق ـــــــة معرف ـــــــي محاول ـــــــة ف ـــــــة االقميمي ـــــــار مشـــــــاريع التنمي اختي

 محافظة الديوانية واقسام التخطيط في الدوائر القطاعية المختمفة.

 أجـــــلمعرفـــــة دور الســـــمطات المحميـــــة والجيـــــات التنفيذيـــــة والتوجيييـــــة فـــــي المحافظـــــة مـــــن  .3

 ضمان وضع خطط استراتيجية كفيمة بمعالجة السكن العشوائي.
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تشــــجيع الســــمطات المحميــــة والجيــــات التنفيذيــــة والتوجيييـــــة عمــــى الحــــد مــــن ىــــدر المـــــوارد  .4

لخدمـــــة واقـــــع المحافظـــــة مـــــن خـــــالل اســـــتثمار تمـــــك األمـــــوال  أفضـــــلالمتاحـــــة واســـــتثمارىا بشـــــكل 

 في بناء الوحدات السكنية واطئة الكمفة .

ع فـــــي القيـــــام بدراســـــات اوســـــ أجـــــلإســـــيام البحـــــث المتواضـــــع لمبـــــاحثين المتخصصـــــين مـــــن  .5

ـــــــي تعـــــــالج ىـــــــذه  أنىـــــــذا المجـــــــال يمكـــــــن  ـــــــد الجيـــــــات المســـــــؤولة باألفكـــــــار والمقترحـــــــات الت تفي

 الظاىرة.

 :البحث أىداف -ثالثًا:

ــــــي تقــــــدم مــــــا مــــــن خــــــالل  ــــــأن ,البحــــــث وأىميــــــة مشــــــكمة ف ــــــى ســــــعىي البحــــــث الحــــــالي ف  إل

 -: اآلتية األىدافمجموعة من  تحقيق

ـــــــد  .1 ـــــــي طبيعـــــــةتحدي ـــــــة محافظـــــــة ظـــــــاىرة الســـــــكن العشـــــــوائي ف ـــــــي  ومـــــــا تأثيرىـــــــا ،الديواني ف

 المستقبل.

 في المحافظة. العشوائيات ىذهانتشار  وراء تقف التي االسباب عمى الوقوف .2

 لممـــــدن التـــــي تعـــــاني مـــــن ظـــــاىرة الســـــكن العشـــــوائيالحقيقيـــــة  والمعالجـــــات الحمـــــول وضـــــع .3

ــــأثي معرفــــةالديوانيــــة بصــــورة خاصــــة مــــع ومحافظــــة  بصــــورة عامــــة ظــــاىرة الســــكن العشــــوائي  رت

 .المدنتمك عمى 

ــــــين .4 ــــــأثير ب ــــــاط والت ــــــى طبيعــــــة عالقــــــة االرتب التخطــــــيط االســــــتراتيجي وظــــــاىرة  التعــــــرف عم

 السكن العشوائي.

العمـــــل عمـــــى تشـــــكيل لجـــــان متخصصـــــة تعمـــــل عمـــــى معالجـــــة حـــــاالت الســـــكن العشـــــوائي  .5

 في المحافظة.
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 -المخطط الفرضي لمبحث: -:رابعاً 

إعداد  ت م ىميتوأىدافو و أو مشكمتو  ,لمبحثالتطرق اليو من المنيجية العممية  ت مما  من خالل 

 .البحث( يعبر عن العالقة بين متغيرات 1, والشكل )لمبحثالمخطط الفرضي 

 
 المخطط الفرضي لمبحث (1الشكل )

 المصدر: إعداد الباحث
 :فرضيات البحث -:خامساً 

التخطـيط بـين ابعـاد  احصـائيةذات داللة  موجبة  ارتباطتوجد عالقة :  الفرضية الرئيسة األولى

 . وتنبثق من ىذه الفرضية عدة فرضيات فرعية:وظاىرة السكن العشوائي االستراتيجي

 الرؤيـــــة بـــــين احصـــــائيةذات داللـــــة  ارتبـــــاط موجبـــــة توجـــــد عالقـــــة : األولـــــىالفرضـــــية الفرعيـــــة 

 ,والجوانـــــب االقتصـــــادية ,العمرانيـــــةا )الجوانـــــب بأبعادىـــــ وظـــــاىرة الســـــكن العشـــــوائي االســـــتراتيجية

 .والجوانب السياسية( ,والجوانب االجتماعية
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 الرســـــالة بـــــين احصـــــائيةذات داللـــــة موجبـــــة توجـــــد عالقـــــة ارتبـــــاط : الفرضـــــية الفرعيـــــة الثانيـــــة

 ,والجوانـــــب االقتصـــــادية ,ا )الجوانـــــب العمرانيـــــةبأبعادىـــــ وظـــــاىرة الســـــكن العشـــــوائي االســـــتراتيجية

 .والجوانب السياسية( ,والجوانب االجتماعية

 األىــــداف بــــين احصــــائيةذات داللــــة  موجبــــة  توجــــد عالقــــة ارتبــــاط: الثالثــــةالفرضــــية الفرعيــــة 

 ,والجوانـــــب االقتصـــــادية ,ا )الجوانـــــب العمرانيـــــةبأبعادىـــــ وظـــــاىرة الســـــكن العشـــــوائي االســـــتراتيجية

 .والجوانب السياسية( ,والجوانب االجتماعية

فــي ظــاىرة  لمتخطــيط االســتراتيجي احصــائيةذات داللــة  تــيثير وجــدي:  الثانيــةالفرضــية الرئيســة 

 . وتنبثق من ىذه الفرضية عدة فرضيات فرعية:السكن العشوائي

فـي ظـاىرة السـكن  االسـتراتيجية مرؤيةاحصائية لذات داللة  تأثير وجد ي: األولىالفرضية الفرعية 

والجوانــب  ,والجوانــب االجتماعيــة ,والجوانــب االقتصــادية ,ا )الجوانــب العمرانيــةبأبعادىــ العشــوائي

 .السياسية(

فـي ظـاىرة السـكن  االسـتراتيجية لمرسالة احصائيةذات داللة تأثير وجد ي: الفرضية الفرعية الثانية

والجوانــب  ,والجوانــب االجتماعيــة ,والجوانــب االقتصــادية ,ا )الجوانــب العمرانيــةبأبعادىــ العشــوائي

 .السياسية(

فـــي ظـــاىرة  االســـتراتيجية لألىـــداف احصـــائيةداللـــة  تـــأثير ذات وجـــدي: الثالثـــةالفرضـــية الفرعيـــة 

 ,والجوانــــب االجتماعيــــة ,والجوانــــب االقتصــــادية ,ا )الجوانــــب العمرانيــــةبأبعادىــــ الســــكن العشــــوائي

 .والجوانب السياسية(

 :وعينة البحثمجتمع  -سادساً:

ـــــة  ـــــي محافظـــــة الديواني ـــــل مجتمـــــع البحـــــث  ف ـــــة بالســـــكن العشـــــوائي  تمث ـــــدوائر ذات العالق لم

مديريـــــــــة التخطـــــــــيط العمرانـــــــــي فـــــــــي الديوانيـــــــــة/دائرة التخطـــــــــيط والمتابعـــــــــة فـــــــــي تـــــــــي منيـــــــــا )وال
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ــــــي الديوانية/صــــــندوق اإلســــــكان ــــــة/دائرة االســــــكان ف ــــــي المــــــاء والمجــــــاريالديواني ــــــالغ  (/ ودائرت الب

ــــت عينــــة البحــــث ( منتســــبًا,171عــــددىم ) ــــي العــــاممين داخــــل بينمــــا تمثم  تـ ـــم إذ ,ىــــذه الــــدوائر ف

حيــــــث تــــــم توزيعيــــــا   ( اســــــتمارة اســــــتبيان لقيــــــاس مســــــتوى تــــــوافر متغيــــــرات البحــــــث120توزيــــــع )

(, دائــــــــــرة التخطــــــــــيط 22( اســــــــــتمارة ,دائــــــــــرة المجــــــــــاري)29بالشــــــــــكل التــــــــــالي ))دائــــــــــرة المــــــــــاء )

( 17( صــــــندوق االســــــكان)16( دائــــــرة التخطــــــيط والمتابعــــــة)19( دائــــــرة االســــــكان)17العمرانــــــي)

ـــــل بينمـــــا بمـــــغ عـــــدد  ,( اســـــتمارة اســـــتبيان115م اســـــترجاع )وتـــــ ,(( االســـــتمارات الصـــــالحة لمتحمي

ــــــى  ,(106) ــــــدل عم ــــــغ ) أنوىــــــذا ي ــــــة بم ــــــة المبحوث والجــــــدول %(. 88.33نســــــبة اســــــتجابة العين

 ( يوضح خصائص عينة البحث.1)

( 40) قدرهبتكرار  األولىسنة( جاءت في المرتبة  41 – 34الفئة العمرية ) أن: فئة العمر ( أ

( في المرتبة االخيرة فأقلسنة  25-18%( بينما جاءت الفئة العمرية )38) بمغتونسبة استجابة 

 . %(4( ونسبة استجابة مساوية لـ )4) بمغبمعدل تكرار 

( وبنسبة 88: تمثمت الفئة السائدة في فئة الذكور بتكرار مقداره )فئة النوع االجتماعي ( ب

( 18) قدرهاالناث في المرتبة االخيرة بمعدل تكراري %( بينما جاءت فئة 83) قيمتيااستجابة 

 .%( 17ونسبة استجابة مساوية لـ )

( وبنسبة 82) قدرهبتكرار  األولىفئة البكالوريوس ضمنت المرتبة  أن: فئة التحصيل الدراسي ( ت

اىتمام المديرية المبحوثة باستثمار جيود وطاقات حممة ىذه  إلى مشيراً %( 77استجابة قدرىا )

 .الشيادة لما يمتمكونو من قدرة عمى مواكبة التغيير وتطوير امكانياتيم بمرور الوقت

 لـبمعدل تكراري متساٍو  المتزوجينفئة االستجابة العالية ضمت  أن: الحالة االجتماعيةفئة  ( ث

مى من العاممين في المديرية ىم الغالبية العظ أن إلى مشيراً %( 92) بمغت( ونسبة استجابة 98)

 .ذوي مسؤولية عالية عمى تحقيق التوازن بين حياة العمل وحياة االسرة
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( سنة 15 – 11تكرار في فئة ) األعمى: تمثمت الفئة فئة عدد سنوات الخدمة الوظيفية ( ج

رتبة االخيرة ( في المفأقل سنةبينما جاءت فئة ) ,%(30) قيمتيا( ونسبة استجابة 32) بمغبتكرار 

الغالبية العظمى من العاممين في  أن إلى مشيراً %( 4) مساوية( ونسبة استجابة 4بتكرار بمغ )

 .وضع الحمول المناسبة لمعالجة السكن العشوائي أجلمن  ؛المديرية يمتمكون خبرة ال بأس بيا

 ( خصائص ػُىح انثحس1انجذول )

 اننسجخ انًئوٍخ انتكراراد انعوايم انذًٍوغرافَخ
ترتَت 

 االهًَخ

 انؼمز

 5 %4 4 سنخ فأقم 81-52

 4 %9 10 سنخ 33 – 52

 1 %38 40 سنخ 38 – 33

 2 %27 29 سنخ 34 – 35

 3 %22 23 سنخ فأكثر 25

 انىىع االجرماػٍ
 1 %83 88 ركر

 2 %17 18 انثي

 انرحصُم انذراسٍ

 1 %77 82 ثكبنورٍوس

 2 %12 13 دثهوو عبنٌ

 3 %7 7 يبجستَر

 4 %4 4 دكتوراه

 انحانح االجرماػُح

 2 %8 8 اعزة

 1 %92 98 يتزوج

 3 %0 0 اخرى

 ػذد سىىاخ انخذمح

 6 %4 4 سنخ فأقم

 5 %6 6 سنواد 2 – 8

 4 %15 16 سنواد 85 – 2

 1 %30 32 سنخ 82 – 88

 3 %19 20 سنخ 55 -82

 2 %26 28 سنخ فأكثر 58
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 :البحث حدود-:سابعاً 

ــــــدوائر ذات العالقــــــة فــــــي البشــــــرية الحــــــدود -1 ــــــت الحــــــدود البشــــــرية فــــــي العــــــاممين بال : تمثم

 .محافظة الديوانية المذكورة أعاله 

ـــــة الحـــــدود -2 ـــــة بمديريـــــة التخطـــــيط العمرانـــــي فـــــي محافظـــــة المكاني ـــــت الحـــــدود المكاني : تمثم

ــــــة مــــــاء ومديريــــــة  ,نيــــــةالديوا ــــــة ومديريــــــة مجــــــاري الديوا ,الديواني ودائــــــرة التخطــــــيط والمتابعــــــة  ني

 ائرة صندوق اإلسكان في الديوانية.ود ,ودائرة إسكان الديوانية ,في الديوانية

ـــــــة الحـــــــدود -3 ـــــــالفترة مـــــــن )شـــــــير الزماني ـــــــت ب ـــــــول: تمثم ـــــــى( 2021 /أيم شـــــــباط )شـــــــير  إل

2022.) 

 :طرائق جمع البيانات والمعمومات -:ثامناً 

  :أدوات الجانب النظري- 

االعتمــــــــاد عمـــــــــى الكتــــــــب والمجـــــــــالت  ت ـــــــــممــــــــن أجــــــــل اغنـــــــــاء الجانــــــــب النظـــــــــري لمبحــــــــث  

 )األنترنت(.شبكة المعمومات العالمية فضاًل عن والدوريات 

  :أدوات الجانب الميداني- 

االســـــــتبانة كـــــــأداة لجمـــــــع  الميـــــــداني لمدراســـــــة اســـــــتخدم الباحـــــــثمـــــــن أجـــــــل إتمـــــــام الجانـــــــب  

ـــــات  توضـــــيحيما  تـ ــــماالســـــتبانة محـــــورين رئيســـــين  وتضـــــمنت ,(2انظـــــر الممحـــــق ) ,البحـــــثبيان

 (.2في الجدول )
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 ( محاور االستبانة2الجدول)
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 3 (Social Aspects) انجىاوة االجرماػُح

 3 (Economic Aspects) انجىاوة االقرصادَح

 3 (Political Aspects) انجىاوة انسُاسُح

 .الباحث إعداد : المصدر
 

 المستخدمة االساليب االحصائية -:تاسعاً 
 يستعمل لغرض معرفة متوسط اجابات افراد العينة. -الوسط الحسابي: .1

معرفة تشتت اجابات افراد العينة المبحوثة عن يستعمل لغرض  -االنحراف المعياري: .2

  الحسابي.وسطيا 

 لمتأكد من ثبات مقياس البحث وتناسق الفقرات فيما بينيا. -معامل كرونباخ الفا: .3
 الختبار صدق بناء مقياس البحث. -التحميل العاممي التوكيدي: .4

 وىو تحديد أىمية كل فقرمة من فقرات المقياس مقارنًة بالفقرات األخرى. -األىمية النسبية: .5

 تحديد عالقة االرتباط بين متغيرات البحث.يستعمل لغرض  -معامل االرتباط: .6

لقياس عالقة التأثير بين أبعاد المتغير المستقل في  -معادلة االنحدار الخطي البسيط: .7

 جميع أبعاد المتغير المعتمد.
 



  
 

 

الفصل االول/ المبحث      الجهود المعرفية السابقة
 الثاني

14 

 المبحث الثاني
 المعرفية السابقة  الجهود بعض 

ــــــىييــــــدف ىــــــذا المبحــــــث  ــــــرات الالدرا أىــــــمعــــــرض  إل ــــــة بمتغي  ,بحــــــثســــــات ذات العالق
ــــة ــــين العربي ــــة والتــــي تيســــر الحصــــول عمييــــا مــــن البيئت كــــذلك , ومجــــاالت االفــــادة منيــــا ,واالجنبي

 الدراسات. تمكعرض موقع الدراسة الحالية وما تتميز بو عن 

 :بالتخطيط االستراتيجي المتعمقةالمعرفية الدراسات  -واًل:أ

 الدراسات العربية
اسم الباحث 
 والسنة

 2010,الغزالي

دراســـــــــة  -فـــــــــي المؤسســــــــات العامــــــــــة األردنيـــــــــة االســــــــتراتيجيالتخطــــــــيط  عنوان الدراسة
 انظر اإلدارة العميميدانية من وجية 

مــــــا مــــــدى تــــــأثير بعــــــض العوامــــــل التنظيميــــــة كحجــــــم المؤسســــــة وعمرىــــــا  مشكمة الدراسة
 وطبيعة عمميا عمى مدى وضوح مفيوم التخطيط االستراتيجية؟.

ــــــاس  ىدف الدراسة فــــــي المؤسســــــات  االســــــتراتيجيمــــــدى وضــــــوح مفيــــــوم التخطــــــيط قي
التعـــــــرف عمـــــــى مـــــــدى  ,وعالقتيـــــــا بدرجـــــــة الممارســـــــة العامــــــــة األردنيــــــــة

 حـــــــــــديث. كأســــــــــــموب أداري االســـــــــــتراتيجياســـــــــــتخدام نظـــــــــــام التخطــــــــــــيط 
مــــــن  االســـــتراتيجيةالتعـــــرف عمـــــى مـــــدى المشـــــاركة فـــــي وضـــــع الخطـــــط و 

 المختمفة. المـستويات
 دراسة تحميمية الدراسة منيج
 وعينة مجتمع

 الدراسة
 مؤسسة اردنية 47

 االستنتاجات أىم
 

ىــــــــــ بالدرجـــــــــة  االســـــــــتراتيجيةأن الجيـــــــــات المشـــــــــاركة بوضـــــــــع الخطـــــــــط 
ــــــة التخطــــــيط ــــــو لجن ــــــى المــــــدير العــــــام يمي ــــــة ذات كمــــــا , األول توجــــــد عالق

 ممارســـــتو. داللـــــة إحصـــــائية بـــــين االتجـــــاه نحــــــو مزايــــــا التخطــــــيط ومــــــدى
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ـــــــــــدييم فيـــــــــــم صـــــــــــحيح لمتخطـــــــــــيط  أنكمــــــــــا  مـــــــــــديري اإلدارات العميـــــــــــا ل
المؤسســـــــــات تقـــــــــوم بممارســـــــــة التخطـــــــــيط , كمـــــــــا أن ىـــــــــذه االســـــــــتراتيجي
 بدرجة متوسطة. االستراتيجي

 استخدام التخطيط االستراتيجي كمتغير مستقل التشابو أوجو
 موقع الدراسة فأوجو االختال

اسم الباحث 
 والسنة

 2013, زيد وبأ

والخاص دراسة  لمموارد البشرية في القطاعين العـام االستراتيجيالتخطيط  عنوان الدراسة
 ميدانية مقارنة".

مـــــا مـــــدى تطبيـــــق مفيـــــوم التخطـــــيط االســـــتراتيجي فـــــي بيـــــان الممارســـــات  مشكمة الدراسة
ــــــــة  ــــــــة ألنشــــــــطةالفعمي ــــــــي ىــــــــذه  ,المــــــــوارد البشــــــــرية المختمف ــــــــات ف والفروق

 الممارسة بين القطاعين العام والخاص؟.
ــــى واقــــع التخطـــــيط  ىدف الدراسة فــــي البشــــرية  لممـــــوارد االســــتراتيجيتســــميط الضــــوء عم

القطـــــاعين العـــــام والخـــــاص, ومـــــدى وضـــــوح مفيـــــوم ىـــــذا التخطـــــيط لـــــدى 
ــــــي  مــــــديري المـــــــوارد ــــــق المفيــــــوم ف البشــــــرية فــــــي القطــــــاعين, مــــــدى تطبي

المختمفــــــة, والفـــــــرو قـــــــات  الممارســــــة الفعميـــــــة ألنـــــــشطة المــــــــوارد البــــــــشرية
 اعين العام والخاصطفي ىذه الممارسة بين الق

 دراسة تحميمية الدراسة منيج
 وعينة  مجتمع

 الدراسة
 / عمانمديري الموارد البشرية في منظمات القطـاعين العـام

 االستنتاجات أىم
 

توجـــــــــد عالقـــــــــة ارتبـــــــــاط إيجابيـــــــــة بـــــــــين أنشـــــــــطة أدارة المـــــــــوارد البشـــــــــرية 
لبشــــرية فـــــي القطــــاعين العـــــام لممــــوارد ا االســـــتراتيجي وممارســــة التخطـــــيط

ـــــــك نســـــــبة عاليـــــــة مـــــــن المـــــــدراء التـــــــي أجريـــــــتو  ,والخـــــــاص ـــــــييم  ىنال عم
يوجــــــد وضــــــوح  الجامعيــــــة األولــــــى والعميـــــا. الدراســــــة يحممـــــــون الــــــشيادات

لــــــــــدى مــــــــــديري المــــــــــوارد البشــــــــــرية لممنظمــــــــــات فــــــــــي القطــــــــــاعين العــــــــــام 
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 لمموارد البشرية. االستراتيجيفي مفيوم التخطيط  والخاص
 قياس مستوى توافر التخطيط االستراتيجي في القطاع العام. التشابو أوجو

 لم تتبنى الدراسة نمذجة المعادلة الييكمية في قياس عالقة التأثير فأوجو االختال

اسم الباحث 
 والسنة

 2013,الخطيب

 واألداء المؤسسي االستراتيجيالتخطيط  عنوان الدراسة
التخطــــــــــــــيط االســــــــــــــتراتيجي يســــــــــــــيم فــــــــــــــي تحســــــــــــــين قــــــــــــــدرة  أنىــــــــــــــل  مشكمة الدراسة

 ,المنظمـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــع المعمومـــــــــــــــــات ودرجـــــــــــــــــة الممارســـــــــــــــــات
ــــــــــــــع  ــــــــــــــي نقــــــــــــــل الخطــــــــــــــط والنيــــــــــــــوض بواق واالطــــــــــــــراف المشــــــــــــــاركة ف

 القطاعات المدروسة؟.
ــــــــــــع التخطــــــــــــيط  ىدف الدراسة ــــــــــــى واق  ضــــــــــــمن القطــــــــــــاع االســــــــــــتراتيجيالتعــــــــــــرف عم

ـــــــــــك المبحــــــــــوث مــــــــــن خــــــــــالل درجــــــــــة وضــــــــــوح المفيــــــــــوم, ودرجــــــــــة  وذل
المشــــــــــــاركة فـــــــــــــي  الممارســـــــــــــة, ومـــــــــــــصادر المعمومـــــــــــــات, واألطـــــــــــــراف

ئيــــــــة التــــــــي تؤخــــــــذ بالحســــــــبان عنــــــــد ىــــــــذه العمميــــــــة, وأىــــــــم العوامــــــــل البي
وعالقـــــــــــة ىـــــــــــذا الواقـــــــــــع بـــــــــــاألداء المؤسســـــــــــي  القيـــــــــــام بيــــــــــــذه العمميــــــــــــة

 وبالقيمـــــــــــــــة ,ليـــــــــــــذه الشـــــــــــــركات مقاســـــــــــــًا بالعائــــــــــــــد عمــــــــــــــى األصــــــــــــــول
 السوقية المضافة.

 دراسة تحميمية الدراسة منيج
 وعينة  مجتمع

 الدراسة
 مدراء شركات صناعة األدوية األردنيـة( من 50)

 تنتاجاتاالس أىم
 

ــــــــــــــة إحصــــــــــــــائية بــــــــــــــين درجـــــــــــــــةتوجــــــــــــــد  ممارســــــــــــــة  عالقــــــــــــــة ذات دالل
وبــــــــــــــــــــــين األداء المؤسســــــــــــــــــــــي ليــــــــــــــــــــــذه  االســــــــــــــــــــــتراتيجيالتخطــــــــــــــــــــــيط 

صـــــــــــــول أو بالقيمـــــــــــــة بالعائـــــــــــــد عمـــــــــــــى األ الــــــــــــــشركات ســــــــــــــواء مقاســــــــــــــاً 
ــــــــــدى مــــــــــدراء شــــــــــركات صــــــــــناعة كمــــــــــا يوجــــــــــد  ,الســــــــــوقية المضــــــــــافة ل

 األدويـــــــــــــــــــة األردنيــــــــــــــــــــة توجيــــــــــــــــــــات ايجابيــــــــــــــــــــة نحــــــــــــــــــــو التخطــــــــــــــــــــيط
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 والنتائج المرجوة منو في حال تطبيقو. االستراتيجي
 استخدام القطاع الحكومي التشابو أوجو

 موقع الدراسة فأوجو االختال
 الدراسات االجنبية

اسم الباحث 
 والسنة

Masilamony,2010 

 Strategic planning: Contextual factors that facilitated عنوان الدراسة
and/or challenged the implementation of strategic 

planning in two nonprofit organizations 
التخطيط االستراتيجي: العوامل السياقية التي سيمت و / أو عارضت 

 المنظمات غير الربحية.تنفيذ التخطيط االستراتيجي في 
يســـــــاع التخطـــــــيط االســـــــتراتيجي فـــــــي تحســـــــين فاعميـــــــة  أنكيـــــــف يمكـــــــن  مشكمة الدراسة

 المنظمات غير الربحية؟.
ـــــــى معرفـــــــة كيـــــــف أن التخطـــــــيط ىدف الدراسة ـــــــى  ىـــــــدفت إل االســـــــتراتيجي يســـــــاعد عم

ــــات ــــة, ومــــا ىــــي العممي ــــر الربحي ــــة المؤسســــات غي ــــي  فعالي المســــتخدمة ف
 التخطيط االستراتيجي حيث قام بالتطبيق عمى منظمتين

 حالة  دراسة الدراسة منيج
 أمريكاالمنظمات الخدمية في  الدراسة عينة
 االستنتاجات أىم
 

ــــت فعالــــة ــــين غيــــر الربحيــــة كان نســــبيا  وكشــــفت النتــــائج أن كــــال المنظمت
ــــــي التخطــــــيط وكــــــال  ــــــى اســــــتخدام المــــــنيج التعــــــاوني ف ألنيــــــا اعتمــــــد عم

ـــــدييا ـــــذ إال أن أحـــــد  المنظمتـــــين ل لجنـــــة لمتخطـــــيط وتســـــييل عمميـــــة التنفي
غيــــر واضــــح وعــــدم وضــــوح جــــدول  شــــكل التنفيــــذ فييــــا المنظمتــــين كــــان

ــــة أمــــا مــــن ــــوفر المــــوارد المالي ــــي ســــيمت  زمنــــي, وضــــعف نت العوامــــل الت
 نجـــــاح تنفيـــــذ الخطـــــط مـــــا يمـــــي: الـــــدعم الكامـــــل والنشـــــط لعمميـــــة التنفيـــــذ,

 نوعية التقارير النيائية, القيادة الفعالة.
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 التركيز عمى اسيامات التخطيط االستراتيجي التشابو أوجو
 نوع الدراسة فأوجو االختال

اسم الباحث 
 والسنة

George,2019 

 Does strategic planning improve organizational عنوان الدراسة
performance 

 ىل التخطيط االستراتيجي يحسن األداء التنظيمي
يعمــــــل التخطــــــيط االســــــتراتيجي عمــــــى تحســــــين األداء التنظيمــــــي؟ كيــــــف  مشكمة الدراسة

 متخطـــــيط االســـــتراتيجيلالتحميـــــل لمتـــــأثيرات العشـــــوائية  عـــــن مـــــن الكشـــــف
 .؟التنظيمي األداء عمى وىامتأثير إيجابي ومتوسط من لو  وما

التعــــــــرف عمــــــــى طبيعــــــــة ونــــــــوع العالقــــــــة بــــــــين التخطــــــــيط االســــــــتراتيجي  ىدف الدراسة
 واالداء التنظيمي.

 دراسة تحميمية الدراسة منيج
 وعينة  مجتمع

 الدراسة
عاممة في القطاع العام والخاص في الواليات المتحدة الشركات ال

 االمريكية
 االستنتاجات أىم
 

يشــــــــــــير تحميــــــــــــل االنحــــــــــــدار إلــــــــــــى أن التــــــــــــأثير اإليجــــــــــــابي لمتخطــــــــــــيط 
االســــــتراتيجي عمــــــى األداء التنظيمــــــي يكــــــون أقــــــوى عنــــــدما يــــــتم قيــــــاس 

ــــــة ــــــو فعالي ــــــى أن ــــــاس التخطــــــيط االســــــتراتيجي  ,األداء عم ــــــتم قي ــــــدما ي وعن
يســـــــري ىـــــــذا التـــــــأثير عبـــــــر القطاعـــــــات  ,كتخطـــــــيط اســـــــتراتيجي رســـــــمي

 )الخاصة والعامة( والبمدان )السياقات األمريكية وغير األمريكية(.
 أداءالتركيـــــــــــــز عمـــــــــــــى دور التخطـــــــــــــيط االســـــــــــــتراتيجي فـــــــــــــي تحســـــــــــــين  التشابو أوجو

 المنظمات المدروسة
 عينة الدراسة اختالف فأوجو االختال
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اسم الباحث 
 والسنة

Teixeira,2019 

 How to make strategic planning for corporate عنوان الدراسة
sustainability 

 كيف يتم التخطيط االستراتيجي الستدامة الشركات
يســــــيم فــــــي تحســــــين اســــــتدامة  أنكيــــــف يمكــــــن لمتخطــــــيط االســــــتراتيجي  مشكمة الدراسة

 الشركات؟
ــــــــى دور الدراسةىدف  قضــــــــايا االســــــــتدامة  فــــــــي التخطــــــــيط االســــــــتراتيجي التعــــــــرف عم

عمـــــى تغييـــــر طريقـــــة تفكيرىـــــا فـــــي نمـــــاذج أعماليـــــا إذا أرادت و الشـــــركات 
 االحتفاظ بميزة تنافسية.

 دراسة حالة الدراسة منيج
 وعينة  مجتمع

 الدراسة
 عدد من شركات القطاع الخاص / البرازيل

 االستنتاجات أىم
 

ـــــوع  التخطـــــيط االســـــتراتيجييعـــــد  ـــــة نضـــــج يمكـــــن أن يطبقيـــــا أي ن طريق
مـــــــن الشـــــــركات بســـــــبب اســـــــتخداميا لمجموعـــــــة مشـــــــتركة مـــــــن معـــــــايير 

تحســــــــين وتعميــــــــق وتنظــــــــيم قضــــــــايا منــــــــو فــــــــي التقيــــــــيم تتمثــــــــل الفوائــــــــد 
ــــة نضــــج لمفيــــوم  ــــتج مــــن خــــالل رؤي ــــة تطــــوير المن ــــي عممي االســــتدامة ف

ــــــــد , التخطــــــــيط االســــــــتراتيجي ــــــــل جدي ــــــــوة وتطــــــــوير دلي ــــــــاط الق ــــــــيم نق لتقي
ـــــــرق  ـــــــين ف ـــــــة مشـــــــتركة ب ـــــــذ رؤي ـــــــدفع. تنفي ـــــــدى الشـــــــركات لم والضـــــــعف ل

 متعددة.
 استعمال التخطيط االستراتيجي كمتغير مستقل. التشابو أوجو

 اختالف موقع وعينة الدراسة. فأوجو االختال
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 :ظاىرة السكن العشوائيبالمتعمقة المعرفية ثانيًا: الدراسات 

 الدراسات العريبة
اسم الباحث 
 والسنة

 2008,الجبوري

ــــــ يالعشــــــوائظــــــاىرة الســــــكن  عنوان الدراسة ــــــةبعــــــض المــــــدن العرب يف ــــــةدراســــــة  ي  تحميمي
 المعالجة.يات إلمكان تخطيطيةوتصورات  ألسباب الظيور

مــــــا ىــــــي الــــــدوافع واالســــــباب التــــــي يمكــــــن مــــــن خالليــــــا معالجــــــة ظــــــاىرة  مشكمة الدراسة
 السكن العشوائي؟.

ـــــدتحد ىدف الدراسة ـــــ أىـــــم ي ـــــدوافع واالســـــباب الت ـــــى تكـــــون العشـــــوائ يال مـــــع  تايأدت إل
ه المشـــــكمة ومعرفـــــة االثـــــار يـــــذفي ينآراء خبـــــراء االســـــكان العـــــالم يحتوضـــــ
 يةالمدن الحضر  يف قسببتيا وجود مثل ىذه المناط يالت ةيالسمب

 دراسة تحميمية الدراسة منيج
 وعينة  مجتمع

 الدراسة
 بغداد /العراق

 االستنتاجات أىم
 

ـــــب االنســـــ ـــــ ياناعطـــــاء الجان ـــــة معالجـــــة ظـــــاىرة  ماالىـــــ دورال ـــــد محاول عن
ــــــذو  ةالعشــــــوائي ــــــدخول  يوالســــــيما ل مــــــن العوامــــــل  دودةوالمحــــــ ةالضــــــعيفال

 العشوائيات في العراق توسع في التي اسيمت
 موقع الدراسة التشابو أوجو

 ابعاد الدراسة فأوجو االختال
اسم الباحث 
 والسنة

  2015, لطيف وكياص

ــــــيانتشــــــار العشــــــوائ عنوان الدراسة ارنــــــة قدراســــــة م ةيالو قالكرمــــــة والصــــــ ينتيمــــــد يٌات ف
 .الجغرافيةاالستشعار عن بعد ونظم المعمومات  انةقباستخدام ت

ـــــى حجـــــم  أىـــــممـــــا ىـــــي  مشكمة الدراسة ـــــي يمكـــــن مـــــن خالليـــــا التعـــــرف عم ـــــات الت التقني
 واعداد السكن العشوائي؟
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 اســــــــتخدام نظــــــــم المعمومــــــــات ة لمبــــــــرامج مــــــــثالً يثــــــــدالح التقنيــــــــةاســــــــتخدام  ىدف الدراسة
 .العشوائيات يدتحد يف واالستشعار عن بعد

 دراسة تحميمية الدراسة منيج
 وعينة  مجتمع

 الدراسة
 نبار / العراقاأل

 عــــــــــنالكشــــــــــف  يفــــــــــيــــــــــرة الكب القــــــــــدرةة لمبــــــــــرامج ثــــــــــيالحد لمتقنيــــــــــات أن االستنتاجات أىم
 ووضح الحمول الممكنة ليا يعةومعالجتيا بصورة سر  ياتالعشوائ

 التركيز عمى معالجة ظاىرة السكن العشوائي التشابو أوجو
 نوع الدراسة فأوجو االختال

اسم الباحث 
 والسنة

 2015, الجواىري

 المنـــــــــاطقونمــــــــو  يـــــــــدتحد يفــــــــ الجغرافيـــــــــةاســــــــتخدام نظـــــــــم المعمومــــــــات  عنوان الدراسة
 كربالء. يف يةالسكنياء لبعض االح يةالعشوائ

تعـــــــــــــالج الســـــــــــــكن  أنكيـــــــــــــف يمكـــــــــــــن لـــــــــــــنظم المعمومـــــــــــــات الجغرافيـــــــــــــة  مشكمة الدراسة
 العشوائي؟.

نــــــــة يمد فــــــــي يةالعشـــــــوائ المنــــــــاطقالضــــــــوء عمــــــــى نمـــــــو بعــــــــض  طيتســـــــم ىدف الدراسة
ووضـــــع الحمـــــول  ييـــــالتصـــــدي ليـــــذه الظـــــاىرة وعـــــدم تناما ةيـــــفٌ يكـــــربالء وك

 المناسبة لمعالجتيا والحد من انتشارىا.
 تحميميةدراسة  الدراسة منيج

وعينة مجتمع 
 الدراسة

 كربالء / العراق

ــــ االستنتاجات أىم  ةيــــالجيــــات الحكوم رقابــــة ضــــعفبســــبب  يةالعشــــوائ يــــاءنمــــو االح دتزاي
 ,يالســــــكن الغــــــزو يقــــــافإوالعمــــــل عمــــــى  ,الحــــــد مــــــن ىــــــذه الظــــــاىرة يفــــــ

 المنظمة. ةيطٌ يالتخطياسات الس يقوانعدام تطب
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 السكن العشوائي لدى عينة الدراسةالتعرف عمى طبيعة ظاىرة  التشابو أوجو

 المتغير المستقل لمدراسة فأوجو االختال
اسم الباحث 
 والسنة

 2018,الموسوي

 العمارة. ينةمد يف يالعشوائع السكن قلوا التحميل الجغرافي  عنوان الدراسة
مـــــــا التقنيـــــــات الجغرافيـــــــة التـــــــي يمكـــــــن مـــــــن خالليـــــــا بيـــــــان خصـــــــائص   مشكمة الدراسة

 المناطق العشوائية المدروسة؟.
ـــــــاطقدراســـــــة خصـــــــائص  ىدف الدراسة يـــــــا ية ومعرفـــــــة درجـــــــة التـــــــزاحم فيالعشـــــــوائ المن

 يـــــــــــعومعرفـــــــــــة التوز  يةالعشـــــــــــوائ يـــــــــــاءن مســـــــــــتوى الخـــــــــــدمات لألحيوتعـــــــــــ
 ة العمارة .نيمد يف اتيلمعشوائ الجغرافي

 دراسة تحميمية الدراسة منيج
 وعينة  مجتمع

 الدراسة
 العمارة / العراق

 ببنائيــــــا المواطنــــــون  يقــــــوم يالتــــــ يالعشــــــوائالســــــكن  يانشــــــاء مبــــــان زيــــــادة االستنتاجات أىم
افــــــة لســــــكان قوالث  يممســــــتوى التعمــــــ يوتــــــدن غيــــــر مخططــــــة ياراضــــــ يفــــــ

 .نة العمارة يمد يف تمك المناطق
 موقع الدراسة التشابو أوجو
 نوع الدراسة فاالختالأوجو 

 الدراسات االجنبية
اسم الباحث 
 والسنة

Ooi,2007 

 Urbanization and Slum Formation عنوان الدراسة
فقيرةال االحياء التحضر وتكوين  

ــــين التحضــــر ومنــــاطق الســــكن  مشكمة الدراسة ــــة ب كيــــف يمكــــن معالجــــة الفروقــــات الفردي
 العشوائي
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التطـــــــور الحضـــــــري الســـــــريع وكيفيـــــــة التعامـــــــل مـــــــع التعـــــــرف عمـــــــى دور  ىدف الدراسة
ـــــــــــة االحتياجـــــــــــات  ـــــــــــة لتمبي ـــــــــــة التحتي ـــــــــــوفير البني ـــــــــــات المتنوعـــــــــــة لت الطمب

 االقتصادية واالجتماعية.
 دراسة حالة الدراسة منيج

 مجتمع وعينة 
 الدراسة

 امريكا

ـــــــــا مـــــــــع التوســـــــــع  االستنتاجات أىم ال يجـــــــــب أن يكـــــــــون تكـــــــــوين العشـــــــــوائيات أمـــــــــًرا حتمًي
الســـــــريع يبـــــــدو أن مثـــــــل ىـــــــذه الحجـــــــة تتعـــــــارض مـــــــع األدلـــــــة الحضـــــــري 

ـــر مـــن البمـــدان  ـــرة فـــي عـــدد كبي ـــاء الفقي ـــى وجـــود عـــدد كبيـــر مـــن األحي عم
الناميـــــة وخاصـــــة فـــــي المنـــــاطق ســـــريعة التحضـــــر مثـــــل آســـــيا ويجـــــب أن 
ـــــــــة  ـــــــــين التنمي ـــــــــرابط الميـــــــــم ب ـــــــــى إنشـــــــــاء ال ـــــــــم تعمـــــــــل عم تعتـــــــــرف أواًل ث

 االقتصادية والنمو الحضري واإلسكان.
بيــــــــان دور العوامــــــــل االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة تجــــــــاه ظــــــــاىرة الســــــــكن  التشابو أوجو

 العشوائي.
 نوع وموقع الدراسة فأوجو االختال
اسم الباحث 
 والسنة

Arimah,2011 

 Slums as Expressions of Social Exclusion :Explaining عنوان الدراسة
the Prevalence of Slums in African Countries 

كتعبير عن االستبعاد االجتماعي: شرح انتشار العشوائيات  عشوائياتال
 في البمدان األفريقية

فــــي انتشــــار العشــــوائيات بــــين البمــــدان كيــــف يمكــــن بيــــان الفــــروق الفرديــــة  مشكمة الدراسة
 ؟.األفريقية

 دراسة االختالفات في انتشار العشوائيات بين البمدان األفريقية. ىدف الدراسة
 دراسة تحميمية الدراسة منيج
 العشوائيات المنتشرة في افريقيا الدراسةعينة 
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ــــــــي  االستنتاجات  أىم ــــــــدان ف ــــــــين البم ــــــــة ب ــــــــات الجوىري ــــــــي االختالف ــــــــل التجريب يحــــــــدد التحمي
ويشــــــــير إلــــــــى أن المســــــــتويات األعمــــــــى مــــــــن  ,حــــــــدوث األحيــــــــاء الفقيــــــــرة

التحتيــــــــة الــــــــدخل واالســــــــتقرار المــــــــالي األكبــــــــر واالســــــــتثمار فــــــــي البنيــــــــة 
ـــــــل مـــــــن اإلقصـــــــاء  ,ســـــــيقمل مـــــــن انتشـــــــار األحيـــــــاء الفقيـــــــرة وبالتـــــــالي يقم

 االجتماعي.
 التعرف عمى الفروق الفردية بين افراد عينة الدراسة التشابو أوجو

 اختالف منيج الدراسة وفترة الدراسة فأوجو االختال

 :من الدراسات السابقة االستفادة وأوج -:ثالثاً 

 أىميــــــــــة, تتضــــــــــح واألجنبيــــــــــةاســــــــــتعراض الدراســــــــــات الســــــــــابقة العربيــــــــــة  خــــــــــالل نمــــــــــ

ــــــث  ,يالعشــــــوائظــــــاىرة الســــــكن ومعالجــــــة التخطــــــيط االســــــتراتيجي  جــــــاءت اســــــتفادة الباحــــــث حي

 - :ىيالدراسات السابقة في عدة نقاط  نم

مــــــــي فــــــــي مالنتــــــــاج العاالطــــــــالع والتعــــــــرف عمــــــــى خالصــــــــة ســــــــعة فــــــــي  الدراســــــــةكســــــــاب إ - 1

 .يالعشوائظاىرة السكن و التخطيط االستراتيجي 

ــــــــب - 2 ــــــــد حــــــــدودمورة مشــــــــكم ــــــــق التوجيــــــــات ا الموضــــــــوعية, ىة الدراســــــــة الحاليــــــــة, وتحدي وتطبي

 .يالعشوائظاىرة السكن و التخطيط االستراتيجي  أىميةاستكشاف  إلىاليادفة 

التطبيقيــــــــة واالحصــــــــائية  واألدوات ,االحتكــــــــام لتمــــــــك الدراســــــــات وتحديــــــــد اســــــــموب الدراســــــــة – 3

 .ىدافياألمعالجة مشكمة الدراسة وتحقيق 

كثـــــــر اتفاقـــــــا عمييـــــــا مـــــــن قبـــــــل البـــــــاحثين فـــــــي مجـــــــال األبعـــــــاد األاعتمــــــدت الدراســـــــة عمـــــــى  – 4

ــــــة الدراســــــة  ــــــي ضــــــوء عين ــــــي تخــــــدم الدراســــــة الحاليــــــة ف ــــــة والتوصــــــل لألبعــــــاد الت الدراســــــة الحالي

 .ومجتمعيا 

 .عالهالية في ضوء ما جاء في النقاط ألحبناء مقاييس خاصة بالدراسة ا -5
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 :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة -:رابعاً 

 إذ ,يالعشـــــــــوائظـــــــــاىرة الســـــــــكن و التخطـــــــــيط االســـــــــتراتيجي دراســـــــــة طبيعـــــــــة العالقـــــــــة بـــــــــين  -1

الــــــربط بــــــين ىــــــذه  إلــــــىافترضــــــت الدراســــــات الســــــابقة فــــــي ضــــــوء المســــــح الــــــذي اجــــــراه الباحــــــث 

 المتغيرات وخصوصا عمى المستوى التطبيقي . 

ــــــين  -2 ــــــل المناقشــــــات ب ــــــي تمث ــــــة الت ــــــة الشــــــاممة بعــــــرض الطروحــــــات الفكري االحاطــــــة المفاىيمي

وىـــــذا مـــــا تجســـــد فـــــي  ,البـــــاحثين واســـــياميم بـــــأثراء الطـــــرح الفمســـــفي والفكـــــري لمتغيـــــرات الدراســـــة

نمــــاذج القيــــاس الخاصــــة بمتغيــــرات الدراســــة  أغمــــبتركيــــز الدراســــة الحاليــــة عمــــى عــــرض وتقيــــيم 

 عمى المستوى النظري والعممي .

ذجــــة جمــــع البيانــــات باســــتخدام نم أداةتصــــميم الدراســــة فــــي جانبيــــا العممــــي مــــن حيــــث بنــــاء  -3

 االحصائية الختبار عالقات االرتباط والتأثير. األدواتالمعادلة وتوظيف 

كبيــــــرة  أىميــــــةفــــــي قطــــــاع )الســــــكن( لــــــو  ومســــــتواه ,االســــــتراتيجيالتخطــــــيط تممــــــس وقيــــــاس  -4

 .االقتصاد العراقينمو كبر القطاعات اسيامًا في أو  أىمكونو من 
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 األولالمبحث  
 التخطيط االستراتيجي

 -: توطئة

ييــــــتم ىــــــذا المبحــــــث فــــــي دراســــــة التخطــــــيط االســــــتراتيجي ودوره فــــــي تحفيــــــز منظمــــــات 

اســــتيعاب اكبـــــر قــــدر ممكـــــن  أجـــــلمــــن  ,االعمــــال عمـــــى تبنــــي الخطـــــط االســــتراتيجية المدروســـــة

تبنــــــي التخطــــــيط االســــــتراتيجي كركيــــــزة  إلــــــىممــــــا ولــــــد الحاجــــــة  ,مــــــن الفــــــرص المتاحــــــة اماميــــــا

ىــــتم ىــــذه المبحــــث فــــي بيــــان ماىيــــة االدارة أوعميــــو فقــــد  ,اساســــية فــــي تحســــين االداء التنظيمــــي

بعــــــاد التخطــــــيط أو  وأىــــــداف أىميــــــةفــــــراز إعــــــن  فضــــــالً  ,والتخطــــــيط االســــــتراتيجي ,االســــــتراتيجية

 االستراتيجي الميمة. 

 :االستراتيجيمفيوم التخطيط نشية وتطور  -:اوالً 

 فـــــــــي م1950 عـــــــــام إلـــــــــى االســـــــــتراتيجيّ  لمتخطـــــــــيط الحـــــــــديث المفيـــــــــوم ظيـــــــــور يعـــــــــود  

 ,المنظمــــــــات فــــــــي األعمــــــــال قطــــــــاع عمــــــــى التــــــــأثير إلــــــــى وأّدى األمريكّيــــــــة, المتحــــــــدة الواليــــــــات

 منتصـــــف بـــــين الزمنّيـــــة الفتـــــرة وفـــــي المالّيـــــة, الميزانيـــــات إعـــــداد عمـــــى التـــــدريب فـــــي والمســـــاىمة

ـــــــي ُمنتشـــــــرةً  االســـــــتراتيجيّ  التخطـــــــيط أفكـــــــار أصـــــــبحت م1970 وعـــــــام م1960 عـــــــام  أغمـــــــب ف

 لتطبيـــــق ميزانّيــــةٍ  وضــــع عمــــى األمريكّيـــــة الحكومــــة عممــــت الوقــــت ىـــــذا فــــي. الكبيــــرةالمنظمــــات 

 بــــــــالتخطيط الُمرتبطــــــــة باألنشــــــــطة الخاّصــــــــة التكــــــــاليف حــــــــول المعمومــــــــات وَتســــــــجيل البــــــــرامج,

ـــــــــي. (Boyko,2018:32)االســـــــــتراتيجيّ   والمؤسســـــــــات المنّظمـــــــــات أصـــــــــدرت م1980 عـــــــــام ف

 التـــــي الفوائـــــد مـــــن لمجموعـــــة وتقديمـــــو االســـــتراتيجّي, التخطـــــيط نجـــــاح حـــــول اعترافاتيـــــا العامـــــة

ــــــــدعم  وجــــــــود عمــــــــى اعتمــــــــد الــــــــذي ألعماليــــــــا التســــــــويق تطبيــــــــق بعــــــــد وخصوصــــــــاً  عمميــــــــا, ت

ـــــة, اســـــتراتيجّيةٍ  ـــــداً  ىـــــارفرد جامعـــــة وحرصـــــت ُمعّين ـــــة تحدي ـــــى ليـــــا التابعـــــة األعمـــــال إدارة كمي  عم



  

 

 28 الفصل الثاني/ المبحث االول التخطيط االستراتيجي  
 العـــــام, االســـــتراتيجيّ  التخطـــــيط فـــــي خاّصـــــة سياســـــة وصـــــياغة النمـــــاذج, مـــــن مجموعـــــة وضـــــع

 ونقـــــــاط الفـــــــرص, حـــــــول معمومـــــــاتٍ  عمـــــــى احتـــــــوى بـــــــو خـــــــاص مـــــــنيج وضـــــــع تضـــــــّمن والـــــــذي

ـــــّوة الضـــــعف ـــــدات, والق ـــــمّ  والتيدي ـــــو وت ـــــي العمـــــل نطـــــاق عمـــــى تطبيق ـــــارد, جامعـــــة ف  وشـــــّكل ىارف

 .(Pasichnyi,2019:547)االستراتيجيّ  لمتخطيط الُمعتمد النموذج الحقاً 

 مفيوم التخطيط االستراتيجي: -:ثانياً 

 فــــــــي وانتشـــــــرت, نســـــــبًيا حديثـــــــة ظـــــــاىرة إداريـــــــة ظـــــــاىرة االســـــــتراتيجي التخطـــــــيط يعـــــــد

ـــــرن مـــــن األول الجـــــزء خـــــالل الخـــــاص القطـــــاع  القطـــــاع فـــــي بانتظـــــام تظيـــــر ولـــــم ,العشـــــرين الق

ـــــــى العـــــــام ـــــــوثر ســـــــاىم حت ـــــــك ل ـــــــة فـــــــي (POSDCORB) جولي ـــــــو) لجن ـــــــراون ل  أواخـــــــر فـــــــي (ب

ـــــات ـــــم ,الثالثيني ـــــى يكـــــن ول ـــــل الخمســـــينيات أواخـــــر حت ـــــرن مـــــن الســـــتينيات وأوائ  أن الماضـــــي الق

 البــــــرامج إلــــــى النمــــــو ىــــــذا الكثيــــــرون ويعــــــزو, فعميــــــة قــــــوة يكتســــــب االســــــتراتيجي التخطــــــيط بــــــدأ

 ىــــــو اليــــــدف وكــــــان ,كينيــــــدي إدارة أثنــــــاء (مــــــاكن مــــــارا روبــــــرت )الــــــدفاع وزيــــــر وضــــــعيا التــــــي

 (.Abdel-Basset,2018:117) التخطيط خالل من اإلدارة كفاءة زيادة

 القطـــــــاع مـــــــن مـــــــأخوذ آخـــــــر مفيـــــــوم مجـــــــرد مـــــــن أكثـــــــر ىـــــــو االســـــــتراتيجي التخطـــــــيطو 

 مــــن ومجموعــــة تــــداول نيــــج ىــــو االســــتراتيجي فــــالتخطيط ,العــــام القطــــاع كفــــاءة لزيــــادة الخــــاص

 إنجــــــــــازات تعزيــــــــــز عمــــــــــى القــــــــــادة تســــــــــاعد أن يمكــــــــــن التــــــــــي واألدوات واإلجــــــــــراءات المفــــــــــاىيم

 .(Pasichnyi,2019:547)منظماتيم 

ـــــى فـــــالتخطيط يُ  ـــــوعـــــرف عم ـــــي األنشـــــطة أن ـــــق الت ـــــد تتعم ـــــذلك المســـــبق بالتحدي  اإلجـــــراء ل

ــــة البشــــرية المــــوارد أو ــــق الالزمــــة والمادي ــــل, األىــــداف لتحقي ــــار منيــــا كــــل وتحمي , األفضــــل واختي

 شــــكل تأخــــذ والتــــي, بوضــــوح محــــددة نتيجــــة عمــــى الحصــــول إلــــى ييــــدف رســــمي إجــــراء أنــــوكمــــا 



  

 

 29 الفصل الثاني/ المبحث االول التخطيط االستراتيجي  
ــــة قــــرار أنظمــــة  فــــي اســــتخداميا يمكــــن كــــان التــــي بالطريقــــة المنشــــود المســــتقبل تطــــويرو  ,متكامم

 (.Ropianto,2017:151)المستقبل عمى السيطرةو  تنفيذىا

ــــــــــت بأنيــــــــــا االســــــــــتراتيجية امــــــــــا  ــــــــــد عرف ــــــــــرار فق ــــــــــي مجموعــــــــــة مــــــــــن القواعــــــــــد لمق ات الت

شـــــــــاممة مفصـــــــــمة مصـــــــــممة خطـــــــــة   أنيـــــــــا إلــــــــىباإلضـــــــــافة  ,توجــــــــو المنظمـــــــــة فـــــــــي أنشـــــــــطتيا

 .(272: 2114،ئٍاانسامز)لضمان ميمة المنظمة وتحقيق أىدافيا

ــــــــــــــــــــــــى( Teixeira,2019:2واشــــــــــــــــــــــــار) ــــــــــــــــــــــــة أو  أنيــــــــــــــــــــــــا إل اإلجــــــــــــــــــــــــراءات اليجومي

مــــــــن أجـــــــــل التغمـــــــــب , الدفاعيــــــــة التـــــــــي تيــــــــدف إلـــــــــى إنشــــــــاء مركـــــــــز مســـــــــتقر فــــــــي الصـــــــــناعة

ـــــــــــى عوامـــــــــــل المنافســـــــــــة الخمســـــــــــة ـــــــــــى, وبالتـــــــــــالي, بنجـــــــــــاح عم  لضـــــــــــمان أقصـــــــــــى عائـــــــــــد عم

ـــــــــــىكمـــــــــــا تشـــــــــــير  ,المنظمـــــــــــةاســـــــــــتثمار  البرنـــــــــــامج والخطـــــــــــة والمســـــــــــار العـــــــــــام لموضـــــــــــوع  إل

 .اإلدارة لتحقيق أىدافيا االستراتيجية

مســـــــــــــــار طويـــــــــــــــل األجـــــــــــــــل لتطـــــــــــــــوير ( بأنيـــــــــــــــا 174: 2117،انكىااااااااااااااااوٍوصـــــــــــــــرح)

مسترشـــــــــــدة باالعتبـــــــــــارات , طريقـــــــــــة لتحقيـــــــــــق األغـــــــــــراض التـــــــــــي تحـــــــــــددىا لنفســـــــــــيا, الشـــــــــــركة

إنشــــــــاء ومراجعــــــــة مجموعــــــــة مـــــــــن كونيــــــــا  إلــــــــىباإلضــــــــافة  ,الخاصــــــــة فــــــــي حــــــــدود السياســــــــة

. وعرفيـــــــــــــا األنشـــــــــــــطة )األىـــــــــــــداف وطـــــــــــــرق تحقيقيـــــــــــــا( لضـــــــــــــمان تميـــــــــــــز متجـــــــــــــدد وربحيـــــــــــــة

(Ojha,2020:24 عمـــــــــــــــــى )مفيـــــــــــــــــوم عمـــــــــــــــــل المنظمـــــــــــــــــة لمنظـــــــــــــــــور اســـــــــــــــــتراتيجي  أنيـــــــــــــــــا

والــــــــذي يــــــــتم تقديمــــــــو فــــــــي شــــــــكل برنــــــــامج عمــــــــل طويــــــــل المــــــــدى يمكنــــــــو تنفيــــــــذ ىــــــــذا , معــــــــين

مداد المنظم ,المفيوم  ة بمزايا تنافسية في تحقيق األىداف.وا 

ـــــــــــــرى بأنيـــــــــــــا Kools,2020:263مـــــــــــــا )أ مـــــــــــــزيج مـــــــــــــن اإلجـــــــــــــراءات المخطـــــــــــــط ( في

ليــــــــــا وســــــــــرعة القــــــــــرارات المتعمقــــــــــة بــــــــــالتكيف مــــــــــع اإلنجــــــــــازات الجديــــــــــدة والتصــــــــــرف الجديــــــــــد 

ـــــــىكمـــــــا تشـــــــير  ,منافســـــــةفـــــــي مجـــــــال ال ـــــــالي  إل ـــــــي مث ـــــــو , إنشـــــــاء ىـــــــدف تحميم ـــــــتم مـــــــن خالل ي



  

 

 30 الفصل الثاني/ المبحث االول التخطيط االستراتيجي  
والقــــــــــــيم , وكفاءتــــــــــــو العامــــــــــــة ومــــــــــــوارده, لســــــــــــوقية لممشــــــــــــروعتحديــــــــــــد المكونــــــــــــات: الفــــــــــــرص ا

 وتأكيد التزامات الشركة تجاه المجتمع وأعضائو., والتطمعات الخاصة

عمميـــــــــــــــــــة تحديـــــــــــــــــــد و )إنشـــــــــــــــــــاء( ( بانيـــــــــــــــــــا 113: 2112،مااااااااااااااااااا مه) ويوضــــــــــــــــــح

والتــــــــــي تتمثــــــــــل فــــــــــي تنفيــــــــــذ األىــــــــــداف المختــــــــــارة وفــــــــــي , المنظمــــــــــة مــــــــــع بيئتيــــــــــا, االتصــــــــــال

ــــــــات مــــــــع البيئــــــــة مــــــــن خــــــــالل تخصــــــــيص محــــــــاوالت لتحقيــــــــق الحالــــــــة  المرغوبــــــــة مــــــــن العالق

 .مما يسمح باتخاذ إجراءات فعالة وفعالة المنظمة ووحداتيا, الموارد

 يـــــــــــرتبط التخطـــــــــــيط ممارســـــــــــة فـــــــــــي نوعيـــــــــــة نقمـــــــــــة ىـــــــــــو االســـــــــــتراتيجي التخطـــــــــــيط أن

ـــــــــالفكر ـــــــــؤ داريإ عمـــــــــل خـــــــــالل مـــــــــن والممارســـــــــة ب ـــــــــرن كف  لمتعـــــــــايش مســـــــــتقبمي بمنظـــــــــور مقت

 بقـــــــــدر التخطـــــــــيط مـــــــــن النـــــــــوع ىـــــــــذا وان, معيـــــــــا التعامـــــــــل وكيفيـــــــــة المســـــــــتقبل مغيـــــــــرات مـــــــــع

ـــــــــى قـــــــــائم مـــــــــنظم ذىنـــــــــي بجيـــــــــد يـــــــــرتبط مـــــــــا  الســـــــــنوات فـــــــــي وتزايـــــــــد ,والتجديـــــــــد االبـــــــــداع عم

ــــــــــرة ــــــــــاىيم ضــــــــــمن االســــــــــتراتيجي التخطــــــــــيط مفيــــــــــوم اســــــــــتعمال االخي ــــــــــة المف ــــــــــة اإلداري  الحديث

ــــــــــــى يجــــــــــــب التــــــــــــي ــــــــــــي األىــــــــــــداف تحقــــــــــــق أن رادتأ مــــــــــــا إذا, تتبناىــــــــــــا أن المنظمــــــــــــة عم  الت

 مــــــــــن تنحــــــــــدر االســــــــــتراتيجية فكممــــــــــة, وبقائيــــــــــا اســــــــــتمرارىا وتضــــــــــمن ,أجميــــــــــا مــــــــــن أنشــــــــــئت

 تعنــــــــــــــــــــــي يونانيــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــذور ذات كممــــــــــــــــــــــة وىــــــــــــــــــــــي Strategos)) الكممــــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــــل

 .(Boyko,2018:32)القيـادة

ــــــــو االســــــــتراتيجي التخطــــــــيط ُيعــــــــر ف ــــــــاء مــــــــنظم جيــــــــد بأن  أصــــــــحاب بــــــــين التفاعــــــــل لبن

 التخطـــــيط ىــــذا مثــــلو  ,أعماليــــا لبيئــــة المنظمــــة اســــتجابة زيــــادة أجــــل مــــن الرئيســــيين المصــــمحة

ـــــــة نمـــــــوذج وىـــــــو أساســـــــي : 2010,حماااااااىد)االســـــــتراتيجية اإلدارة أدبيـــــــات فـــــــي معياريـــــــة وطريق

 المنظمـــــــة تحديـــــــد عمميـــــــة أنـــــــو إلـــــــى( Papke-Shields,2017:172واشـــــــار) .(152

 ىــــــــــذه لمتابعـــــــــة مواردىــــــــــا تخصـــــــــيص بشــــــــــأن القـــــــــرارات واتخــــــــــاذ اتجاىيـــــــــا, أو الســـــــــتراتيجيتيا



  

 

 31 الفصل الثاني/ المبحث االول التخطيط االستراتيجي  
ــــــــــى أيًضــــــــــا المفيــــــــــوم يتســــــــــع أن يمكــــــــــنو  ,االســــــــــتراتيجية ــــــــــتحكم آليــــــــــات إل  تنفيــــــــــذ لتوجيــــــــــو ال

ـــــارز  االســـــتراتيجي التخطـــــيط أصـــــبح إذ ,االســـــتراتيجية ـــــي اً ب  مـــــن الســـــتينيات خـــــالل المنظمـــــات ف

ــــزال ومــــا ,العشــــرين القــــرن ــــ ي ــــي اميمــــ اجانب ــــذو  ,االســــتراتيجية اإلدارة ف ــــل مــــن ُينّف ــــين قب  المخططِّ

ــــــــذين االســــــــتراتيجيين, االختصاصــــــــيين أو االســــــــتراتيجيين ــــــــد يشــــــــممون ال  ,األطــــــــراف مــــــــن العدي

 .فييا تتنافس التي بالبيئة وعالقتيا لممنظمة تحميميم في البحوث ومصادر

 وأنشــــطة مــــدخالت لــــو فــــ ن لــــذا عمميــــة,  أنــــو( عمــــى 249: 2000,انهااااىسٌويوضــــح)

 تكـــــون أن يمكـــــنو  ,قيـــــود ليـــــا العمميـــــات, جميـــــع مثـــــل مثميـــــا العمميـــــة, ىـــــذه. ونتـــــائج ومخرجـــــات

 ,العمميـــــة طـــــوال راجعــــة تغذيـــــة حمقــــات مـــــع تكراريــــة, تكـــــون مــــا وعـــــادة رســــمية غيـــــر أو رســــمية

 ليـــــا منفصـــــمة كمشـــــاريع أخـــــرى عناصـــــر تُنفّـــــذ وقـــــد ,مســـــتمرة العمميـــــة عناصـــــر بعـــــض تكـــــون إذ

 . ما فترة خالل محددة ونياية بداية

 وفيـــــــــــم ,المســــــــــتقبل إلــــــــــى النظــــــــــر عمميــــــــــة  أنــــــــــو إلــــــــــى( Smith,2020:17واشــــــــــار)

 ومـــــــا الزبـــــــائن أو الرئيســـــــيون المســـــــتفيدون ىـــــــم مـــــــن فيـــــــمو , والقضـــــــايا واالتجاىـــــــات التحـــــــديات

ـــــو يحتـــــاجون ـــــد, إلي ـــــر وتحدي ـــــة الطـــــرق أكث ـــــاءة فعالي ـــــق وكف ـــــاتيم لتحقي ـــــي  إذ ,رغب  التخطـــــيط يعن

ــــــة اســــــتراتيجيات تطــــــوير عمميــــــة االســــــتراتيجي  التنافســــــية والقــــــدرة ,الربحيــــــة لزيــــــادة األجــــــل طويم

 .االستراتيجية ىذه وتقييم تنفيذ وعممية ,األعمال لكيانات

 تحديـــد عـــن عبـــارة -:أنـــوو مـــن خـــالل مـــا تقـــدم يمكـــن تعـــرف التخطـــيط االســـتراتيجي عمـــى 

 بعـــين االخـــذ مـــع تؤدييـــا المنظمـــة, أن المتوقـــع مـــن التـــي االعمـــال أو االنشـــطة مجموعـــة

 الوقـــــت فـــــي المنظمـــــات تواجـــــو التـــــي الخارجيـــــة والتيديـــــدات الفـــــرص مجموعـــــة االعتبـــــار

 يوضـــ  الـــذي فيـــو االداريـــة العمميـــة فـــي بـــارزا موقعـــا التخطـــيط االســـتراتيجي ويحتـــل نفســـو,

 سياســــة تصــــقل اي منظمــــة فاســــتراتيجية االداريــــة, العمميــــة مســــار ويحــــدد الطريــــق, معــــالم
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ــــة ــــع وتوظــــف المنظم ــــاد جمي ــــق االبع ــــن ,ناجحــــة اســــتراتيجية لخم ــــق أجــــل م ــــداف تحقي  أى

 .المنظمة

 التخطيط االستراتيجي: أىمية-:ثالثاً 

 لممنظمـــــــات احاســـــــم اأمـــــــر  االســـــــتراتيجي التخطـــــــيط يعتبـــــــر, عمميـــــــة نظـــــــر وجيـــــــة مـــــــن

ـــــق أطـــــول تنظيميـــــة حيـــــاة دورات لتطـــــوير  االســـــتراتيجي التخطـــــيط يعـــــد إذ ,التنافســـــية القـــــدرة وخم

 فـــــي اإلدارة نظـــــام خـــــالل مـــــن بنجـــــاح حميـــــا يمكـــــن والتـــــي, الفعالـــــة لـــــ دارة اليامـــــة الميـــــام أحـــــد

ــــــا االســــــتراتيجية خطــــــةال تمنحــــــك إذ ,اي منظمــــــة فــــــي األعمــــــال كيانــــــات  ميمتــــــك لتســــــجيل مكاًن

 ستســــــتخدميا التــــــي العمــــــل وخطــــــط ,المــــــدى طويمــــــة أىــــــدافك إلــــــى باإلضــــــافة, وقيمــــــك ورؤيتــــــك

 .(29: 2009,انحق ػثذ)إلييا لموصول

ـــــــذي االســـــــتراتيجي لمتفكيـــــــر مـــــــدخالت االســـــــتراتيجي التخطـــــــيط يـــــــوفرو   بـــــــدوره يوّجـــــــو ال

 ميمـــــة تقيـــــيم النمـــــوذجي االســـــتراتيجي التخطـــــيط جيـــــود تشـــــمل و ,الفعميـــــة االســـــتراتيجية تشـــــكيل

 برمجــــــة إلــــــى الحاجــــــة وتحديــــــد ,الحاليــــــة الممارســــــات لتعزيــــــز االســــــتراتيجية والقضــــــايا المنظمــــــة

 والوضـــــع البيئــــة تشــــخيص ذلــــك فـــــي بمــــا المنظمــــة, اســــتراتيجية ىـــــي النيائيــــة والنتيجــــة ,جديــــدة

 العمــــــل خطــــــط أو والمبــــــادرات إنجــــــازه المنظمــــــة تنــــــوي مــــــا بشــــــأن توجيييــــــة وسياســــــة التنافســــــي

 (.17: 2111،صثزٌ)التوجييية السياسة لتحقيق الرئيسة

ــــــة المــــــداخل أىــــــم مــــــن واحــــــدا االســــــتراتيجي التخطــــــيط يعــــــدكمــــــا  ــــــذي اإلداري  يســــــاعد ال

ــــــة ــــــى المنظمــــــات كاف ــــــب واالســــــتمرارية, النجــــــاح عم ــــــى والتغم ــــــي المخــــــاطر عم  ليــــــا تتعــــــرض الت

 (.Schiffer,2018:33عمميا) محيط في منظماتال ادارة

 عمـــــى والممارســـــين البـــــاحثين مـــــن ميمـــــا اىتمامـــــأ االســـــتراتيجي التخطـــــيط مجـــــال جـــــذب

 يــــد فــــي أداة كونــــو فــــي تتجمــــى منظمــــة ألي االســــتراتيجي التخطــــيط أىميــــة أنكمــــا  , ســــواء حــــدٍ 
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 تـــــأثير وليــــا بيئتيـــــا فــــي تطـــــرأ التــــي والمســــتجدات المتغيـــــرات مواجيــــة مـــــن تمكنيــــا العميــــا االدارة

ـــــى ـــــدرتيا عم ـــــق عمـــــى ق ـــــوأ إلـــــى اضـــــافة اىـــــدافيا تحقي ـــــذي ساســـــياأل الخـــــط يشـــــكل ن  تنتيجـــــو ال

 العالقـــــــة ذات القـــــــرارات التخـــــــاذ كقاعـــــــدة وتتخـــــــذه, البعيـــــــد المســـــــتقبل مـــــــع تعامميـــــــا فـــــــي االدارة

 وفشــــــــميا المنظمــــــــات نجــــــــاح أن إذ, والمناســــــــب الصــــــــحيح بالشــــــــكل وأدارتيــــــــا المنظمــــــــة بــــــــأداء

ــــــــى يتوقــــــــف ــــــــا االدارة امــــــــتالك مــــــــدى عم ــــــــة لمميــــــــارات العمي  التخطــــــــيط ضــــــــمنيا ومــــــــن ,االداري

 نجاحـــــــــا أكثـــــــــر االســـــــــتراتيجي التخطـــــــــيط تســـــــــتخدم التـــــــــي المنظمـــــــــات أن حيـــــــــث االســـــــــتراتيجي

ـــــك مـــــن وفاعميـــــة ـــــة تحديـــــد االســـــتراتيجي التخطـــــيط عمميـــــة وتتضـــــمن ,تســـــتخدمو ال التـــــي تم  رؤي

 ألن مســــــتقبال, اليــــــو بالوصــــــول المنظمــــــة وتحمــــــم تطمــــــح الــــــذي الواقــــــع أي الســــــياحية, المنظمــــــة

 االســـــتراتيجي التخطـــــيط عمميـــــة تتضـــــمن كمـــــا لمســـــتقبميا, المنظمـــــة توقـــــع بكيفيـــــة تتعمـــــق الرؤيـــــة

ـــــــي المنظمـــــــة, رســـــــالة صـــــــياغة ـــــــق والت ـــــــي تســـــــاىم وبعـــــــدىا المنظمـــــــة, بحاضـــــــر تتعم ـــــــد ف  تحدي

 قـــــــد. (15: 2012,)العتيبيمســـــــتقبال لتحقيقيــــــا المنظمـــــــة تســـــــعى التــــــي االســـــــتراتيجية األىــــــداف

ـــــائج االســـــتراتيجي التخطـــــيط مفيـــــوم أظيـــــر ـــــة نت ـــــي ممفت ـــــات, ســـــوق ف ـــــث العممي  يكـــــون يكـــــاد حي

 التخطــــــيط وأســــــاليب طــــــرق تطبيــــــق خــــــالل مــــــن لممنظمــــــة ربحيــــــة وجــــــود عــــــدم المســــــتحيل مــــــن

ــــــدييا التــــــي فالمنظمــــــات ,أعماليــــــا فــــــي االســــــتراتيجي  التخطــــــيط فــــــي المعــــــالم واضــــــح مفيــــــوم ل

 التخطـــــيط تطبـــــق ال التـــــي المنظمـــــات أمـــــا ,أىـــــدافيا لتحقيـــــق األعمـــــى القـــــدرة لـــــدييا االســـــتراتيجي

 فــــــي واالســــــتمرارية البقــــــاء فــــــي ضــــــئيمة تكــــــون لــــــدييا الفرصــــــة فــــــ ن أعماليــــــا فــــــي االســــــتراتيجي

ـــــث ,الســـــوق ـــــأثير المنظمـــــات ىـــــذه تأخـــــذ حي ـــــة العوامـــــل ت ـــــي الخارجي ـــــأثير ليـــــا الت ـــــر ت ـــــى كبي  عم

ــــأثير المنظمــــة, ــــة العوامــــل وت ــــذي لممنظمــــة, والضــــعف القــــوة نقــــاط تحميــــل خــــالل مــــن الداخمي  وال

ــــدوره ــــى يعمــــل ب ــــة واســــتراتيجية المحــــددة األىــــداف تحقيــــق عم  وســــائل عــــن فضــــالً  التنفيــــذ, طريق

 (.Du et al.,2021:116)األىداف تنفيذ وتقييم لقياس
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 التـــــــــي التنظيميــــــــة المخططــــــــات وتصــــــــميم إنشــــــــاء يشــــــــمل االســــــــتراتيجي التخطــــــــيط أن

 تجمــــــــب أن يمكـــــــن والتــــــــي, لممنظمـــــــة المرنـــــــة العامــــــــة والسياســـــــات والتقنيــــــــات األىـــــــداف تحـــــــدد

 (.Buehring,2018:2) الطويل المدى عمى قادتيا يتصوره ما لممنظمة

المنظمــــــات  فــــــي مطموبــــــة إداريــــــة أداة أنــــــو عمــــــى االســــــتراتيجي التخطــــــيط إلــــــى ُينظـــــر و

 المرغوبــــة واألوقــــات األمــــاكن جانــــب إلــــى, ليــــا مناســــبة مــــوارد قاعــــدة تــــوفر ضــــمان تعتــــزم التــــي

 يعـــــالج ألنـــــو, المنظمـــــة لفعاليـــــة مفتـــــاح ىـــــو االســـــتراتيجي التخطيطفـــــ ,المنظمـــــة أىـــــداف لتحقيـــــق

ــــــــــاط ــــــــــدات الضــــــــــعف نق ــــــــــى باإلضــــــــــافة والتيدي ــــــــــاط إل ــــــــــوة نق ــــــــــرص الق -Abdel)المتاحــــــــــة والف

Basset,2018:117.) 

 وتنفيـــــــذ الســــــتنباط طريقـــــــة أنــــــو عمــــــى االســـــــتراتيجي التخطــــــيط أىميـــــــة تمخــــــيص يمكــــــن

 كـــــــل آلفـــــــاق ميمـــــــة التقنيـــــــة ىـــــــذهو  ,لممنظمـــــــة المســـــــتقبمية باالتجاىـــــــات تتعمـــــــق التـــــــي الخيـــــــارات

ـــــل مـــــن المســـــتخدمة األســـــاليب حيـــــث مـــــن منظمـــــة ـــــف موظفييـــــا قب , البيئـــــة مـــــع ديناميكًيـــــا لمتكي

ـــــالي ـــــق يـــــتم وبالت ـــــي إداري مســـــتوى كـــــل فـــــي التقنيـــــة تطبي  المنظمـــــة أشـــــكال مـــــن شـــــكل كـــــل وف

(Du et al.,2021:116.)  يمخــــــــصو (Irfan,2018:12 )ــــــــة  التخطــــــــيط أىمي

 -:تتضمن التي التقنية باعتباره االستراتيجي

 .األغراض أو األىداف إنشاء -أ 

 .الخارجية البيئات حول االدعاءات تقييم -ب

 تحمــــــــيالت مــــــــع جنــــــــب إلــــــــى جنًبــــــــا المتنوعــــــــة العمــــــــل مســــــــارات وتقيــــــــيم الخطــــــــط وضــــــــع -ج 

 .المحتممة المكافآت/  المخاطر

 .مباشرة األكثر العمل مسارات اختيار -د

 .اإلجراءات تنفيذ عند اآلثار تقييم -ىـ 



  

 

 35 الفصل الثاني/ المبحث االول التخطيط االستراتيجي  
 اليـــــة يحـــــدد ألنـــــو منظمـــــة أي فشـــــل أو نجـــــاح مقومـــــات أىـــــم مـــــن يـعــــــد االســـــتراتيجي والتخطيــــــط

ـــــــــدقيق والوقــــــــــت ,وكــــــــــمفتو ,وتفــــــــــاصيمو العمــــــــــل  ليــــــــــةواآل البشريــــــــــة واالحتيـاجــــــــــات ,ل نجـــــــــاز ال

 المتاحـــــة المعطيـــــات وتحميـــــل المســـــتقبل صـــــياغة عمـــــى االســـــتراتيجي التخطـــــيط ويقـــــوم ,وغيــــــرىا

 الخطـــــط ورســـــم لممنظمـــــة االجــــل طويمـــــة الرئيســـــية األىـــــداف وتحديــــد ,العمـــــل عمـــــى التــــأثير ذات

ـــــذي بالشـــــكل لممنظمـــــة المتاحـــــة المـــــوارد وتخصـــــيص ـــــق مـــــن يمكـــــن ال ـــــي األىـــــداف ىـــــذه تحقي  ف

 (.Smith,2020:17)المنظمة بيئة من المفروضة والقيود ,المتاحة الفرص إطار

 مــــــــــن سمســــــــــمة يتضــــــــــمن منيجــــــــــي أســــــــــموب أنــــــــــو إلــــــــــى( Sara,2021:382واشــــــــــار)

 المـــــدى عمــــى وتتصـــــور, مياميــــا تتـــــابع وىــــي ,المنظمــــة مكانـــــة تعــــزز أن يمكـــــن التــــي المراحــــل

 العمــــــل وخطــــــط ,االســــــتراتيجية األولويــــــات حيـــــث مــــــن وأنشــــــطتيا وأىــــــدافيا احتياجاتيــــــا الطويـــــل

 .البرنامج تحميالت و

 االســـــتراتيجي التخطـــــيط مـــــع التعامـــــل عمـــــى عـــــام إجمـــــاع وجـــــود إلـــــى اإلشـــــارة وتجـــــدر

 فـــــــي كـــــــذلك ,المنيجيـــــــة األســـــــاليب وتقيـــــــيم وتنفيـــــــذ صـــــــياغة طـــــــرق ذلـــــــك فـــــــي بمـــــــا, كأســـــــموب

 ألن خـــــــــاص بشـــــــــكل اميمـــــــــ االســـــــــتراتيجي التخطـــــــــيط يكـــــــــون أن يمكـــــــــن, األعمـــــــــال قطاعـــــــــات

ـــــــــــــــت ممارســـــــــــــــتو ـــــــــــــــة كان ـــــــــــــــاألداء مرتبطـــــــــــــــة بأنيـــــــــــــــا معروف ـــــــــــــــي األفضـــــــــــــــل ب  المنظمـــــــــــــــات ف

 بتحقيـــــــق القائمـــــــة لممنظمـــــــات االســـــــتراتيجي التخطـــــــيط يســـــــمح(. و Smith,2020:17)التجاريـــــــة

 يظـــــــللــــــذا  ,إلييـــــــا تســــــعى التـــــــي االقتصــــــادية وغيـــــــر واالقتصــــــادية االجتماعيـــــــة األىــــــداف كــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا االســـــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجي التخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــيط  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجيات نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ميًم

 (.Kharazishvili,2019:8المنظمة)

 

 



  

 

 36 الفصل الثاني/ المبحث االول التخطيط االستراتيجي  
 :االستراتيجي التخطيط أىداف -:رابعاً 

(, Abusharekh,2020:2)التاليــة األىــداف نحــو تحقيــق االســتراتيجي التخطــيط يســعى

(Kools et al.,2020:263,) (Irfan,2018:12):- 

 :لممنظمة االستراتيجي التوجو تحديد -1

 .الييا يتوجو أن التنظيم يفضل أين إلى األىداف االستراتيجي التخطيط حددي -أ

 .الموارد وتوزيع تخصيص يجب كيف وضحي -ب

 .االستراتيجية األىداف نحو االنتباه ويوجو االولويات يوضح -ج

 والتخطـــــــــيط نـــــــــادرة أو محـــــــــدودة المـــــــــوارد إن إذ, المـــــــــوارد اســـــــــتخدام ألولويـــــــــات مرشـــــــــد -2

 .والبشرية والمادية المالية الموارد بتخصيص ويوجو يحدد

 القـــــــيم باستصـــــــدار لممنظمـــــــة االســـــــتراتيجي التخطـــــــيط يســـــــمح ,التميـــــــز معـــــــايير يحـــــــدد -3

 .التميز ومعايير المشاركة

ـــــــر مـــــــع التكيـــــــف -4  أن االســـــــتراتيجي التخطـــــــيط ييـــــــدف إذ,  البيئـــــــي التأكـــــــد وعـــــــدم ,التغي

 .والتغيير التأكد عدم حالة في فتصر  وحسن مرونة ىناك يكون

 أو النجــــــــاح يرســــــــم االســــــــتراتيجي التخطــــــــيط إن   والتقيــــــــيم لمرقابــــــــة أســــــــاس يقــــــــدم إنــــــــو -5

 داللـــــــة كميـــــــا التصـــــــرف وخطـــــــط االســـــــتراتيجية األىـــــــداف تتبـــــــع و االداء قيـــــــاس ونجـــــــد. الفشـــــــل

 .لمرقابة واسس

 

 

 

 



  

 

 37 الفصل الثاني/ المبحث االول التخطيط االستراتيجي  
 :االستراتيجي التخطيط فوائد -:اً خامس

ـــــــد ـــــــة تســـــــتغرق ق ـــــــت بعـــــــض االســـــــتراتيجي التخطـــــــيط عممي ـــــــدة لكنيـــــــا, الوق ـــــــع مفي  لجمي

 والغايـــــات األىـــــداف عـــــن أفضـــــل فكـــــرة لـــــدى االدارة العميـــــا فـــــي المنظمـــــة  ســـــيكون إذ ,المعنيـــــين

(. ويمكـــــــن تمخـــــــيص فوائـــــــد 17: 2111،صاااااااثزٌ)بـــــــذلك لمقيـــــــام وطريـــــــق تحقيقيـــــــا تريـــــــد التـــــــي

 -(:249: 2000,انهىسٌالتخطيط االستراتيجي باالتي)

 -:بالفريق االستراتيجية الخطة ربط -1

 إذ ,جميـــــــع العـــــــاممين فـــــــي المنظمـــــــة االســـــــتراتيجي التخطـــــــيط عمميـــــــة تشـــــــمل أن يجـــــــب

كمـــــا  ,لممنظمـــــة فريـــــدة برؤيـــــة االدارة العميـــــا ويمكـــــنيم ,اليوميـــــة العمميـــــات فـــــي العـــــاممين يشـــــارك

ـــــدون مـــــا عمـــــىاالدارة العميـــــا  إطـــــالع لمعـــــاممين يمكـــــن , اليـــــوم المنظمـــــة مـــــع يعمـــــل ال أنـــــو يعتق

 .لممستقبل تخطيط المنظمة يوجو أن يمكن ما وىو

 -:اإلنتاجية زيادة -2

 أنيـــــــم اأيضــــــ يعنـــــــي االســــــتراتيجي التخطـــــــيط عمميــــــة فـــــــي االفـــــــراد العــــــاممين إشــــــراك إن

ــــد أن يمكــــن بالمســــاءلة اإحساســــ يتمقــــون ــــة يزي ــــة فــــي ســــاىموا قــــد كــــانوا ســــواء ,اإلنتاجي  أو العممي

ـــــــات بأىـــــــداف إبالغيـــــــم ت ـــــــم  فمـــــــن, االســـــــتراتيجية الخطـــــــة إنشـــــــاء بعـــــــد التجـــــــاري النشـــــــاط وغاي

 .األىداف ىذه تحقيق في مساعدة المنظمة في يرغبوا أن المرجح

 -:والضعف القوة نقاط تحديد -3

االدارة االخــــــــرى فــــــــي المنظمــــــــة   تقــــــــوم, االســــــــتراتيجي التخطــــــــيط عمميــــــــة مــــــــن كجــــــــزء

 بشـــــكل التجـــــاري نشـــــاطيا بـــــو يقـــــوم مـــــا عمـــــى نظـــــرة تمقـــــي إذ ,بالكامـــــل عمميـــــا وتحميـــــل بفحـــــص

 القــــــوة نقــــــاط تحديــــــد خــــــالل مــــــنو  ,فييــــــا تحســــــين إلــــــى بحاجــــــة يــــــزال ال التــــــي والمجــــــاالت جيــــــد
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ــــة والضــــعف ــــة تمــــنح, عمميــــا فــــي الحالي  المســــتقبل فــــي لمتحســــين فرصــــة االفــــراد العــــاممين العممي

 .المخاطر تقميل طريق عن دائمة منظمة وتصبح

 -:االستباقية األعمال وتعزيز العمل اتجاه تحديد -4

 لـــــــدى االدارة العميـــــــا يكـــــــون أن يجـــــــب, االســـــــتراتيجي التخطـــــــيط عمميـــــــة نيايـــــــة بحمـــــــول

ـــــذي لممكـــــان واضـــــح اتجـــــاه والعـــــاممين ـــــد ال ـــــو يســـــير أن تري  تســـــاعد إذ ؛المســـــتقبل فـــــي العمـــــل في

 لمنجـــــاح وضـــــع أفضـــــل فـــــي المنظمـــــة وضـــــع عمـــــى نفســـــيا التخطـــــيط وعمميـــــة ,المناقشـــــات ىـــــذه

 .المستقبل في

 القميمـــــة الســـــنوات خـــــالل النمـــــو كيفيـــــة لمعرفـــــة اوقتـــــ االســـــتراتيجي التخطـــــيط كمـــــا يمـــــنح
ـــــة القادمـــــة ـــــرص مواجيـــــة وكيفي ـــــدة والتحـــــديات الف ـــــر ,الجدي ـــــي مـــــن خـــــالل التفكي  أو التحـــــديات ف

 وخطـــــط ســـــنوات خمــــس أو أربـــــع غضـــــون فــــي التجـــــاري نشـــــاطيا يواجييــــا قـــــد التـــــي المشــــكالت
 .الطريق عمى عمميا تعثرت ال حتى, لذلك اوفق

 فــــــي منــــــو ومســــــتقرة معينــــــة بيئــــــات فــــــي فائــــــدة أكثــــــر االســــــتراتيجي التخطــــــيط أن كمــــــا
 (2وكما موضح في الشكل رقم)(.Sara,2021:382) المستقرة غير البيئات

  المصدر: إعداد الباحث

 ( فوائد التخطيط االستراتيجي2الشكل)
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 :االستراتيجي التخطيط ابعاد-:اً سادس

ابعـــــــــاد التخطـــــــــيط االســـــــــتراتيجي تتمثـــــــــل  أنالبـــــــــاحثين والكتـــــــــاب عمـــــــــى  أغمـــــــــباتفـــــــــق 

-Papke) (,Du et al.,2021:116) (,Sara,2021:382(, )17: 2111،صاثزٌبـاالتي)

Shields,2017:172( ,)Kools,2020:263,) (Abdel-Basset,2018:117) :- 

 :االستراتيجية الرؤية-1

 فكــــــارأ فــــــي مســــــتقبالً  المنظمــــــة عمييــــــا تكــــــون أن ينبغــــــي التــــــي الذىنيــــــة الصــــــورة تمثــــــل

ـــــائن وعقـــــول ـــــة توضـــــح إذ, والمتعـــــاممين الزب ـــــذي العـــــام اإلطـــــار الرؤي  المتوقعـــــة اآلمـــــال يحـــــدد ال

 العديــــد ضــــوء عمــــى عــــاليين وتحقيــــق وتمعــــن بدقــــة الرؤيــــة ىــــذه صــــياغة ويــــتم مســــتقبال لممنظمــــة

 الـــــذي الحمـــــم تمثـــــل عـــــادة وىـــــي المنظمـــــة قبـــــل مـــــن عـــــادة اســـــتقراءىا يـــــتم التـــــي المتغيـــــرات مـــــن

ــــــو المنظمــــــة تســــــتيدفو ــــــل لكن ــــــق قب ــــــتم (.Abdel-Basset,2018:117)لمتحقي  خالليــــــا مــــــن وي

ـــــتم خالليـــــا ومـــــن لممنظمـــــة المســـــتقبمي المســـــار تحديـــــد ـــــد ي ـــــي الوجيـــــة تحدي  المنظمـــــة ترغـــــب الت

 باإلضـــــافة تحقيقيـــــا تنـــــوي التـــــي واألىـــــداف تصـــــدره, فـــــي ترغـــــب الـــــذي والمركـــــز إلييـــــا الوصـــــول

 بيــــــان مــــــع تتعــــــارض أن يجــــــب ال والرؤيــــــة لتنميتيــــــا, تخطــــــط التــــــي واإلمكانــــــات القــــــدرات إلــــــى

ـــــى تركـــــز فيـــــي المنظمـــــة, وىـــــدف الميمـــــة ـــــد ومـــــا صـــــورتيا عم ـــــو, أن تري  شـــــكل ىـــــو ومـــــا تحقق

 .(Du et al.,2021:116)أىدافيا تحقيق عند المنظمة

 :االستراتيجية الرسالة-2
 الرســــــــالة وتســـــــتمد تحقيقيــــــــا, إلـــــــى تســـــــعى معينــــــــة برســـــــالة منظمــــــــة أي وجـــــــود يـــــــرتبط  

ــــيم مــــن األساســــية مقوماتيــــا ــــي الق ــــة ومــــن مؤسســــوىا يحمميــــا الت ــــي البيئ  المنظمــــة بيــــا تعمــــل الت

 بيئـــــــة فــــــي المنظمــــــة وجــــــود ســــــبب أو الغــــــرض ىـــــــي فالرســــــالة, إليــــــو تنتمــــــي الــــــذي والمجتمــــــع

ــــة ــــة وثيقــــة فيــــي, معين ــــة الــــرئيس ومرشــــد المنظمــــة دســــتور تمثــــل مكتوب  والجيــــود, القــــرارات لكاف
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ــــــة فتــــــرة عــــــادة وتغطــــــي ــــــة زمني  تعريفيــــــا ويمكــــــن, (Abdel-Basset,2018:117)األمــــــد طويم

 مجـــــــال حيـــــــث مـــــــن األخـــــــرى المنظمـــــــات مـــــــن غيرىـــــــا عـــــــن لممنظمـــــــة المميـــــــز اإلطـــــــار" بأنيـــــــا

, المنظمـــــــة لوجـــــــود الجـــــــوىري الســـــــبب بيـــــــان وييـــــــدف وأســـــــواقيا, وزبائنيـــــــا ومنتجاتيـــــــا نشـــــــاطيا

ــــــة وتكمــــــن ,وممارســــــاتيا وعممياتيــــــا وىويتيــــــا  ووضــــــوح التماســــــك عنصــــــر كونيــــــا الرســــــالة أىمي

 تكـــــــون أن ويجـــــــب القـــــــرار, لمتخـــــــذي مرجعيـــــــة نقطـــــــة تعـــــــد أنيـــــــا كمـــــــا مؤسســـــــة لكـــــــل الغـــــــرض

 Du et) االســـتراتيجي لمتخطـــيط عـــام ومرشـــد دليـــل تعتبـــر فيـــي وعامـــة, مختصـــرة الرســـالة

al.,2021:116). 

 :االستراتيجية االىداف -3
 وىــــــــي ,تحديــــــــد الرســــــــالة االســــــــتراتيجية لممنظمــــــــة عمميــــــــة تعقــــــــب التــــــــي المرحمــــــــة ىــــــــي

 البــــــــدائل عــــــــرض فييــــــــا يــــــــتم والتــــــــي الخطــــــــوات والمترابطــــــــة المتسمســــــــمة العمميــــــــة فــــــــي المرجــــــــع

 والتـــــي ذاتيـــــا الخيـــــار عمميـــــة تحـــــددىا لمعـــــايير وفقـــــا بينيـــــا مـــــن األفضـــــل وتحديـــــد االســـــتراتيجية

ـــــى أساســـــاً  تعتمـــــد ـــــائج عم ـــــل نت ـــــي التحمي ـــــواردة البيئ ـــــي ال  Du et)الســـــابقة الخطـــــوات ف

al.,2021:116.) المنظمـــــــة يـــــــتم تحديـــــــد االىـــــــداف  عمييـــــــا تحصـــــــل التـــــــي لممعمومـــــــات ووفقـــــــا

ـــــــدرتيا ,المنظمـــــــة مـــــــوارد بـــــــين الموائمـــــــة االســـــــتراتيجية بشـــــــكل يحقـــــــق  جيـــــــة مـــــــن الداخميـــــــة وق

ـــــاتومتط ـــــة البيئـــــة مب ـــــوم (Kools,2020:263)أخـــــرى جيـــــة مـــــن الخارجي  بـــــ جراء المنظمـــــة وتق

 أو وتقميــــــل ,الفــــــرص الســــــتثمار القــــــوة نقــــــاط تحفيــــــز بــــــذلك المنظمــــــة فتحــــــاول" SWOT"تحميــــــل

ــــــدات ومواجيــــــة الضــــــعف الجوانــــــب عمــــــى الســــــيطرة , بغايــــــة تحقيــــــق االىــــــداف المحتممــــــة التيدي

( يوضــــــــــــــح ابعــــــــــــــاد 3والشــــــــــــــكل ) (.Abdel-Basset,2018:117)التــــــــــــــي تســــــــــــــعى الييــــــــــــــا 

 التخطيط االستراتيجي.
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  المصدر : إعداد الباحث  

 ( ابعاد التخطيط االستراتيجي3الشكل)
 

 

  



  

 

 42 الفصل الثاني/ المبحث الثاني ظاهرة السكن العشوائي
 الثانيالمبحث  

 ظاهرة السكن العشوائي
 :توطئة

 النســـــيج فــــــي خمــــــالً  تــــــشكل التـــــي العشـــــوائي الســـــكن ظـــــاىرة مـــــن الكبـــــرى المـــــدن تعـــــاني

ـــــك والحضـــــري العمرانـــــي ـــــك المـــــدن, لتم ـــــة, ومعدالتــــــو لمســـــكان الطبيعـــــي النمـــــو بســـــبب وذل  العالي

 مـــــع القادمــــة, الخارجيـــــة اليجـــــرة بســــبب أو إلييــــا, الريـــــف مــــن الوافــــدة الداخميــــة اليجــــرة وبســــبب

ــــى بحاجــــة ليســــت المــــدن ىــــذه أن  ممــــا إلييــــا والوافــــدين الميـــــاجرين مـــــن الكبيــــرة األعـــــداد ىــــذه إل

 حــــــول العشــــــوائي البنــــــاء ذات األرض مســــــاحة فــــــي واتســــــاع كبيــــــر ســــــكاني تضــــــخم عنــــــو نجــــــم

 بعـــــض فـــــي العشـــــوائي بالســـــكن الظــــــاىرة ىــــــذه وتــــــسمى الكبـــــرى المـــــدن ونشـــــأت العواصـــــم, تمـــــك

 .السكنية الجماعية المخالفات منـاطق أو الـصفيح, أحيـاء أو البمدان,

 :التاريخية لظاىرة السكن العشوائي المراحل -اواًل:

 (68:2007)عدنان, وىي ريخيةأت مراحل ظاىرة السكن العشوائي بعدة مرت  

 :األولى المرحمة- 1 

ــــــــدأت   ــــــــذ ب ــــــــي الحــــــــال ىــــــــو كمــــــــا 1950-1930 أعــــــــوام من ــــــــاىرة ف ــــــــزت الق  ىـــــــــذه وتمي

 بــــــسبب متــــدادواإل التوســـــع مــــن كبيـــــرة درجــــة عمــــى تكـــــن لــــم ولكـــــن األحيــــاء تمـــــك المرحمـــــة بنمــــو

ـــــر النمــــــو الســـــكاني ـــــي المتســـــارع غي ـــــة ف ـــــي الصـــــناعة وظيـــــرت البداي  أن كمـــــا العواصـــــم مـــــدن ف

 .ستعماراإل سيطرة تحت نذاكإ كانت كثيـرًا منيا

 :الثانية المرحمة- 2

 ســــــــتقاللاإل بعـــــــد جـــــــاءت التـــــــي المرحمـــــــة وىـــــــي 1960-1950 أعـــــــوام بـــــــين امتـــــــدت  

ــــــر ـــــــل كثي ــــــدان مــــــن وني ــــــوطن بم ــــــي ال ــــــل المــــــدن حــــــول الصــــــناعات ونشــــــوء ســــــتقالليا,إ العرب  مث
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 ىـــــذه فـــــي نشـــــأت القـــــاىرة عشـــــوائيات جممـــــة مـــــن% 15 أن تبـــــين وقـــــد ,والقـــــاىرة دمــــــشق وبغـــــداد

 وكانــــت الخفيفــــة, الغذائيــــة والصــــناعات والغــــزل النســــيج معامــــل نشــــأت دمشــــق المرحمـــــة وحــــول

ـــــك, المنـــــاطق الحضـــــرية إلـــــى الريـــــف أنحـــــاء مـــــن الميـــــاجرين قـــــدوم فـــــي ىــــــذه ســـــبباً  بــــــسبب  وذل

ـــــاج تـــــدني وبســـــبب لمعمـــــل, الماســـــة الحاجـــــة ـــــك فـــــي الزراعـــــي اإلنت ىطــــــول  وتذبـــــذب المرحمـــــة تم

اســـــــتقالليا  نالـــــــت التـــــــي العربيــــــة الكبــــــرى المــــــدن بقيــــــة إلــــــى بالنســــــبة األمــــــر وكــــــذلك األمطــــــار,

 .العاممـة األيـدي مـن مزيد إلى الحاجة استدعى فييا الصناعة ظيور أن كما آنذاك,

 :الثالثة المرحمة- 3 

ـــــــة    اليجـــــــرة موجـــــــات توالـــــــتلمرحمـــــــة  ىـــــــذه فـــــــي ,1980-1960 بـــــــين الواقعـــــــة المرحم

 ورخـــــص نفســــيا, الســــابقة لألســــباب المــــدن إلــــى العربــــي الــــوطن أنحــــاء فــــي الريــــف مـــــن القادمـــــة

ـــــــة األراضـــــــي ثمــــــــن  الحجـــــــر مـــــــن العشـــــــوائي المســـــــكن إشـــــــادة وســـــــيولة المـــــــدن, حـــــــول الزراعي

   .الطين أو الخشب من العمران في البسيطة البناء مواد استخدام أو الخيم, أو اإلسمنتي

 :الرابعة المرحمة- 4

ــــــة وىــــــي   ــــــين المرحم ــــــة ىــــــذه تســــــمتاحيــــــث , الوقــــــت الحاضــــــر-1980 ب ــــــادة المرحم  بزي

 الســـــكاني, النمـــــو معـــــدالت ارتفـــــاع بســـــبب ســـــكانيا عـــــدد وازداد  الكبــــــرى العربيـــــة  المـــــدن حجـــــم

 الخارجيــــــة اليجــــــرة وبســــــبب ,العواصــــــمتمــــــك  مــــــن العديــــــد إلــــــى الداخميــــــة اليجــــــرة حركــــــة وازديــــــاد

 مــــــدن حجــــــم ازداد العمرانـــــي والتطـــــور واســـــتثماره الـــــنفط اكتشـــــاف وبســـــبب, لمعمــــــل طمبـــــاً  الوافـــــدة

ـــــيج ــــاً  وســــكانيا الخم  منخفـــــضة, تكــــون تكــــاد العشــــوائي الســــكاني النمــــو نســــبة ولكــــن لمعمــــل, طمب

-90 مــــــــن التحضــــــــر نســــــــبة وتصــــــــل ومخططــــــــة ,عمرانيــــــــاً  منظمــــــــة الضــــــــواحي أغمــــــــب أن إذْ 

 .(4وكما موضح في الشكل رقم ) المدن ببقية مقارنة فييا 100%
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 المصدر : إعداد الباحث

 العشوائي السكن لظاىرة التاريخية المراحل( 4الشكل )

 :مفيوم السكن العشوائي-ثانيًا:

 عــدة عمييــا فــأطمق ,(العشــوائي الســكن )ظــاىرة التي تصف المصــطمحات تعــددت

, حالصـفي مـدن) بــ وسـميت, القانونيـة غيـر والتجمعـات, الرســمية غيــر كالتجمعــات:  مســميات

 منـاطق مفيـوم اختمـف كمـا, (وغيرىـا, األكواخ ومـدن, القزمي والسـكن, النظاميـة غيـر والمـدن

 المعيشـة ومسـتويات مجتمـع كـل وضـاعأ حسـب وذلـك ,آخـر إلـى مكـان مـن العشـوائي السـكن

 غيـر تنشـأ منـاطق نيـاأ عمـى العشـوائيات يـرى فالبعض ,بو السائدة االجتماعية والـنظم والقـيم

خر اآل البعض يـرى حـين فـي, األساسية والمرافـق الخـدمات مـن ومحرومـة, عمرانيـاً  مخططـة

 التزمت كونيا عن النظر بصــــرف وذلك, ومزدحمة فقيرة مناطق إنيا عمى العشوائية المناطق

 (. 163: 2005,)اسماعيل عدموِ  مـن الدولـة بقوانين

 وبشــــــــكل, ســــــــاكنييا قبــــــــل مــــــــن بنــــــــىتُ  مســــــــتوطنات( بأنيــــــــا Allah,2019:3وعرفيــــــــا )

 تـــــــوفر إنيـــــــا اال, األساســــــية الخـــــــدمات وينقصــــــيا, بدائيـــــــة تكــــــون وبـــــــذلك, موجــــــو غيـــــــر عفــــــوي

 مــــن الكثيــــر تعجــــز وقــــد كمفــــة وبأقــــل, المــــأوى مــــن بكثيــــر دونــــو ربمــــا أو األدنــــى الحــــد لســــاكنييا

 التـــــي المنـــــاطق إنيـــــا إلـــــى( Al Zu’abi,2018:63. واشـــــار)ذلـــــك تحقيـــــق مـــــن المنظمـــــات
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ــــدون مســــاكنيا أقيمــــت ــــي, تــــرخيص ب ــــا, آخــــرون يممكيــــا أو الدولــــة تممكيــــا ضــــياأر  وف  مــــا وغالب

 .بيا المنظمة اعتراف لعدم المنظمية الخدمات نطاق خارج المساكن ىذه تقام

ــــــــب ــــــــمن الكثيــــــــر ويذىـــ ــــــــوا مــ ــــــــكن  ظــــــــاىرة لدراســــــــة تعرضـ  عــــــــدىا إلــــــــى العشــــــــوائي الســ

ـــــــة ـــــــر اإلســــــكان) لظـــــــاىرة ممثم ـــــــذي ( الرســـــــمي غي  ضـــــــياأر  اغتصـــــــاب نتيجـــــــة أساســـــــا ينشـــــــأ ال

ــــــــــــة ــــــــــــاني واقامـــــــــــة, الدول ــــــــــــع وىــــــــــــي ,عمييــــــــــــا ســــــــــــكنية مب ــــــــــــي تق ــــــــــــب ف ــــــــــــى الغال  أطــــــــــــراف عم

ــــــك)المـــــــدن ـــــــك العشـــــــوائي بــالســـــــكن يقصـــــــد كمـــــــا, (13: 2004,مال ـــــــي المســـــــاكن تم  أقيمـــــــت الت

 وبـــــدون, معتمـــــدة غيــــر تقســـــيمات وفـــــق عمــــى الزراعيـــــة المنــــــاطق مـــــن شاســــــعة مســــــاحات عمـــــى

( 53: 2008,طـــــو) األساســـــية فـــــقاوالمر  الخـــــدمات إلـــــى أساســـــا تفتقـــــرمنـــــاطق  وىـــــي, تـــــرخيص

ـــــسميات احــــد ىــــو العشــــوائية المنــــاطق تعبيــــر فــــان, عامــــة وبصــــفة  عمميــــة عمــــى تطمــــق التــــي المـــ

 الحضــــــــري لمنمـــــــو حتميــــــــة كنتيجــــــة ظيـــــــرت والتــــــي, قانونيـــــــة غيــــــر وبصـــــــورة, المــــــــــساكن بنــــــاء

ــــــا اال المســــــميات تعــــــدد رغــــــم ,النــــــامي العــــــالم دول معظــــــم بمدنــــــو الســــــريع ــــــترك إنيـ ــــــا تشـ  جميعيـ

ـــــل ـــــد بعامـ ـــــو, واحـ ـــــاء عمــــــــــــــميات إن: وىـ ـــــتم التطــــورو  البنـ  أساســــــا واالعتمــــاد, األســــرة بواســـــطة تـ

 (.20: 2011,محمد)الذاتية الجيــود عمــى

 منـــــــاطق إلـــــــى بمـــــــدانيم مـــــــن النـــــــاس ليجـــــــرة نتيجـــــــة ظيـــــــرت حديثـــــــة تجمعـــــــات وىنالـــــــك

 تجمعــــات شــــكل عمــــى محــــددة منــــاطق ظيــــور إلــــى يــــؤدي ممــــا ,األصــــمية تجمعــــاتيم عــــن بعيــــدة

 نتيجـــــة تنشــــأ تجمعــــات ىنالــــك وان, تنظيميــــة أو رســــمية محــــددات ليــــا لــــيس عشــــوائية ومنــــاطق

ــــاطق مــــن لالنتقــــال ــــة المن ــــى الريفي ــــد الطــــابع ذات المــــدن إل ــــة المعق ــــة الطبيعــــة مــــع بالمقارن  الريفي

ـــــــــق فيمـــــــــا خاصـــــــــة االنســـــــــجام صـــــــــعوبة ىـــــــــؤالء ويعـــــــــاني, البســـــــــيطة ـــــــــد بالعـــــــــادات يتعم  والتقالي

 التجمعــــــــات نطــــــــاق خــــــــارج الســــــــكن إلــــــــى ىــــــــؤالء مــــــــن الكثيــــــــر ذلــــــــك يــــــــدفع فقــــــــد, االجتماعيــــــــة

 فضـــــالً  العشـــــوائية المنـــــاطق مـــــن متعـــــددة أنـــــواع ظيـــــور إلـــــى أدى ىـــــذا وكـــــل, الكبيـــــرة الحضـــــرية
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 مــــا:  ومنيــــا, لممــــدن األساســــي التصــــميم حــــدود ضــــمن يقــــع مــــا:  فمنيــــا, وجودىــــا مــــاكنأ عــــن

 (.Omoboye,2020:2)حدودىا خارج يقع واألخر األطراف في يقع

ــــاىيم كثيــــرة تعريفــــات ولمعشــــوائيات  فــــي نشــــأت منــــاطق إنيــــا حــــول تنصــــب متعــــددة ومف

 وىــــي, الدولــــة امــــالك عمــــى تعــــدياً  كثيــــرة وأحيانــــا, العــــام التخطــــيط عــــن وبعيــــدا, القــــانون غيــــاب

ــــد تفــــرز فيــــي لــــذلك, والخــــدمات األساســــية المرافــــق مــــن محرومــــة منــــاطق  المشــــكالت مــــن العدي

ـــي ـــو أمنـــو فـــي ســـمبا وتـــؤثر, المجتمـــع تـــؤرق الت  والبطالـــة الفقـــر ســـكانيا بـــين ينتشـــر حيـــث, وأمان

ــــــــــي األخــــــــــرى المشــــــــــكالت مــــــــــن وغيرىــــــــــا والجريمــــــــــة ــــــــــؤثر الت ــــــــــي ت ــــــــــة ف  ومــــــــــا نفســــــــــيا المنطق

 (.22: 2010,عرابي)بجوارىا

 يســــــــتبيحون متجــــــــاوزون يســــــــكنيا التــــــــي تاالمســــــــتقر ( بأنيــــــــا Dixon,2019:2وبــــــــين )

ـــــــوق ـــــــى ويســـــــتولون, الحق , عمييـــــــا والســـــــكن, واســـــــتثمارىا, منيـــــــا االســـــــتفادة لغـــــــرض األرض عم

 .الخاصة الممكية إلى ممكيتيا تعود والتي

 يفتقـــر الـــذي المتجـــاوز ســـكن ىـــو -: أنـــومـــا تقـــدم يمكـــن تعريـــف الســـكن العشـــوائي عمـــى وم

 مــــني  وجــــود عــــدم إلــــى يشــــير لمعشــــوائية الفكــــري المفيــــوم إن إذ, الرئيســــة الخــــدمات إلــــى

 الحضري. التشييد قواعد وجود إلى يؤدي والذي, تخطيطي بنائي فكري

 :العشوائي السكن مناطق ونمو تكون أسباب -:ثالثاً 

 البحـــــث رحمــــة مــــن اً بــــدء المــــواطنين مــــن لمكثيــــر محبطــــا ىاجســــا الســــكن مشــــكمة ظمــــت

ـــــــة مـــــــروراً  ســـــــكنية رضأ قطعـــــــة عـــــــن ـــــــي تشـــــــييدىا بمحاول ـــــــة ظـــــــل ف ـــــــدخل محدودي وانتيـــــــاء  ,ال

 تــــــوفير إلــــــى الوافــــــدين دفــــــع ممــــــا الــــــدخل ىــــــذا كــــــل تمــــــتص التــــــي راتاإليجــــــا ارتفــــــاع بمعضــــــمة

 العشــــــوائية المنــــــاطق وتزايــــــد ظيــــــور إن, تخطــــــيط وبــــــدون, ممكنــــــة تكــــــاليف بأقــــــل ليــــــم مــــــأوى
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ـــــــــــــى يعـــــــــــــود  بمـــــــــــــا أىميـــــــــــــا إيجـــــــــــــاز يمكـــــــــــــن بعضـــــــــــــيا مـــــــــــــع ومتصـــــــــــــمة كثيـــــــــــــرة أســـــــــــــباب إل

 -(:Omoboye,2020:2)يمي

 تادازد حيــــــث, اســــــتقطاب مركــــــز منيــــــا جعــــــل أخــــــرى دون مــــــدن فــــــي تار االســــــتثما تركــــــز- 1

 ارتفــــاع يقابميــــا المــــادي وضــــعيم وتحســــين, عمــــل عمــــى الحصــــول بغيــــة إلييــــا الميــــاجرين نســــبة

 .واإليجارات والمساكن الحضرية األراضي أسعار

ــــــــــة األوضــــــــــاع- 2 ــــــــــة الجيــــــــــات وضــــــــــعف, والسياســــــــــية األمني ــــــــــي الرقابي ــــــــــق ف ــــــــــوانين تطبي  الق

 ىـــــــذه نشـــــــوء فـــــــي كبيـــــــرة مســـــــاىمة اســـــــيم قـــــــد ,التجـــــــاوزات ىـــــــذه بمثـــــــل الخاصـــــــة والتشـــــــريعات

 .(Al Zu’abi,2018:63) التجمعات

ـــــــاب- 3 ـــــــادر متكامـــــــل تخطيطـــــــي نظـــــــام غي ـــــــي وق ـــــــت ف ـــــــى نفســـــــو الوق  مشـــــــكالت معالجـــــــة عم

 (.20: 2011,محمد)اإلسكان

 بارتفــــــــاع أطرافيــــــــا والســــــــيما العربيــــــــة الكبـــــــرى المـــــــدن تتميـــــــز إذ ,لمســـــــكان الطبيعـــــــي لنمـــــــوا -4

 المـــــرأة, عنـــــد والخــــــصوبة اإلنجـــــاب معـــــدالت ارتفــــاع بســـــبب لمســــكان, الطبيعـــــي النمــــو معــــدالت

 والــــــــزواج الزوجــــــــات, وتعـــــــــدد الـــــــذكور, البنــــــــين إنجـــــــاب فــــــــي والرغبـــــــة االجتماعيــــــــة, والعـــــــادات

 (.20: 2011,محمد)    المبكر

 فـــــــــي وخاصـــــــــة الكبــــــــرى المــــــــدن إلــــــــى الداخميــــــــة اليجــــــــرة حركــــــــة ازدادت: الداخميــــــــة اليجــــــــرة-5

: 2016,عميتيـــــة)اآل لألســـــباب الداخميـــــة اليجـــــرة وتعـــــود ,العشـــــرين القـــــرن مـــــن الثـــــاني النصـــــف

52:)- 

 .المدن في الصناعي التطور - أ

 .التعميمية المؤسسات - ب

 .الثقافية المؤسسات - ت
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 .والصناعية المنظمات التجارية - ث

 تمتــــــد إذ, المجــــــاورة بالمــــــدن القــــــرى التحــــــام إلــــــى أدى الــــــذي نــــــياالعمر  النمــــــو رقعــــــة اتســــــاع- 6

ـــــى متجـــــاوزة القـــــرى ىـــــذه ـــــةاالزر  رضـــــيالا عم ـــــدون المجـــــاورة عي ـــــى وتنظـــــيم تخطـــــيط ب ـــــتحم حت  تم

 بكــــــل المدينـــــة خطـــــط إلـــــى القــــــرى ىـــــذه ضـــــم يـــــتم الرقابــــــة وضـــــعف, الوقـــــت وبمـــــرور, بالمـــــدن

 داخــــــــــــــــــل العشــــــــــــــــــوائية المنــــــــــــــــــاطق لتصــــــــــــــــــب المالئمــــــــــــــــــة غيــــــــــــــــــر وخــــــــــــــــــدماتيا اوضــــــــــــــــــاعيا

 .  (Omoboye,2020:2)المدن

 واتســــــــاع زيــــــــادة فــــــــي الطــــــــائفي التيجيــــــــر وعمميــــــــات, األمنيــــــــة األوضــــــــاع اســــــــيمت كمــــــــا- 7

ــــدورتمــــك  ءاوشــــر  لبيــــع ســــوق وايجــــاد, العشــــوائية المنــــاطق : 2011,محمــــد)المنــــاطق ىــــذه فــــي ال

20.) 

ــــر االقتصــــادي لمعامــــل -8 ــــر أث ــــي كبي ــــرى المــــدن نمــــو ف  والقطاعـــــات الصــــناعة تطــــور ألن الكب

ــــــة ــــــراً  ســــــاعد لخدمي ــــــي كثي ــــــادة ف ــــــد المــــــدن, ســــــكان عــــــدد زي ـــــــر ويعتق ـــــــصاديين مـــــــن كثي  أن االقت

ـــــث مفيـــــدة اقتصـــــادية ظـــــاىرة المـــــدن إلـــــى الريـــــف مـــــن اليجـــــرة ــــــوى مــــــن الفـــــائضيســـــحب  حي  الق

 .(52: 2016,عمي)المدينة في لتعمل الريف في العاممة

 مجمعــــــات فــــــي العــــــائالت اصــــــحاب بــــــين األميــــــة وتفشــــــي, التعميمــــــي المســــــتوى انخفــــــاض- -9

 الســـــــــــمبية وأثـــــــــــاره البيئـــــــــــي لموضـــــــــــع االكتـــــــــــراث دون توســـــــــــعيا إلـــــــــــى أدى العشـــــــــــوائي الســـــــــــكن

 .(52: 2016,عمي)

ـــــاعَاال-10 ـــــة المضـــــاربات بســـــبب راضـــــيَاال ســـــعارأل الحـــــاد رتف  مـــــن شـــــريحة ابعـــــد ممـــــا العقاري

 ذاتيـــــة ب مكانيـــــات بنائيـــــا يمكـــــن ســـــكنية قطعـــــة عمـــــى حصـــــوليم امكانيـــــة مـــــن الفقـــــراء المـــــواطنين

 .(52: 2016,عمي)



  

 

 49 الفصل الثاني/ المبحث الثاني ظاهرة السكن العشوائي
 مـــــن القـــــادمين اولئـــــك ســـــواء المـــــواطنين مـــــن كبيـــــرة لشـــــرائح الشـــــرائية القـــــدرة وتـــــدىور الفقـــــر-11

 (.20: 2011,محمد)الجفافو  التحتية البنى غيابو  القروي العالم تيجين بسبب القرى

 :العشوائي السكن مناطق عن الناجمة النتائ  -:رابعاً  

 واالســـــــتخدام, المحافظـــــــة مـــــــن مقبـــــــول مـــــــزيج تـــــــأمين إلـــــــى ييـــــــدف المـــــــدن تخطـــــــيط إن  

, المجتمـــــع واحتياجـــــات رغبـــــات االعتبـــــار بنظـــــر األخـــــذ مـــــع, البشـــــري لمنشـــــاط كقاعـــــدة لـــــألرض

 بـــــــــــين األرض تـــــــــــوزع قـــــــــــد ذلـــــــــــك وبـــــــــــدون, الضـــــــــــرورة عنـــــــــــد المناســـــــــــبة التعـــــــــــديالتواجـــــــــــراء 

ــــــــب العــــــــرض عمميــــــــات بــــــــين التفاعــــــــل بفعــــــــل المتنافســــــــة االســــــــتخدامات : 2011,محمــــــــد)والطم

ـــــــى ســـــــيؤدي األرض اســـــــتعمال فـــــــي تغييـــــــر أي وان(. 20 ـــــــل إل ـــــــذي التـــــــوازن فـــــــي خم  ينشـــــــده ال

 المعمومـــــات ضـــــوء فـــــي ســـــتعماالتياال معينـــــة نســـــب ووضـــــع, األرض تنظـــــيم ءاور  مـــــن المخطـــــط

 ونتـــــائج أثـــــار الســـــكنية التجمعـــــات ىـــــذه مثـــــل لظيـــــور يكـــــون إن الطبيعـــــي فمـــــن, لديـــــو المتـــــوفرة

 النتــــــائج ىــــــذه ومــــــن ليــــــاة والمجــــــاور  يــــــةدو الحد المنــــــاطق عــــــن فضــــــالً  نفســــــيا التجمعــــــات عمــــــى

(Camprubí,2019:5:)- 

ــــــأخير- 1 ــــــامج واعاقــــــة ت ــــــى تاز التجــــــاو  ىــــــذه إن إذ ,األعمــــــار إعــــــادة برن  ميمــــــة مســــــاحات عم

 .فييا األرض استعماالت وتنظيم ,تخطيط يعرقل لممدينة الحضري النسيج من

ـــــــــل, وخـــــــــدمات, وزراعـــــــــة, صـــــــــناعة ) األرض اســـــــــتعماالت تغييـــــــــر إن- 2 ـــــــــى نســـــــــبة ( ونق  إل

ـــــل إلـــــى ســـــيؤدي الســـــكني االســـــتعمال ـــــي) المـــــدن تخطـــــيط ومعـــــايير ,أســـــس فـــــي خم : 2016,عم

52). 

 إلــــــى تزاالتجــــــاو  ىـــــذه انتمــــــاء عـــــدم طريــــــق عــــــن األســـــاس المخطــــــط فـــــي المباشــــــر التـــــأثير- 3

ـــــة الحضـــــري النســـــيج ـــــدور فـــــان, لمســـــكن فبالنســـــبة, لممدين ـــــي نمـــــط ذات ال ـــــدائي عمران  وشـــــوارع ب

 . (63: 2002,رشيد) التخطيطية والمعايير اليندسي النسق إلى وتفتقر, مخططة غير
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ــــب عــــدت -4 ــــاطق أغم ــــاطق العشــــوائي الســــكن من  شــــيدت التــــي أبنيتيــــا طبيعــــة بســــبب متيرئــــة من

ــــــدون  ىــــــذه تفتقــــــر كمــــــا رديئــــــة بنــــــاء مــــــواد ومــــــن ,تفصــــــيمي تصــــــميم وبــــــدون, بنــــــاء إجــــــازات ب

 .(14: 2006,طالب) والفوقية التحتية البني خدمات إلى المناطق

 ىـــــذه ســـــكان مـــــن عاليـــــة نســـــبة إن إذ, لممدينـــــة واالقتصـــــادي االجتمـــــاعي بـــــالتوازن اإلخـــــالل -5

 يعــــــانون ىــــــؤالء ومعظــــــم, الميجــــــرين مــــــن مــــــنيم والــــــبعض, المدينــــــة خــــــارج مــــــن ىــــــم المنــــــاطق

 اجتماعيـــــــــة ومشـــــــــكالت ,المـــــــــدارس فـــــــــي والتســـــــــجيل ,التموينيـــــــــة البطاقـــــــــة مشـــــــــكمة و البطالـــــــــة

 (.20: 2011,محمد)متعددة واقتصادية

 يشـــــــكل ممـــــــا ؛المجـــــــاورة لممنـــــــاطق والكيربـــــــاء ,المـــــــاء شـــــــبكات عمـــــــى العشـــــــوائيات تجـــــــاوز- 6

 . (88: 2019,السعيد)النظامية المناطق ىذه خدمات عمى ضغطا

 :العشوائي السكن ظاىرة معالجة في المتبعة والبرام  السياسات-:خامساً 

ــــــــى أدت التــــــــي المشـــــــكالت تنوعــــــــت لقــــــــد   ــــــــف فــــــــي العشــــــــوائي الســــــــكن ظيــــــــور إل  مختم

 تعــــددت ثــــم ومــــن, المشــــكالت ىــــذه لحــــل نموذجيــــة سياســـــة تحديـــــد الصـــــعب مـــــن فكـــــان, الـــــدول

ـــــول ـــــل مـــــن والفرضـــــيات والسياســـــات الحم ـــــاء بيـــــذه لمنيـــــوض المنظمـــــات قب  تتـــــراوح وىـــــي, األحي

 حمـــــــول إيجـــــــاد ومحاولـــــــة, المشـــــــكمة أســـــــباب فـــــــي بالبحـــــــث والمتمثمـــــــة, األمـــــــد قصـــــــيرة مــــــا بـــــــين

ــــة ـــــل كـــــان ليــــا منطقي ـــــالتوزيع تتمث ــــي ب ـــــةالســــتثمارات ا العقالن ـــــك, لدول ـــــق وذلـ ـــــز بخمـ  جـــــذب مراكـ

ـــــدة ـــــى جديـ ـــــرى أو مـــــدن شـــــكل عم ـــــل لغـــــرض ق ـــــف مـــــن المـــــد تقمي ـــــة إلـــــى الري  باعتمـــــاد أو المدين

 المــــــــوارد تحــــــــددىا تأولويــــــــا تتضــــــــمن والمســــــــتوطنات األحيـــــــاء ىــــــــذه مثــــــــل لتطــــــــوير سياســــــــات

 ومـــــــــنظم مخطـــــــــط بأســـــــــموب المشـــــــــكمة مـــــــــع والتعامـــــــــل, لمبمـــــــــد المحميـــــــــة واألوضــــــــاع, المتاحـــــــــة

 التخطـــــــــيط ســــــــياق وضــــــــمن, الطويـــــــــل المـــــــــدى عمـــــــــى والمتعمقــــــــــات الجوانـــــــــب جميـــــــــع يغطـــــــــي

 المســـــــتوطنة تشـــــــكل الـــــــذي اإلقمــــــيم بـــــــل, فقـــــــط الحضـــــــرية المراكـــــــز يتضـــــــمن ال الــــــذي اإلقميمـــــي
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ـــــــــــــــــــــــــو جـــــــــــــــــــــــــزء ــــــــــــــــــــــــدخل, من ــــــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــــــمن وت ــــــــــــــــــــــــاطق ذل ــــــــــــــــــــــــة المن                   المحيطــــــــــــــــــــــــة الريفي

 .(14: 2006,طالب)

 ثــــم ومــــن ,وتــــأثير فاعميــــة أكثـــــر العمميـــــة حتصـــــب لكـــــي االعتبــــار بنظـــــر يؤخـــــذ ىــــذا كــــل
ـــــــف ـــــــة فمنيـــــــا ,لمحـــــــل الطرائـــــــق تختم  ,التحـــــــزيم أو والتأىيـــــــل التطـــــــور أو والجزئيـــــــة التامـــــــة اإلزال

 (.5الشكل ) وكما موضح في

 
 المصدر : إعداد الباحث             

 العشوائي السكن ظاىرة معالجة في المتبعة والبرام  ( السياسات5الشكل )
 
 -: (63:2002( , )رشيد,14:2006لة )طالب,اإلزا-1

ـــــك, والجزئيـــــة التامـــــة إلـــــى اإلزالـــــة تقســـــم  بالحســـــبان تؤخـــــذ أن ينبغـــــي أمـــــور عـــــدة وىنال

 .وغيرىا والكمفة البديل المؤقت السكن منيا, العشوائية لممنطقة اإلزالة نوع تحديد عند

 التامة: اإلزالة -أ

 البيئـــــــة تــــــدني تعــــــاني التــــــي العشــــــوائية المنـــــــاطق فــــــي التامــــــة اإلزالــــــة عمميــــــة تســــــتخدم

ــــة مســــاكنيا تكــــون والتــــي, انيــــةر العم ــــى جديــــد مــــن بنائيــــا عــــادة مــــواد مــــن مبني  مخطــــط وفــــق عم
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ــــــاطق ىــــــذه ىــــــدم يــــــتم حيــــــث, متيالكــــــة أو ثابتــــــة غيــــــر, األرض اســــــتعماالت يبــــــين جديــــــد , المن

 بشـــــكل تصـــــميميا إعـــــادة لغـــــرض العشـــــوائية المنـــــاطق بعـــــض وجـــــود إلغـــــاء ىـــــو منيـــــا واليـــــدف

ـــــام أو, جديـــــد حضـــــري ـــــاطق ببنـــــاء القي  العشـــــوائية المنـــــاطق ســـــكان تـــــوطين عـــــادةوا ,ســـــكنية من

 باىظـــــة السياســـــة ىـــــذه تعـــــدو  ,إلييـــــا ونقميـــــم وتـــــوزيعيم المـــــدن حـــــول خاليـــــة منـــــاطق فـــــي جديـــــدة

 والفنيــــــة ,الماديــــــة فاإلمكانــــــات جديــــــدة خــــــدمات تكــــــاليف تتطمــــــب الجديــــــدة فالمســــــاكن ,التكــــــاليف

 .ضيق نطاق في إال السياسة ىذه إتباع صعوبة إلى أدى تتطمبيا التي الكبيرة

 -: تتسم فييا السياسة ىذه مثل إتباع يمكن التي والمناطق

 . ليم بديل سكن يجادوا بنقميم حيسم السكان عدد -1

 . المسكن في اسر عدة ووجود ,كبير تزاحم معدل -2

 مدىا ويصعب, الصحي والصرف والكيرباء كالمياه األساسية لمخدمات المنطقة افتقار -3

 .بالخدمات

 . معالجتو يمكن ال تموث أو بيئة مخاطر وجود -4

 .الشوارع وضيق, المساكن وتقارب الخصوصية توفر عدم -5

 .امنية مشكالت -6

 :الجزئية اإلزالة -ب

ــــــة ــــــة اإلزال ــــــة مــــــع يتعامــــــل نمــــــط الجزئي ــــــدال أكثــــــر بصــــــورة اإلزال ــــــب اعت  اإلضــــــرار لتجن

 -:ويتطمب واالقتصادية االجتماعية النواحي من التامة اإلزالة تسببيا قد التي

 .األولويات ووضع ,إزالة تتطمب التي المباني تحديد -أ

 . أخميت التي المساكن لةااز و  ,المؤقت  خالءل مجاور موقع عن البحث -ب

 .الجديدة المساكن إلى السكان نقل -ت
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 .اإلزالة يستدعي ما كل إزالة حتى العممية ىذه تتكرر -ث

 إخالئيـــــم المـــــراد الســـــاكنين نقـــــل يـــــتم المؤقـــــت إلخـــــالء قريـــــب موقـــــع تـــــوفر عـــــدم حالـــــة فـــــي -ج

 .الجديدة المساكن بناء لحين مؤقت إسكان إلسكانيم منطقة اقرب إلى

 :التطور-2

ـــــــة التـــــــدخل العشـــــــوائية لممنـــــــاطق التطــــــور بــعمميـــــــة يقصـــــــد  األوضــــــاع صــــــالحأل بالمنطق

 كانــــــــت وان, زالــــــــةاإل إلــــــــى المجــــــــوء دون البيئيــــــــة أو االجتماعيــــــــة أو االقتصــــــــادية أو العمرانيـــــــــة

ـــــة ـــــان بعـــــض فـــــي أساســـــية اإلزال ـــــة األحي ــــــاطق ىــــــذه لخمخم ــــــدواعي المن ــــــة ل ــــــة أمني ـــــاز  وبيئي المتي

ـــــــثافات المنــــــاطق ىــــــذه ــــــب)  العاليــــــة بالكـــ ـــــــفكمــــــا  .(14: 2006,طال ـــــــيات تختمـ  التطــــــور أساسـ

ــــــــة ــــــــاطق والتنميـ ــــــــوائية لممنـ ــــــــا العشـ ــــــــائص تبعـ ــــــــل لخصـ ــــــــة كـ ــــــــاطق إن حيــــــــث, منطقـ ــــــــي المنـ  التـ

 األراضـــــي عمـــــى العشـــــوائي النمـــــو عـــــن مختمفـــــة مـــــداخالت تتطمـــــب الدولـــــة أراضـــــي عمـــــــى نمـــــــت

 لممــــدن العمرانيــــة الكتمــــة قمــــب فــــي تقـــــع التــــي العشــــوائية المنــــاطق عــــن تختمــــف والتــــي, الزراعيــــة

 :األساسيات أىم يأتي وفيما

ـــــي األساســـــيات أىـــــم مـــــن. 1  ـــــز ىـــــي التطـــــور   كـــــل فـــــي بالحســـــبان تؤخـــــذ إن يجـــــب الت  التركي

 القــــروض لتــــوفير مجرابــــ وضــــع مــــع العشــــوائية المنــــاطق تنميــــة عمميــــة فــــي المتكامــــلعــــد الب فــــي

ـــــــــــــــــــي المســـــــــــــــــــاكن مســـــــــــــــــــتوى لتحســـــــــــــــــــين المناســـــــــــــــــــبة والتســـــــــــــــــــييالت ـــــــــــــــــــاطق ىـــــــــــــــــــذه ف  المن

(Camprubí,2019:5.) 

 تـــــــدريب طريـــــــق عـــــــن الشـــــــعبية المشـــــــاركة حقـــــــقي العشـــــــوائية الســـــــكنية األحيـــــــاء رتطـــــــو  إن.  2

 ذلـــــك إلـــــى ويضـــــاف, تدريبيـــــو دورات طريـــــق وعـــــن, التشـــــييد مجـــــال فـــــي قـــــدراتيم لرفـــــع األىـــــالي

 وتكـــــون, العمميـــــة عمـــــى فااألشـــــر  مجـــــال فـــــي المتخصصـــــةالتنظيميـــــة  الكـــــوادر قبـــــل مـــــن الـــــدعم
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ال  خبـــــره ذات كـــــوادر خمـــــق عـــــن فضـــــالً  اقـــــل بكمفـــــو ستشـــــيد فالمســـــاكن, مزدوجـــــة الفائـــــدة بـــــذلك

 .(14: 2006,طالب)  أخرى مواقع في لمعمل مؤىمو التشييد مجال في بيا باس

 :التيىيل-3

ـــــد األســـــموب ىـــــذا ييـــــتم  والخـــــدمات, التحتيـــــة البنـــــى بخـــــدمات العشـــــوائية المنـــــاطق بتزوي

 يـــــتم أن عمـــــى األفضـــــل إلـــــى المنـــــاطق ىـــــذه فـــــي القـــــائم الوضـــــع وتحســـــين, الالزمـــــة االجتماعيـــــة

 بــــــــالواقع ويـــــــرتبط, القائمـــــــة األوضـــــــاع مـــــــع متناســـــــبة مراحـــــــل وعمـــــــى, متكاممـــــــة بصـــــــوره ذلـــــــك

 اإلمكانــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــع متوازنــــــــــــــــــة وبصــــــــــــــــــوره, الفعميــــــــــــــــــة واالحتياجــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــائم المحمــــــــــــــــــي

 (.Camprubí,2019:5)المتاحة

 :االرتقاء الحضري-ـ4

 حيـــــــث, واالجتماعيـــــــة العمرانيـــــــة النـــــــواحي مـــــــن لكـــــــل التحســـــــين األســـــــموب ىـــــــذا يشـــــــمل

 المعيشـــــية األوضـــــاع وتحســـــين, بيـــــا الموقـــــع مـــــداد وتحســـــين, القائمـــــة المســـــاكن بتحســـــين يعنـــــي

 المــــــواطن فــــــقاالمر  تحســــــين وكــــــذلك, منيــــــا النــــــاقص واســــــتكمال, الخــــــدمات بمســــــتوى واالرتقــــــاء

 التنميــــة عــــن المســــئولة الجيــــات بــــين بالتنســــيق البــــرامج ىــــذه مثــــل وتــــتم ,واجتماعيــــا ثقافيــــا ذاتــــو

ـــــة االقتصـــــادية ـــــة واالجتماعي ـــــة تشـــــجيع مـــــع والبيئي ـــــة الجيـــــود وتنمي ـــــة والمشـــــاركة الذاتي  المجتمعي

 .(14: 2006,طالب)

 شــــــــمولية عــــــــن لمتعبيــــــــر اســــــــتخدم العشــــــــوائية بالمنــــــــاطق االرتقــــــــاء مفيــــــــوم فــــــــان لــــــــذلك

 الســـــكن مشـــــكمة لمعالجـــــة اســـــتراتيجي إطـــــار ضـــــمن واالجتمـــــاعي واالقتصـــــادي البنـــــائي التطـــــور

 ضـــــــرورة إلـــــــى يشـــــــير المفيـــــــوموىـــــــذا   .(63: 2002,رشـــــــيد)وفعـــــــال جـــــــذري بشـــــــكل العشـــــــوائي

ـــــاطق مـــــع التعامـــــل ـــــع العشـــــوائية الســـــكنية المن ـــــائم كواق ـــــو يجـــــب ق ـــــق عـــــن معالجت  انخراطـــــو طري
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ـــــول ـــــة الســـــمبية الصـــــورة واســـــتبدال, العـــــام بالنســـــيج المقب ـــــي العالق ـــــراد ذىـــــن ف  حـــــول المجتمـــــع أف

 (.Al Zu’abi,2018:63) السكنية التجمعات من النوع ىذا

 :العشوائي لمسكن العامة الخصائص -:سادساً 

ـــــــف ســـــــمات تظيـــــــر و العـــــــام, والتـــــــردي بـــــــالتخمف العشـــــــوائية المنـــــــاطق تتســـــــم  فـــــــي التخم

 ,(2019)البـــــــديري, الســـــــكنية لممنطقـــــــة والبيئـــــــة ,واالقتصـــــــادية ,واالجتماعيـــــــة ,العمرانيـــــــة الجوانـــــــب

  -:وىي كما يمي

 :العمرانية الناحية من-1

 :ومنيا التخطيطية المعايير اختالل في تبرز ككل المنطقة ويتمثل ىذا النوع في مستوى

ــــر والتخطــــيط والتعرجــــات, األزقــــة فييــــا تنتشــــر حيــــث الشــــوارع وضــــوح وعــــدم ضــــيق -  المــــنظم غي

 .لألبنية

 .الخصوصية فقدان إلى يؤدي مما المساكن بين والتداخل االزدحام -

 .منيا كثير في منعدمة تكون وقد ,العامة والحدائق ,والمتنفسات الميادين مساحات صغر-

 فــــــوق األساســــــية البنيــــــة وتحميــــــل ,انعــــــداميا إلــــــى األمــــــر يصــــــل وقــــــد العامــــــة الخــــــدمات تــــــردي -

 طاقتيا.

ـــــوث؛ أشـــــكال انتشـــــار -  واضـــــح شـــــكل وجـــــود عـــــدم مـــــع والبصـــــرى والســـــمعي البيئـــــي كـــــالتموث التم

 . لممنطقة

 :اإلجتماعية الناحية من-2

منيــــــــــا                                    نــــــــــذكر المنــــــــــاطق, ىــــــــــذه وانســــــــــان بمجتمــــــــــع الخاصــــــــــة الســــــــــمات بيــــــــــا ُيقصــــــــــد

 -(:23: 2016,)الزين

 .التزاحم معدالت وازدياد السكانية, الكثافة إرتفاع -أ
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 .وغيرىا واألمنية والتعميمية الصحية الحالة في العام التدني -ب

 االجتماعيـــــــــة والمشـــــــــاكل واالنحـــــــــراف الجريمـــــــــة معـــــــــدالت وارتفـــــــــاع الفقـــــــــر مظـــــــــاىر انتشــــــــار -ت

 .الوشيكة والصراعات والبطالة

ـــــبعض, بعضـــــيم الُســـــكان ومســـــاعدة ,اإلجتمـــــاعي التكافـــــل مـــــن نســـــبة وجـــــود -ث مـــــا  مبـــــدأ مـــــن ال

 .السمطات مع بالتعامل يتعمق فيما خاصة الكل عمى يجري الواحد عمى جرى

 .الطالق نسب وارتفاع ,اأُلسري التفكك معدالت تزيد األسرة مستوى عمى -ج

 فيـــــذه الســـــكان؛ بـــــين التجـــــانس وعـــــدم ,الُعزلـــــة معـــــدالت تزيـــــد العشـــــوائية المنـــــاطق بعـــــض فـــــي -ح

 األفكـــــــــار تضـــــــــارب) مختمفـــــــــة وثقافـــــــــات ,منـــــــــاطق مـــــــــن ُســـــــــكانية تضـــــــــم مجموعـــــــــات المنـــــــــاطق

 (.والثقافات

 :االقتصادية الناحية من-3

 اإلقتصـــــــادي الوضـــــــع وتـــــــدني ,المعيشـــــــة مســـــــتوى بانخفـــــــاض العشـــــــوائية المنـــــــاطق تتســـــــم

 منعــــــــدمي أو المــــــــنخفض الــــــــدخل ذوي مــــــــن معظــــــــم ُســــــــكانيا أن إذ ,البطالــــــــة فييــــــــا تنتشــــــــر كمــــــــا

ــــــدخل ــــــذين الحضــــــر فقــــــراء تضــــــم فيــــــي ,ال ــــــى تعــــــريفيم ت ــــــم ال ــــــل إجتماعيــــــة جماعــــــة أنيــــــم عم  تحت

ـــــــدنيا المواقـــــــع ـــــــى وتوجـــــــد ,لممدينـــــــة اإلجتمـــــــاعي اإلنتـــــــاجي النظـــــــام فـــــــي ال  اإلقتصـــــــاد ىـــــــوامش عم

 يســــــُكنيا مــــــا فيـــــي عــــــادةً  لمغايــــــة, محبطــــــة األحيــــــاء تمـــــك فــــــي االقتصــــــادية الحضـــــري, فاألوضــــــاع

 (18: 2011,)إسماعيل منازل يممكون ال الذين المتعممين غير والعمال المَيرة غير الفقراء

 :السياسية الناحية من-4

 المبـــــاني نوعيـــــة تـــــدني فـــــي وتبـــــرز الواحـــــد المبنـــــى مســـــتوى ويتمثـــــل ىـــــذا النـــــوع فـــــي عمـــــى

ــــــاًء؛ تصــــــميماً  ــــــى تُ  حيــــــث وبن ــــــون كالصــــــفيح المتــــــوفرة البســــــيطة المــــــواد مــــــن المســــــاكن بن  ,والكرت

 ألنمـــــاط نمـــــاذج توضـــــح التاليـــــة والصـــــور ,بصـــــيانتيا الســـــكان إىتمـــــام عـــــدم مـــــع وغيرىـــــا ,والطـــــوب

 .(18: 2011,العشوائية )إسماعيل المناطق في البناء
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البعد السياسي لممنظمات يشير الى السياسات التنظيمية ليا, التي أصبحت أكثر        

أنتشارًا في جميع المستويات اإلدارية المختمفة, ذات الصمة بالمنافسة الكونية, فالقرارات ذات الطابع 

 (.Omisore,2014:171تتأثر بصورة مباشرة بيذه السياسات ) اإلستراتيجي

أن البعـــد السياســـي لممنظمـــة يتكـــون مـــن أفعـــال   (Nejad et al ,2011:66) ويعتقـــد      

ــــــى مصــــــالحيا, فيــــــي قــــــوة كبيــــــرة  وممارســــــات الســــــمطة التــــــي تقــــــوم بيــــــا المنظمــــــات لمحفــــــاظ عم

 .المنظمات الى أىدافيا المستقبميةلوصول 

 اب سياسية تؤدي الى زيادة نسبة نمو السكن العشوائي )( وىي,وىناك عدة اسب

ـــــة,  .1 ـــــى المـــــدن ال ســـــيما اليجـــــرة الريفي عـــــدم وجـــــود قـــــوانين تحـــــد مـــــن اليجـــــرة الداخميـــــة ال

 مما نجم عنو طفح ريفي في اطراف المدن الكبرى.

 رخص ثمن االراضي الزراعية حول مدن العواصم مقارنة بثمنيا داخل المدن. .2

القـــــوى العاممـــــة فـــــي الريـــــف والحاجـــــة الـــــى العمـــــل وانتشـــــار البطالـــــة وجـــــود فـــــائض مـــــن  .3

 وسوء المواسم الزراعية

وجــــــود اقــــــارب ســــــابقين لمميــــــاجرين الجــــــدد الــــــذين يقــــــدمون ليــــــم المســــــاعدة فــــــي تــــــأمين  .4

 مسكن

عـــــدم وجـــــود مخططـــــات تنظيميـــــة تســـــد الحاجـــــة المتزايـــــدة لمتوســـــع الســـــكني فـــــي اطـــــراف  .5

 (.458: 2012المدن الكبرى )الربداوي,
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 المبحث الثالث

 العالقة بين التخطيط االستراتيجي والسكن العشوائي
 

ــــةأ ــــدان النامي ــــي تواجييــــا البم ــــرز المشــــاكل الت  صــــبحت ظــــاىرة الســــكن العشــــوائي مــــن اب

ذاع صـــــــيتيا زمـــــــة أفالعشـــــــوائيات تمثـــــــل  ,فـــــــي الوقـــــــت الحاليـــــــة نتيجـــــــة عمميـــــــة تحضـــــــر المـــــــدن

ــــــي القــــــرن التاســــــع عشــــــر ــــــورة الصــــــناعية ف ــــــدول اتخــــــاذ  ,وخاصــــــة بعــــــد الث ــــــب مــــــن ال ممــــــا تطم

ل التخطـــــيط االســـــتراتيجي لغـــــرض معالجـــــة ىـــــذه الظـــــاىرة مـــــن خـــــال أجـــــلالحيطـــــة والحـــــذر مـــــن 

أن التخطــــــــــيط االســــــــــتراتيجي ضــــــــــروري  ,(3 :2008,)الجبــــــــــوري احتوائيــــــــــا والســــــــــيطرة عمييــــــــــا

ــــاء األزمــــات الســــكانية ــــ ن  ,بالفعــــل أثن ــــالي ف ــــواءوبالت ــــأطير الصــــحيح الحت األزمــــات الســــكانية  الت

ـــــي معالجـــــة  ـــــاجح يســـــيم ف ـــــببشـــــكل ن ـــــؤدي  أغم ـــــي ت ـــــىالمشـــــاكل الت حـــــدوث ازمـــــات ســـــكانية  إل

يمكـــــن  حـــــةناج التعامـــــل مـــــع أي أزمـــــة ضـــــارة بطريقـــــة أناال  ,ومعقـــــدة صـــــعوبة محتممـــــةتتســـــم ب

إدارة   أن إذ ,الحـــــــدوثســـــــمعة أفضـــــــل ممــــــا كانـــــــت تتمتـــــــع بـــــــو قبـــــــل  الدولـــــــةضــــــفي عمـــــــى يأن 

ــــــة ــــــدون خطــــــط فعال ــــــنجح ب ــــــن ت ــــــذ اســــــتراتيجية  ,األزمــــــات الســــــكانية ل ــــــذلك يجــــــب تنفي ونتيجــــــة ل

وفـــــــي ســـــــياقات مماثمـــــــة  تتطمـــــــب  ,األزمـــــــات الســـــــكانية بشـــــــكل مناســـــــب خـــــــالل ىـــــــذه األوقـــــــات

األنشـــــــطة االســــــــتراتيجية لمتعامــــــــل مـــــــع قضــــــــايا األزمــــــــات الســـــــكانية تقنيــــــــات عمميــــــــة مدعومــــــــة 

 .(Sara,2021:382) بالتخطيط االستباقي الموجو نحو االستراتيجية

ضــــــرورًيا لــــــدعم اصــــــبح التخطــــــيط االســــــتراتيجي لمعالجــــــة ظــــــاىرة الســــــكن العشــــــوائي  إذ

ـــــى الـــــرغم مـــــن أن فعاليـــــة  ,معالجـــــة الســـــكن العشـــــوائيرة عمـــــى , أي القـــــدالســـــموكيات المرنـــــة وعم

ـــــــة  ـــــــزال و , الزمـــــــة الســـــــكن العشـــــــوائيالتخطـــــــيط االســـــــتراتيجي ال تنفصـــــــل عـــــــن اإلدارة الفعال ال ت

 إلـــــىؤدي بكفـــــاءة بشـــــكل يـــــاصـــــر المحـــــدودة لتنســـــيق اإلجـــــراءات ىنـــــاك ضـــــرورة لمنظـــــر فـــــي العن
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ــــــــــة وتكييفيــــــــــو فــــــــــ دارة التخطــــــــــيط  ,(Vermeulen,2020:85) تطــــــــــوير منــــــــــاىج ســــــــــيمة ومرن

التــــــي تســــــمح بــــــ جراء  الحديثــــــةاســــــتخدام التقنيــــــات عمــــــى يجــــــب أن تشــــــجع اإلدارة  االســــــتراتيجي

 .(17: 2010,)صبريظاىرة السكن العشوائي تعديالت وتنوعات في 

أثنــــــاء األزمــــــات الســـــــكانية إدراك أن  الدولـــــــةيجــــــب أن تعكــــــس األنشـــــــطة التــــــي تؤدييــــــا 

ـــــب الالحـــــق لالســـــتجابات يجـــــب  ـــــدعم احتياجـــــات الترتي ـــــةأن ي ـــــز الجوانـــــب  الدول ورغباتيـــــا, ويمي

ــــــى حــــــدوث األزمــــــات الســــــكانية ــــــاء عم ــــــدة بن ــــــؤدي  ,وشــــــدتيا المفي ــــــدورىا ت ــــــي ب ــــــىوالت ظــــــاىرة  إل

التســــييالت المطموبـــــة لمتعامــــل مـــــع األزمــــات الســـــكانية,  ممـــــا يتطمــــب تـــــوفير ,الســــكن العشــــوائي

 الدولـــــــةكانـــــــت فكممـــــــا  ,(Pasichnyi,2019:547وتخفيـــــــف التـــــــأثيرات غيـــــــر المرغـــــــوب فييـــــــا)

, كانــــت قــــادرة عمــــى التعامــــل معيــــا بشــــكل العشــــوائيةأكثــــر اســــتعدادا لقضــــايا األزمــــات الســــكانية 

االســــــتراتيجية التــــــي تشــــــجع  فــــــ نيم يؤكــــــدون عمــــــى أىميــــــة إدارة الخطــــــطونتيجــــــة لــــــذلك  ,أفضــــــل

 .(Abdel-Basset,2018:117) عمى االستعداد التام ألي أزمات قد تحدث

يمثــــــــل المنــــــــاطق التــــــــي تحتــــــــوي عمــــــــى تجمعــــــــات ســــــــكانية خــــــــارج  فالســــــــكن العشــــــــوائي

ـــــة ـــــا ,تخطـــــيط الدول ـــــر مرخصـــــة حكومي ـــــب التخطـــــيط ليـــــا بشـــــكل ييـــــدف  ,وتكـــــون غي ممـــــا يتطم

لخدمـــــة صــــــالح المــــــواطن والدولــــــة لضــــــمان معالجـــــة مشــــــاكل الســــــكن العشــــــوائي تــــــدريجيا ووفقــــــا 

ور االحيـــــــــاء ظيــــــــ أن إذ ,(1: 2014,التـــــــــي تمتمكيــــــــا الدولـــــــــة )الشــــــــوك واخـــــــــرون ل مكانيــــــــات

العشـــــوائية فـــــي مركـــــز المـــــدن واطرافيـــــا يعـــــد بعيـــــدًا عـــــن الـــــذوق الحضـــــري لكونـــــو ناتجـــــا بســـــبب 

ــــــول  ,ازمــــــة الســــــكن وعــــــدم اىتمــــــام الجيــــــات الرقابيــــــة والحكوميــــــة بيــــــذا الموضــــــوع ووضــــــع الحم

 (.30: 2017,المناسبة لو بأبسط السبل المتاحة )سعيد

ـــوم أن وممـــا تقـــدم يمكـــن القـــول ـــى أعـــادة المؤسســـات التـــي  المـــدن العراقيـــة الي بحاجـــة ماســـة إل

تعنــــي بعمميــــة التخطــــيط االســــتراتيجي كــــي تعــــود المدينــــة إلــــى عافيتيــــا وجماليتيــــا بحيــــث تحقــــق 
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ولممنـــــاطق المجـــــاورة ليـــــا مـــــن خـــــالل  ,والرفاىيـــــة لســـــكانيا ,البيئـــــة الصـــــحية الســـــميمة الحضـــــرية

التصــــــــاميم الــــــــتحكم فــــــــي أنظمــــــــة اســــــــتعماالت األرض المكانيــــــــة وفــــــــق مــــــــا ىــــــــو موجــــــــود فــــــــي 

 رورة التقيـــــد بــــالقوانين التخطيطيـــــة,عــــن توعيـــــة المــــواطنين بضــــ األساســــية المعــــدة لممـــــدن فضــــالً 

ـــــث  ـــــة بحي ـــــم الجيـــــات التخطيطي ـــــة فـــــي المدينـــــة اال بعم ـــــر اســـــتعماالت األرض المكاني وعـــــدم تغيي

وجعـــــل العمميـــــة التخطيطيـــــة جـــــزء مـــــن  ,المدينـــــة فولوجيـــــةر جيومال يـــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تغييـــــر مـــــن 

خمــــــق بيئــــــة حضــــــرية ســــــميمة لممدينــــــة وتحقيــــــق الســــــعادة والرفاىيــــــة  أجــــــلحيــــــاة لمــــــواطنين مــــــن 

 ,( االنمـــــــوذج التفســـــــيري لمعالقـــــــة بـــــــين التخطـــــــيط االســـــــتراتيجي6الشـــــــكل ) ويوضـــــــح ,لســـــــكانيا

 .وظاىرة السكن العشوائي

 إعداد الباحث المصدر:

 ئيسكن العشواوظاىرة ال ,لمعالقة بين التخطيط االستراتيجي ( االنموذج التفسيري6الشكل )  
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 األول المبحث

 المبحوثةنبذة عن الدوائر  

وعينة البحث لمدوائر  ,ونبذة مختصرة عن موقع ,ييتم ىذا المبحث بتقديم صورة واضحة

صندوق اإلسكان   , دائرة اإلسكان, المجاري  ,وضوع بحثنا والتي تشمل   )الماءذات العالقة بم

استبانتيم  ت ممديرية التخطيط العمراني ودائرة تخطيط ومتابعة الديوانية ( وعدد العاممين الذين , 

 ضمن تمك الدوائر  ىو مائة وستة موظف  

 نبذة مختصرة :.

 :مديرية ماء الديوانية .1

ىي احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبمديات العامة منقولة الصالحيات       

( وتعتبر من الدوائر الخدمية ذات التأثير الواضح في حياة المواطن 2016لممحافظة في عام )

صعوبات عدة , حيث تواجو الدائرة ضخ الماء الصالح لمشرب بعد تعقيمو لممواطنينمن خالل 

اثناء ممارسة عمميا في مَد شبكات انابيب المياه الصالحة لمشرب وخصوصًا في المناطق الغير 

نظامية )التجاوزات او السكن العشوائي(. لذا تعاني ىذه المناطق من صعوبة وصول المياه 

 ص الخدمات.الصالحة لمشرب ونق

 :حيث تمتمك الدائرة اربعة مشاريع رئيسية في مركز المحافظة وىي

  .. مشروع ماء الديوانية القديم الواقع في حي الجزائر  خمف مديرية بيئة الديوانية

 في ام الخيل قرب ممعب الديوانية. . محطة ضخ الممعب الواقعة
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 لي.الواقع  عمى طريق الجامعة الحو  (6). مشروع ماء رقم 

  .سنية السياحي-الواقع عمى طريق ديوانية  (7). مشروع ماء رقم 

 باإلضافة إلى مجمعات فرعية أخرى.

 :مديرية مجاري الديوانية .2

تمثل مديرية مجاري الديوانية احدى تشكيالت المديرية العامة لممجاري التابعة لوزارة 

محافظة الديوانية وتتولى  إلىاالعمار واالسكان والبمديات واالشغال العامة سابقا وحاليا تابعة 

 :اآلتيالميام والواجبات التي تقوم بيا تتمثل في 

وشبكاتيا وفقا لمخطط السنوية ومتابعة معوقات  ,تنفيذ مشاريع المجاري ومياه االمطار . أ

 التنفيذ بما يوفر انجازىا ضمن السقف الزمني.

 تشغيل وصيانة مشاريع المجاري ومحطاتيا وشبكات المجاري. . ب

 .المجاري ب عمالاشراك القطاعات المختمفة  . ت

نير بحيث تكون مطابقة األ إلىالسيطرة النوعية لممياه المطروحة  ب عمالالقيام  . ث

 .لممواصفات من خالل اجراء الفحوصات الدورية وذلك لغرض تحسين البيئة

 .االدارية والحسابية والمالية باإلعمالالقيام  . ج

وشبكات المجاري في  ,دوائر الدولة فيما يتعمق بمشاريع أغمب إلىتقديم المشورة الفنية  . ح

 .بعض االحيان لتنفيذ تمك المشاريع

لمحافظة في مجال نشاطيا بما في ذلك التصاميم اجراء المسوحات والدراسات لواقع ا . خ

 الفنية لمشاريع المجاري والشبكات
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وشبكاتيا الثقيمة  ,وتقييم الدراسات االستشارية لمشاريع المجاري ,وليةاجراء الدراسات األ . د

 والنواحي كأسبقية ثانية ,ولى ومراكز االقضيةكأسبقية أواالمطار لمركز المحافظة 

المجاري التي بمغت العشرات من الكيمومترات في المحافظة  تسميك العديد من خطوط . ذ

 وباستخدام اليات ومالكات المديرية.

 :دائرة اسكان الديوانية .3

واإلسكان والبمديات  ,وزارة اإلعمار إلىوالتابعة  ل سكانىي فرع من الييئة العامة 

 وتتولى تنفذ الميام التالية في المحافظة  ,العامة منقولة الصالحيات جزئياً 

 وزارة االعمار واالسكان. إلىلغرض تخصيص االراضي  ؛التنسيق مع دوائر المحافظة . أ

 االشراف مع الدوائر عمى انشاء مجمعات سكنية مطابقة لمعايير التصميم الحضري. . ب

وشبكة  ,والكيرباء ,يصال الخدمات الدائمية )الماءإ أجلالمتابعة مع الدوائر الخدمية من  . ت

 المجمعات السكنية. إلى.... الخ(  ,واالتصاالت ,الصرف الصحي

توزيع الوحدات السكنية المنجزة عمى المواطنين وحسب التعميمات الصادرة من مجمس  . ث

 االسكان الوطني.

 .المراقبة الفنية عمى المشاريع السكنية لييئة االستثمار في المحافظة . ج

 .ممشاريع السكنية المقدمة من قبل ىيئة االستثمارتدقيق ومصادقة المخططات ل . ح

وبيان مدى حاجة مركز المحافظة واالقضية والواحي لموحدات  ,تقديم الدراسات االسكانية . خ

 .السكنية

 البحث عن اساليب لمسيطرة عمى كمفة السكن. . د
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 :دائرة تخطيط ومتابعة الديوانية .4

واالشغال العامة عائدة  ,والبمديات ,واالسكان ,حدى تشكيالت دوائر وزارة اعمارإىي 

المحافظة  إلىالمديرية العامة لمتخطيط والمتابعة واحدى الدوائر المشمولة بنقل الصالحيات  إلى

 م دون الصالحيات المالية واالدارية.2015محافظة الديوانية عام  إلىنقميا فنيا  ت محيث 

 :صندوق االسكان فرع الديوانية .5

( 11التشريعي لسمطة االئتالف المنحمة رقم ) األمرسكان بموجب تأسيس صندوق اال ت م

حيث كانت القروض تمنح مقابل  ,م2005وتم المباشرة بمنح القروض سنة  ,م رقم2004لسنة 

 ,م والنافذ حاليا2011( لسنة 32%( بعد ذلك في تشريع قانون رقم )6 -% 2فوائد تتراوح بين )

الف مقترض في  134264منح  ت مق االسكان حيث والذي نص عمى الغاء الفوائد عن صندو 

الف بعد ذلك جاءت مبادرة  12748عموم العراق لحد االن وحصة محافظة الديوانية كانت 

 مميون  75رئيس الوزراء  بواسطة البنك المركزي حيث أصبح مبمغ القرض 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 66 الفصل الثالث/ المبحث االول نبذة عن الدوائر     

 :دائرة التخطيط العمراني .6

ىي احدى الدوائر 1986تأسست دائرة التخطيط العمراني في محافظة الديوانية عام 

وزارة البمديات واالشغال العامة سابقا وزارة االعمار واالسكان والبمديات العامة بعد  إلىالتابعة 

م  بموجب قرار مجمس 2017المحافظة جزئيا عام  إلىنقل الصالحيات  ت موبعدىا  الدمج 

ومن ثم نقمت , ب قميم م من قانون المحافظات غير المنتظمة2008لسنة  21 الوزراء رقم

م  إلى المحافظة وان دور الدائرة ىو وضع التصميم األساسي 2020الصالحيات بالكامل عام 

بداء الرأي في المحافظة وتتكون الدائرة من االقسام الفنية )لميندسين   ,لكامل الرقعة الجغرافية وا 

 سم  القانوني والحسابات والموارد البشرية وتكنولوجيا المعمومات والمساحين( والق
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 الثاني المبحث

 وصف وترميز متغيرات البحث
 التخطيط مديريةالموظفين في  من لعينة البحث قياس أداة فحص في المبحث ىذا ييتم

 محافظة فيوبعض الدوائر الخدمية التابعة لوزارة االعمار واالسكان والبمديات العامة  العمراني

 أجل فمن وبالتالي ,البحث متغيرات تجاه استجابتيم ت م وستة موظف مئة عددىم والبالغ ,الديوانية

 البحث أداة واختبار فحص يتعين المدروس المجتمع عمى البحث الييا توصل التي النتائج تعميم

 مع القياس أداة مالئمة مدى بيان في الكفيمة االختبارات من لمجموعة اخضاعيا خالل من

 :اآلتي النحو عمى البحث أداة فحص يمكن وعميو .المبحوث المجتمع

 :البحث  متغيرات وترميز توصيف: اوالً 
 تسييل أجل من الرموز من بمجموعة البحث متغيرات عن التعبير في الفقرة ىذه تيتم

 تجاه لمقارئ واضح تصور بناء عن فضالً  ,البحث بمتغيرات الخاصة البيانات تحميل عممية

 انعكاس إلى الرموز ىذه ىي ما األمر حقيقة وفي ,التحميل أجل من بيا االستعانة ت م التي الرموز

 في الداخمة البحث وابعاد متغيرات وترميز توصيف يوضح( 3) والجدول ,الدراسة لمتغيرات

           .التحميل

 البحث وابعاد متغيرات وترميز توصيف يوضح( 3) الجدول

 د
عذد  انًتغَراد

 انفقراد
 انريز

 انفرعَخ انرئَسخ

 

 

1 

انتخطَط 

 االستراتَجٌ

 SV 3 انزؤَح االسرزاذُجُح

 SM 3 انزسانح االسرزاذُجُح

 SG 3 االسرزاذُجُح األهذاف

 

 

2 

ظبهرح انسكن 

 انعشوائٌ

 RU 3 انجىاوة انؼمزاوُح

 RS 3 انجىاوة االجرماػُح

 RE 3 انجىاوة االقرصادَح

 RP 3 انجىاوة انسُاسُح
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 :البحث بيانات فحص: ثانياً 

 بيانات فحص خالليا من يستحسن التي االختبارات أىم من الطبيعي التوزيع اختبار ُيعد

 فالتوزيع ,المطموبة االختبارات إلى البيانات خضاعإ عمى االقدام قبل التحميل في الداخمة الدراسة

 النتائج تعميم يمكن ىل) في ُيعكس جوىري تساؤل عمى االجابة في يسيم ذاتو بحد الطبيعي

 االختبارات من مجموعة استعمال يتطمب األمر ىذا فان وعميو ,(ال أو المجتمع عمى المستخرجة

 توضيح في تصب التي الضرورية النتائج واستخراج التساؤل ىذا عمى االجابة عمى الكفيمة

 ىذا في شيوعيا واالكثر المستعممة االختبارات فان وبالتالي ,التساؤل ىذا عمى االجابة طبيعة

 و( Kolmogorov – Smirnov)  سيمن روف – كمو مجروف اختباري في تتمثل الصدد

 تتصف لكي و ,(P-value) قيمة عمى يعتمدان الذين( Shapiro – Wilk) ويميك –شابيرو

 المعنوية القيمة كانت اذا بينما ,(0.05) من أعمى المعنوية القيمة تكون أن نيتعي   القبول بعممية

 استعمال يمكن وال الطبيعي التوزيع إلى تخضع ال البيانات أن يعني فيذا( 0.05) من اقل

 استخراج أجل من الالمعممية االختبارات استعمال ويستحسن ,الصدد ىذا في المعممية اختبارات

 فرضيتين ىما: إلىيستند  األمروىذا  ,المطموبة النتائج

 تخضع التحميل في الداخمة واالبعاد بالمتغيرات الخاصة البيانات: الفرضية الصفرية

 .(0.05) من أعمىعند مستوى معنوية  الطبيعي التوزيع الختبار

 الختبار تخضعال  التحميل في الداخمة واالبعاد بالمتغيرات الخاصة البيانات: البديمة الفرضية

 البيانات طبيعة يوضح( 4) والجدول. (0.05) من أعمىعند مستوى معنوية  الطبيعي التوزيع

 .التحميل في الداخمية
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 البحث ومتغيرات البعاد الطبيعي التوزيع( 4) الجدول

 Kol-Smi P-value Sha-Wil P-value df انجعذ

 852 *** 0.887 *** 0.217 انزؤَح االسرزاذُجُح

 852 *** 0.908 *** 0.165 انزسانح االسرزاذُجُح

االسرزاذُجُح األهذاف  0.119 *** 0.934 *** 852 

 852 *** 0.908 *** 0.097 انتخطَط االستراتَجٌ

 852 *** 0.920 *** 0.162 انجىاوة انؼمزاوُح

 852 *** 0.873 *** 0.190 انجىاوة االجرماػُح

 852 *** 0.798 *** 0.135 انجىاوة االقرصادَح

 852 *** 0.831 *** 0.156 انجىاوة انسُاسُح

 852 *** 0.789 *** 0.121 انسكن انعشوائٌ

 

 وىذا الطبيعي التوزيع تتبع التحميل في الداخمة البيانات أن إلى( 4) الجدول نتائج اسفرت

 يد مما ,(0.05) من أعمى بمغت المستخدمة لالختبارات المعنوية القيمة أن نتيجة جاء األمر

 رفض يتم أنو عن فضالً  ,الطبيعي التوزيع الختبار تخضع لمتحميل الداخمة البيانات أن عمى

ال  التحميل في الداخمة واالبعاد بالمتغيرات الخاصة البيانات) أن تفرض التي البديمة الفرضية

 البيانات) أن تفرض التي الصفرية الفرضية قبول يتم بينما ,(الطبيعي التوزيع الختبار تخضع

 (.الطبيعي التوزيع الختبار تخضع التحميل في الداخمة واالبعاد بالمتغيرات الخاصة

 :البحث ألداة البنائي الصدق: ثالثاً 

 باالستبيان المتمثمة القياس أداة ثبات مدى عن الكشف إلى البنائي الصدق يشير

 مدى قياس عن فضالً  ,المستيدفة العينة في الدراسة متغيرات توافر مدى لقياس المستعمل

 في الداخمة البيانات اخضاع خاللو من يمكن الذي األمر ,الدراسة ابعاد بين الداخمي االتساق

 الفقرات وانتماء االرتباط قوة تحديد االختبارات من النوع ىذا يبرىن إذ ,التوكيدي العاممي التحميل

 خالل من النموذج قوة تحديد وبالتالي ليا التابعة المحاور إلى واالبعاد ليا, التابعة االبعاد إلى
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 ضمن وتندرج ,لمظاىرة مالئم النموذج ىذا أن وىل, الييكمية النمذجة بمعادلة يدعى ما استخدام

 منيا الييكمية النمذجة معادلة من خاصة حالة تعد التي االساليب من مجموعة التسمية ىذه

 إلى تقميصيا ومحاولة المتغيرات من كبيرة مجموعة مع يتعامل الذي التوكيدي العاممي التحميل

 ,محور إلى معينة ابعاد انتماء أو بعد إلى معينة فقرات انتماء قوة تحديد إلى اضافة اقل مجموعة

 المباشرة وغير المباشرة العالقات تحديد مع يتعامل الذي المسار تحميل خرىاأل ساليباأل ومن

 ,معتمد ومتغير مستقمة متغيرات بين االثر عالقات يدرس الذي االنحدار وتحميل ,المتغيرات بين

 المعادلة نمذجة حسب عمييا المتفق العالمية المطابقة جودة مؤشرات يوضح( 5) والجدول

 .الييكمية

 ( مؤشرات جودة المطابقة حسب معادلة النمذجة الييكمية5الجدول )

 القاعدة العامة المؤشر ت

  (Goodness-of-Fit)مؤشرات جودة المطابقة  أ
  x2 مربع كاي سكوير النسبة بين قيمة 1

 df)ودرجات الحرية )
 5اقل من  

 0.90 تساوي أو اكبر (GFI)مؤشر حسن المطابقة  2
 0.90 تساوي أو اكبر (AGFIالمصح  )مؤشر حسن المطابقة  3
مؤشر جذر متوسط مربع الخطي التقريبي  4

(RMSEA) 
 0.05 - 0.08بين 

 0.30 تساوي أواكبر  التشبعات المعيارية ب
Source: Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. 
(2010). "Multivariate Data  Analysis" ,7th ed., Prentice Hall, 
Upper Saddle. 
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 :: الصدق البنائي لمتغير التخطيط االستراتيجياألولىالخطوة 

 حصـــــــمتاالســـــــتراتيجي  التخطـــــــيط متغيـــــــر فقـــــــرات جميـــــــع أن( 7) الشـــــــكل مـــــــن يتضـــــــح

ــــــى ــــــر تشــــــبعات عم  مؤشــــــر عنــــــد لتســــــتقر فقــــــرة( 12)و ,ابعــــــاد ثالثــــــة وبواقــــــع%( 30) مــــــن اكب

 مقــــــــدارىا( df) الحريــــــــة درجـــــــة إلــــــــى( X2) ســـــــكوير كــــــــاي مربـــــــع قيمــــــــة نســـــــبة مطابقــــــــة جـــــــودة

ــــــــــــــق( 1.539) ــــــــــــــار لتحق ــــــــــــــوب المعي ــــــــــــــل المطم ــــــــــــــة حســــــــــــــن وبمؤشــــــــــــــر ,(5) مــــــــــــــن اق  مطابق

(GFI=0.937 )قيمتــــــــــــــــو مصـــــــــــــــحح مطابقـــــــــــــــة حســـــــــــــــن ومؤشـــــــــــــــر ,(0.90) مـــــــــــــــن اكبـــــــــــــــر 

(AGFI=0.926 )التقريبـــــــــي الخطـــــــــأ مربـــــــــع متوســـــــــط جـــــــــذر وبمؤشـــــــــر ,(0.90) مـــــــــن اكبـــــــــر 

(RMSEA=0.058 )ـــــــــى ـــــــــل( 0.05) مـــــــــن أعم ـــــــــع أن يظيـــــــــر وىـــــــــذا ,(0.08) مـــــــــن واق  جمي

 (.Hair et al.,2010) وضعيا التي المعايير تمبي المؤشرات

( 0.30( أن التشبعات المعيارية بمغت أعمى من )6كما يالحظ من نتائج الجدول )
متغير التخطيط االستراتيجي فسرت الُبعد الذي  ب بعادوالخاصة  ,لتشير إلى أن فقرات أداة القياس

 .اجلوضعت من 
 االستراتيجي التخطيط لمتغير المعيارية التشبعات( 6) الجدول

 انًسبر انقَى

0.666 SV1 <--- SV 

0.693 SV2 <--- SV 

0.801 SV3 <--- SV 

0.658 SV4 <--- SV 

0.597 SM1 <--- SM 

0.557 SM2 <--- SM 

0.589 SM3 <--- SM 

0.450 SM4 <--- SM 

0.636 SG1 <--- SG 

0.683 SG2 <--- SG 

0.552 SG3 <--- SG 

0.508 SG4 <--- SG 



  

 

 72 الفصل الثالث/ المبحث الثاني وصف متغيرات البحث
             

 

 االستراتيجي التخطيط لمتغير البنائي الصدق( 7) الشكل

 :الخطوة الثانية: الصدق البنائي لمتغير ظاىرة السكن العشوائي

ــــــى حصــــــمت الســــــكن العشــــــوائي متغيــــــر فقــــــرات جميــــــع أن( 8) الشــــــكل مــــــن يتضــــــح  عم

 جــــــودة مؤشــــــر عنــــــد لتســــــتقر فقــــــرة( 16)و ,ابعــــــاد ثالثــــــة وبواقــــــع%( 30) مــــــن اكبــــــر تشــــــبعات
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( 3.698) مقــــــدارىا( df) الحريــــــة درجــــــة إلــــــى( X2) ســــــكوير كــــــاي مربــــــع قيمــــــة نســــــبة مطابقــــــة

 اكبـــــــر( GFI=0.913) مطابقـــــــة حســـــــن وبمؤشـــــــر ,(5) مـــــــن اقـــــــل المطمـــــــوب المعيـــــــار لتحقـــــــق

ــــــــــة حســــــــــن ومؤشــــــــــر ,(0.90) مــــــــــن ــــــــــو مصــــــــــحح مطابق ــــــــــر( AGFI=0.905) قيمت  مــــــــــن اكب

 مــــــن أعمــــــى( RMSEA=0.060) التقريبــــــي الخطــــــأ مربــــــع متوســــــط جــــــذر وبمؤشــــــر ,(0.90)

ـــــــــي المؤشـــــــــرات جميـــــــــع أن يظيـــــــــر وىـــــــــذا ,(0.08) مـــــــــن واقـــــــــل( 0.05) ـــــــــي المعـــــــــايير تمب  الت

 (.Hair et al.,2010) وضعيا

ـــــــائج الجـــــــدول ) ـــــــى مـــــــن  ( أن التشـــــــبعات7كمـــــــا يالحـــــــظ مـــــــن نت ـــــــة بمغـــــــت أعم المعياري

ـــــــرات أداة القيـــــــاس0.30) ـــــــى أن فق ؛ متغيـــــــر الســـــــكن العشـــــــوائي ب بعـــــــادوالخاصـــــــة  ,( لتشـــــــير إل

 فسرت الُبعد الذي وضعت من أجمو.

 السكن العشوائي لمتغير المعيارية التشبعات( 7) الجدول

 انًسبر انقَى

0.628 RU1 <--- RU 

0.705 RU2 <--- RU 

0.757 RU3 <--- RU 

0.540 RU4 <--- RU 

0.553 RS1 <--- RS 

0.693 RS2 <--- RS 

0.691 RS3 <--- RS 

0.552 RS4 <--- RS 

0.569 RC1 <--- RC 

0.794 RC2 <--- RC 

0.643 RC3 <--- RC 

0.448 RC4 <--- RC 

0.905 RP1 <--- RP 

0.556 RP2 <--- RP 

0.654 RP3 <--- RP 

0.757 RP4 <--- RP 

 



  

 

 74 الفصل الثالث/ المبحث الثاني وصف متغيرات البحث

 

 السكن العشوائي لمتغير البنائي الصدق( 8) الشكل
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 :البحث قياس أداة : ثباترابعاً 

 العينة تجاه المدروسة القياس أداة ثبات مدى بيان إلى القياس ألداة الثبات يشير

 من يمكن الذي األمر ,البحث وابعاد فقرات بين الداخمي االتساق مدى عن فضالً  ,المبحوثة

 اشير من ُيعد الذي ,كرونباخ الفا اختبار إلى التحميل في الداخمة البيانات اخضاع خاللو

 ويفرض ,بينيا الداخمي الثبات مدى وبيان ,البيانات من النوع ىذا بتحميل الكفيمة االختبارات

 ,القبول بصفة تتصف%( 75) من أعمى النتائج تكون أن يتعين أنو الفا كرونباخ معامل

 البحث. وابعاد لمتغيرات كرونباخ الفا معامالت يوضح( 8) والجدول

 الفا كرونباخ معامالت( 8) الجدول

 د
عذد  انًتغَراد

 انفقراد
 كرونجبخ نًتغَراد انجحث

 انفرعَخ انرئَسخ

 

 

1 

 انتخطَط االستراتَجٌ

 0.847 3 انزؤَح االسرزاذُجُح

0.834 

0.859 

 0.856 3 انزسانح االسرزاذُجُح

 0.836 3 االسرزاذُجُح األهذاف

 

 

2 

ظبهرح انسكن 

 انعشوائٌ

 0.867 3 انجىاوة انؼمزاوُح

0.833 
 0.849 3 انجىاوة االجرماػُح

 0.830 3 انجىاوة االقرصادَح

 0.844 3 انجىاوة انسُاسُح 

  

جميع النتائج  أن إلى ,( والخاصة بمعامالت كرونباخ الفا8النتائج الواردة في الجدول ) أظيرت

( وىي قيم مقبولة احصائية في البحوث االدارية والسموكية الن 0.830 – 0.867تتراوح بين )

قياس الدراسة تتسم بالثبات النسبي بثبات  أداة أنعن  فضالً  ,قيمتيا اكبر من المعيار المطموب

خطيط لمت( 0.834بواقع ) البحثوىذا جاء مطابقا لثبات متغيرات  ,(0.859كمي قدره )

القياس يمكن  أداة أنوعميو يمكن القول  ,لظاىرة السكن العشوائي( 0.833و) ,االستراتيجي

 ويحقق غاياتيا المنشودة. المبحوثةتتصف بثبات عالي يصب في مصمحة المديرية 
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 :الدراسة لبيانات الوصفي االحصاء -:خامساً 

 :االستراتيجيالتخطيط التحليل الوصفي لمتغير  -المتغير المستقل 

 :الرؤية االستراتيجية: األول الُبعد

الوسط الحسابي العام لُبعد الرؤية االستراتيجية اسيم في  أن( 9تظير نتائج الجدول )

 ,%(75( وباىتمام نسبي قيمتو )0.828( وبانحراف معياري مساٍو لـ )3.75تحسين مقداره )

ليظير اىتمام العينة المبحوثة بتحسين رؤيتيا االستراتيجية بشكل واضح لتحديد الطموحات 

تسعى المنظمة لمحصول عمى ( والخاصة بـ )SV3وىذا ما اظيرتو الفقرة الثالثة ) ,المستقبمي ليا

(  بواقع وسط الرقي الحضاري إلىصورة ذىنية جيدة من أجل رفاىية المجتمع والوصول 

من جانب  ,%(78نسبية بمغت ) وأىمية( 1.149( وانحراف معياري مقداره )3.89)حسابي بمغ 

( وبانحراف 3.53%( وبمتوسط حسابي قدره )71اخر تظير النتائج اىتمام نسبي مقدار )

تعمن المنظمة عن ( والخاصة بـ )SV2الفقرة الثانية ) إلى( وىذا يعود 0.977معياري مساٍو لـ )

ليبين اىتمام العينة المبحوثة بتحسين رؤيتيا  ,(والخارجي عمى السواءرؤيتيا لممجتمع الداخمي 

 لممجتمع الداخمي والخارجي عمى حٍد سواء.

 لُبعد الرؤية النسبية واالىمية المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط( 9) الجدول
 االستراتيجية

 انوسط انحسبثٌ انتسهسم
االنحراف 

 انًعَبرً
 ترتَت االهًَخ االهًَخ اننسجَخ

SV1 3.77 1.045 75% 3 

SV2 3.53 0.977 71% 4 

SV3 3.89 1.149 78% 1 

SV4 3.81 1.062 76% 2 

  %75 0.828 3.75 انرؤٍخ االستراتَجَخ
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 :الرسالة االستراتيجية: الثاني الُبعد

( 3.71االىتمام النسبي لُبعد الرسالة االستراتيجية بمغ ) أن( 10تبين نتائج الجدول )

ليبين اىتمام العينة  ,%(74( وبانحراف معياري قيمتو )0.722وسط حسابي قدره ) إلىليشير 

ضمان تحديد رسالتيا وفقا لمعايير عممياتيا  أجلالمبحوثة بتحسين خبرات العاممين لدييا من 

تمتمك المنظمة خبرات متخصصة ( والخاصة بـ )SM1) األولىوىذا ما بينتو الفقرة  ,الداخمية

( وانحراف معياري بمغ 4(  بواقع وسط حسابي قدره )لتحديد رسالتيا وفقا لمعايير عممية

( SM2الفقرة الثانية ) أنكما تظير النتائج  ,%(80نسبية مساوية لـ ) وأىمية( 1.138)

واسعة تسم  ليا بخدمة المجتمع  تغطي رسالة المنظمة مساحات جغرافيةوالخاصة بـ )

( 1.058( وانحراف معياري يبمغ )3.53( اسيمت بتحقيق وسط حسابي قمتو )وتحقيق رفاىيتو

ليبين اىتمام العينة المبحوثة بتغطة مساحات جغرافية كافية من  ,%(71وباىتمام نسبي قدرىـ )

خالل الحد من ظاىرة  تحسين خططيا االستراتيجية وخدمة المجتمع وتحقيق رفاىيتيم من أجل

 السكن العشوائي قدر االمكان.

 لُبعد الرسالة النسبية واالىمية المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط( 10) الجدول
 االستراتيجية

 انوسط انحسبثٌ انتسهسم
االنحراف 

 انًعَبرً
 ترتَت االهًَخ االهًَخ اننسجَخ

SM1 4 1.138 80% 1 

SM2 3.53 1.058 71% 4 

SM3 3.58 1.004 72% 3 

SM4 3.72 1.062 74% 2 

  %74 0.722 3.71 انرسبنخ االستراتَجَخ

 
 
 



  

 

 78 الفصل الثالث/ المبحث الثاني وصف متغيرات البحث
 :االستراتيجية األىداف: الثالث الُبعد

االستراتيجية اسيم في  األىدافالوسط الحسابي العام لُبعد  أن( 11تظير نتائج الجدول )

 ,%(77( وباىتمام نسبي قيمتو )0.762( وبانحراف معياري مساٍو لـ )3.83تحسين مقداره )

وىذا ما  ,ليظير اىتمام العينة المبحوثة بتحسين قدرتيا عمى تحقيق اىدافيا عمى االمد البعيد

ا عمى المدى تسعى المنظمة إلى تحقيق أىدافي( والخاصة بـ )SG1)األولىاظيرتو الفقرة 

نسبية بمغت  وأىمية( 1.052( وانحراف معياري مقداره )3.87(  بواقع وسط حسابي بمغ )البعيد

( ومقدار وسط حسابي بمغ 3.77من جانب اخر تظير النتائج اىتمام نسبي مقدار ) ,%(77)

 ( والخاصة بـSG2الفقرة الثانية ) إلى%( وىذا يعود 75( وباىتمام نسبي مساٍو لـ )1.087)

 أىدافليبين اىتمام العينة المبحوثة عمى بناء  ,(المنظمة تكون واقعية وقابمة لمتطبيق أىداف)

واقعية يسيل تطبيقيا عمى الواقع الحقيقي لضمان تحقيق تقدم في معالجة الجوانب المختمفة 

 لظاىرة السكن العشوائي.

 األىدافلُبعد  لنسبيةا واالىمية المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط( 11) الجدول
 االستراتيجية

 انوسط انحسبثٌ انتسهسم
االنحراف 

 انًعَبرً
 ترتَت االهًَخ االهًَخ اننسجَخ

SG1 3.87 1.052 77% 1 

SG2 3.77 1.087 75% 4 

SG3 3.79 1.093 76% 3 

SG4 3.87 1.026 77% 2 

  %77 0.762 3.83 االستراتَجَخ األهذاف
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 :السكن العشوائيالتحليل الوصفي لمتغير  -المتغير التابع 

 :الجوانب العمرانية: األول الُبعد

 إلى%( ليشير 76االىتمام النسبي لمجوانب العمرانية بمغ ) أن( 12تبين نتائج الجدول )

ليبين اىتمام العينة المبحوثة  ,(0.778( وبانحراف معياري قيمتو )3.82وسط حسابي قدره )

بتحسين بمعالجة حاالت الضعف لدييا تجاه تنمية وتطوير واستثمار الفرص المناسبة لمعالجة 

ضعف ( والخاصة بـ )RU2وىذا ما بينتو الفقرة الثانية ) ,ظاىرة السكن العشوائي العمراني

(  بواقع وسط حسابي عنيةاالىتمام بتنمية وتطوير واستثمار الفرص المتاحة امام الجيات الم

كما تظير  ,%(79نسبية مساوية لـ ) وأىمية( 1.098( وانحراف معياري بمغ )3.94قدره )

اجراء دراسات عمرانية  إلىإفتقار المنظمة ( والخاصة بـ )RU3الفقرة الثالثة ) أنالنتائج 

وانحراف  (3.77( اسيمت بتحقيق وسط حسابي قمتو )لألراضي التي يتم بناء المصانع عمييا

اجراء  إلىليظير افتقار العينة المبحوثة  ,%(75( وباىتمام نسبي قدرىـ )1.039معياري يبمغ )

 دراسات عمرانية تجاه السكن العشوائي في المحافظة.

 النسبية لمجوانب العمرانية واالىمية المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط( 12) الجدول

 انوسط انحسبثٌ انتسهسم
االنحراف 

 انًعَبرً
 ترتَت االهًَخ االهًَخ اننسجَخ

RU1 3.77 1.063 75% 3 

RU2 3.94 1.098 79% 1 

RU3 3.77 1.039 75% 4 

RU4 3.79 0.944 76% 2 

انجوانت 

 انعًرانَخ
3.82 0.778 76%  
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 :االجتماعيةالجوانب : الثاني الُبعد

%( ليشير 82االىتمام النسبي لمجوانب االجتماعية بمغ ) أن( 13تشير نتائج الجدول )

ليبين اىتمام العينة المبحوثة  ,(0.725( وبانحراف معياري قيمتو )4.12وسط حسابي قدره ) إلى

 األولىوىذا ما بينتو الفقرة  ؛بمعالجة السكن العشوائي االجتماعي في معدالت السكان المتجاوزين

(RS1( والخاصة بـ ) وكيرباء ,معدالت النمو السكاني وضعف الخدمات من  )ماءارتفاع, 

نسبية  وأىمية( 0.998( وانحراف معياري بمغ )4.26(  بواقع وسط حسابي قدره )ومجاري

افتقار المنظمة  ( والخاصة بـ )RS4الفقرة الرابعة ) أنكما تظير النتائج  ,%(85مساوية لـ )

 أجلعمى المصرف العقاري وصندوق االسكان من  ايجاد بدائل تمويل اخرى وعدم االعتماد إلى

( وانحراف معياري يبمغ 3.92( اسيمت بتحقيق وسط حسابي قمتو )معالجة ىذه الحالة

توفير الفرص والبدائل  إلىليبين افتقار العينة المبحوثة  ,%(78( وباىتمام نسبي قدرىـ )1.136)

 العشوائي. المناسبة لالعتماد عمى الطرق التقميدية لمعالجة السكن

 النسبية لمجوانب االجتماعية واالىمية المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط( 13) الجدول

 انوسط انحسبثٌ انتسهسم
االنحراف 

 انًعَبرً
 االهًَخ اننسجَخ

ترتَت 

 االهًَخ

RS1 4.26 0.998 85% 1 

RS2 4.25 0.826 85% 2 

RS3 4.04 0.955 81% 3 

RS4 3.92 1.136 78% 4 

  %82 0.725 4.12 انجوانت االجتًبعَخ
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 :االقتصاديةالجوانب : الثالث الُبعد

الوسط الحسابي العام لمجوانب االقتصادية اسيم في  أن( 14اسفرت نتائج الجدول )

 ,%(85( وباىتمام نسبي قيمتو )0.663( وبانحراف معياري مساٍو لـ )4.27تحسين مقداره )

معالجة البنى التحتية لممدن لكي تواكب التغييرات التي تحدث  إلىليظير افتقار العينة المبحوثة 

افتقار ( والخاصة بـ )RC2وىذا ما اظيرتو الفقرة الثانية ) ؛خارج خطط المديرية االستراتيجية

(  الميمعالجة البنى التحتية لممدن لكي تواكب الحاجة الفعمية لالقتصاد الع  إلىالحكومة  

نسبية بمغت  وأىمية( 0.964( وانحراف معياري مقداره )4.34بواقع وسط حسابي بمغ )

%( وبوسط حسابي قدره 83من جانب اخر تظير النتائج اىتمام نسبي مقدار ) ,%(87)

عدم ( والخاصة بـ )RC3الفقرة الثالثة ) إلى%( وىذا يعود 83( وباىتمام نسبي مساٍو لـ )4.15)

المعنية لقاعدة بيانات كفيمة بتحديد العوائل ذوي الحاجات الخاصة إمتالك الجيات 

تحديد العوائل ذوات االحتياجات الخاصة والعمل  إلىليبين افتقار العينة المبحوثة  ,(والمتضررة

ضمان معالجة الحالة االقتصادية  أجلعمى معالجة ىذه االحتياجات وتمبيتيا قدر االمكان من 

 عزوفيا تجاه السكن العشوائي. إلىوالحد  ,رةلمعوائل واالسر المتضر 

 النسبية لمجوانب االقتصادية واالىمية المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط( 14) الجدول

 انوسط انحسبثٌ انتسهسم
االنحراف 

 انًعَبرً
 ترتَت االهًَخ االهًَخ اننسجَخ

RC1 4.28 0.924 86% 3 

RC2 4.34 0.964 87% 1 

RC3 4.15 0.864 83% 4 

RC4 4.3 0.872 86% 2 

انجوانت 

 االقتصبدٍخ
4.27 0.663 85%  
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 :السياسيةالجوانب : الرابع الُبعد

 إلى%( ليشير 84بمغ ) لمجوانب السياسيةاالىتمام النسبي  أن( 15ن نتائج الجدول )تبيّ 

 إلىليبين افتقار العينة المبحوثة  ,(0.693( وبانحراف معياري قيمتو )4.21وسط حسابي قدره )

وىذا ما بينتو الفقرة الثاني  ,القوانين والنظم والتشريعات الالزمة لردع ظاىرة السكن العشوائي

(RP2( والخاصة بـ ) القوانين واالنظمة والضوابط والتشريعات الرادعة لظاىرة  إلىاالفتقار

 وأىمية( 1.033راف معياري بمغ )( وانح4.32( بواقع وسط حسابي قدره )السكن العشوائي

تزايد االزمات ( والخاصة بـ )RP3الفقرة الثالثة ) أنكما تظير النتائج  ,%(86نسبية مساوية لـ )

( اسيمت بتحقيق وسط حسابي والكوارث الطبيعية والحروب التي تركت اثار كبيرة عمى المجتمع

ليبين اىتمام  ,%(82قدرىـ ) ( وباىتمام نسبي0.919( وانحراف معياري يبمغ )4.11قمتو )

العينة المبحوثة بمعالجة تزايد االزمات والكوارث الطبيعية قدر االمكان من خالل وضع الخطط 

 االستراتيجية المناسبة لذلك.

 النسبية لمجوانب السياسية واالىمية ,المعيارية واالنحرافات ,الحسابية االوساط( 15) الجدول

 انوسط انحسبثٌ انتسهسم
االنحراف 

 انًعَبرً
 ترتَت االهًَخ االهًَخ اننسجَخ

RP1 4.13 1.166 83% 3 

RP2 4.32 1.033 86% 1 

RP3 4.11 0.919 82% 4 

RP4 4.26 0.846 85% 2 

انجوانت 

 انسَبسَخ
4.21 0.693 84%  
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 :خالصة وصف العينة

اعاله والخاصة بالوصف االحصائي لمتغيرات  ن خالصة نتائج الجداول الواردهتبيّ 

 ,(0.693( وبانحراف معياري قدره )3.93الوسط الحسابي العام لمبحث ككل بمغ ) أن ,البحث

توافر  إلىوىذا يعو  ,%(79ليبين مستوى توافر متغيرات البحث لدى العينة المبحوثة بمقدار )

%( وبمتوسط حسابي قدره 82ثة وبواقع )ظاىرة السكن العشوائي بنسبة عالية لدى العينة المبحو 

اىتمام العينة المبحوثة بالتخطيط  أن إلىليشير  ,(0.584( وانحراف معياري قيمتو )4.1)

%( سوف يعمل عمى تحسين مستوى قدرة العاممين عمى تقديم 75االستراتيجي لدييا بمقدار )

( وانحراف معياري 3.76افكار جديدة لمعالجة ظاىرة السكن العشوائي بمتوسط حسابي يبمغ )

 (.0.68مساٍو لـ )

 

 النسبية لمتغيرات الدراسة واالىمية المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط( 16) الجدول

 انوسط انحسبثٌ انتسهسم
االنحراف 

 انًعَبرً
 ترتَت االهًَخ االهًَخ اننسجَخ

انتخطَط 

 االستراتَجٌ
 انثبنٌ 75% 0.68 3.76

 األول %82 0.584 4.1 انسكن انعشوائٌ

 خالصخ يتغَراد انجحث

 %79 االهًَخ اننسجَخ 3923 انوسط انحسبثٌ
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 الثالثالمبحث  

 البحثاختبار فرضيات  
التخطيط االستراتيجي وظاىرة  بين العالقة ونوع ,طبيعة عمى التعرف في المبحث ىذا ييتم 

 االحصائية الحزمة بواسطة البسيط رتباطاال فرضية اختبار خالل من وابعادىما السكن العشوائي

(SPSS.V.27),  ًالسكن ظاىرة في ب بعادهالتخطيط االستراتيجي  تأثير مدى قياس عن فضال 

 ,(AMOS.V.26) االحصائية لمحزمة الييكمية المعادلة نمذجة اعتماد خالل من العشوائي

 :اآلتي النحو عمى ذلك بيان ويمكن

 فرضية االرتباط -اواًل:
التخطيط االستراتيجي وظاىرة السكن  بين ارتباط عالقة اختبار الفرضية ىذه تتناول 

 (106) من مكونة لعينة االرتباط مصفوفة تبني خالل من منيما كل ابعاد وبين العشوائي

 من اقل( .Sig) معنوية مستوى وعند ,الديوانية محافظة في العمراني التخطيط مديرية موظفي

 الحكم يتم ىذا عن فضالً  ,الجدولية من كبرأ المحسوبة( T) قيمة أن عمى يدل مما( 0.01)

 &Agunbiade) تدرج اعتماد خالل من االرتباط معامالت وقوة نوع عمى

Ogunyinka,2013: 314): 

 التحميل في الداخمة المتغيرات بين االرتباط وقوة نوع معيار( 17) الجدول

 قىج االرذثاغ درجح االرذثاغ

 قىَح جذا   90.-1.00

 قىَح 70.-90 .

 مؼرذل 50.- 70.

 مىخفط 30.-50.

 جذا   مىخفط 00.-30.

Source: Agunbiade ،Dawud Adebayo & Ogunyinka ،Peter I. ،2013 ،" Effect of 

Correlation Level on the Use of Auxiliary Variable in Double Sampling for 

Regression Estimation " Open Journal of Statistics، NO. 3،  ،p.p 314. 



  

 

 85 الفصل الثالث/ المبحث الثالث اختبار فرضيات البحث
 داللة ذاتموجبة  ارتباط عالقة وجود) عمى الفرضية ىذه تنص: األولى الرئيسة الفرضية

 (العشوائي السكن وظاىرة االستراتيجي التخطيط بين معنوية احصائية

( وجود ارتباط معنوية لمتخطيط االستراتيجي في ظاىرة السكن 18تبين نتائج الجدول ) 

( بعالقة منخفضة Agunbiade et al.,2013)تمثمت قوة االرتباط حسب تدرج  إذ ,العشوائي

 ,(0.95مقداره ) اي بمستوى ثقة ,(0.05وعند مستوى معنوية ) ,(0.234مقدارىا ) نوعا ما

يتسنى ليا  أن أجليتحتم عمى العينة المبحوثة االىتمام بتطوير قدرات العاممين من  أنو إلىليبين 

وضع الخطط المناسبة لمعالجة ظاىرة السكن  أجلفكار والحمول من األ أفضلوتقديم  ,بناء

 :اآلتي في تتمثل فرعية فرضيات عدة الفرضية ىذه من وتتفرع ,العشوائي

 داللة ذاتموجبة  ارتباط عالقة وجود) عمى الفرضية ىذه تنص: األولى الفرعية الفرضية

 ,العمرانية الجوانبوظاىرة السكن العشوائي بأبعادىا ) ,الرؤية االستراتيجية بين معنوية احصائية

 .(السياسية والجوانب ,االقتصادية والجوانب ,االجتماعية والجوانب

 احصائية داللة ذات طردية ارتباط عالقة وجود (18) الجدول في الواردة النتائج اسفرت 

 منخفضة نوعا ما وبدرجة و ,(0.237) قدرىا العشوائي السكن وظاىرة االستراتيجية الرؤية بين

الخطط  بدعم ىتمامتوجيو العاممين عمى اال إلىليشير  ,(0.05) من اقل معنوية مستوى عند

بينما بمغت قوة االرتباط تجاه  ,معالجة ظاىرة السكن العشوائي أجلاالستراتيجية وتطويرىا من 

( تجاه االىتمام 0.717) إلى( تجاه الجوانب السياسية 0.224ابعاد ظاىرة السكن العشوائي من )

 .بالجوانب االجتماعية

 داللة ذاتموجبة  ارتباط عالقة وجود) عمى الفرضية ىذه تنص: الثانية الفرعية الفرضية

 ,العمرانية الجوانبالرسالة االستراتيجية وظاىرة السكن العشوائي بأبعادىا ) بين معنوية احصائية

 .(السياسية والجوانب ,االقتصادية والجوانب ,االجتماعية والجوانب
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 احصائية داللة ذات طردية ارتباط عالقة وجود (18) الجدول في الواردة النتائج أظيرت 

 عند معتدلة وبدرجة و ,(0.700) قدرىا العشوائي السكن وظاىرة ,االستراتيجيةالرسالة  بين

ليبين اىتمام العينة المبحوثة بتطوير رسالة استراتيجية ىادفة  ,(0.01) من اقل معنوية مستوى

 ,الحد من الجوانب العمرانية واالجتماعية أجلاالىتمام بمعالجة ظاىرة السكن العشوائي من  إلى

والتأثير عمى دخل  ,تفاقم وزيادة السكن العشوائي إلىوالسياسية التي تؤدي  ,واالقتصادية

( تجاه 0.196بينما بمغت قوة االرتباط تجاه ابعاد ظاىرة السكن العشوائي من ) ,المواطنين

 .( تجاه االىتمام بالجوانب االجتماعية0.698) إلىالجوانب االقتصادية 

 داللة ذاتموجبة  ارتباط عالقة وجود) عمى رضيةالف ىذه تنص: الثالثة الفرعية الفرضية

 الجوانبوظاىرة السكن العشوائي بأبعادىا ) ,االستراتيجية األىداف بين معنوية احصائية

 .(السياسية والجوانب ,االقتصادية والجوانب ,االجتماعية والجوانب ,العمرانية

 احصائية داللة ذات طردية ارتباط عالقة وجود (18) الجدول في الواردة النتائج يالحظ من 

منخفضة نوعا  وبدرجة و ,(0.303) قدرىا العشوائي السكن وظاىرة االستراتيجية األىداف بين

استراتيجية  أىدافليبين اىتمام العينة المبحوثة بتطوير  ,(0.05) من اقل معنوية مستوى عند ما

 إلىاعية والسياسية التي تؤدي معالجة ظاىرة السكن العشوائي لمعالجة الجوانب االجتم إلىىادفة 

بينما بمغت قوة االرتباط تجاه ابعاد ظاىرة السكن العشوائي  ,زيادة السكن العشوائي في الحافظة

 .( تجاه االىتمام بالجوانب العمرانية0.799) إلى( تجاه الجوانب االجتماعية 0.240من )
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 االرتباط عالقة مصفوفة( 18) الجدول
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         1 انرؤٍخ االستراتَجَخ

610. انرسبنخ االستراتَجَخ
**

 1        

االستراتَجَخ األهذاف  .653
**

 .749
**

 1       

865. انتخطَط االستراتَجٌ
**

 .881
**

 .903
**

 1      

486. انجوانت انعًرانَخ
**

 .680
**

 .799
**

 .933
**

 1     

717. انجوانت االجتًبعَخ
**

 .698
**

 .240
*
 .610

*
 .622

**
 1    

329. انجوانت االقتصبدٍخ
**

 .196
*
 .428

**
 .363

**
 .523

**
 .647

**
 1   

انسَبسَخانجوانت   .224
*
 .219

*
 .333

**
 .285

**
 .361

**
 .458

**
 .758

**
 1  

237. انسكن انعشوائٌ
*
 .700

**
 .303

**
 .234

*
 .782

**
 .837

**
 .883

**
 .774

**
 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

لمتخطيط االستراتيجي  ير معنويوجود تيثتنص ىذه الفرضية عمى )الفرضية الرئيسة الثانية: 

واالىداف االستراتيجية( في ظاىرة السكن  ,والرسالة االستراتيجية ,)الرؤية االستراتيجية بإبعاده

 ,والجوانب االقتصادية ,والجوانب االجتماعية ,العشوائي المتمثمة في )الجوانب العمرانية

 .والجوانب السياسية(

وجود تأثير معنوية لمتخطيط  إلى( 9( والمستعرضة في الشكل )19تبين نتائج الجدول )

زيادة التخطيط االستراتيجي بمقدار وحدة واحدة  أن إذ ,االستراتيجي في ظاىرة السكن العشوائي

( وبنسبة خطأ معياري مساوية لـ 0.564معالجة ظاىرة السكن العشوائي قدره ) إلىيؤدي 

اىتمام العينة المبحوثة بوضع خطط  أنليظير  ,(6.878( وبقيمة حرجة مقدارىا )0.082)

 إلىيؤدي  األمراستراتيجية مدروسة بشكل دقيق ويتناغم مع اسباب السكن العشوائي فان ىذا 
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 ,ئي المنتشرة في المحافظة والتي تتعمق بمعالجة الجوانب )العمرانيةمعالجة ظاىرة السكن العشوا

 والسياسية(. ,واالقتصادية ,واالجتماعية

 
 ( االنموذج القياسي لتيثير التخطيط االستراتيجي في ظاىرة السكن العشوائي9الشكل )

 

( من القضايا 0.318التخطيط االستراتيجي اسيم في تفسير ) أن( 19بينت نتائج الجدول ) 

التي تعالج ظاىرة السكن العشوائي ليظير اىتمام العينة المبحوثة بتطوير خطط استراتيجية كفيمة 

تطوير قدراتيا  إلىحاجة العينة المبحوثة  إلىبمعالجة السكن العشوائي في المحافظة ليشير 

 (.0.682بمقدار )

 الوزان المعيارية لتيثير التخطيط االستراتيجي في ظاىرة السكن العشوائي( ا19الجدول )

 مسار االنحدار
التقديرات 
 المعيارية

الخطي 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 قيمة
R2 

االحتمالية 
(P) 

نوع 
 التيثير

التخطيط 
 االستراتيجي

<--- 
ظاىرة 
السكن 
 العشوائي

 معنوي *** 0.318 6.878 0.082 0.564
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 األول المبحث
 االستنتاجات

وظاىرة  ,ذات داللة احصائية معنوية بين التخطيط االستراتيجيموجبة وجود عالقة ارتباط  .1

التخطيط االستراتيجي  أللياتالمعنية نظمات امكانية استثمار الم إلىليشير  ,السكن العشوائي

 والسياسي. ,واالقتصادي ,واالجتماعي ,معالجة السكن العشوائي العمراني أجلالمناسبة من 

اىتمام  أنليبين  ,تأثير معنوي لمتخطيط االستراتيجي في ظاىرة السكن العشوائي وجود .2

والرسالة  ,المعنية بتحسين خططيا االستراتيجية المتعمقة )بالرؤية االستراتيجيةنظمات الم

 ,والجوانب االجتماعية ,معالجة الجوانب العمرانية أجلتراتيجية( من واالىداف االس ,االستراتيجية

 والجوانب السياسية. ,والجوانب االقتصادية

المعنية لرؤية استراتيجية واضحة كفيمة بتحقيق الطموحات نظمات المافرزت النتائج امتالك  .3

المجتمع الداخمية ية ؤ لتحسين ر  ,الذي يستوجب توفير االليات المناسبة األمر ,المستقبمية

 والخارجية عمى حٍد سواء.

المعنية لخبرات متخصصة كفيمو بتحسين رسالتيا نظمات بينت النتائج امتالك الم .4

والعممية التي تتوافق مع  ,مما يتطمب منيا تحديد رسالتيا وفقا لممعايير العممية ,االستراتيجية

 متطمباتيا ومعاييرىا.

 أىدافمن خالل بناء  ؛مد البعيدأىدافيا عمى أتحقيق  إلىالمعنية نظمات تسعى الم .5

 استراتيجية واضحة ومحفزة لقدرات وميارات العاممين.

 ؛مامياأوتطوير واستثمار الفرص المتاحة  ,المعنية عمى االىتمام بتنميةنظمات تركز الم .6

 مما يتطمب منيا بناء خطط عمرانية ىادفة لمعالجة النقص في دور السكن.
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مما يتطمب منيا تحسين  ؛المعنية بمعالجة ارتفاع معدالت النمو السكاني نظماتتيتم الم .7

 ومجاري( الكفيمة بمعالجة ظاىرة السكن العشوائي. ,كيرباء ,الخدمات من )ماء

مما يتطمب منيا مواكبة  ؛المعنية عمى معالجة البنى التحتية لممدينة منظماتتحرص ال .8

 محافظة.الحاجات الفعمية لمعوامل االقتصادية في ال

وضوابط وتشريعات مناسبة لردع ظاىرة  ,وانظمة ,المعنية بوضع قوانيننظمات تيتم الم .9

 مما يتطمب منيا تحسين الدور الرقابي في مختمف دوائرىا الفرعية. ؛السكن العشوائي
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 المبحث الثاني

 التوصيات
ضمان  أجلالمعنية عمى بناء صورة ذىنية واضحو من  نظماتتحرص الم أنضرورة  .1

من خالل توفي  الرقي الحضاري مقارنة في باقي البمدان المجاورة إلىرفاىية المجتمع والوصول 

 .كافة الخدمات

ببناء رسالة واضحة لممساحات الجغرافية غير المعنية نظمات تيتم الم أنضرورة    .2

من خالل استغالل  المستغمة مما يسمح ليا بخدمة المجتمع وتحقيق رفاىيتو عمى االمد البعيد

 .تمك المساحات في بناء الدور السكنية ذات الكمفة الواطئة 

استراتيجية واقعية يسيل عمى  أىدافوضع  إلىالمعنية  نظماتتسعى الم أنضرورة  .3

 اممين والمتجاوزين تطبيقيا لتالفي ظاىرة السكن العشوائي قدر االمكان.الع

المعنية عمى معالجة الجوانب العمرانية التي تمثل احد نظمات تحرص الم أنضرورة  .4

التي  لألراضيالسكن العشوائي وذلك من خالل اجراء دراسات عمرانية  إلىاالسباب التي تؤدي 

 بر شريحة من المجتمع.يتم بناء المصانع عمييا لخدمة اك

المعنية عمى الحد من التمكؤ في الجوانب االجتماعية من  نظماتتحرص الم أنضرورة   .5

خالل ايجاد بدائل تمويل اخرى واالعتماد عمى االليات المناسبة التخاذ القرارات الالزمة لوقف 

وذلك من خالل توفير الخدمات وفرص العمل ومنح القروض  المدينة إلىاليجرة من الريف 

 .الميسرة لتوقف اليجرة 

المعنية قاعدة بيانات دقيقة  كفيمة بتحديد العوائل ذوي  نظماتالم امتالكضرورة  .6

لك من خالل ذ ويكون وتحسين دخل ومستوى المعيشة لدييم  ,االحتياجات الخاصة والمتضررة

 ذات العالقة  نظماتمالتنسيق المشترك مع باقي ال
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المعنية عمى معالجة حاالت ارتفاع العجز السكاني من  نظماتتحرص الم أنضرورة  .7

 خالل توفير دور سكنية واطئة الكمفة  لمعوائل ذات الدخل المحدود )الفقيرة (

المعنية بمعالجة االزمات والكوارث التي تصيب المنازل في  نظماتضرورة اىتمام الم .8

عن طريق تعويض المتضررين  ردع حالة السكن العشوائي قدر االمكان أجلالمحافظة من 

 .وتوفير السكن البديل

المعنية عمى التنسيق بين االنشطة والدوائر الخاصة نظمات تحرص الم أنضرورة  .9

ضمان تقديم خدمات ذات جودة وموضوعية عالية لممواطنين تسيل عمييم  أجلمن  باإلسكان

 .كيل الجان المختصة في ىذا الشأن والدوائر ذات العالقةمن خالل تش حياتيم اليومية
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 تسويقادارة  أثير عبد االمير حسوني أ. د. 2
 معرفةادارة  فراس عدنان عباسأ. د.  3
 ادارة استراتيجية ا.م . د. جواد محسن راضي 4
 ادارة انتاج وعمميات ا. م. د. بشرى عبد الحمزة عباس 5
 ادارة تسويق ا.م . د. حسين فالح ورد 6
 ادارة معرفة . د. سناء جواد كاظم ا.م 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 المالحق
 (2الملحق )

 المق ابالت التي اجراها الباحث

 الجية التي تمت مقابمتيا ىدف المقابمة
تاريخ 
 المقابمة

 ت اليوم

معرفة دور الدائرة في معالجة شحة مياه 
معوقات مد  أىمالشرب والوقوف عمى 

شبكات مياه الشرب في المناطق غير 
العشوائيات المنتشرة في  المخدومة بمافييا

مركز المحافظة وماىي الحمول المستقبمية 
 لدى الدائرة 

 مدير ماء الديوانية

ٕٖ/ٔ/
ٕٓ

ٕٕ
 

 1 األحد

لموقوف عمى الدور الميم لصندوق اإلسكان 
في معالجة ظاىرة السكن العشوائي من 
خالل منح القروض بدون فوائد وبأقساط 

 ميسرة

مدير صندوق االسكان فرع 
 القادسية

ٕٖ/ٔ/
ٕٓ

ٕ
 

 2 األحد

ألجل معرفة المعوقات التي تواجو الدائرة 
في إكمال شبكات مياه الصرف الصحي في 
المناطق الغير مخدومة بما فييا العشوائيات  
وماىي الخطط المستقبمية لدى الدائرة حول 

 ذلك  االتجاه 

 مدير مجاري الديوانية

ٕ٢/ٔ/
ٕٓ

ٕٕ
 

 3 الثالثاء

ىو دور الدائرة في معالجة ظاىرة السكن  ما
العشوائي والمتجاوزين عمى الساحات أو 
األمالك العامة وكيفية التعامل معيا وىل 
لدى الدائرة رؤى مستقبمية ألجل وضع 

 حمول مناسبة 

معاون مدير التخطيط 
 العمراني

ٕ٢/ٔ/
ٕٓ

ٕٕ
 

 4 األربعاء



  

 

 المالحق

لمعرفة عمل الدائرة ودورىا الفعال في 
متابعة انجاز المشاريع بما فييا السكنية 
ومسح األراضي السكنية والمساىمة في 

 وضع التصميم األساسي 

 مدير تخطيط ومتابعة الديوانية

ٕ٢/ٔ/
ٕٓ

ٕٕ
 

 5 األربعاء

الوقوف عمى الدور الذي تؤديو  أجلمن 
الدائرة كونيا معنية ببناء المجمعات السكنية 
والدور السكنية ذات الكمفة الواطئة والخطط 
المستقبمية لدى الدائرة من أجل تحجيم 
 ظاىرة السكن العشوائي في مركز المحافظة 

 مدير إسكان الديوانية

ٕ٢/ٔ/
ٕٓ

ٕٕ
 

 6 الخميس

 

 

 

 

 

  



  

 

 المالحق
 (3الملحق )

 التعميم العالي والبحث العممي وزارة   
 جامعة القادسية            

 كمية االدارة واالقتصاد / قسم ادارة االعمال
 استمارة استبيانم / 

 ....../ة الفاضل/ة ........السيدحضرة 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ........

 ومة .......................قياس المتغير المعتمد إلنجاز بحثنا الموس أداةنضع بين ايدكم 

بحث )دور التخطيط االستراتيجي في معالجة ظاىرة السكن العشوائي في مدينة الديوانية: 
تحميمي آلراء عينة من االدارات العميا والوسطى في دوائر وزارة االعمار واالسكان والبمديات 

وىي جزء من متطمبات برنامج دبموم عالي في التخطيط  (,العامة في مركز محافظة الديوانية
 االستراتيجي في ادارة االعمال التي يروم الباحث الحصول عمييا.

نتقدم لكم بوافر الشكر واالمتنان سمفا ألنكم ستخصصون جزء من وقتكم الثمين ل جابة  أننود 
ية نظركم. بما يتفق ( امام الخيار الذي يعبر عن وج √عمى فقراتيا وذلك بوضع عالمة ) 

نتائج وتوصيات قيمة تخدم الواقع  إلىومواقفكم الصريحة التي سيكون ليا االثر البالغ لموصول 
 بناء بمدنا الحبيب. أجلوتساىم في استشرافو من 

 ولكم منا فائق التقدير واالحترام داعين لكم بدوام الموفقية والنجاح ......

 
 المشرف العممي                                الباحث                          

 العمراني                                  أ. د. حامد كاظم متعب الشيباويجودة عالء زرزور 
 

 
  



  

 

 المالحق
 األولالجزء 

 معمومات عامة

 ( في المكان المناسب √يرجى وضع عالمة )  التفاصيل

 ذكر                                      انثى          الجنس

 اعزب                متزوج             غير ذلك         الحالة االجتماعية

 العمر
   41 – 34            33 – 26            فأقل 25 – 18  

 فأكثر 50            49 – 42 

 مستوى التعميم
 بكالوريوس                دبموم عالي              ماجستير

 دكتوراه

 عدد سنوات الخدمة
  10 – 6               5 – 1سنة             1اقل من 

 فاكثر 20              20 – 16              15 – 11

 

 
 
 
 

  

  

   

   

  

   
 

   

   



 

 

 الجزء الثاني
 البحثمتغيرات 

وىو مزيج من اإلجراءات المخطط ليا وسرعة  :المتغير المستقل : التخطيط االستراتيجي
القرارات المتعمقة بالتكيف مع اإلنجازات الجديدة والتصرف الجديد في مجال المنافسة 

(Kools,2020). 

 انفقراد د
تفق ا

 تًبيب
 يحبٍذ اتفق

ال 

 اتفق

ال اتفق 

 تًبيب

تكون عمييا المنظمة مستقبال في افكار وعقول  أن: تمثل الصورة الذىنية التي ينبغي الرؤية االستراتيجية
 (.Abdel-Basset,2018الزبائن والمتعاممين )

1 
رؤية استراتيجية واضحة ومحددة  تمتمك المنظمة 

 لمطموح المستقبمي.
     

2 
رؤيتيا لممجتمع الداخمي عن تعمن المنظمة 

 والخارجي عمى السواء.
     

3 
المنظمة لمحصول عمى صورة ذىنية جيدة  تسعى

 الرقي إلىلوصول وا من أجل رفاىية المجتمع
 الحضاري

     

4 
نحو عممية التغيير االداري المنظمة تقود رؤية 

 المخطط ليا مسبقًا  األىدافتحقيق 
     

اإلطار المميز لممنظمة عن غيرىا من المنظمات األخرى من حيث مجال نشاطيا : الرسالة االستراتيجية
 (.Du et al.,2021ومنتجاتيا وزبائنيا وأسواقيا )

1 
تمتمك المنظمة خبرات متخصصة لتحديد رسالتيا 

 وفقا لمعايير عممية 
     

2 
تغطي رسالة المنظمة مساحات جغرافية واسعة 

 تسمح ليا بخدمة المجتمع وتحقيق رفاىيتو 
     

3 
طار يتميز  بانيا محددة ب المنظمةتصنف رسالة 

 والتميزمن خالليا العاممين باإلبداع 
     



 

 

4 
بأعداد رسالتيا بشكل متوازن وفق منظمة تقوم ال

 لخدمة المجتمع.المتاحة االمكانيات 
     

االمد البعيد )صبرينة : النياية العامة التي ترغب المنظمة في تحقيقيا عمى االستراتيجية األىداف
 (2021وليمى,

تسعى المنظمة إلى تحقيق أىدافيا عمى المدى  1
 البعيد

     

      تكون واقعية وقابمة لمتطبيقمنظمة ال أىداف 2

3 
محفزة لقدرات وميارات  المنظمة أىدافتكون 

التطوير وتحسين مستوى  أجلالعاممين من 
 الخدمة المقدمة.

     

تحقيق اىدافيا في ضوء  إلى المنظمة تسعى  4
 االمكانيات المتاحة لدييا.

     

المستقرات التي يسكنيا متجاوزون يستبيحون الحقوق , وىي  : السكن العشوائيالمتغير المعتمد 
األرض لغرض االستفادة منيا, واستثمارىا, والسكن عمييا, والتي تعود ممكيتيا ويستولون عمى 

 .(Dixon,2019إلى الممكية الخاصة )

 انفقراد د
تفق ا

 تًبيب
 يحبٍذ اتفق

ال 

 اتفق

ال اتفق 

 تًبيب

 انخذماخ انمخططح وانمصممح نرحسُه انىظغ انمؼاشٍ نهمىاغىُه إنً: ذشُز انعوايم انعًرانَخ

 9(2011إسماعيل,)

1 
وجود تخطيط عمراني ىادف منظمة إلى افتقار ال

 لمعالجة النقص في دور السكن
     

2 
ضعف االىتمام بتنمية وتطوير واستثمار الفرص 

 المتاحة امام الجيات المعنية
     

3 
اجراء دراسات عمرانية  إلىإفتقار المنظمة 

 لألراضي التي يتم بناء المصانع عمييا
     

4 
لتمميك االراضي لممواطنين,  افتقار المنظمة 

 وعدم استثمارىا في اعمال اخرى
     

 (21129واوسان هذي انمىاغق )انشَه، : انسماخ انخاصح تمجرمغانعوايم االجتًبعَخ



 

 

1 
الخدمات ارتفاع معدالت النمو السكاني وضعف 

 )ماء, وكيرباء, ومجاري( من 
     

2 
االستثمارات السكنية وبناء التمكؤ في جدوى 

 المجتمعات في المدن المزدحمة
     

3 
تخاذ االليات المناسبة إل إلى المنظمة افتقار 

 إلىالقرارات الالزمة لوقف اليجرة من الريف 
 المدينة

     

4 
ايجاد بدائل تمويل اخرى  إلى المنظمة افتقار 

وعدم االعتماد عمى المصرف العقاري وصندوق 
 معالجة ىذه الحالة أجلاالسكان من 

     

ىرشز : انمىاغق انؼشىائُح تاوخفاض مسرىي انمؼُشح وذذوٍ انىظغ اإلقرصادٌ كما ذانعوايم االقتصبدٍخ

 (21119فُها انثطانح )إسماػُم،

1 
 أوضعف الحالة المادية نتيجة عدم وجود عمل 

 أي دعم مادي من قبل الحكومة
     

2 
معالجة البنى التحتية   إلى إفتقار الحكومة 

لممدن لكي تواكب الحاجة الفعمية لالقتصاد 
 العالمي.

     

3 
الجيات المعنية لقاعدة بيانات كفيمة  تالكمعدم إ

بتحديد العوائل ذوي الحاجات الخاصة 
 والمتضررة.

     

4 
ارتفاع العجز السكاني نتيجة زيادة عدد االسر 

 وعدم توفير دور السكن المناسبة
     

انجهاخ االدوار انزقاتُح وانقىاوُه واالوظمح وانعىاتػ وانرشزَؼاخ انرٍ ذعؼها : انسَبسَخانعوايم 

 (21129،انثذَزٌ) انمس ونح

ػهً  ظؼف انذور انزقاتٍ نهحكىمح انمزكشَح 1

 مخرهف دوائز انذونح 
     

انقىاوُه واالوظمح وانعىاتػ  إنًاالفرقار  2

 نظاهزج انسكه انؼشىائٍ وانرشزَؼاخ انزادػح 
     

وانحزوب وانكىارز انطثُؼُح االسماخ ذشاَذ  3

 انمجرمغ انرٍ ذزكد اشار كثُزج ػهً
     

ظؼف انرىسُق تُه االوشطح وانذوائز انخاصح  4

 تاإلسكان
     

 



 

 

Abstract 

The purpose of current research is to identify role of strategic planning 

represented by (strategic vision, strategic message, and strategic 

objectives) in addressing phenomenon of random housing in city center 

of Diwaniyah represented by (urban aspects, social aspects, economic 

aspects, and political aspects), and accordingly a tool was used 

questionnaire in order to show measuring level of availability of research 

variables in a sample of workers who numbered (106) in Directorate of 

Urban Planning and some service departments represented by 

departments (water, sewage, housing, housing fund and Department of 

Planning and Follow-up) in governorate of  Diwaniyah directly related to 

title of our research above, and in order to detect Regarding nature of 

results that study seeks to achieve, it is necessary to use a set of statistical 

tools, which were represented by (normal distribution, structural 

modeling equation, Cronbach’s alpha coefficient, arithmetic mean, 

standard deviation, Pearson correlation coefficient, and regression 

coefficients that were extracted by (AMOS.V.26), and accordingly, 

results of research showed existence of a significant correlation and 

impact of strategic planning in addressing phenomenon of slums. J, and 

perhaps most important findings of research were need for concerned 

institution to be keen on building a clear mental image in order to ensure 

well-being of society and access to civilized advancement compared to 

rest of neighboring countries9 

Keywords: strategic planning, informal housing, strategic vision, 

strategic mission, and strategic objectives9 
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