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 شكر وعرفان ... 
الحمد هلل نحمده ونشكره عمى اتمام النعمة ودوام الصحة, والصالة والسالم عمى رسول اهلل محمد 

 بن عبداهلل وعمى ال بيتو الطيبين الطاىرين.  

بإكمال ىذا الجيد المتواضع ال يسعني إال ان اقدم عظيم  بعد ان من اهلل سبحانو وتعالى عمي   
 بحثيعمى  وألشرافشكري ووافر امتناني الى استاذي الفاضل )االستاذ الدكتور احسان دىش( 

من مالحظات قيمة كان ليا  هسعة صدره وتوجيياتو السديدة طوال فترة الكتابة ولما ابداعمى و 
ميع جوانبو بالمادة العممية القيمة , فاسأل اهلل تعالى ان واغناء ج البحثاالثر الكبير في انجاز 

كما اتقدم بالشكر الجزيل  أتمني لو مزيدًا من العطاء والتقدم .و يمن عمية بدوام الصحة والعافية 
السيد عميد كمية االدارة واالقتصاد المحترم والى السيد المعاون العممي ب متمثمة الكمية الى عمادة

من  هة قسم ادارة االعمال والسيد رئيس لجنة الدراسات العميا في القسم لما ابدو والى السيدة رئيس
دعم مستمر لممسيرة العممية في الكمية ولمساندتيم الدائمة لطمبة الدراسات العميا فميم مني جزيل 

 الذين ةالشكر واالمتنان . كما اتقدم بالشكر والعرفان الى جميع اساتذتي  في المرحمة التحضيري
فاضوا عمينا من عموميم الغزيرة وكان لنا شرف الدراسة عمى ايدييم . والشكر موصول الى ا

بدائيم إل والمقوم العممي والمغوي لمبحثالسادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة المحترمون 
إال قوة ورصانة . كما اتقدم بالشكر الجزيل الى جميع اساتذة  القيمة والتي ال تزيده المالحظات

االدارة واالقتصاد والى موظفي سكرتارية قسم ادارة االعمال والى موظفي الشؤون العممية كمية 
 عبدالمةواحمد  محمد ومكتبة الكمية . وشكري واعتزازي وتقديري الى كل زمالء الدراسة ) اثير

 وعمي ركالة وعمي عبد وسعد جعاتي وسعد شمالر حسين وسام وختام يوسف ىاديواحمد 
 واالمتنان فميم مني وافر الشكر لمساندتيم لي ( شاكر وياسر نجم حسن ومحمدالحسين ومحمد 

  . وأتمنى ليم دوام الموفقية والنجاح

 

حرحيم فمي

 ج



 

 

 المستخمص

وضع الحمول العممية السممية والكفيمة بمعالجة ازمة السكن في  إلىييدف البحث الحالي    
محافظة الديوانية من خالل تشخيص واقع ادارة ازمة السكن فييا ووضع االسبقيات الالزمة لمتعامل 
مع االزمة وتحقيق الجدوى من تنفيذ المشاريع السكنية من قبل الجية القائمة عمى ادارة قطاع 

(  مشاريع 7مد البحث عمى منيج دراسة الحالة وشممت عينة البحث )السكن في المحافظة. اعت
مجمعات سكنية منتشرة في مركز واقضية ونواحي محافظة الديوانية فضاًل عن دائرة اسكان الديوانية 
. كما اجرى الباحث المقابالت المعمقة مع مدير ومعاون دائرة اسكان الديوانية ومع الميندسين 

مجمعات السكنية ومسؤولي وحدتي التخطيط والمشاريع في الدائرة. وتم توجيو المقيمين لمشاريع ال
مجموعة من االسئمة غير المييكمة ليم. وقام الباحث بالتعرف عمى آراء أفراد العينة حول واقع وجود 
المقومات الضرورية لإلدارة الناجحة الزمة السكن في دائرة اسكان الديوانية من خالل استمارة 

 تي وزعت عمى العينة المذكورة .الفحص ال

العديد من االستنتاجات كان من أبرزىا وجود اىتمام واسع من قبل الجية  إلىوتوصل البحث 
القائمة عمى ادارة ازمة السكن في المحافظة بعممية التنبؤ المستمر بنسبة النمو الطبيعي والميكانيكي 

فظة، فضاًل عن توفر قاعدة بيانات واسعة عن مقدار الحاجة السكنية الحالية لمسكان في المحا
والمستقبمية. كما توصل الباحث الى ان دائرة االسكان تفتقر الى بعض االسس والقواعد الخاصة 
يجاد  بإدارة ازمة السكن والى عدم وجود وسائل لتحفيز السكان عمى اليجرة من الريف الى المدنية وا 

 ى لتمويل السكن غير المصرف العقاري وصندوق االسكان. وسائل اخر 

اما ابرز التوصيات التي خرج بيا البحث فقد تمحورت حول ضرورة العناية بالتخطيط القطاعي    
والمكاني لممناطق السكنية، وتوفير وسائل اتصال مالئمة تساعد عمى تحفيز السكان وتشجيعيم نحو 

دية المنفذة في المحافظة، مع ضرورة اشراك ذوي السكن في المجمعات السكنية العمو 
 االختصاصات االدارية في ادارة قطاع االسكان وعدم االقتصار عمى الكوادر اليندسية فقط.   
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 مقدمة

تعد ازمة السكن واحدة من اىم االزمات التي تواجو الدول والمجتمعات اليوم وتكاد تكون ازمة    
عامة ال يخمو بمد منيا، غير ان خطورة ىذه االزمة تتأثر بالعديد من المتغيرات والظروف السيما 

 االقتصادية والسياسية والجغرافية والعمرانية والفنية .

وبرزت الى السطح في العقود الثالثة االخيرة ، حتى اخذت تنحو منحًا  وقد تفاقمت ىذه االزمة    
اخرًا تميز بالتعقيد والتشابك مما ولد القناعات باحتمال فقدان السيطرة عمى ىذه االزمة واتجاىاتيا 

 المستقبمية االمر الذي يحتم االىتمام بإدارتيا بطريقة عممية ومينية . 

ي عانت من تداعيات ازمة السكن ولعل السبب في ذلك يعود  يعد العراق احد البمدان الت   
لمظروف الفريدة التي مر بيا كالحروب المتوالية التي تعرض ليا والحصار االقتصادي والتغيرات 

م وما خمفتو من مؤشرات سمبية عمى 2223السياسية واألمنية واالجتماعية التي حدثت بعد عام  
 وازدياد اعداد الميجرين والنازحين وغيرىا كثير.  الواقع العراقي كظيور العشوائيات

ىذا الموضوع استمزم من الكتاب و الباحثين الخوض في غماره كونو مادة عممية ومشكمة واقعية    
تستوجب البحث والدراسة ، فكانت ىنالك جيود كبيرة من قبل الكثير من الباحثين في ىذا المضمار 

محافظة الديوانية ، ومن اجل ذلك جاء ىذا البحث لكي يسمط  لكنيا كانت محدودة جدًا عمى مستوى
 الضوء عمى ابعاد ىذه االزمة ومن ثم كيفية مواجيتيا باعتماد المنطق العممي واإلداري السميم .  

منيجية البحث وبعض الفصل األول ، تناول  ةفصول رئيس ةأربع البحث الحالي تضمن   
البحث وركز فييا الباحث عمى الدراسات المحمية التي الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع 

الضوء عمى  فيو الباحث سمطفقد خصص لمجانب النظري و  ا الفصل الثانيم  أ .تناولت ازمة السكن
إلدارة ازمة السكن ضمن ثالثة مباحث تناول المبحث االول مفيوم األزمة األسس النظرية والمعرفية 

فيما تناول المبحث الثاني مفيوم ادارة األزمة ومراحميا ،  وأسبابيا ، وخصائصيا ، وأبعادىا ،
بعادىا ،  ومتطمبات التعامل معيا ، وتطرق المبحث الثالث الى مفيوم ازمة ألسكن وأسبابيا ، وا 

مباحث عرض لمبحث من خالل ثالثة العممي اإلطار  لتوضيحالفصل الثالث  وجاء .ومؤشراتيا
ة اسكان الديوانية ، فيما جاء المبحث الثاني ليوضح اختبار عن دائر  ةالمبحث االول نبذة تعريفي
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الفروق بين استجابات دوائر الميندس المقيم ، اما المبحث الثالث فجاء ليشخص واقع ادارة ازمة 
  السكن في محافظة الديوانية .

التوصيات التي جاء ىم أو  لعرض ابرز استنتاجات البحثالفصل الرابع وأخيرا خصص الباحث    
 بيا لمخروج  بحصيمة عممية  سميمة وناجحة إلدارة ازمة السكن في محافظة الديوانية  .

 

 

 

 

 

 

 الباحث       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انفصم االول

 املنهجً نهبحثاالطار 
 املبحث االول : منهجية البحث  

 املبحث الثاني : بعض الدراسات السابقة   
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 المبحث االول 

 البحثمنيجية 

 توطئة.

            هالمنشود االىدافالطريق االقصر واألسمم لموصول الى  البحثتمثل منيجية     
  كما انيا تمثل مجموعة االجراءات الذىنية التي يمتمكيا الباحث مقدمَا  ، (7: 1977 ،)بدوي

الى حقيقة المادة التي يستيدفيا                 من اجل التوصل ،لعممية المعرفة التي سيقبل عمييا
 . (115: 2222)بدوي، 

ا مشكمة البحث جرت العادة ان تتضمن منيجية االبحاث العممية عدد من الفقرات الرئيسة منيو     
وحدوده الزمانية والمكانية العممي ووسائل جمع البيانات  ومنيجو وعينتو وفرضياتو وأىميتو وأىدافو

 . هالباحث في الفقرات ادنا وِ وىذا ما سار عميوالوسائل االحصائية لمبحث 

 البحثمشكمة أوال: 

، تداعيات ازمة السكنالديوانية واحدة من مدن العراق التي عانت وما زالت تعاني محافظة تعد      
) دائرة اسكان الديوانية ومن خالل البيانات المتوفرة لدى  العممية خبرتومن خالل الحظ الباحث  وقد

د وجو  عنوسائل االعالم المسموعة والمقروءة والمرئية  تقارير هما تذكر فضاًل ع(( 3الحظ الممحق )
ن اغمب القائمين كما الحظ با، ت في السنوات االخيرة تفاقمازدادت و  في المحافظة حادة ازمة سكن

 يركزون في التعامل مع ازمة السكن عمى الجانب الفني )اليندسي(  في المحافظة عمى ادارة السكن
كون اغمب القيادات االدارية القائمة عمى ادارة االزمة ىم  مع ضعف التركيز عمى الجانب االداري 

 . (نو )ميندس

 -ن :ييمكن صياغة مشكمة الدراسة بالسؤالين االتيلذا و 

 ؟الفكر االداري وىل يتعين التعامل مع ازمة السكن في محافظة الديوانية وفق ما جاد ب .9
ازمة السكن في محافظة الى أي مدى يمكن ان يساىم الفكر االداري في الحد من تفاقم  .8

   ؟الديوانية او المحافظات العراقية االخرى
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  البحثف اىداثانيًا :  

 تحقيق االىداف الرئيسة االتية : الى البحث يسعى

االسبقيات الضرورية تشخيص واقع ادارة ازمة السكن في محافظة الديوانية ومن ثم تحديد  .1
 . معياعامل لمت

رساءمعالجة ازمة السكن في المحافظة بالكفيمة و  الناجحة االدارية الحمول تحديد .2 اسس  وا 
  .ل من اثارىايقمالتف من شدتيا ، و يخفومحاولة الت ادارتيا . سميمة في التعامل معيا و

التي من شأنيا االرتقاء بالواقع و تقديم التوصيات الالزمة لمقائمين عمى ادارة قطاع السكن  .3
 المشاريع االسكانية .تنفيذ من السكني وتحقيق الجدوى 

  ثالثًا : اىمية البحث .

 بما يأتي : البحثتتمثل اىمية 

التي تناولت ازمة  _ عمى حد عمم الباحث _ القميمة والنادرة يعد ىذا البحث من االبحاث .1
 . عمى مستوى المحافظةالسكن 

وتغيير وجية  نتائج ىذا البحثالسكن من  قطاع امكانية استفادة المسؤولين والقائمين عمى .2
 نظرىم حول كيفية ادارة ازمة السكن في المحافظة .

لجيات ا دلباحثين لمقيام بدراسات اخرى في ىذا المجال يمكن ان ترفامام ااالبواب  فتح .3
 الناجحةايجاد الحمول تساىم في  قدوالمقترحات التي  باألفكارعن ازمة السكن  المسؤولة

 .االزمة  ليذه
القناعات لدى القائمين عمى ادارة ازمة السكن في المحافظة  يميد ىذا البحث لتغيير .4

بضرورة اعتماد النظريات والطروحات االدارية في معالجة العديد من المشاكل الميدانية 
 التي تعاني منيا المحافظة .

 فرضيات البحث: رابعاً 

فروقات ذات داللة احصائية في توجيات القائمين عمى ادارة ازمة السكن  : التوجد الفرضية االولى
 ونواحي محافظة الديوانية . ةواقضيفي مركز 
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لمتعامل مع ازمة السكن في  بممارسة عممية االدارة: يوجد اىتمام محدود  الفرضية الثانية 
 محافظة الديوانية .

 البحثعينة : خامساً 

دوائر الميندس المقيم لمشاريع المجمعات السكنية والمنتشرة في مركز  من البحث عينة تتكون    
وكما  مقيمالميندس لممحافظة الديوانية واالقضية والنواحي التابعة ليا وكان عددىا  سبع دوائر 

 فضاًل عن المركز الرئيس لدائرة اسكان الديوانية . (1مفصل في الجدول )

 (9الجدول )  

 دوائر الميندس المقيم لمشاريع المجمعات السكنية المنتشرة في محافظة الديوانية 

     عدد الوحدات السكنية  اسم المشروع ت
 ) وحدة (

 الموقع

 مركز محافظة الديوانية - دائرة اسكان الديوانية  9

المجمع السكني في الديوانية /  8
 صدر اليوسفية

 مركز محافظة الديوانية 413

المجمع السكني في الديوانية /  4
 الدغارة

 مركز المحافظة  545

المجمع السكني في الديوانية /  3
 االسكان القديم

 مركز المحافظة  865

 قضاء الحمزة الشرقي  345 المجمع في قضاء الحمزة الشرقي 4

المجمع السكني في الشامية /  5
 الجبسة

 قضاء الشامية 933

 قضاء عفك 887 المجمع السكني في قضاء عفك 6

 ناحية السنية  54 المجمع السكني في السنية 7

  المصدر: إعداد الباحث.
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 البحث: منيج ساساً  

المناىج العممية السميمة  احد يعدوالذي  ، الباحث في الدراسة الحالية منيج دراسة الحالة اختار   
ف عمى انو عممية دراسة فرد او مجموعة افراد في منطقة محددة وخالل فترة زمنية معينة والذي يعر  

 (.122:2228 ،)العزاويلمتعرف عمى سموك الفرد او الجماعة 

 : وسائل جمع البيانات.سابعاً 

وىي  البحثلمحصول عمى البيانات المطموبة لتحقيق أىداف  متنوعةمصادر استخدم الباحث    
 :كما في االتي

تبارىا الجية لدائرة اسكان الديوانية باع مجموعة من الكادر المتقدم المقابمة المعمقة مع  .1
    غير المييكمة لالفراد .مجموعة من االسئمة  وتوجيو( ، 1الممحق ) كما مبين فيالمعنية 

ازمة السكن في  إلدارةاستمارة فحص لتحديد مدى توفر مقومات الوظائف االدارية المطموبة  .2
 (.2الجية المعنية بذلك ، انظر الممحق )

، كون الباحث  محافظة الديوانيةلألحداث الجارية في  ومعايشتوالدقيقة  مالحظة الباحث .3
  م. 2223منذ عام  قسم اسكان المحافظة موظف في 

 . الوثائق والكتب والمخاطبات الرسمية واإلحصائيات  .4

 البحث: حدود ثامناً 

كحد ودوائر الميندس المقيم  اسكان الديوانية دائرةبالحالي  البحث المكانية: تقيدالحدود  .1
 .وكما مبين ذلك في المبحث االول من الفصل الثالث  مكاني ليا

 من المدة جانب النظري والعممي في ال البحث إعدادالحدود الزمانية: شممت مدة  .2
 (.2217/ 9/  1( إلى ) 2217/ 7/  1) 
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 الوسائل االحصائية لمبحث : تاسعاً  

 اعتمد الباحث عمى عدد من الوسائل االحصائية التحميمية في تحميل البيانات وىي :   

 التكرارات . .1
 الوسط الحسابي الموزون . .2
 االنحراف المعياري . .3
 االىمية النسبية . .4
 .( (Kruskal-Wallisمعامل  .5
 الوسط الفرضي . .6
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 المبحث الثاني 

  الدراسات السابقةبعض  

 توطئة.

يعرض ىذا المبحث العديد من الدراسات العربية و االجنبية السابقة التي تناولت موضوع البحث     
الحالي ، اذ يسعى الباحث من خالل ذلك الى تحديد مدى االفادة من الدراسات السابقة ، واعتبارىا 

البحث الحالي عن  وِ ذات الصمة ، وكذلك ما تتميز ب ضوعاتبالمو  ومنطمقًا اساسيًا إلثراء بحث
الدراسات السابقة ، وسنستعرض الدراسات االكثر ارتباطًا ومالئمة وحسب تسمسميا الزمني وكما 

  :يمي

 . اواًل : عرض بعض الدراسات السابقة الخاصة بأزمة السكن

  أ : الدراسات العربية.

 (8الجدول )

 السكندراسات عربية خاصة بأزمة 

 . (8118,  حفيظيدراسة )  .9

 المدن الجديدة ومشكمة االسكان الحضري ) دراسة ميدانية ( .  عنوان الدراسة 

معرفة العالقة بين انشاء المدن الجديدة وعممية الحد او التقميص من مشكمة  .9 ىدف الدراسة 
 االسكان الحضري.

االحصائيات تقصي واقع االسكان في الجزائر من خالل الوقوف عمى بعض  .8
 المتوفرة .

 تشخيص الواقع الفعمي لممدينة الجديدة واألسباب التي اوجدتيا . .4
معرفة نوعية ونظام االسكان في المدينة الجديدة ومدى مساىمتيا في عممية  .3

 جذب السكان.

 دولة الجزائر        مكان اجراء الدراسة 
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 المالحظة . .9 اداة جمع البيانات 
 الوثائق والسجالت . .8
 المقابمة . .4
 االستبانة . .3

ىنالك عالقة ارتباط بين انشاء المدينة الجديدة وعممية الحد من مشكمة االسكان  ابرز نتائج الدراسة
الحضري, ووجود عالقة ارتباطيو بين مدى توفر المرافق والخدمات والمحالت التجارية 

  وعممية جذب السكان واستقطابيم الى العيش فييا .

 (8118,  دراسة ) كيطان .8

 وعالقتيا بالبناء العشوائي ازمة السكن  عنوان الدراسة 

ابراز صورة وصفية كمية وكيفية عن اصول المجتمعات السكنية التي تنتمي الى  .9 ىدف الدراسة 
الحضر اداريًا في مدينة الديوانية فيما يتعمق بمستوياتيم االقتصادية والتعميمة 

 واالجتماعية .
عمى شؤون البيئة والمسؤولين لمعمل الجاد ووضع الحمول لفت انظار القائمين  .8

 الى ىذه الشريحة .

 العراق / الحدود االدارية لمدينة الديوانية  مكان اجراء الدراسة 

 المالحظة . .9 اداة جمع البيانات
 االستبانة . .8
 بيانات وزارة التخطيط العراقية . .4

 الدراسة . تدني المستوى االقتصادي لمجتمع .9 ابرز نتائج الدراسة
 تدني في مستوى التعميم لدى عينة الدراسة . .8
انعدام وجود متطمبات السكن المالئم الذي يشبع الحد االدنى لحاجات االنسان في  .4

  منطقة البحث .

 (8191دراسة ) العكيمي , .3

 العجز السكني في مدينة الصدر  عنوان الدراسة 
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جمع المعمومات عن عدد السكان وعدد االسر معرفة واقع حال المشكمة من خالل  .9 ىدف الدراسة  
 في الوحدة السكنية الواحدة وفي القطاع او المحمة السكنية .

تسميط الضوء عمى متغيرات العجز السكني واسبابة وىي السكان واألسر والوحدات  .8
 السكنية .

معرفة خصائص الوحدات السكنية في منطقة الدراسة من حيث المساحة ونوع  .4
 لطوابق وعمر المسكن وعدد الغرف وغيرىا .البناء وعدد ا

 معرفة رغبات منطقة الدراسة وتوجياتيم نحو السكن المالئم . .3

 مدينة الصدر –العراق / بغداد  مكان اجراء الدراسة 

 االستبانة . .9 اداة جمع البيانات
 البيانات و االحصائيات المتوفرة من وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية . .8

ان مشكمة السكن في مدينة الصدر ناجمة من عدم توفر االعداد الكافية من  .9 ابرز نتائج الدراسة
الوحدات السكنية المالئمة الالزمة لمقابمة احتياجات المواطن, وان ىنالك عوامل 

 اقتصادية واجتماعية ليا اثرىا المباشر في وجود المشكمة وفي حجميا.
البيئة المستدامة لكل اسرة من اسر المجتمع  ان توفر المسكن الصحي المالئم في .8

يعد خدمة اجتماعية, وان عدم توفره يعتبر مشكمة اجتماعية, وان اىالي مدينة 
 الصدر شريحة منفعمة بيذه المشكمة .

 (8198العميدي ,  دراسة ).3

االدارة االستراتيجية الشاممة لمواجية مشكمة السكن في العراق/ محافظة النجف  عنوان الدراسة 
 انموذجًا .

 التعرف عمى حجم العجز الحقيقي لمسكن في محافظة النجف. .9 ىدف الدراسة 
 صياغة االستراتيجيات المطموبة وفقًا لمنتائج الظاىرة من حجم العجز الحقيقي. .8
 ازمة السكن . تقديم حمول واقعية لمحكومة لمواجية .4
 المعتمدة . تالقيام برقابة وتقويم تنفيذ اإلستراتيجيا .3

 العراق / الحدود االدارية لمحافظة النجف االشرف . مكان اجراء الدراسة 

البيانات و االحصائيات المتوفرة من وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ووزارة االعمار و  اداة جمع البيانات
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 االسكان العراقية . 

ال توجد رؤية واضحة وشاممة لمدولة في معالجة ازمة السكن واقتصارىا عمى  .9 ابرز نتائج الدراسة
 العمل باتجاه واحد لحل تمك االزمة .

نما االزمة في احتكار المساكن من قبل  .8 ال توجد ىنالك ازمة في قمة المساكن وا 
 بعض االفراد.

 (8198دراسة ) المسعودي والسعدي ,  .4

 ازمة السكن في العراق ) مؤشراتيا واستراتيجيات المواجية ( عنوان الدراسة 

 تحديد الوضع السكني الراىن في العراق  .9 ىدف الدراسة 
 محاولة التنبؤ باالحتياجات المستقبمية لممساكن في العراق.  .8
 وضع االلية المناسبة والحمول الالزمة لمواجية ازمة السكن في العراق .  .4

 الحدود االدارية لدولة العراق مكان اجراء الدراسة 

البيانات و االحصائيات المتوفرة من وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ووزارة االعمار و  اداة جمع البيانات
 االسكان  وزارة النقل , الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي .

( مميون وحدة سكنية لغاية  4,8-8الوحدات السكنية وصل الى ) وجود عجز في  ابرز نتائج الدراسة
8181 . 

 (8198دراسة ) ناشور , .5

 تحميل اتجاىات ازمة السكن في محافظة البصرة . عنوان الدراسة 

دراسة مشكمة خطيرة تسود االقتصاد البصري تتمثل بأزمة السكن ومن ثم محاولة  ىدف الدراسة 
ومحاولة تالفييا او محاولة ايجاد الحمول الممكنة تشخيص اسباب الزمة السكن 

 لمتقميل منيا .

 العراق /  الحدود االدارية لمحافظة البصرة . مكان اجراء الدراسة 

البيانات و االحصائيات المتوفرة من وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ووزارة االعمار و  اداة جمع البيانات
 االسكان العراقية .
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ان توافر المسكن يأتي في درجة متقدمة من اولويات التنمية في المجتمعات  .9 ئج الدراسةابرز نتا 
المتقدمة والنامية عمى حد سواء عمى اعتبار ان توافر المسكن يعد عاماًل ميمًا 

 لالستقرار االجتماعي والتقدم الحضاري .
نوع ان محافظة البصرة تعاني من نقص شديد في عدد الوحدات السكنية و من  .8

 السكن غير المالئم لإلفراد .

 (8194دراسة ) مجدي ,  .6

 دور سياسات التمويل االسكاني في الحد من ازمة السكن في العراق . عنوان الدراسة 

رفع كفاءة وتحسين التمويل االسكان ذلك من خالل اقتراح اليات ووضع حمول  ىدف الدراسة 
السكني في العراق من خالل االستفادة لممشاكل التي تعاني منيا مؤسسات االقراض 

 من تجارب بعض الدول في ىذا المجال .

 الحدود االدارية لدولة العراق   مكان اجراء الدراسة 

 بيانات و احصائيات وزارة االعمار و االسكان العراقية . .9 اداة جمع البيانات
 بيانات و احصائيات المصرف العقاري . .8
 تجارب بعض الدول العربية . .4

عدم وجود نظام فعال لتمويل االسكان واعتماد التمويل لممصرف العقاري وصندوق  ابرز نتائج الدراسة
االسكان عمى ما تخصصو الدولة من مبالغ من وزارة المالية ادى الى انحسار وضعف 

 دور ىذه المؤسسات .

 (8193دراسة ) الشكري و الجبوري ,  .7

 في الحد من ازمة السكن في محافظة الديوانية  .دور التمويل االسكاني  عنوان الدراسة 

ىدفت ىذه الدراسة الى رفع كفاءة مؤسسات التمويل االسكاني في محافظة الديوانية  ىدف الدراسة 
ووضع اليات وحمول لممشاكل التي تعاني منيا مؤسسات االقراض السكني في 

رات التي تحصل في المحافظة والتعرف عمى الوضع السكاني والسكني من خالل التغي
عناصر الحاجة السكنية بتأثير الخصائص السكانية واالجتماعية بغية تقدير الحاجة 

 .  8196السكنية بشكل مناسب لمحافظة الديوانية حتى عام 
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 العراق / الحدود االدارية لمحافظة الديوانية . مكان اجراء الدراسة  

 االعمار و االسكان العراقية .بيانات و احصائيات وزارة  .9 اداة جمع البيانات
 بيانات و احصائيات المصرف العقاري . .8
 بيانات و احصائيات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية . .4

قمة التمويل االسكاني في المحافظة وان الموجود ىو مجرد مؤسسات اقراض  .9 ابرز نتائج الدراسة
 سكني متمثمة بالمصرف العقاري وصندوق االسكان .

( وحدة سكنية بنسبة 44834العجز السكني االجمالي في المحافظة بنحو)  .8
 % من اجمالي االسر في المحافظة .84.4

 (  8194دراسة ) الطائي ,  .8

مشكمة ازمة السكن في العراق والمعالجات المقترحة ليا ) تحديات استقطاب مشاريع  عنوان الدراسة 
 دراسة حالة (. –االسكان العامة 

 تسميط الضوء عمى الوضع السكني الراىن في العراق ومعاناة المواطنين الفقراء . .9 ىدف الدراسة 
توضيح االحتياجات الفعمية الحالية لممساكن في العراق فضاًل عن بيان الدراسة  .8

 التحميمية بإطارىا الجغرافي ليذه المشكمة المجتمعية المتنامية تدريجًا.
 مول الممكنة لمواجية ازمة السكن في العراق .وضع المعالجات المناسبة والح .4

 الحدود االدارية لدولة العراق . مكان اجراء الدراسة 

 بيانات و احصائيات وزارة االعمار و االسكان العراقية . .9 اداة جمع البيانات
 احصائيات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية بيانات و .8

الفجوة بين حاجة المجتمع الفعمية لممساكن وما تحقق انجازه من ان اتساع  .9 ابرز نتائج الدراسة
وحدات سكنية عمى مستوى السنين الماضية, افضى الى تفاقم ازمة السكن في 

 العراق وزيادة العجز في المتراكم بعدد الوحدات السكنية .
محدودية المشروعات الخاصة باإلسكان وندرتيا خالل اكثر من عقدين من الزمان  .8

توقف الدولة عن بناء المجمعات السكنية مع ارتفاع معدالت النمو  بسبب
 السكاني .

 ( 8194دراسة ) غائب ,   .91
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 مشكمة السكن وحموليا في االقتصاد االسالمي  عنوان الدراسة  

 وضع الحمول الناجحة لمعالجة ازمة السكن باستخدام االقتصاد االسالمي . ىدف الدراسة 

 الحدود االدارية لدولة العراق . مكان اجراء الدراسة 

 القران الكريم . .9 اداة جمع البيانات
 الكتب والمراجع العممية . .8

مشكمة السكن مشكمة متعددة الجوانب ومنتشرة في اغمب البمدان, واالقتصاد االسالمي  ابرز نتائج الدراسة
 البشر .وضع حمواًل مناسبة ليذه المشكمة وذلك لكونو رسالة سماوية جاءت إلسعاد 

 (   8195دراسة ) البديري ,   .99

دور التوريق في تمويل المشاريع العقارية وتخفيف ازمة السكن ) دراسة استشرافية  عنوان الدراسة 
 إلمكانية تطبيقو في العراق ( .

االسيام في تخفيف ازمة السكن في العراق , من خالل التعرف عمى تقنية التوريق  ىدف الدراسة 
 , ومدى امكانية االستفادة منيا او متطمبات تطبيقيا في العراق . والية عمميا

 الحدود االدارية لدولة العراق . مكان اجراء الدراسة 

 بيانات و احصائيات وزارة االعمار و االسكان العراقية . .9 اداة جمع البيانات
 بيانات و احصائيات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية .8

يعمل التوريق عمى تحسين عمل المصارف العراقية وتنمية مواردىا المالية وكذلك  .9 الدراسة ابرز نتائج
 يسيم في تمويل القطاع السكن في العراق, كونو من اساليب التمويل العقاري .

تفاقم ازمة السكن نتيجة لألوضاع التي يمر بيا البمد فمنذ الثمانينيات ولغاية  .8
كاني الكبير, ولعدم وضع حمول جذرية  لالزمة وقتنا الحالي, وبسبب النمو الس

 نتيجة غياب السياسة االسكانية الواضحة , وضعف االدارة والتخطيط في العراق . 

 ( 8195دراسة ) الدوري واكبرمحمد ,   .98

 النمو السكاني ومشكمة السكن في محافظة كركوك . عنوان الدراسة 

 .8193محافظة كركوك لمعام دراسة الواقع السكاني في  .9 ىدف الدراسة 
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 دراسة حجم المشكمة السكنية . .8 
 (.8141-8193معرفة عدد الوحدات السكنية المطموب بنائيا خالل المدة بين)  .4
 بيان اثر النمو السكاني في المحافظة عمة مشكمة السكن . .3
 . 8141دراسة احجام السكان المتوقعة حتى عام  .4

 االدارية لمحافظة كركوك .العراق /  الحدود  مكان اجراء الدراسة 

 بيانات و احصائيات وزارة االعمار و االسكان العراقية . .9 اداة جمع البيانات
 بيانات و احصائيات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية .8

تعاني محافظة كركوك من نقص في عدد الوحدات السكنية ومن نوع السكن غي  .9 ابرز نتائج الدراسة
 لألفراد بسبب توقف الدعم الحكومي .المالئم 

غياب دور الحكومة المحمية في متابعة التجاوز عمى المخططات االساس  .8
 لممحافظة وانتشار العشوائيات .

 

 : بالمغة االجنبيةالدراسات  - ب

 (4جدول )

 دراسات بالمغة االجنبية خاصة بازمة السكن

 Mohammed, 2007) ) دراسة .9

 To contribute in handling the housing crisis in the city of     عنوان الدراسة 
Baghdad A study for the decision of the Mayoralty of Baghdad to 
allow adding a third floor for the residential units. 

) دراسة لقرار امانة بغداد بالسماح  بغداد مدينة في السكن أزمة معالجة في المساىمة
 إلضافة طابق ثالث لموحدات السكنية( .

 

التعرف عمى رأي المجتمع المحمي بشكل عام ورأي اصحاب الوحدات السكنية المجاورة  ىدف الدراسة 
لموحدات التي تم اضافة طابق ثالث عمييا والتعرف عمى ارائيم بايجابيات ىذا القرار و 
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  المدى القريب والبعيد , ومستقبل النسيج الحضري التقميدي في مدينة بغداد .سمبياتو عمى  

 العراق / الحدود االدارية لمحافظة بغداد. مكان اجراء الدراسة 

 االستبانة  اداة جمع البيانات

القرار وعمى جابية القرار من وجية نظر المجتمع المحمي مع وجود تحفظ عمى جوانب من اي ابرز نتائج الدراسة
بعض االمور التي تتعمق بالوحدات المجاورة والخدمات وعمى مستقبل النسيج الحشري في 

 المدينة وخاصة الجزء التقميدي منة .

 وأوجو االستفادة منيا : مناقشة الدراسات السابقةثانياً 

من خالل العرض السابق لمجموعة من الدراسات السابقة عمى المستوى المحمي او العربي او    
الدولي تتضح االىمية البالغة لمسكن في حياة االنسان ودوره في رفاىية وتطور المجتمعات، وركز 

عمى الدراسات المحمية اكثر من غيرىا كون الظروف السياسية واالقتصادية التي  وِ الباحث في بحث
مرت بيا اغمب محافظات العراق ىي ظروف متشابية ماعدا الخصوصية المكانية التي تميز 
محافظة عن محافظة اخرى، وقد لوحظ تفاقم وتزايد ىذه المشكمة بالعقدين االخيرين وبموغيا حد 

من نتائج  وِ الخيرة، ومن خالل ما تضمنتو الدراسات السابقة وما توصمت اليالذروة في السنوات ا
 االتية : ووتوصيات استطاع الباحث االستفادة منيا في االوج

لو بناء االطار النظري وجيت نظر الباحث باتجاه اختيار موضوع البحث، وساعدت في   .1
      .الحالي البحثمصادر  واحدة من  ان الدراسات السابقة ىي بالمادة العممية باعتبار ئوِ واثرا

ومحاولة االستفادة  جمع البيانات المستخدمة في الدراسات السابقة وأدوات وسائل معرفة  .2
 .منيا بما يتناسب مع مشكمة البحث الحالي، كإعداد قائمة الفحص وأسئمة المقابالت

 لة.كونيا اعتمدت منيج دراسة الحا لمبحث الحاليوضع المنيجية المناسبة  .3
تشخيص ابرز االسباب  التي ادت الى ازمة السكن في العراق ومحاولة تشخيص ما ينسجم  .4

 .  البحثمنيا مع حالة 

  البحث الحالي اىم ما يميز : ثالثاً 

 عن الدراسات السابقة باالتي :  البحث الحاليتميز 
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المعمقة التي اجراىا تناول ازمة السكن بأسموب دراسة الحالة ميدانيًا، من خالل المقابالت  .1 
الباحث مع مسؤولي ادارة ازمة السكن في المحافظة، ومن خالل ما يمتمكو الباحث من 
خبرة ميدانية في ىذا المضمار كونو موظف في )دائرة اسكان الديوانية( الدائرة المسؤولة 

 عن ممف االسكان في المحافظة .
عمى حد عمم ، و تميز عن الدراسات السابقة  بكونو اختص مكانيًا بمحافظة الديوانية  .2

      في موضوع  الدراسة الوحيدةمن الدراسات النادرة وتكاد تكون  البحث االباحث ان ىذ
 ) ادارة ازمة السكن (  في المحافظة.

مالية او فنية او  اغمب الدراسات السابقة تناولت الموضوع من وجية نظر اقتصادية او  .3
اسالمية اما البحث الحالي فقد تناول الموضوع من وجية نظر ادارية صرفة من خالل 
دراسة وظائف االدارة االربع مجتمعة ) التخطيط واتخاذ القرار والتنظيم والتوجيو والرقابة 

    والمتابعة ( وتأثيرىا في معالجة ازمة السكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثاًَ 

 االطار اننظزي نهبحث
املبحث  االسيت : يفهىيها و اطباهبا و خصائصها و ابعادها     املبحث االول :   

  ادارة االسيت : يفهىيها و يزاحهها و يتطهباهتا وانتعايم يعها انثاًَ :

 يؤشزاهتا واسيت انظكٍ : يفهىيها و اطباهبا و ابعادها  املبحث انثانث :
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 المبحث األول                                  

  : مفيوميا و اسبابيا و خصائصيا و ابعادىا    االزمة  
 االزمة مفيوم  / أوالً 
 " الوووووى عموووووم الطوووووب االغريقوووووي القوووووديم، Crisis"تعوووووود االصوووووول االولوووووى السوووووتخدام كمموووووة ازموووووة    

وجووووود لحظووووة مصوووويرية فووووي تطووووور و  لمداللووووة عمووووى وجووووود نقطووووة تحووووول ميمووووة،وقوووود كانووووت تسووووتخدم 
 . (21) ابو فارة ، بدون سنة :مرض ما 

" أزم عمووووى الشوووويء  ، فيقووووال والقحووووط والشوووودة الضوووويقربيووووة تعنووووي عواألزمووووة فووووي معوووواجم المغووووة ال   
 –( ، و ازم عمووووووى الشوووووويء 15:  1979" اي امسووووووك عنووووووو ، والمووووووأزم ىووووووو المضوووووويق ) الوووووورازي ، 

ازموووووًا : عوووووض بوووووالفم كموووووو عضوووووًا شوووووديدًا، ويقوووووال أزم الفووووورس عموووووى المجوووووام ويقوووووال ازموووووت السووووونة اي 
  .(15: 1989، مجمع المغة العربية) اشتد قحطيا 

االدارة  فقووووود تنووووواول الكثيووووور مووووون البووووواحثين والمفكووووورين ىوووووذا المفيووووووم وطرحووووووا  ميوووووداناموووووا فوووووي     
ركووووووز  ،العديوووووود  موووووون وجيووووووات النظوووووور التووووووي حاولووووووت الوقوووووووف عمووووووى مفيوووووووم االزمووووووة بشووووووكل عووووووام 

الووووبعض موووونيم عمووووى ماىيووووة وطبيعووووة االزمووووة والووووبعض االخوووور عمووووى خصووووائص االزمووووات والنتووووائج 
 تمك االزمات .  المترتبة عمييا والبعض منيم ركز عمى انواع

                        .من الباحثين  مفيوم االزمة وفقَا الرأء العديد ( يوضح4والجدول )
 (3جدول )ال

 الباحثين بعض مفيوم االزمة من وجية نظر

 المفيوم الصفحة والسنة  والباحث  ت

9  (Smith ,1963: 14 )  ـــــيس مـــــن الضـــــروري ان تكـــــون نيـــــا ل مشـــــكمة كبيـــــرة  ) وا 
 مميتة ( ينجم عنيا تغيرات كبيرة وجوىرية .

8 Sisk&Williams,1981 :117))  مشــــــكمة باألصــــــل تمثــــــل انحرافــــــًا فــــــي التــــــوازن الــــــداخمي
 لممنظمات والناتج عن مؤثر خارجي .



    

 

 

 للبحث النظرياإلطار ................................. الثانيالفصل  10

4 Philips ,1986 :196))  ظــــرف طــــارئ يحــــدث بصــــورة مفاجئــــة يتســــبب فــــي حصــــول
الضــــرر اضــــطراب فــــي اعمــــال المنظمــــات وبالنتيجــــة تحــــدث 

فــــي مركزىــــا التنافســــي لــــذلك يتطمــــب التــــدخل الفــــوري بشــــان 
 ذلك .

متخـــــذ القـــــرار فـــــي احـــــد الكيانـــــات  موقـــــف وحالـــــة يواجييـــــا (88:  9881)عبد العال ,  3
ــــــي  ــــــة , مؤسســــــة , مشــــــروع , اســــــرة ( الت ــــــة ) دول االداري
ــــائج  تتالحــــق فييــــا االحــــداث وتتشــــابك معيــــا االســــباب بالنت
ــــى الســــيطرة عمييــــا او  ــــو عم ــــرار قدرت ــــد فييــــا متخــــذ الق ويفق

 عمى اتجاىاتيا المستقبمية .

4 Booth ,1993 :86)) االفـــــراد او المجتمـــــع او المنظمـــــات  الموقـــــف الـــــذي يواجيـــــو
حيـــــث ال يتمكنـــــون مـــــن التعامـــــل معـــــو باســـــتخدام الطرائـــــق 

 التقميدية  والذي ينتج عنو ضغط من التغير المفاجئ .

5 Holden,1993:34))  ـــر ـــن غي ـــات وم ـــراد او الجماعـــات او المنظم ـــة تواجـــو االف حال
الممكـــن التعامـــل مـــع االزمـــة باســـتخدام االجـــراءات الروتينيـــة 

 المعتادة .

6 Butler & Hope ,1995:1)) 

 

ىــــي اســــتجابة عاطفيــــة وجســــدية لــــبعض االحــــداث العاجمــــة 
او سمســـمة مـــن االحـــداث التـــي تعطـــل عممنـــا اليـــومي ويمكـــن 
لألشــــخاص مواجيــــة االزمــــة اثنــــاء االزمــــة او بعــــد حــــدوثيا 
وىـــي جـــزء طبيعـــي مـــن الحيـــاة ويمكـــن ان تحـــدث فـــي لحظـــة 

 من مراحل الحياة .

7 Pauchant, 1996: 96))  مجموعـــــة مـــــن المواقـــــف المعقـــــدة التـــــي تواجـــــو المنظمـــــة
تتعــــدى الظــــروف الطبيعيــــة المعتــــادة وتمــــزم المنظمــــة باتخــــاذ 

 قرارات عاجمة تتناسب مع حجم ونوع االزمة .

ظــرف انتقــالي غيــر متــوازن و يمثــل نقطــة انقــالب  مصــيرية   (6:  9885)االعرجي ,  8
التـــي تواجـــو المنظمـــات, ترســـم المنظمـــات بموجبيـــا  لالحـــداث



    

 

 

 للبحث النظرياإلطار ................................. الثانيالفصل  11

تصــورات المســتقبل والتــي تــؤدي الــى تغيــر كبيــر فــي مجريــات 
 االحداث .

91 Schemehorn,1997 : 197))  مشـــكمة او حـــدث غيـــر متوقـــع  يـــؤدي الـــى احـــداث كارثـــة اذا
 لم يتم مواجيتيا بصورة سريعة .

نتيجـــــة نيائيـــــة لتـــــراكم مجموعـــــة مـــــن التـــــأثيرات او حـــــدوث  (3:  8114طوالبة ,) 99
 ولمنظــــــام  الرئيســـــةخمـــــل مفـــــاجئ يــــــؤثر عمـــــى المقومــــــات 

تشـــــكل تيديـــــدًا صـــــريحًا وواضـــــحًا لبقـــــاء المنظمـــــة والنظـــــام 
 نفسو .

ـــوع (49:  8115سعيد ,) 98 ـــدى المســـؤولين داخـــل المؤسســـة  ن ـــرة ل ـــوتر والحي ـــن الت م
وتــــأثير ذلــــك عمــــى الجوانــــب االداريــــة وأداء العــــاممين وكيــــان 

ســـــــــتراتيجية بقائيـــــــــا وعالقاتيـــــــــا بـــــــــالجميور  المنظمـــــــــة وا 
 واألىداف التي تترتب عمييا .

حـــــدث مفـــــاجئ ييـــــدد الكيـــــان باالنييـــــار فـــــي وقـــــت قصـــــير  (8:  8115,  عبد اهلل)حواش و  94
 اتخاذ القرار . في سرعةيتطمب و 

93 Timothy ,2007: 1))   لمفعاليـــــات المختمفـــــة والتـــــي يمكـــــن ان  ةحالــــة تيديـــــد كبيـــــر
ـــــم تعـــــالج بصـــــورة  ـــــأثير ســـــمبي مســـــتمر اذا ل ـــــون ليـــــا ت يك

 صحيحة . 

ـــــــت  (838: 8191)العربي ,  94 مجموعـــــــة مـــــــن المشـــــــاكل تفاقمـــــــت وتعاظمـــــــت وتكاتف
وتأزمــــت ممــــا كــــون شــــكال جديــــدًا يســــمى االزمــــة , واألزمــــة 
فـــــي بـــــدايتيا تبـــــدو وكأنيـــــا مشـــــكمة صـــــغيرة تتفـــــاقم اذا لـــــم 
ـــــن  ـــــا م ـــــوري و الجـــــذري ببترى نواجييـــــا بالحـــــل الســـــريع الف

 جذورىا وأال ستنبت من جديد . 
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ــــر فــــي مســــار النشــــاط ونمــــوه فــــي  (364: 8191بسيسو ,) 95 حالــــة مــــن اضــــطراب كبي
المســـــتوى االقتصـــــادي الكمــــــي او الجزئـــــي او عمـــــى نطــــــاق 

الــــذي ينتقــــل مــــن المســــتوى المســــتقر والمتــــوازن  المنظمــــة
الـــــى تمـــــك الحالـــــة نتيجـــــة تـــــوافر مجموعـــــة مـــــن العوامـــــل 
ــــة والخارجيــــة  ــــي البيئــــة الداخمي ــــة وعوامــــل ف ــــة الذاتي الييكمي

 رفي مستوى النمو ثم الى انييا تؤدي الى تراجع ممحوظ

ــــــد    ــــــى تحقيــــــق االىــــــداف المرســــــومة وتيدي فــــــي القــــــدرة عم
(  الموجــــــوداتالمصــــــالح وتحقيــــــق خســــــائر فــــــي ) قيمــــــة 

 المنظمــــــــة يــــــــنعكس فــــــــي النيايــــــــة فــــــــي تيديــــــــد بقــــــــاء 
 . كيانيايتيا و يواستمرار 

كارثـــة  حالـــة مفاجئـــة ناتجـــة عـــن تغييـــر مفـــاجئ تســـبب بـــة (5:  8199الرويمي ,) 96
ــــــوتر  ــــــن الت ــــــة م ــــــق حال ــــــاجئ يخم ــــــة او طــــــارئ مف او حادث
واإلحســــــاس بــــــالخطر ممــــــا ييــــــدد كيــــــان الفــــــرد والمجتمــــــع 

 والدولة . والمنظمة

ــــــف  (918:  8198الحريري ,) 97 ــــــة الحرجــــــة والموق ــــــر عــــــن الحال مصــــــطمح عممــــــي يعب
ــــي وقعــــت  ــــة الت الطــــارئ والمشــــكمة الحاصــــمة والواقعــــة والنكب

ــــة او الم ــــت بيــــذه المنظم ــــة وحم ؤسســــة او الشــــركة او الييئ
. 

القــــرار فــــي المنظمــــة وتتالحــــق فيــــو  متخــــذيموقــــف يواجــــو  (99: 8194 ابو حميمة ,) 98
االحــــداث وتتشــــابك االســــباب بالنتــــائج ويزيــــد االمــــر ســــوءًا 

ـــــدرة  ـــــي الســـــيطرة  متخـــــذياذا ضـــــاعت وضـــــعفت ق ـــــرار ف الق
 عمى ذلك الموقف وعمى اتجاىاتو المستقبمية .

عــــدم التطــــابق بــــين مــــا تتوقعــــو المنظمــــة ومــــا يحــــدث فــــي  (847:  8194محمد ,)الكبيسي و  81
 البيئة .
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89  Beyer,2015:1))  ـــــــدوء ـــــــة الي ـــــــة معاكســـــــة لحال ـــــــل حال ـــــــالب تمث نقطـــــــة انق
 .والسكون

 باالعتماد عمى المصادر الواردة في الجدول.إعداد الباحث  المصدر:*

التي ساقيا بعض من الكتاب والباحثين في ىذا ومن خالل ما تقدم وبعد االطالع عمى المفاىيم    
 المضمار يرى الباحث ان االزمة ىي :

) موقف او مشكمة ناجمة عن توالي سمسمة من االحداث وعمى النحو الذي يجعل من متخذ القرار 
 فاقدًا لمسيطرة عمى جعل االمور تسير وفق ما ىو مخطط ليا سمفًا ( .

 
 لى حدوث االزمة اىم االسباب المؤدية ا  :ثانيًا 
تقسووووووووويم االزموووووووووات عموووووووووى :                يمكووووووووون  لحووووووووودوث االزموووووووووات اعتموووووووووادًا عموووووووووى االسوووووووووباب المؤديوووووووووة    

 .(243-242: 2212،) العربي
ازموووووات تظيوووووور نتيجووووووة تصوووووورف او عوووووودم تصووووورف المنظمووووووة وتتضوووووومن االخطوووووواء االداريووووووة  -1

 والفنية او الفشل في تحقيق اساليب العمميات المعيارية .
 االزمات الناتجة عن االتجاىات العامة في البيئة الخارجية .  -2
 االزمات الناتجة من خارج المنظمة وليس لممنظمة اي سبب في حدوثيا . -3
 االزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل والبراكين . -4
ون تغييووووووور سوووووووموك واتجاىوووووووات االفوووووووراد ونموووووووط االسوووووووتيالك فموووووووثاًل يوووووووؤثر فوووووووي مجووووووواالت د -5

 االخرى .
دوليووووووة والتكووووووتالت القوووووووانين المنظمووووووة لمتجووووووارة العالميووووووة الدوليووووووة مثوووووول بعووووووض االتفاقووووووات ال -6

 االقتصادية قد تؤثر عمى اقتصاديات الدول النامية .
قووووووانين التجوووووارة الداخميوووووة وقوووووانون الضووووورائب يوووووؤثر عموووووى االسوووووتثمار وتوجيوووووو المسوووووتثمرين  -7

 ورفع الضرائب عن المعقول يؤدي الى الكساد .
اليائوووول فوووووي بعووووض المنتجووووات يووووؤدي الوووووى تصووووفية بعووووض المسوووووتثمرين  يالتقوووودم التكنولوووووج -8

 لنشاطاتيم.
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 خصائص االزمة وسماتيا : ثالثاً 
          السوووووووووومات كمووووووووووا ذكرىووووووووووا الكثيوووووووووور البوووووووووواحثين و  ان االزمووووووووووة تتميووووووووووز بالعديوووووووووود موووووووووون الخصووووووووووائص   
( بووووووووووووووووووان Boin&Connell,2007:51-52نقوووووووووووووووووواًل عوووووووووووووووووون )  (52: 2211،محموووووووووووووووووودتوووووووووووووووووورى )ف

 -خصائص االزمة ىي :
       المفاجووووووووأة العنيفووووووووة المعقوووووووودة عنوووووووود حوووووووودوث االزمووووووووة ، لمووووووووا تحممووووووووو موووووووون تيديوووووووود خطيوووووووور -1

 لموضع القائم .
السوووورعة فووووي تتووووابع االحووووداث ونتائجيووووا ، ممووووا يسووووبب فووووي عوووودم اتاحووووة الوقووووت لمتعاموووول مووووع  -2

 االزمة .
 اىمية اتخاذ قرار سريع وحاكم . -3
مختمووووووف القوووووووى المعارضووووووة والمؤيوووووودة لالزمووووووة ، التشوووووابك مووووووابين االسووووووباب والنتووووووائج وبووووووين  -4

 يزيد من تعقيد االزمة .ِه وىذا بدور 
حالوووووة مووووون عووووودم التأكووووود نتيجوووووة نقوووووص المعموموووووات وقموووووة المعرفوووووة ومووووون ثوووووم ضوووووعف قووووودرة  -5

التنبووووووؤ باتجوووووواه حركووووووة األزمووووووة ممووووووا يسووووووبب غموضووووووًا عاليووووووًا وصووووووعوبة بالغووووووة فووووووي اتخوووووواذ 
 القرارات واختيار البديل االفضل .

 مصيرية تحمل جانبي التيديد والفرص معًا . نقطة تحول  -6
( ان 1: 1998نقوووووووووواًل عوووووووووون )البريخووووووووووت ،( 47:  2226بينمووووووووووا موووووووووون وجيووووووووووة نظوووووووووور) الجووووووووووابي، 

  -ىي : خصائص االزمة
 المفاجأة . -1
 نقص المعمومات . -2
 تصاعد االحداث . -3
 فقدان السيطرة . -4
 غياب الحل الجذري السريع . -5
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  االزمة ابعاد : رابعاً 
  (22-14: 2211،الرويمووووووووي)  لالزمووووووووات بوووووووواختالف انواعيووووووووا العديوووووووود موووووووون االبعوووووووواد ، فيوووووووورى    

 -: ان ابعاد االزمة ىي 
: ان اخطوووووور االزموووووات التووووووي تتعووووورض ليووووووا الدولوووووة ىووووووي االزمووووووات ذات  البعـــــد السياســــــي -1

البعوووود السياسووووي والتووووي تيوووودد بقوووواء الدولووووة وتعرضووووو الووووى االنييووووار والتفتيووووت وذلووووك بسووووبب 
حساسووووووية وشوووووومولية تأثيرىووووووا وارتباطيووووووا باإلبعوووووواد االقميميووووووة والمحميووووووة والدوليووووووة وعووووووادة مووووووا 

 .تخمق نوعًا من عدم االستقرار والتوازن السياسي 
االزموووووووات ميموووووووا كوووووووان نوعيوووووووا ومسوووووووتواىا توووووووؤثر عموووووووى  جميوووووووع ان:  البعـــــــد االقتصـــــــادي -2

فتعموووووول عمووووووى تعطيوووووول  صووووووادية لموووووودول المتعرضووووووة الووووووى االزمووووووة،االقتصوووووواد والحركووووووة االقت
القوووووووة المنتجووووووة وبالنتيجووووووة تسووووووبب الكسوووووواد والركووووووود وانخفوووووواض االسووووووعار ثووووووم تبوووووودأ بعوووووودىا 

 المنظمات باالنحدار .
ر االزمووووات بصووووورة مباشوووورة او غيوووور مباشوووورة عمووووى االنسووووان وموووون : تووووأث البعــــد االجتمــــاعي -3

 ابرز مظاىر تأثيرىا االتي :
 . القتل والتشريد 
 . الفوضى وعدم االستقرار 
 ازمووووووة سووووووكن ، ازمووووووة صووووووحة ، ازمووووووة نقوووووول ، ازمووووووة  تقووووووود الووووووى ازمووووووات اخوووووورى مثوووووول (

 غذاء (
  توووووووودفع الووووووووى بعووووووووض السووووووووموكيات االجتماعيووووووووة السوووووووويئة مثوووووووول ) السوووووووورقة ، البطالووووووووة ،

 الجريمة(.
: اثناء حصول االزمات يرافقيا الكثير من االرباك والفوضى وعدم وضوح الرؤية كما  البعد االمني

قد يييئ بيئة مناسبة النتشار) العنف السياسي ،العنف االجتماعي ، انيا قد تحدث فراغًا امنيًا 
 ب(.الجريمة المنظمة، الفساد المالي واإلداري، االرىا
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 المبحث الثاني
 ادارة االزمة : مفيوميا و مراحميا و متطمبات التعامل معيا 

 ادارة االزمة مفيوم /  اوالً 
تباينتتتت وجهتتتات النظتتتر حتتتوة مفهتتتوم ادارة االزمتتتة بتعتتتدد التوجهتتتات الفكريتتتة بتتتين 

(  تووووووووم تحديوووووووود بعووووووووض التوجيووووووووات الفكريووووووووة حووووووووول مفيوووووووووم ادارة 5. وفووووووووي الجوووووووودول ) البتتتتتتتتاحثين
 االزمة.

 (4جدول )ال
 الباحثين من وجية نظرمفيوم ادارة االزمة 

 المفيوم الصفحة والسنة  والباحث  ت

9 ( Aspery&Woodhow,1992 :19) 

 

عمميـــة اخـــذ القـــرار الحاســـم تحـــت تـــأثير ضـــغط مـــا , 
ويكـــــــون اليـــــــدف مـــــــن ذلـــــــك ىـــــــو حمايـــــــة االفـــــــراد 

 والمنظمات .

8 Patterson ,1993 :48))  اي خطــــط عمــــل تنفــــذ بصــــورة ســــريعة عنــــد حــــدوث
 ظرف سمبي ييدد كيان المنظمة وتطورىا .

3 Herrero , 1995 :6) )  ــــد والمــــنظم لممشــــاكل ــــة التحضــــير واإلعــــداد الجي عممي
المتعــــددة التــــي تيــــدد بدرجــــة عاليــــة ســــمعة المنظمــــة 

 وبقائيا وعممياتيا .

العمميـــــة االداريــــــة المســــــتمرة التــــــي تيــــــتم باألزمــــــات  (8:  9887)شريف ,  4
عــــــداد ا ــــــة وا  لمــــــوارد لمتعامــــــل مــــــع االزمــــــات المحتمم

ـــــــة ودراســـــــة االســـــــباب الســـــــتخالص  بكفـــــــاءة وفاعمي
ـــــق التعامـــــل  ـــــع حـــــدوثيا او تحســـــين طرائ النتـــــائج لمن

 معيا 

5 Christine & Judit ,1998 :3))  ـــــــن قبـــــــل اصـــــــحاب المصـــــــالح ـــــــة منظمـــــــة م محاول
ـــــداخمين والخـــــارجين ( لتفـــــادي حصـــــول  لممنظمـــــة ) ال
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 حصوليا .االزمات او ادارتيا الفعالة عند 

6 Waller, 1999: 808))  ــــــى المقيــــــاس والمؤشــــــر الحقيقــــــي الــــــذي يوصــــــمنا ال
االمكانيــــــــات والقــــــــدرات الموجــــــــودة لــــــــدى القيــــــــادات 
ــــة  وقــــدرتيا عمــــى ادارة الظــــرف القــــائم والــــذي  االداري

 نتج مباشرة من االزمة . 

 ( داخميــــــــة وخارجيــــــــة ) تجميــــــــع الطاقــــــــات المتاحــــــــة (38: 8111ضرار ,) 7
وتعبئتيـــــا وتوجيييـــــا لمخـــــروج مـــــن مصـــــيبة او شـــــدة 
تقــــع ســــواء كــــان لإلنســــان دخــــل فــــي حــــدوثيا او ال 

ــــــة ــــــالحوادث القدري ــــــو فييــــــا ك ــــــون دور  .دخــــــل ل ويك
االنســــان فــــي الحــــوادث القدريــــة التخفيــــف مــــن اثارىــــا 

 . وتجنب مناطقيا ان امكن

منيجيـــــــــة التعامـــــــــل مـــــــــع االزمـــــــــات فـــــــــي ضـــــــــوء  (81:  8116عبوي ,  ) 8
دات والمعرفـــــة والـــــوعي واإلدراك واإلمكانيـــــات االســـــتعدا

المـــــؤثرة والميــــــارات وأنمـــــاط االدارة الســــــائدة او ىــــــي 
تطبيــــق وظــــائف العمميــــة االداريــــة خــــالل البحــــث عــــن 
ـــاد ـــك االســـباب وأضـــواء ابع ـــد تم  ه  اســـباب االزمـــة لتحدي

 في انتظار التوصل الى حمول مناسبة ليا .

91 Timothy ,2007: 1))  عمميــــة مصــــممة تيــــدف الــــى منــــع وتخفيــــف الضــــرر
الـــــــذي يمكـــــــن ان تحدثـــــــو االزمـــــــة عمـــــــى المنظمـــــــة 

ثــــــالث  وتكـــــون عمـــــى  ,وأصـــــحاب المصـــــمحة فييـــــا 
ــــة االزمــــة  ىــــي : مراحــــل اثنــــاء  ومرحمــــةمرحمــــة بداي
 .بعد االزمة   ومرحمة مااالزمة 

ـــــة باألســـــاليب  (949: 8118 , )الظاىر 99 ـــــى االزمـــــة او الكارث ـــــب عم كيفيـــــة التغم
العمميـــــــــة واإلداريـــــــــة المختمفـــــــــة ومحاولـــــــــة تجنـــــــــب 

 سمبياتيا واالستفادة من ايجابياتيا .
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ــــق  (85:  8199الرويمي ,) 98 ــــة المتخــــذة وف ــــة والمعنوي ــــع االجــــراءات المادي جمي
ــــة  ــــة ازم ــــدة لمجابي ــــات المتاحــــة والخطــــط المع االمكان
مـــا لمتقميـــل مـــن اخطارىـــا والحـــد مـــن انتشـــارىا وصـــواًل 

 الى انيائة واالستفادة من دروسيا .

94 Margaret ,2013 :3))  عمميــــــة تنفيــــــذ االســــــتراتيجيات المخططــــــة لمســــــاعدة
ــــي حــــال حــــدوث اي حــــدث ســــمبي يحــــدث  المنظمــــة ف

بصــــورة مفاجئــــة والنــــاتج مــــن حــــدث ال يمكــــن التنبــــؤ 
ــــــبعض  ــــــة ل ــــــر متوقع ــــــائج غي ــــــن خــــــالل نت ــــــة او م ب
االحـــــــداث التـــــــي شـــــــكمت خطـــــــرًا محـــــــتمال , وىـــــــذا 
ـــك لمحـــد  يســـتدعي اتخـــاذ القـــرارات بصـــورة ســـريعة وذل
ــــد  مــــن االضــــرار التــــي اصــــابت المنظمــــة وكــــذلك تحدي

ي حــــــال شخصــــــًا مناســــــبًا ليكــــــون مــــــديرًا لالزمــــــة فــــــ
 حدوثيا . 

مفيـــــوم واســـــع يتضـــــمن التخطـــــيط العـــــام واالســـــتجابة  (99:  8194ابو حميمة ,) 93
لممـــدى الواســـع مـــن حـــاالت الطـــوارئ وحـــاالت الكـــوارث 
ـــزود المنظمـــة باســـتجابة  دارة االزمـــات ىـــي نظـــام ي . وا 
ــــــة لحــــــاالت االزمــــــات وىــــــذه  نظاميــــــة منظمــــــة ومرتب

االســـتمرار فـــي االســـتجابة تجعـــل المنظمـــة قـــادرة عمـــى 
ـــــــــة المتعمقـــــــــة بتقـــــــــديم الخـــــــــدمات  اعماليـــــــــا اليومي

 نفســـو والمنتجـــات وكســـب االربـــاح وغيرىـــا فـــي الوقـــت
 الذي تكون فيو االزمة تدار بنجاح .

عمميـــة التخطــــيط المســــبق لحــــدث غيــــر متوقــــع يتســــم  (898:  8195) عبد القادر,  94
بالســــمبية مــــن اجــــل الحــــد مــــن او لتقميــــل اثــــارة عمــــى 

خــــالل وضــــع عــــدد مــــن الســــيناريوىات  المنظمــــة مــــن
ـــــول  ـــــة الحـــــدوث ووضـــــع الحم او اســـــتراتيجيات محتمم

 المالئمة في حال حدوثيا .
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ـــر متوقـــع  (419:  8196)جعفر, 95 ـــة التخطـــيط المســـبق لحـــدث ســـمبي غي عممي
ــــة وذلــــك  ــــى المنظم ــــن اضــــرارة عم ــــل م لمحــــد او لمتقمي
بوضـــــــــع اســـــــــتراتيجيات او مجموعـــــــــة ســـــــــيناريوىات 

قتــــــراح الحمــــــول المناســــــبة لكــــــل متوقعــــــة الحــــــدوث وا
 منيا في حال حدوثو .

ـــم وفـــن ,وىـــذه االدارة تتعمـــق بـــإدارة توازنـــات القـــوى  (48بدون سنة : ابو فارة ,) 96 عم
دارة  ومتابعتيـــــــــا ورصـــــــــد اتجاىاتيـــــــــا وحركتيـــــــــا , وا 
االزمــــات ىـــــي عمـــــم وفـــــن يتعمـــــق بدراســـــة المســـــتقبل 
ــــن التكيــــف مــــع المتغيــــرات  ــــو , وىــــي عمــــم وف وتحميم

المحيطـــــة ,والتفاعـــــل مـــــع الثوابـــــت والمـــــوارد  البيئـــــة
وقـــــوى الفعـــــل ورد الفعـــــل فـــــي كـــــل المجـــــاالت وعمـــــى 

 مستوى جميع االنشطة . 

 باالعتماد عمى المصادر الواردة أعاله.إعداد الباحث  المصدر:*

 ادارة االزمة ىي: وفي ضوء ما عرض من مفاىيم يرى الباحث ان
التعاطي مع االزمة من خالل قيام الجيـات المعنيـة او القائمـة اعتماد المنيج االداري العممي في )

) البشـرية طـيط ليـا . ومـن ثـم حشـد كـل المـوارد عمى ادارة االزمة بالتنبؤ المسبق باألزمـة و التخ
( واإلمكانيات والطاقات لمتغمب عمييا والحد من اخطارىا فضاًل عـن  ةوالمالية والمادية والتكنولوجي

 . (ي والرقابي في التعامل مع االحداث والتداعيات الناجمة عن االزمةابراز الدور القياد
 

 ./ مراحل ادارة االزمة  ثانيًا 
وتمووك  (Augustine ,1995: 149-158) ىنالووك سووت مراحوول إلدارة اي ازمووة كمووا ذكرىووا   

 -المراحل ىي :
 مرحمة تحاشي االزمة . -المرحمة االولى : 

اجتنواب وتفوادي األزموة ، وعوادة موا تنفوق االدارة فوي ىوذه المرحموة امووال وىذه المرحمة ىي مرحموة    
قميمووة وتقوووم باسووتخدام ابسووط الطرائووق لمسوويطرة عمييووا ، وموون الضووروري ان يكووون لوودى الموودراء القوودرة 
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عمى التخطيط والتنبؤ وفيم المتغيرات الداخمية والتي مون الممكون تقويميوا وبالتوالي زيوادة فاعميوة ادارة 
 ة.                               االزم

 مرحمة التحضير إلدارة االزمة . -المرحمة الثانية : 

فتقوووم االدارة بوضووع  االزمووة تبوودأ ىووذه المرحمووة ،حوودوث عنوودما تفشوول المرحمووة االولووى فووي منووع     
خطوووووط وسووووويناريوىات لمواجيوووووة الظوووووروف المختمفوووووة المؤديوووووة الوووووى حصوووووول االزموووووة ، وتبووووودأ االدارة 

تعداد والتييؤ لالزمة وذلك من خالل توفير نظام معمومات واتصاالت كفوء وجيد وكوذلك اعوداد باالس
نشاء مركز لالزمة .     فرق عمل متدربة ووضع مجموعة من الخطط الجاىزة لمطوارئ وا 

 مرحمة تميز االزمة . -المرحمة الثالثة :
فوووي ىوووذه المرحموووة يؤشووور الوجوووود الفعموووي لالزموووة وبوووذلك تكوووون ىوووذه المرحموووة االكثووور تحوووديًا لمقيوووادة    

من المراحل االخرى ، في ىذه المرحمة يتم معرفة الكيفية التي واجو بيا االخورون االزموات  والمنظمة
 وعواقبيا وكيف يدركونيا.

 . مرحمة احتواء االزمة -المرحمة الرابعة :
عوون  المرحمووة موون القووادة اتخوواذ القوورارات السووريعة لمواجيووة واحتووواء االضوورار الناتجووةىووذه تتطمووب    

يقاف النزيوف فوي ظوروف عودم التأكود يسوتمزم موا  ىا،ومحاولة معالجة اثار  االزمة وان احتواء االزمة وا 
  -يأتي :

 .تخصيص مجموعات من االفراد لمعمل عمى مدار الساعة الحتواء تمك االزمات  - أ

مووون المنظموووة ليكوووون متحووودثًا باسوووميا لتزويووود المجتموووع والييئوووات بوووأي معموموووات  فووورداختيوووار  - ب
 يطمبونيا ، وكذلك تخويمو بعقد المقاءات والمؤتمرات ان تطمب االمر ذلك .

يكون مصدر معمومات المجتمع ىو  وِ ما يحدث وبخالفاعطاء الصورة الواضحة لممجتمع ع  - ت
 من خارج المنظمة .

ل التوي توم تكميفيوا بوإدارة االزموة الحتماليوة تواطوؤ احود افوراد ىوذه الرقابة عموى مجموعوة العمو  - ث
 . المجموعة مع جيات اخرى مستفيدة من حصول تمك االزمة
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 مرحمة حل االزمة ومواجيتيا . -المرحمة الخامسة :
وذلووك الن المخوواطر الناجمووة موون  ، موون متطمبووات ىووذه المرحمووة ىووي السوورعة فووي انجوواز األعمووال    

إلمكانيووات وكفوواءة القيووادات فووي ىووذه المرحمووة الوودور الكبيوور فووي توجيووو  واالزمووة ال تعوورف االنتظووار 
وتنظيم وتنفيذ حل االزمة وذلوك عون طريوق اسوتخدام مجموعوة مون االسواليب التقميديوة وغيور التقميديوة 

 وباستخدام ادوات الترغيب والترىيب .
 مرحمة االستفادة من االزمة . -: لمرحمة الساسةا

االزموووة  تعوووديجوووب االنتبووواه ىنوووا الوووى ان أي ازموووة قووود تكوووون بوووذورًا لمنجووواح او جوووذورًا لمفشووول ، فموووذا    
مصوودر فائوودة لممنظمووات موون خووالل  اسووتنباط الوودروس والعبوور واإلحووداث والتووي تمكوون المنظمووات موون 

ضووء الخبورات المتراكموة مون عمميوة ادارة تجنب تكرار االزمة او مواجية ازمات محتمموة اخورى عموى 
كما وتتضمن ىوذه المرحموة تعوويض بعوض االضورار الجزئيوة والخسوائر ومون ثوم القيوام بإعوادة ، ازمة 

عادة الوضع الى ما  سابقًا . وكان عمي تنظيم التخصيصات المالية وا 

 ثالثًا: متطمبات ادارة  االزمة 
 -(  بما يمي :54: 2217ذكرىا  )جعفر ،  المتطمباتتحتاج ادارة االزمة الى مجموعة من 

تبسيط االجراءات وعدم تعقيدىا و االبتعاد عن كول موا مون شوأنو تعقيود االموور ويخموق نوعوًا  -9
 من االرباك وعدم الفيم والوضوح ووضع االنظمة وسن القوانين .

ذلوك لتنظويم القورارات التنسيق بين فريوق ادارة االزموة واإلدارات االخورى ذات العالقوة باألزموة و -8
والحيمولووووة دون تعووووارض االجووووراءات وضوووورورة التأكوووود موووون ان العموووول يسووووير بسوووويولة وتنوووواغم 

 شديدين وكذلك امكانية تبادل الموارد .
االبتعووواد عووون العشووووائية واعتمووواد المنيجيوووة العمميوووة السوووميمة لمتعامووول موووع االزموووة فوووي جميوووع -4

 اء حدوثيا او بعد معالجتيا والتخمص منيا .المراحل التي تمر بيا سواء قبل االزمة او اثن
التواجد المستمر في مكان االزمة ، اذ ال يمكن التعامل مع االزمة او معالجتيا إال من خالل -3

 تواجد اعضاء الفريق بشكل مستمر في ذلك المكان . 
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  التعامل مع االزمة وفقا لممنيج العممي االداري السميم :  رابعاً 
ان النجاح في التعامل مع االزمة يتطمب استخدام المنيج العمموي االداري السوميم فوي كول موا تقووم    

بِو ادارة المنظمة تجاه ىذه االزمة ، واستخدام ىذا المنيج يعتمد عمى مجموعة من الوظائف االدارية 
 االساسية .

الداري السوميم فوي ادارة االزموة موا ولعل من اىم الوظائف االدارية التي يعتمد عمييوا المونيج العمموي ا
 -يأتي :

 وظيفة التخطيط  .9
يعوووورف التخطوووويط بانووووة اىووووداف محووووددة مسووووتقبمية يووووراد تحقيقيووووا ، وذلووووك عوووون طريووووق التنبووووؤ 

  Henry Fayol( . كمووا عوورف15: 2211بالمسووتقبل ووجوووب االسووتعداد لووو ) الطوواىر ،
التخطيط بأنو ) التنبؤ بما سيكون عمية الوضع فوي المسوتقبل موع االسوتعداد لوذلك المسوتقبل( 

 (.  45: 2229) العالق ،
تركووز وظيفووة التخطوويط عموووى دراسووة وتحميوول االوضوواع قبووول حوودوث االزمووة ، وتوقووع وتنبوووؤ  

االزموووووات التووووووي قوووووود تحوووووودث فووووووي المنظمووووووة فووووووي المسووووووتقبل ، ووضووووووع الخطووووووط واإلجووووووراءات 
دارتيوووا بووودرجات والسوووين اريوىات المختمفوووة لمتعامووول موووع االزموووات المتوقعوووة والتعووواطي معيوووا وا 

 ( .164-163عالية من الكفاءة والفاعمية  ) ابو فارة ،بدون سنة :
رات اثنوواء االزمووات الووى ضوورورة التخطوويط لعمميووة اتخوواذ القوورا (Daft,1989:361)واشووار   

 -: التالي وعمى ضوء الشكل 
 . خمق تنظيم لالزمة - أ

 تشخيص تعرض المنظمة لالزمة .  - ب
 تطوير خطة االزمة . - ت
 السماح بالتصرف . - ث
 تحديد مندوب عن فريق االزمة . - ج
 اتخاذ القرار عن كيفية حل االزمة . - ح
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 . وظيفة التنظيم8
تنصرف وظيفة التنظويم الوى ترتيوب المووارد والقابميوات والمقودرات بالشوكل الوذي يضومن اداء  

 المتطمبات الالزمة لتنفيذ الخطط الموضوعة من اجل تحقيق اىداف المنظمات .
 يعرف التنظيم بانة عممية تيد الى تجنيد الطاقات البشرية والمادية وتوجيييا في الطريق        
 (  2228:112حتى يتمكن االفراد اوالجماعات من تحقيق االىداف المرجوة)بوجورش،السميم        
 ( .Philip,1966 : 412نقال عن )        
بمنووع حوودوث التعووارض والتنوواقض واالزدواجيووة فووي  ان وظيفووة تنظوويم االزمووات عووادة موواتيتم 

ادارة األزمات وتركز ىذه الوظيفة عمى تحديد االفراد المكمفين بأداء الميام المتعمقة بالتعامول 
مووووع االزمووووة ، وتشووووخيص جميووووع االنشووووطة المرتبطووووة باألزمووووة ومعالجتيووووا ، وتحديوووود اطووووراف 

ي كول جوانوب االزموة ، وأخيورًا تحديود المسؤولية المختمقة وبيان خطوط السمطة والمسوؤولية فو
 (.164) ابو فارة ، بدون سنة : .قنوات االتصال في اثناء ادارة االزمة 

 
 وظيفة التوجيو  .4
 تتضمن وظيفة التوجيو في ادارة االزمات ثالث وظائف فرعية ىي :           

 . وظيفة االتصاالت 
 . وظيفة التحفيز 
  . وظيفة القيادة 
إلدارة اي ازموووووة مووووون الضوووووروري اسوووووتخدام الوظوووووائف الوووووثالث لتحقيوووووق االدارة السوووووميمة و  

 .  االتصال مع كل االطراف ذات العالقة ضمان ، فاإلدارة  تحتاج الى لياوالفاعمة 
بوين طورفين االول يعورف  (فيوم او معمومواتل)يعرف االتصال بأنة عممية نقول وتبوادل  

إلدارة االزمووات سووواء اكووان  تصووال عمميووة مطموبووةواال،  ىووو المسووتقبل بالمرسوول واألخوور
ثناء وبعد انقضاء االزمة )زيارة ، ذلك  .(274: 2229قبل وا 
، ولووذا يتطمووب  نظووام اتصوواالت فاعوول وجووودولتحقيووق عمميووة االتصووال الفاعوول البوود موون  

موون قواعوود بيانووات وبوورامج وموووارد بشوورية لجمووع ( نظووام معمومووات موون المنظمووات توووفير)
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يصوووووووووواليا الووووووووووى متخووووووووووذي القوووووووووورارات              بالسوووووووووورعة المطموبووووووووووة و المعمومووووووووووات وتحميميووووووووووا وا 
 ( .68:  2215)المال ،
انوووووة عمميوووووة حوووووث المرؤوسوووووين عموووووى بوووووذل اقصوووووى الجيوووووود مووووون بيوووووز فيعووووورف فاموووووا التح

 (.233: 2211خالل التأثير في سموكيم ودفعيم لمعمل .) درة وجودة ،
اصووووووووحاب المصووووووووالح ) داخوووووووول وخووووووووارج جميووووووووع  تحفيووووووووز   فالبوووووووود إلدارة االزمووووووووة موووووووون

فاعموووووووة فوووووووي معالجوووووووة االزموووووووة تسووووووواىم مسووووووواىمة التوووووووي  االجوووووووراءاتالمنظموووووووة ( نحوووووووو 
لوووووون تمقووووووى طريقيووووووا الووووووى  اتكمووووووا ان ايووووووة جيووووووود تبووووووذل فووووووي مواجيووووووة االزموووووو .بنجوووووواح 

              النجوووووووووووووووواح اذا لوووووووووووووووووم تمتموووووووووووووووووك االدارة الميووووووووووووووووارات والقووووووووووووووووودرات القياديوووووووووووووووووة المناسوووووووووووووووووبة 
 ( .165-164ون سنة :) ابو فارة ، بد

يوووووي ذلوووووك الموووووزيج الفريووووود مووووون القووووودرات الخاصوووووة لمقائووووود ومووووون الظوووووروف فالقيوووووادة اموووووا  
التوووووي تووووووفر الووووودور لمقائووووود والمرؤوسوووووين الوووووذين يعوووووززون القائووووود عموووووى القيوووووام باألشوووووياء 

 .(21: 2211لم يتحقق في السابق. ) نجم ،  الجديدة او تحقيق ما
االدارة فوووووووووي شووووووووورح الميوووووووووام المختمفوووووووووة ان وظيفوووووووووة التوجيوووووووووو بصوووووووووور عاموووووووووة تسووووووووواعد 

المطموووووووب القيووووووام بيووووووا فووووووي مواجيووووووة االزمووووووة و عالجيووووووا، ووصووووووف جميووووووع االعمووووووال 
واألنشوووووووطة ألمطموبوووووووة وتحديووووووود نطووووووواق التوووووووداخل فوووووووي كووووووول مرحموووووووة ، وتحديووووووود االدوات 
واألسوووواليب التوووووي يمكووووون اسووووتخداميا ، وقووووود ال يتطموووووب االموووور اصووووودار التوجييوووووات فوووووي 

، بوووول قوووود تكووووون ىنالووووك حاجووووة ممحووووة الووووى عقوووود لقوووواءات صووووورة قوووورارات وتعميمووووات فقووووط
واجتماعوووووووات موووووووع بعوووووووض اوكووووووول اصوووووووحاب المصوووووووالح لشووووووورح واقوووووووع االزموووووووة وأسوووووووبابيا 

 ( . 165وانعكاساتيا والمطموب إلدارتيا بكفاءة وفاعمية )ابو فارة ، بدون سنة :

 وظيفة الرقابة والمتابعة. .3
                    تعووووووووووووورف الرقابوووووووووووووة عموووووووووووووى انيوووووووووووووا عمميوووووووووووووة قيووووووووووووواس االداء واتخووووووووووووواذ االجوووووووووووووراءات الضووووووووووووورورية    

    لضووووومان الوصوووووول الوووووى النتوووووائج موووووع التأكووووود مووووون ان الخطوووووط قووووود توووووم تنفيوووووذىا وفقوووووًا لموووووا مطمووووووب 
 ( . 264:  2211  ) درة وجودة ،

او الفشووووول فيوووووو خطووووووة  اموووووا المتابعوووووة فأنيوووووا عمميوووووة مالحقوووووة التنفيوووووذ وتحديووووود درجوووووة النجووووواح
  .(73:  2211بخطوة والتنبؤ باحتماالت االنحراف عن الخطة المحددة ) ديري ، 
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ان تعاموووووول ادارة المنظمووووووة مووووووع االزمووووووة يتطمووووووب جيووووووودًا مكثفووووووة لرقابووووووة ومتابعووووووة مجريووووووات 
يوووووؤدي فوووووي النيايوووووة الوووووى الوووووتخمص منيوووووا  يتخوووووذ مووووون قووووورارات االموووووور والتأكووووود مووووون ان موووووا 
المنظمووووووووة وأصووووووووحاب المصووووووووالح . وينبغووووووووي ان تركووووووووز وظيفووووووووة وموووووووون انعكاسوووووووواتيا عمووووووووى 

الرقابووووة والمتابعووووة عمووووى تقووووويم فاعميووووة الخطووووط والسوووويناريوىات التووووي تووووم وضووووعيا لمواجيووووة 
احتموووووواالت وقووووووووع االزموووووووة ، وتقووووووويم مسوووووووتوى فاعميوووووووة عمميوووووووات التنفيووووووذ فوووووووي اثنووووووواء وقووووووووع 

نعكاسوووووووواتيا االزمووووووووة ، وتشووووووووخيص وتقووووووووويم الوضووووووووع القووووووووائم بعوووووووود انتيوووووووواء االزمووووووووة وزوال ا
، فيوووووذه المتابعوووووة ضووووورورية جووووودًا لضووووومان عووووودم انووووودالع ىوووووذه االزموووووة مووووورة اخووووورى  الظووووواىرة

 . (166-165وباعتراض ونتائج اكثر قوة وتدميرا ) ابو فارة ، بدون سنة : 
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 الثالثالمبحث 

 ازمة السكن : مفيوميا و اسبابيا و ابعادىا و مؤشراتيا
  سكن :مفيوم ازمة ال -اواًل  :

قبووووول الخووووووض فوووووي مفيووووووم ازموووووة السوووووكن واسوووووتكمااًل لموووووا توووووم عرضوووووو فوووووي المبحوووووث االول حوووووول  
 مفيوم االزمة، البد من معرفة معنى السكن اواًل ثم التعريج عمى مفيوم ازمة السكن ثانيًا .

 الباحثون والمفكرون لمسكن . المفاىيم طرحياىنالك العديد من  
 ان السكن ىو كل ما يتخذه االنسان مأوى يسكنو  . (186: 2229، كيطان )فيرى
فقوووووود عوووووورف السووووووكن عمووووووى انووووووو المكووووووان الووووووذي يعوووووويش فيووووووو  ( 3:  2212،  سووووووالم وبوسوووووويوه)امووووووا 

 . من حقوقو اً حق دهاالنسان بسالم وأمان وكرامة ويع
وعوووووورف )جوووووووون ديووووووون ( السوووووووكن بأنووووووة الموقوووووووع او المكوووووووان الوووووووذي يحتوووووووي عموووووووى فعاليوووووووات العائموووووووة 

لمختمفوووووة بوجوووووود الحوووووب والووووووالء ليوووووذا المكوووووان مووووون قبووووول اعضووووواء العائموووووة بغوووووض النظووووور المتكوووووررة وا
 ( .4: 1999( نقاًل عن )بطرس ،5:  2212) العكيمي ،  وِ عن موقع

ان السووووووووكن ىووووووووو الوووووووووطن ( 2222نقوووووووواًل عوووووووون ) الفيمووووووووي ،  (  226: 2215،  ويوووووووورى ) الطووووووووائي
 وِ سوووووووان ليشووووووعر بانسوووووووانيتوىووووووو الحووووووود االدنووووووى مووووووون لحاجووووووة االن ،فموووووون ال سووووووكن لوووووووو ال وطوووووون لوووووووو

والسووووووكن معنوووووواه بدايووووووة االسووووووتقرار لممووووووواطن ولوووووويس كوووووول االسووووووتقرار فحينمووووووا يفقوووووود االنسووووووان السووووووكن 
 .فيو يفقد طعم اليناء واالستقرار اي يفقد طعم االنسانية 

اموووووا ازموووووة السوووووكن فيقصووووود بيوووووا الووووونقص الحووووواد فوووووي عووووودد الوحووووودات السوووووكنية المطموبوووووة فوووووي مكوووووان 
الووووووك فرقووووووًا شاسووووووعًا بووووووين مووووووا معووووووروض موووووون الوحوووووودات السووووووكنية ومووووووا وزمووووووان معينووووووين فوووووويالحظ ىن

 (. 98: 2211( نقاًل عن )البصري ،61: 2216مطموب منيا  ) البديري ،
( وجووووووود وجيتووووووين الزمووووووة السووووووكن ، االولووووووى تتعمووووووق بوووووونقص  243: 2212، بينمووووووا يوووووورى )ناشووووووور

الوحووووودات السوووووكنية الموجوووووودة حاليوووووًا لألفوووووراد اي بمعنوووووى وجوووووود عجوووووز سوووووكني كموووووي ، اموووووا الوجيوووووة 
االخوووورى تتعمووووق بوجووووود مسوووواكن غيوووور مالئمووووة لمسووووكن ، نتيجووووة لتوووودىور الخوووودمات والبنووووى التحتيووووة 

 لالزمة.لممناطق السكنية وىذا ىو الوجو الحقيقي 
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( فوووووي مفيووووووم ازموووووة 243: 2212اموووووا وجيوووووة نظووووور الباحوووووث  فأنوووووة يتفوووووق موووووع ماطرحوووووة ) ناشوووووور،
ــــة المســــاكن المالئمــــة  يوووورى ان ازمووووة السووووكن ىووووي " اذالسووووكن  ــــة ونوعي ــــي كمي ــــنقص الحــــاد ف ال

النـــاتج مـــن تفاعـــل العديـــد مـــن العوامـــل والالزمـــة لعـــيش المـــواطن بـــأمن واســـتقرار فـــي وطنـــو و 
 " .صادية , جغرافية , ديمغرافية ( منيا ) سياسية , اقت

 ازمة السكن في العراق وأسباب تدىور قطاع االسكان  ثانيًا: اسباب
ان  االدارة  العمميووووووووة السووووووووميمة لالزمووووووووات ووضووووووووع الحمووووووووول والمعالجووووووووات الالزمووووووووة ليووووووووا يسووووووووتمزم  

معرفوووووة االسوووووباب الرئيسوووووة المؤديوووووة الوووووى حصووووووليا ، وعموووووى اسووووواس ذلوووووك البووووود مووووون تشوووووخيص اىوووووم 
 االسباب المؤدية الى حصول ازمة السكن . 

الشووووكري و الجبوووووري ىنالووووك العديوووود موووون االسووووباب الزمووووة السووووكن فووووي العووووراق ، فموووون وجيووووة نظوووور) 
 ( ان ازمة السكن في العراق ترجع الى كثير من االسباب منيا :94:  2215، 

( لكووووول 5التزايوووود الكبيووووور فوووووي عووووودد السوووووكان وارتفووووواع معوووودالت الخصووووووبة فقووووود تصووووول الوووووى ) -1
 % .3  هالعراق من البمدان السريعة النمو بمعدل سنوي قدر  دة اذ يعرأام

اجوووووول اقامووووووة مبوووووواني جديوووووودة او تحسووووووين توسوووووويع  الغيوووووواب الواسووووووع لتمويوووووول االسووووووكان موووووون -2
 الوحدات السكنية القائمة وتوفير خدمات البنى التحتية .

 .االفتقار الى سياسة اسكانية واضحة مستقرة ومستمرة تتبناىا الدولة  -3
اذ يعوووواني قطوووواع االسووووكان موووون قمووووة المبووووال   ،قصووووور الموووووارد الماليووووة فووووي قطوووواع االسووووكان -4

ا القطوووواع وىووووذا يتطمووووب موووون االجيووووزة المعنيووووة البحووووث التووووي تخصووووص لالسووووتثمار فووووي ىووووذ
 عن موارد مالية جديدة لغرض مواجية مشكمة توفير الوحدات السكنية .

( فووووان ازمووووة السووووكن تعووووود الووووى 422:  2212امووووا موووون وجيووووة نظوووور ) المسووووعودي والسووووعدي ،
 -العديد من العوامل منيا :

 العوامل الطبيعية  -9 
تعووووود العوامووووول الطبيعيوووووة مووووون اىوووووم العوامووووول التوووووي سووووواعدت عموووووى نشووووووء ازموووووة السوووووكن ، وذلوووووك 
موووووووون خووووووووالل انعكوووووووواس واقووووووووع التضوووووووواريس وخصائصوووووووويا عمووووووووى االراضووووووووي الصووووووووالحة إلقامووووووووة 

 المشاريع السكنية والخدمات االخرى التي تتطمبيا .
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 العوامل السياسية  -8
ود االربعة االخيرة بظالليا عمى واقع السكن القت الظروف السياسية التي مر بيا العراق في العق

فووووي العووووراق وباتجاىووووات متعووووددة ، كووووان موووون ابرزىووووا قمووووة االىتمووووام بالقطوووواع السووووكني ومحدوديووووة 
المشوواريع السووكنية واقتصووارىا عمووى المشوواريع الحكوميووة فضوواًل عوون قمووة الوودعم المصوورفي لمسووكن 

 وكذلك ارتفاع بدالت االيجار. 
 العوامل التخطيطية واإلدارية  -4

الشوووووك ان التخطووووويط وحسووووون االدارة ىوووووو السووووومة البوووووارزة لمووووودول االكثووووور تقووووودمًا فوووووي العوووووالم ، ونظووووورًا 
  منيا:لمظروف غير المستقرة في البمد فقد عانى التخطيط واإلدارة من مشاكل كثيرة 

ضووووووووعف االجيووووووووزة التخطيطيووووووووة موووووووون حيووووووووث الكفوووووووواءة وعوووووووودم االفووووووووادة موووووووون الخبوووووووورات  .1
 االجنبية في ىذا المضمار .

الفرديووووة والعشوووووائية فووووي اتخوووواذ القوووورارات فووووي مجووووال السووووكن منيووووا عمووووى سووووبيل المثووووال  .2
انجوووووواز المشوووووواريع السووووووكنية واطئووووووة الكمفووووووة وتوزيووووووع االراضووووووي بشووووووكل عشوووووووائي وعوووووودم 

 توفير الخدمات ليا .
 عدم فسح المجال مبكرًا لالستثمار في مجال السكن . .3
 ية واضحة لموظيفة السكنية واتجاىاتيا المستقبمية .عدم وجود رؤية استراتيج .4
عووووودم وجوووووود مخططوووووات اسووووواس لمعديووووود مووووون المووووودن العراقيوووووة وان وجووووودت فيوووووي قديموووووة  .5

 وغير محدثة وال تواكب التطورات العالمية والحاجات الفعمية . 
 العوامل االقتصادية  -3

الخارجيووووووة والداخميووووووة  افوووووورزت العواموووووول السووووووابقة واقعووووووًا اقتصوووووواديًا مترديووووووًا اىمكتووووووو الحووووووروب
فضوووووال عووووون سووووونوات الحصوووووار المووووودمرة وسووووووء االدارة وعووووودم وجوووووود سياسوووووة ماليوووووة ورقابوووووة 
ذات كفووووواءة عاليوووووة، مموووووا نوووووتج عنوووووة صوووووعوبات كبيووووورة اثووووورت عموووووى واقوووووع ومسوووووتقبل السوووووكن 

 في العراق.
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 التركيز الحضري  -4
ضووووووووخمًا شوووووووويدت السوووووووونوات او العقووووووووود االخيوووووووورة فووووووووي الوووووووووطن العربووووووووي السوووووووويما العووووووووراق ت

حضوووووريًا واسوووووع النطووووواق بحيوووووث اصوووووبحت مووووون ابووووورز المشوووووكالت لمووووودول العربيوووووة الغنيوووووة او 
 الفقيرة عمى حد سواء. 

 اليجرة والنزوح  -5
تعووورف اليجوووورة بانيووووا تغييوووور فووووي محوووول االقامووووة او االنتقووووال موووون مكووووان الووووى اخوووور ، ويكووووون 

اخميوووووة الوووووى عموووووى ثالثوووووة اشوووووكال ) االنتقوووووال المحموووووي فوووووي محووووول االقاموووووة نفسووووويا، وىجووووورة د
محووول اقامووووة جديوووود ضووومن حوووودود الدولووووة ذاتيوووا ، وىجوووورة دوليووووة الوووى دولووووة اخوووورى ( وتشووووكل 
اليجوووورة موووون النوووووعين االول والثوووواني اساسووووًا ميمووووًا فووووي تزايوووود ازمووووة السووووكن فووووي العووووراق، امووووا 
النوووووزوح فقووووود شووووويد العوووووراق عووووودد مووووون حووووواالت النوووووزوح منيوووووا بشوووووكل واضوووووح نوووووزوح سوووووكان 

ممووووووا سووووووبب االسووووووتحواذ عمووووووى المزيوووووود موووووون االراضووووووي  الريووووووف باتجوووووواه اراضووووووي الضووووووواحي
 التي يمكن ان تكون ألغراض االستثمار في السكن .

 
 االندثار والتيرؤ  -6

 التي لممدن تعاني اغمب المدن العراقية من مشكمة االندثار والتيرؤ في المراكز القديمة
تمثول قموب المودن ومراكزىوا التجاريوة ، وعموى الورغم مون مسواحتيا الكبيورة اال انوو ال يمكوون ان 
تبقووى محافظوووة عمووى وظيفتيوووا السووكنية لوووذا سوووف تخسووور الموودن القديموووة جووزءًا مووون رصووويدىا 
السوووووكني الوووووى اسوووووتخدامات اخووووورى كالتجاريوووووة او الخدميوووووة االخووووورى . وتقووووودر وزارة االعموووووار 

 ( % 4(% ، والتيرؤ في الوحدات السكنية بمقدار )12ار االندثار ب)واالسكان العراقية مقد
 ( فقد عزى ازمة السكن الى ثالثة اسباب رئيسة وىي :66: 2216اما )البديري، 

 اسباب اجتماعية سكانية . -1
 اسباب اقتصادية . -2
 اسباب تتعمق بتنفيذ السياسات والخطط السكانية . -3

 ( .1وكما موضح في الشكل )
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 االسباب الرئيسة الزمة السكن في العراق (1الشكل )

    
 

  
 
 
 
 

 
 
 

ــــديري , كــــرار حــــاتم ,  ," دور التوريــــق فــــي تمويــــل المشــــاريع العقاريــــة وتخفيــــف ازمــــة  8195ألمصــــدر : الب
  55صص عموم مالية ومصرفية / جامعة الكوفة , صالسكن" , رسالة ماجستير غير منشورة في تخ

 
 -: ازمة السكن ابعاد -ثالثًا  :

غالبووووًا مووووا تسووووبب االزمووووات التووووي تموووور بيووووا البموووودان العديوووود موووون االثووووار واألبعوووواد المختمفووووة فووووي تمووووك 
المجتمعووووات وأزمووووة السووووكن واحوووودة منيووووا والتووووي قوووود تولوووود الكثيوووور موووون االثووووار والتووووي  تمقووووي بظالليووووا 

 مجتمعات تمك البمدان .عمى 
  -من اىم االثار واألبعاد التي تخمفيا ازمة السكن في الدول والمجتمعات ىي :

 االبعاد االقتصادية . -9
ان موووووون تووووووداعيات ازمووووووة السووووووكن تفوووووواقم ظوووووواىرة التجوووووواوز عمووووووى االراضووووووي والممتمكووووووات العامووووووة 

دات والفقوووووووراء ، إلقاموووووووة وحووووووو ضوالخاصوووووووة ، وخصوصوووووووًا مووووووون اصوووووووحاب ذوي الووووووودخل المووووووونخف
السووووكن الالئووووق ، وىووووو مووووا يطمووووق عميووووِو  تسووووكنية تفتقوووور ألبسووووط الخوووودمات وشووووروط ومواصووووال

 ازمة السكن فً العراق

 ألزمة السكن الرئٌسةاالسباب 

اسباب اجتماعٌة 

 سكانٌة

اسباب تتعلق بتنفٌذ  اسباب اقتصادٌة

 السكانٌة السٌاسات والخطط

السكانً ارتفاع معدل النمو 

وزٌادة الهجرة من الرٌف 

 الى المدٌنة

انخفاض الدخل وارتفاع 

اسعار االراضً او نقص 

 التموٌل

النقص فً القوانٌن 

والتشرٌعات  وضعف 

 الكفاءة والتخطٌط
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(، كمووووووا ان ازمووووووة السووووووكن 1: 2214االن بووووووال) العشوووووووائيات او موووووودن الصووووووفيح ( ) فيمووووووي ، 
توووووؤدي الوووووى ارتفووووواع اسوووووعار االراضوووووي والوحووووودات السوووووكنية مووووون اجووووول التمموووووك وارتفووووواع اسوووووعار 

لووووووووذلك ممووووووووا يضوووووووويف حموووووووواًل عمووووووووى كاىوووووووول المووووووووواطن . ايجووووووووار الوحوووووووودات السووووووووكنية المعوووووووودة 
 ( . 1: 2215)الصوري ، 

 
 االبعاد االجتماعية  -8

ان الزموووووووة السووووووووكن تووووووووأثير فووووووووي حيوووووووواة المجتموووووووع اذ ال يسووووووووتطيع الشووووووووخص ان يوووووووووفر السووووووووكن 
الالئووووق والمالئووووم لووووة والسوووورتِو فووووي البموووودان التووووي تعوووواني موووون ازمووووة خانقووووة فووووي السووووكن ، وذلووووك 

او الرتفووووواع ايجارىوووووا بشوووووكل ال يمكووووون االسووووورة ان تسوووووكن فييوووووا ، لعووووودم تووووووفر المسووووواكن لووووودييم 
ذا كوووووان  وبالتوووووالي يضوووووطر رب االسووووورة واسووووورتِو لمسوووووكن فوووووي مسووووواكن غيووووور مالئموووووة لمسوووووكن ، وا 
السووووكن غيوووور مقنووووع ربمووووا يضووووطر افووووراد االسوووورة لمغادرتووووو معظووووم سوووواعات اليوووووم وربمووووا يتسووووبب 

تماعيووووووة عديوووووودة وقوووووود ذلووووووك فووووووي اخووووووتالطيم برفوووووواق السوووووووء ممووووووا يسووووووبب بحصووووووول مشوووووواكل اج
تحوووووودث ازمووووووة السووووووكن اثووووووارًا نفسووووووية عمووووووى افووووووراد االسوووووورة فينتشوووووور القمووووووق النفسووووووي بووووووين افرادىووووووا 
ويصوووووبح السوووووكن الشوووووغل الشووووواغل لووووودييم واليوووووم والتفكيووووور االكبووووور عنووووودىم فيسوووووبب ذلوووووك ضووووويقًا 
وانزعاجووووًا ، وخاصووووة الربوووواب االسوووور موووون الوووودخل القميوووول فيووووم اكثوووور الفئووووات  تفكيوووورًا  فووووي ذلووووك 

 ( . 1ابد ، بدون سنة :) ال ع
  ةاالبعاد البيئي -4

ان لوجووووود االبنيووووة والمنوووواطق العشوووووائية غيوووور المخدومووووة والتووووي تعوووواني موووون عجووووز واضووووح فووووي 
البنيوووووة التحتيوووووة ) مووووواء ، طووووورق ، مجووووواري ، كيربووووواء ( االثووووور الكبيووووور فوووووي انتشوووووار مسوووووتنقعات 

فووووي البيئووووة )الصوووووري الميوووواه االسوووونة وأكووووداس النفايووووات والقمامووووة وبالتووووالي حوووودوث تموووووث كبيوووور 
( . ويمكننووووا القووووول ان موووون اىووووم االبعوووواد السوووومبية التووووي تخمفيووووا ازمووووة السووووكن واكثرىوووووا 2215، 

خطووووورة فووووي الوووودول والمجتمعووووات انيووووا قوووود تكووووون سووووببًا رئيسوووويًا فووووي تموووووث البيئووووة ، وىووووذا نوووواتج 
 .من انتشار العشوائيات والسكن العشوائي سواء في داخل او خارج المدن 
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  -:في العراق    ازمة السكن مؤشرات -:رابعًا 

   2212الزموووووووة السوووووووكن مؤشووووووورات عديووووووودة يمكووووووون ايجازىوووووووا بووووووواالتي : ) المسوووووووعودي و السوووووووعدي ، 
 :426-428) 

: يعووود ىوووذا المؤشووور مووون اوضوووح  االكتظـــاظ الســـكاني ) ارتفـــاع مؤشـــر نســـبة االشـــغال ( -9
 وتظوووووواظ بانوووووويمكوووووون ان نالحووووووظ ىووووووذا بسوووووويولة ، ويعوووووورف االك اذالمؤشوووووورات فووووووي العووووووراق ، 

معوووووودل اشووووووغال االرض فووووووي المسووووووكن الواحوووووود، فضوووووواًل عوووووون ذلووووووك تعوووووودد العوائوووووول الشوووووواغمة 
االحصوووووواءات السووووووكانية لممسووووووكن الواحوووووود ، وشوووووويوع العوائوووووول المركبووووووة والممتوووووودة ، وتظيوووووور 

انخفوووووواض  عوووووون فضووووووالً ( شووووووخص ، 6,7العراقيووووووة ان معوووووودل اشووووووغال االرض يصوووووول الووووووى )
 حصة الفرد من الفضاءات داخل المسكن الواحد .  

ـــــرة  -8 ـــــاء الفقي فوووووي  2223: انتشووووورت بعووووود العوووووام  انتشـــــار العشـــــوائيات الســـــكنية و االحي
العووووووراق المسووووووواكن و االحيووووووواء العشووووووووائية بصوووووووورة مرعبووووووة مسوووووووتغمة غيووووووواب سووووووومطة وىيبوووووووة 

ك وحووووووودات ، واسوووووووتحوذت العديووووووود مووووووون العوائووووووول التوووووووي ال تمتمووووووو 2223الدولوووووووة بعووووووود عوووووووام 
سووووووكنية عمووووووى الكثيوووووور موووووون معسووووووكرات الجوووووويش والسوووووواحات الخضووووووراء والسوووووواحات الفارغووووووة 
والبنايووووووووات المتروكووووووووة ، خصوصووووووووًا فووووووووي ضووووووووواحي الموووووووودن بعيوووووووودًا عوووووووون انظووووووووار الجيووووووووات 

 المسؤولة ، وقد شوىت ىذة العشوائيات منظر المدن وضواحييا .

المسووووواكن وبقووووواء  القوووووت ازموووووة السوووووكن بظالليوووووا عموووووى نوعيوووووة : رداءة المســـــاكن وتيرؤىـــــا -4
( 52العديوووود موووون العوائوووول بالسووووكن فووووي مسوووواكنيم التووووي قوووود تصوووول اعمارىووووا الووووى اكثوووور موووون )

عوووووووام ، وىوووووووذِه المسووووووواكن تتسوووووووم بعووووووودم قووووووودرتيا عموووووووى ان تقووووووووم بوظيفتيوووووووا الصوووووووحيحة مووووووون 
االضوووووواءة والتيويووووووة والمتانووووووة والديمومووووووة ، فضوووووواًل ان بعضووووووًا منيووووووا اصووووووبحت فووووووي اموووووواكن 

سوووووووتعماالت االرض وارتفووووووواع اسوووووووعارىا ، اذا موووووووا عممنوووووووا غيووووووور مناسوووووووبة لمسوووووووكن ، لتغيووووووور ا
موووودى التغيوووورات التووووي حصوووومت فووووي نمووووط البنوووواء ، واصووووبحنا اليوووووم نشوووويد تشووووييد المسوووواكن 

  المتطورة التي توفر افضل وسائل الراحة والترفية  .

ــــف االســــري  -3 : يقصوووود بالتشوووورد ىووووو عوووودد االشووووخاص الووووذين ينووووامون خووووارج  التشــــرد والعن
وخاصوووووة بيوووووم ، مثووووول االرصوووووفة او المتنزىوووووات او محطوووووات القطوووووار وحووووودات سوووووكنية ثابتوووووة 
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االسوووووري العنوووووف او السووووواحات الفارغوووووة و الخضوووووراء ، او العووووويش فوووووي مسوووووكن مؤقوووووت، اموووووا 
فينتشوووور فوووووي جميووووع المووووودن العراقيووووة بشوووووكل ممفووووت لمنظووووور ، وىووووذة المظووووواىر تنووووتج بصوووووورة 

 كن .  عامة عن العديد من االمور يكاد يكون اكثرىا وضوحًا ىو ازمة الس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثانث انفصم 

 نهبحثانعًهً االطار 
 َبذة تعزٌفٍت عٍ دائزة اطكاٌ انذٌىاٍَتاملبحث االول :     

اختبار انفزوق بني اطتجاباث دوائز املهنذص املمٍى  املبحث انثاًَ :     

 نهًشارٌع

 تشخٍص والع إدارة اسيت انظكٍ يف حمافظت انذٌىاٍَت املبحث انثانث :
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 المبحث االول : نبذة تعريفية عن دائرة اسكان الديوانية                        

 اواًل : تأسيس دائرة اسكان الديوانية .

دائوووورة اسووووكان الديوانيووووة ىووووي احوووود فووووروع )الييئووووة العامووووة لإلسووووكان( احوووودى تشووووكيالت وزارة االعمووووار 
وكانوت تسومى فوي  م1975واإلسكان والبمديات واألشغال العامة ، تأسسوت )الييئوة العاموة لإلسوكان( 

بسوبب  1986) المؤسسة العاموة لإلسوكان (، الغيوت ىوذه  المؤسسوة وتوم ىيكمتيوا عوام  بداية تشكيميا
التوقف الكامل لممشاريع السكنية وخطط التنميوة ابوان الحورب ، فوانعكس  ذلوك عموى ازموة السوكن فوي 
العووراق وزاد موون حوودتيا خووالل تمووك الحقبووة الزمنيووة ، اعيوود تأسوويس الييئووة العامووة لإلسووكان  بموجووب 

فوروع ليوا فوي ال يد مونعدالح تافتا(، وتم 4وكما مبين في الممحق رقم ) 2221( لسنة 29قم )ر  القرار
في  جميع محافظات العراق ما عدى اقميم كردستان ، لذا فان دائرة اسكان الديوانية من الدوائر الفتية

 .    2223التي تأسست بعد العام  المحافظة

 ثانيًا: ميام دائرة اإلسكان وأىدافيا 

 وتنفيذ السياسة صياغة من خالللممواطنين  المالئمالسكن  توفيرتيدف الييئة العامة لإلسكان الى 
 يمي : بماوحددت مياميا  لمبمدالعامة  االسكانية

الفنية وبعيدة المدى الالزمة لإلسكان بالتنسيق مع الجيات  الطارئةالخطط السنوية و  وضع .1
 . االخرى

دوائر الدولة والقطاعات لجميع ال الدراسات االسكانية في مج الفنية تقديم االستشارات .2
 . تنفيذ مشاريع االسكان يؤمناالشتراكي والمختمط والتعاوني والخاص بما 

 : من خالل لموزارةالخطط السنوية  فيالواردة  يةمشاريع االسكانالتنفيذ  .3
  ة .مالعامالوزارة شركات 
 . شركات القطاعات االشتراكي والمختمط والخاص 
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 المنفووذة  مشوواريعالو  الموضوووعة ضوومان تنفيووذ البوورامجل يةلمشوواريع االسووكانا متابعووة ومراقبووة
موون قبوول مصووادقة ماسووس تحووددىا الوودائرة وتخضووع ل باعتمووادبالمسووتوى النوووعي المطموووب 

 وزير االعمار واإلسكان .
 ع بمشواري الموضوعة والخاصة في تنفيذ الخطط السنوية  المناسبة تقنيات البناء  اختيار

 االسكان .
 المقدمة من قبل المستثمرين في القطاع العام او االشتراكي او  تصاميمال المصادقة عمى

شبكات ) مجاري ، ماء، االبنية الخدمية وال السكنية و والمجمعات  موحداتل الخاص، 
االستثمارية في قطاع  مشاريعالكيرباء، طرق وساحات خضراء  ، ىاتف ( لمواقع 

 االسكان. 
 التشريعات الخاصة بالسكن .وضع مقترحات القوانين و في  المساىمة 

 السكان في تحقيق اىدافيا مايأتي :ا دائرةتعتمد  ثالثًا:   

باالعتماد  السكنيةمشاريع الاالرض لمواقع  تخدامالتصاميم الخاصة باس المصادقة عمى .1
 لممراكز الحضرية . لمتصاميم قواعد االساسيةال عمى

  فيو.والمواد الداخمة  باإلسكانتمويل ورعاية الدراسات والبحوث ذات العالقة  .2
 تنظيم المؤتمرات والندوات العممية المتعمقة باإلسكان .المساىمة في   .3
 العربية .االقميمية و  في المنظمات  المشاركة .4
نشاء المأوى . بضرورةالمواطنين وتثقيف في توعية  المساىمة .5  صيانة وا 
في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والخبراء والمكاتب االستشارية ذات العالقة  التعاون مع .6

 في تأدية الميام الموكمة ليا. لممساىمة وداخل العراق وخارج
 السكن . تكاليفلسيطرة عمى ا اساليباعداد البحوث الخاصة بدراسة  .7

 السكانا دائرة رؤية ورسالة رابعًا:

يساىم في التنمية الوطنية ويمكن المواطنين من الحصول عمى سكن قطاع اسكان ريادي  الرؤٌة :
 مالئم مع التركيز عمى ذوي الدخل المحدود.
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 الرسالة :

 رعاية وتطوير قطاع االسكان من خالل :

 . بمورة سياسات اسكانية متكاممة 
 . تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
 توفير السكن المالئم لذوي الدخل المحدود . 
 . تقديم خدمات متميزة لمفئات المستيدفة بعدالة وجودة عالية 

 :مشاريع دائرة اسكان الديوانية خامسًا: 

 مشاريع دائرة االسكان في حقبة الثمانينات  . أ

ات كانووت لمحافظووة الديوانيووة حصوة بسوويطة موون مشوواريع االسووكان وخصوصووًا فووي ينيووخوالل فتوورة الثمان
مالوفًا مون قبول المجتموع انوذاك وال يتناسوب موع العوادات والتقاليود مجال السكن العمودي الذي لم يكن 

( وحوودة سووكنية موزعووة بووين 1548، بموو  عوودد الوحوودات السووكنية المنفووذة فووي ذلووك الحووين )المتعارفووة 
 (.6( وحدة سكنية افقية وكما موضح بالجدول )1142( وحدة سكنية عمودية و)428)

 (5الجدول )

 ذة في مدينة الديوانية خالل حقبة الثمانينات.جدول بالوحدات السكنية المنف

عدد الوحدات  ت
 السكنية العمودية

عدد الوحدات 
 السكنية االفقية

 الجية المنفذة موقع التنفيذ

 وزارة االعمار واالسكان  منطقة االسكان القديم  991 831 9

 وزارة الصناعة والمعادن  منطقة االسكان الصناعي 9141 981 8

 وزارة الحكم المحمي  الحي العسكري - 45 4

 وزارة الري  حي الفرات  - 98 3
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 9437 المجموع الكمي  9931 317 المجموع

   %63 %85 النسبة 

 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات دائرة اسكان الديوانية .

%(  وان نسوووبة عوووودد 26( نالحوووظ بوووان نسووووبة عووودد الوحووودات االفقيوووة ىوووو )6ومووون خوووالل الجووودول )
% ( موون حجووم  الوحوودات السووكنية الكميووة المنفووذة موون موون قبوول الجيووات 74الوحوودات العموديووة ىووو )

 ات.يالحكومية خالل فترة الثمانين

 م 8114مشاريع دائرة االسكان بعد عام  . ب

 وبتنفيذ العديد من المشاريع منيا ما انجز وتم توزيعقامت دائرة اسكان الديوانية  2223بعد عام 
مؤسسة الشيداء ، ضوحايا االرىواب ، ) وشملمختمف شرائح المجتمع  الفئات المستفيدة من عمى

وزارة المرأءة ، وزارة اليجرة والميجرين ، وشيداء وزارتي الدفاع والداخميوة ، وزارة العمول والشوؤون 
ي الووودخل المحووودود مووون غيووور ين مووون سوووكنة المحافظوووة مووون ذو االجتماعيوووة ، اضوووافة الوووى الموووواطن

 (3: 2216الموظفين( )عمي وعيسى، 

( المشوواريع 7ومنيووا مووا لووم يووتم انجووازه لغايووة االن ألسووباب فنيووة وماليووة . وسوونعرض فووي الجوودول )
 .2223السكنية في محافظة الديوانية بعد عام 

 (6الجدول )

 8114الديوانية بعد عام جدول بالمشاريع السكنية  في مدينة 

عدد الوحدات  اسم المشروع ت
 العمودية

عدد الوحدات 
 االفقية

 الجية المشرفة موقع التنفيذ

المجمع السكني في  9
الديوانية / صدر 

 اليوسفية.

مركز محافظة  - شقة 413
 الديوانية

دائرة الميندس 
المقيم لمشروع 
 صدر اليوسفية
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المجمع السكني في  8
 الدغارةالديوانية / 

دائرة الميندس  مركز المحافظة دار 37 شقة 517
المقيم لمشروع 

 الدارة

المجمع السكني في  4
الديوانية / االسكان 

 القديم

دائرة الميندس  مركز المحافظة - شقة 865
المقيم لمشروع 
 االسكان القديم

المجمع في قضاء  3
 الحمزة الشرقي

قضاء الحمزة   شقة 345
 الشرقي

الميندس دائرة 
المقيم لمشروع 
 الحمزة الشرقي

المجمع السكني في  4
 الشامية / الجبسة

دائرة الميندس  قضاء الشامية دار 933 -
المقيم لمشروع 

 الشامية

المجمع السكني في  5
 قضاء عفك

دائرة الميندس  قضاء عفك - 887
 المقيم لمشروع عفك

المجمع السكني في  6
 السنية

دائرة الميندس  ناحية السنية 54 -
المقيم لمشروع 

 السنية .

 8488 المجموع الكمي  846 8168 المجموع

   %99 %78 النسبة

 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات دائرة اسكان الديوانية .

%( بينموا نسوبة عودد 11( نالحظ ان نسبة عودد الوحودات السوكنية االفقيوة بمو  )7من خالل الجدول )
%( موون حجوم الوحوودات السووكنية فووي محافظوة الديوانيووة والمنفووذة بعوود عووام 89العموديووة بموو  )الوحودات 
نظووام  نحوووالسياسووة االسووكانية والجيووات القائمووة عمووى قطوواع السووكن  و، وىووذا يشووير الووى توجوو2223

يسواىم فوي تووفير مسواحات واسوعة مون االرض مقارنوة فالبناء العمودي بودال مون نظوام البنواء االفقوي، 
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) مراكوز  اخورى المسواحات فوي انشواء ابنيوة خدميوة هىوذنواء االفقوي ، وامكانيوة االسوتفادة مون الببنظام 
صحية ، مدارس ، جوامع ، رياض اطفال ، حضوانة( وسواحات خضوراء حودائق ومالعوب ومحطوات 

 مجاري ومياة االمطار ومشاريع ماء وغيرىا .
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 لممشاريعاختبار الفروق بين استجابات دوائر الميندس المقيم  :الثانيالمبحث 

احصوووائية بوووين اسوووتجابات دوائووور  ةلغووورض اختبوووار الفرضوووية القائموووة بوجوووود فوووروق ذات داللووو    
           المينووووووودس المقووووووويم لممشووووووواريع بشوووووووأن ابعووووووواد إدارة ازموووووووة السوووووووكن توووووووم االعتمووووووواد عموووووووى معامووووووول

Kruskal-Wallis)  ) التوووي تسوووتخدم لمعرفوووة فيموووا اذا  العمميوووةبوصوووفِو احووود اسووواليب االحصووواء
كانووت ىنوواك فووروق ذات داللووة احصووائية بووين اسووتجابات دوائوور المينوودس المقوويم لممشوواريع تجوواه 
ابعوووواد إدارة ازمووووة السووووكن فووووي محافظووووة الديوانيووووة ، وذلووووك بقصوووود امكانيووووة تعاموووول الباحووووث مووووع 

عموى انيوا تعبور بدقوة عون حالوة موحودة الزموة السوكن فوي االستجابات الواردة في قائموة الفحوص 
المحافظة ككل كون دوائر الميندس المقيم في المشاريع توجد في اقضية ونواحي مختمفوة تابعوة 
الووى محافظووة الديوانيووة ، ومووا لووذلك احتمووال وجووود فروقووات فووي االسووتجابات تعووود الووى اخووتالف 

 رة الميندس المقيم لممشاريع . خصوصية المنطقة الجغرافية التي توجد فييا دائ
يعوووووود اسووووووموبًا احصووووووائيًا مناسووووووبًا (  Kruskal-Wallis )وتجوووووودر االشووووووارة الووووووى ان اسووووووموب   

لخصوصوووية ىوووذا البحوووث كونوووو يمبوووي ىووودف ايجووواد الفوووروق ذات الداللوووة االحصوووائية بوووين ثوووالث 
دوائور ) سوبعة مجموعات او اكثور ، اذ يوجود فوي ىوذا البحوث ثموان مجموعوات مون االسوتجابات 
 ميندس مقيم لممشاريع في محافظة الديوانية مع استجابة واحدة لمدائرة الرئيسة(. 

واألتي نتائج ىذا االختبوار االحصوائي وفقوًا إلبعواد إدارة ازموة السوكن التوي توم اعتمادىوا فوي ىوذا 
ن ، : تخطيط االزمة واتخاذ القورار ازاءىوا ، والتنظويم ، والتوجيوة ) قيوادة ازموة السوك البحث وىي

 السكن( ، والرقابة والمتابعة. الزمةواتصاالت ازمة السكن ، والتحفيز 
 

 اواًل: تخطيط االزمة واتخاذ القرار
لالختالفووووات فووووي االسووووتجابات (  Kruskal–Wallis )( نتووووائج اختبووووار8يعوووورض الجوووودول )    

 بشأن تخطيط ازمة السكن واتخاذ القرار ازاءىا في محافظة الديوانية.
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 (7الجدول )   
 N=8  ( لالختالفات بشأن تخطيط ازمة السكن واتخاذ القرار ازاءىا Kruskal–Wallisنتائج اختبار) 

 المتغير
مستوى  Hقيمة 

 المعنوية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
تخطيط االزمة واتخاذ 

 القرار
 غير معنوي 0.05 4.61 1.32

 المصدر: إعداد الباحث.

الجدولية  (H)وهي اصغر من قيمة ( (1.32المحسوبة بلغت ( H)( ان قيمة 8يالحظ من الجدوة ) 

ممتا يشرتر حالتة ( (7ودرجتة حريتة قتدرها ( 5%)وذلك عند مستتو  معنويتة قتدر  ( (4.61البالغة 

عدم وجود فترو  ذات داللتة احصتا ية فتي استتجابات دوا تر المهنتدم المقتيم للمرتاريع بخصتو  

تخطيط ازمة السكن واتخاذ القرار المناسب ازاءها تعز  الت  خصوصتية المنطقتة الجغرافيتة التتي 

ا من قبة الباحث التي تم جمع البيانات فيه السبعةتوجد فيها اي من دوا ر المهندم المقيم للمراريع 

 من خالة قا مة الفح .

 ثانٌاً: تنظٌم االزمة

لالختالفووات فووي االسووتجابات بشووأن (  Kruskal –Wallis )( نتووائج اختبووار9يعوورض الجوودول )   
 تنظيم ازمة السكن في محافظة الديوانية.

 (8الجدول )
 N=8( لالختالفات في االستجابات بشأن تنظيم ازمة السكن Kruskal-Wallisنتائج اختبار)   

 المتغير
مستوى  Hقيمة 

 المعنوية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 غير معنوي 0.05 4.61 1.22 تنظيم ازمة السكن

 المصدر: إعداد الباحث.

الجدولية  ((Hوهي اصغر من قيمة  ((1.22المحسوبة بلغت  (H)( ان قيمة 9يالحظ من الجدوة ) 

ممتا يشرتر حالتة  ((7ودرجتة حريتة قتدرها  ((5%وذلك عند مستتو  معنويتة قتدر   (4.61)البالغة 

عدم وجود فترو  ذات داللتة احصتا ية فتي استتجابات دوا تر المهنتدم المقتيم للمرتاريع بخصتو  
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م تنظيم ازمة السكن تعز  ال  خصوصية المنطقة الجغرافية التي توجد فيها اي من دوا ر المهنتد

 التي تم جمع البيانات فيها من قبة الباحث من خالة قا مة الفح . السبعةالمقيم للمراريع 

 )االتصاالت، والقٌادة ، والتحفٌز( ثالثاً: توجٌه ازمة السكن

لالختالفووووات فووووي االسووووتجابات بشووووأن  (Kruskal-Wallis)( نتووووائج اختبووووار 12يعوووورض الجوووودول )  
 توجيو ازمة السكن في محافظة الديوانية .

 (91الجدول )

 N=8( لالختالفات في االستجابات بشأن توجيو ازمة السكن (Kruskal-Wallisنتائج اختبار 

 المتغير
مستوى  Hقيمة 

 المعنوية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 غير معنوي 0.05 4.61 1.53 توجيو ازمة السكن

 المصدر: إعداد الباحث.

 ((Hوهتتي اصتتغر متتن قيمتتة  ((1.53المحستتوبة بلغتتت  ((H( ان قيمتتة 01يالحتتظ متتن الجتتدوة ) 

مما يشرر  ((7ودرجة حرية قدرها  ((5%وذلك عند مستو  معنوية قدر   ((4.61الجدولية البالغة 

حالتتة عتتدم وجتتود فتتترو  ذات داللتتة احصتتا ية فتتي استتتتجابات دوا تتر المهنتتدم المقتتيم للمرتتتاريع 

بخصو  توجيه ازمتة الستكن تعتز  الت  خصوصتية المنطقتة الجغرافيتة التتي توجتد فيهتا اي متن 

ة دوا ر المهندم المقيم للمراريع السبعة التي تم جمع البيانات فيها من قبتة الباحتث متن ختالة قا مت

 الفح .

 رابعاً: رقابة ازمة السكن ومتابعتها

لالختالفوووات فوووي االسوووتجابات بشوووأن  (Kruskal-Wallis)( نتوووائج اختبوووار 11يعووورض الجووودول )   
 رقابة ازمة السكن ومتابعتيا في محافظة الديوانية .
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 (99الجدول )
 N=8لالختالفات في االستجابات بشأن رقابة ازمة السكن ومتابعتيا Kruskal –Wallisنتائج اختبار 

 المتغير
 Hقيمة 

 الداللة مستوى المعنوية
 الجدولية المحسوبة

رقابة ازمة السكن 
 ومتابعتيا

 غير معنوي 0.05 4.61 1.44

 المصدر: إعداد الباحث.
 

 ((Hوهتتي اصتتغر متتن قيمتتة  (1.44)المحستتوبة بلغتتت  ((H( ان قيمتتة 00يالحتتظ متتن الجتتدوة )

ممتا  (7)ودرجتة حريتة قتدرها  ((5%وذلك عند مستو  معنوية قتدر   ((4.61الجدولية البالغة 

يشرتتر حالتتة عتتدم وجتتود فتترو  ذات داللتتة احصتتا ية فتتي استتتجابات دوا تتر المهنتتدم المقتتيم 

تي للمراريع بخصو  رقابة ازمة السكن ومتابعتها تعز  ال  خصوصية المنطقة الجغرافية ال

توجد فيها اي من دوا ر المهندم المقيم للمرتاريع الستبعة التتي تتم جمتع البيانتات فيهتا متن قبتة 

 الباحث من خالة قا مة الفح .

توجتد  ( يمكتن القتوة انته ال00( ، )01( ، )9( ،)8تقتدم اعتال  فتي الجتداوة) وبناًء علت  متا   

م للمراريع في محافظة الديوانيتة فرو  ذات داللة احصا ية بين استجابات دوا ر المهندم المقي

( وبالتالي امكانية التعامتة معهتا قبول الفرضٌة االولى للبحث ايتجا  ابعاد إدارة ازمة السكن )

جميعاً دون فصتلها عتن بعتغ لغترغ معرفتة واقتع إدارة ازمتة الستكن فتي المحافظتة باعتمتاد 

المتتوزون ، واالنحتترا  بعتتغ استتاليب االحصتتاء الوصتتفي كتتالتكرارات ، والوستتط الحستتابي 

 المعياري ، واألهمية النسبية.
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 : تشخيص واقع إدارة ازمة السكن في محافظة الديوانيةالثالثالمبحث 

 ة ازمة السكن واتخاذ القرار ازاءهار: واقع التخطٌط إلدااوالً 

يتعتتين  يعتد التخطتيط إلدارة ازمتة الستتكن واتختاذ القترار ازاءهتا متتن الوظتا   المهمتة التتي    

 ااالهتمام بها من قبة القا مين عل  إدارة ازمة السكن بغغ النظر عن المكان والزمتان . وبهتذ

( لغترغ الوقتو  علت  واقتع اداء وظيفتة التخطتيط إلدارة 01ن تمت االستعانة بالجتدوة )أالر

ازمة السكن واتخاذ القرار ازاءها لد  الجهتات المستشولة عتن ادارة ازمتة الستكن فتي محافظتة 

 الديوانية وذلك باالعتماد عل  نتا ج قا مة الفح .

 (01الجدول)

  N=8واقع التخطٌط إلدارة ازمة السكن واتخاذ القرار ازاءها فً محافظة الدٌوانٌة

 الفقرة ت

الوسط 

الحسابً 

 الموزون

االنحراف 

 المعٌاري

 

االهمٌة 

 النسبٌة %

ترتٌب 

االهمٌة 

 النسبٌة

 9 58.2 0.56 2.33 السكنٌةالتخطٌط المكانً للمناطق  0

1 
التخطٌط القطاعً على مستوى عدد 

 ونوع السكن وعدد افراد االسرة.
2.17 0.72 

54.2 10 

 7 66.2 0.63 2.65 التخطٌط الحضري للمناطق السكنٌة. 2

تحدٌث المخططات االساسٌة للمدن لكً  3

 تواكب الحاجة الفعلٌة.

2.87 0.39 71.7 5 

بالنموالطبٌعً )الوالدات( التنبؤ  4

 والنموالمٌكانٌكً )الهجرة والتهجٌر(.

3.13 0.79 78.2 1 

نظام المعلومات وقواعد البٌانات عن  5

 الحاجة السكنٌة للمدٌنة.

2.94 0.61 73.5 4 

سٌنارٌو إلدارة ازمة السكن فً  7

 المحافظة.

2.53 0.88 63.2 8 
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دراسة وتحلٌل الظروف والقوى البٌئٌة  8

 المحٌطة بأزمة السكن.

3.06 0.79 76.5 3 

توقٌتات دقٌقة للتصرف تجاه ازمة السكن  9

 فً المحافظة.

3.11 0.52 77.7 2 

قرارات حاسمة تخص ازمة السكن فً  01

 المحافظة.

2.74 0.67 68.5 6 

  2.753 الوسط الحسابً الموزون العام

 المصدر: إعداد الباحث.
 

( ان الفقتترة الخامستتة الخاصتتة بقيتتام الجهتتات المستتشولة عتتن إدارة ازمتتة 01يالحتتظ متتن الجتتدوة)   

الستتتكن فتتتي محافظتتتة الديوانيتتتة بتتتالتنبش بتتتالنمو الطبيعتتتي )التتتوالدات( والنمتتتو الميكتتتانيكي )الهجتتترة 

والتهجيتتر( للستتكان فتتي مركتتز المحافظتتة واالقحتتية والنتتواحي التابعتتة لهتتا قتتد حصتتلت علتت  اعلتت  

وبتانحرا  معيتاري متنخفغ نستبياً  (3.13)، اذ بلت  الوستط الحستابي االوساط الحسابية الموزونة 

يتحتتا ان  نفستته معلنتتاً بتتذلك انستتجام االستتتجابات التتواردة بهتتذا الجانتتب. ومتتن الجتتدوة ((0.79بلتت  

الفقتترة التاستتعة المتحتتمنة عمتتة دوا تتر المهنتتدم المقتتيم للمرتتاريع جتتداوة زمنيتتة بتوقيتتتات زمنيتتة 

لستتكن فتتي المحافظتتة قتتد حصتتلت علتت  الوستتط الحستتابي المتتوزون للتصتتر  ازاء تتتداعيات ازمتتة ا

ممتا يعنتي انستجام  (0.52)وبتانحرا  معيتاري بستيط نستبياً قتدر   (3.11)بالترتيب الثتاني والبتال  

 االستجابات الواردة في هذا الميدان.  

لفرحي وباتجا  اخر حصلت الفقرتان االول  والثانية عل  اوساط حسابية موزونة اقة من الوسط ا  

عكستتان احتتطالا دوا تتر تعلتت  التتتوالي وهاتتتان الفقرتتتان  (2.17،  (2.33وبلغتتتا  0 ((2.5البتتال  

المهنتتدم المقتتيم بتتدور محتتدود فتتي التخطتتيط المكتتاني للمنتتاط  الستتكنية والتخطتتيط القطتتاعي علتت  

ة مستو  عدد الوحدات السكنية ونوا السكن وعتدد افتراد االسترة. وقتد كانتت االنحرافتات المعياريت

عل  التوالي مما يدة عل  ان ترتت االستجابات  ( 0.72،  (0.56للفقرتين اعال  منخفحة اذ بلغتا 

الوسط الحسابي العام لمحور التخطيط واتخاذ القرار الزمة السكن والذي  الواردة كان منخفحاً عن

 . (2.753)  بل

الفرحتي ولكنته ال يرتقتي الت  حتور قتد تجتاوز الوستط موتجدر االرارة ال  ان الوسط العتام لهتذا ال

 مستو  الطموح.
                                                           

  4( وقسمتها عل   1+2+3+4تم حساب الوسط الفرحي بجمع اوزان تدرجات قا مة الفح  ) 0
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 ثانٌاً: واقع تنظٌم ازمة السكن

لغرغ الوقو  عل  واقع عملية التنظيم الخا  بالتعاطي مع ازمة السكن في محافظة الديوانية    

 ( وكاالتي:02بواسطة دوا ر المهندم المقيم للمراريع تمت صياغة الجدوة )

 (02الجدول)

  N=8إدارة ازمة السكن فً محافظة الدٌوانٌةواقع عملٌة تنظٌم 

 الفقرة ت

الوسط 

الحسابً 

 الموزون

االنحراف 

 المعٌاري

االهمٌة 

 النسبٌة %

ترتٌب 

االهمٌة 

 النسبٌة

0 
فرق متخصصة للتعامل مع الطلب على 

 االراضً والوحدات السكنٌة.
2.65 0.55 

  

 66.2 

 

6 

1 

تخصٌص ورصد الموارد البشرٌة والمالٌة 

والمادٌة والمعلوماتٌة المطلوبة لمواجهة 

 . االزمة

2.88 0.56 

  

 70 

 

3 

امتالك الصالحٌات الالزمة إلدارة ابعاد ازمة  2

 . السكن فً المحافظة

2.97 0.49 74.2 2 

 7 66 0.76 2.64 . وضوح االدوار للتأمل مع ازمة السكن 3

اجراءات وقواعد واضحة للتعامل مع ازمة  4

 . السكن

2.47 0.73 61.7 10 

تقسٌم واضح للمهام ووصف جمٌع االعمال  5

 المطلوبة إلدارة ازمة السكن.

2.61 0.85 65.2 8 

التنسٌق بٌن االنشطة والدوائر الخاصة  7

 . باإلسكان

2.99 0.38 74.7 1 

معالجة حاالت الصراع التً قد تنجم بٌن  8

 . االطراف ذات الصلة بأزمة السكن

2.59 0.74 64.7 9 

 4 68.2 0.59 2.73 . تدرٌب مناسب للتعامل مع ازمة السكن 9
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التركٌز على جدوى االستثمارات السكنٌة وبناء  01

 . المجمعات فً المدن المزدحمة

2.68 0.48 67 5 

  2.72 الوسط الحسابً الموزون العام

 المصدر: إعداد الباحث.
بوجتتود تنستتي  بتتين االنرتتطة والتتدوا ر ( ان الفقتترة الستتابعة الخاصتتة 02يالحتتظ متتن الجتتدوة)    

الخاصة باإلسكان السيما دوا تر المهنتدم المقتيم للمرتاريع فتي محافظتة الديوانيتة قتد حصتلت علت  

( 2.99اعل  االوساط الحستابية الموزونتة حتمن هتذا البعتد ، اذ بلت  الوستط الحستابي لهتذ  الفقترة )

ام االستجابات الواردة بهذا الجانب. ومن ( معلناً انسج(0.38وبانحرا  معياري منخفغ نسبياً بل  

امتالك دوا ر المهندم المقتيم الصتالحيات الالزمتة  يتحا ان الفقرة الثالثة المتحمنةنفسه  الجدوة 

إلدارة ابعاد ازمة السكن في المحافظة قد حصتلت علت  الوستط الحستابي المتوزون بالمرتبتة الثانيتة 

( مما يعني انسجام االستجابات الواردة 0.49ياً قدر  )( وبانحرا  معياري بسيط نسب(2.97والبال  

  في هذا الميدان.

وفي محور اختر حصتلت الفقترة الخامستة الخاصتة بوجتود اجتراءات وقواعتد واحتحة للتعامتة متع 

.  2.5( وهو اقتة متن الوستط الفرحتي البتال  (2.47ازمة السكن عل  وسط حسابي موزون  قدر  

( ، ممتتا يتتدة علتت  ان ترتتتت (0.73  الفقتترة متتنخفغ اذ بلتت  وقتتد كتتان االنحتترا  المعيتتاري لهتتذ

االستتتجابات التتواردة كتتان منخفحتتاً عتتن الوستتط الحستتابي العتتام لمحتتور تنظتتيم ازمتتة الستتكن والبتتال  

(2.72)  . 

وتجدر االرارة ال  ان الوستط العتام لهتذا المحتور تجتاوز الوستط الفرحتي غيتر انته ال يرتقتي الت  

 مستو  الطموح .

 ٌه ازمة السكن )االتصاالت ، والقٌادة ، والتحفٌز(ثالثا: توج

ينطتتتوي توجيتتته ازمتتتة الستتتكن علتتت  اجتتتراء االتصتتتاالت التنظيميتتتة المناستتتبة إليصتتتاة البيانتتتات    

والمعلومتتات المطلوبتتة لتطويتت  االزمتتة وتثقيتت  االطتترا  المعنيتتة بهتتا ومتتن ثتتم امتتتالك المتتشهالت 

القياديتة المطلوبتة للتعامتة متع تتداعيات االزمتة ، واخيتراً معرفتة الوستا ة التحفيزيتة المناستبة لتتدفع 

 حفيز االطرا  المرمولة باألزمة ألداء واجباتها كة حمن الصالحيات المخولة له. وت

يم ( يبتتين واقتتع عمليتتة التوجيتته إلدارة ازمتتة الستتكن لتتد  دوا تتر المهنتتدم المقتت03والجتتدوة )

 للمراريع في محافظة الديوانية.
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 (03الجدول )

 N=8حفٌز( فً محافظة الدٌوانٌة واقع التوجٌه إلدارة ازمة السكن )القٌادة ،واالتصاالت ، والت

 الفقرة ت
الوسط الحسابً 

 الموزون

االنحراف 

 المعٌاري

 

االهمٌة 

النسبٌة 

% 

ترتٌب االهمٌة 

 النسبٌة

0 
السمات القٌادٌة لدى القائمٌن على إدارة  

 قطاع االسكان فً المحافظة.
2.77 0.60 

69.2 4 

1 
المهارات القٌادٌة لدى القائمٌن على إدارة  

 قطاع االسكان فً المحافظة. 
2.65 0.78 

66.2 6 

موازنة الجهة القائمة على إدارة قطاع  2

 االسكان بٌن التوجه نحو المهمة والعالقات. 

2.98 0.62 74.5 2 

  2.8 الوسط العام لبعد قٌادة االزمة

قدرة الجهة القائمة على إدارة قطاع   3

االسكان فً التأثٌر على الجهات ذات 

 العالقة.

2.74 0.49 68.5 5 

قنوات االتصال بٌن الجهات المسؤولة عن   4

السكن فً المحافظة السٌما الجهات 

 المسؤولة.

2.62 0.66 65.5 8 

قنوات اتصال فاعلة مع الجهات التً   5

 بحاجة الى وحدات سكنٌة.

2.63 0.74 65.7 7 

قدرة قنوات االتصال على اشاعة ثقافة   7

 السكن العمودي.

2.85 0.33 71.2 3 

  2.71 الوسط العام لبعد اتصاالت االزمة

امتالك وسائل لتحفٌز السكان على السكن   8

 فً مجمعات سكنٌة متقاربة.

2.99 0.54 74.7 1 

امتالك وسائل لتحفٌز السكان على وقف   9

 الهجرة من الرٌف الى المدٌنة.

2.42 0.48 60.5 9 
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امتالك وسائل لتحفٌز السكان على اٌجاد   01

بدائل تموٌل اخرى وعدم االعتماد على 

 المصرف العقاري او صندوق االسكان.

2.34 0.65 58.5 10 

  2.583 الوسط العام لبعد تحفٌز االزمة

  2.699  الحسابً الموزون العامالوسط 

 المصدر: إعداد الباحث.
( ان الفقرة الثامنة الخاصة بوجود وسا ة لتحفيتز الستكان علت  الستكن 03يتبين من الجدوة)      

في مجمعات سكنية متقاربة قد حصلت عل  اعل  االوساط الحسابية الموزونة حمن هذا البعد ، اذ 

( معلنتتاً (0.54( وبتتانحرا  معيتتاري متتنخفغ نستتبياً بلتت  2.99)بلتت  الوستتط الحستتابي لهتتذ  الفقتترة 

يتحتتا ان الفقتترة الثالثتتة المتحتتمنة نفستته انستتجام االستتتجابات التتواردة بهتتذا الجانتتب. ومتتن الجتتدوة 

موازنة الجهة القا مة عل  إدارة قطاا االسكان في المحافظة بين التوجه نحو المهمة والتوجته نحتو 

( (2.98رتيتتب الثتتاني بتتين االوستتاط الحستتابية الموزونتته والبتتال  قتتد حصتتلت علتت  الت  العالقتتات

  ( مما يعني انسجام االستجابات الواردة في هذا الميدان.(0.62وبانحرا  معياري بسيط نسبياً قدر  

وباتجتتا  اختتر حصتتلت الفقرتتتان العارتترة والتاستتعة علتت  اوستتاط حستتابية موزونتتة اقتتة متتن الوستتط 

حعفاً واححاً  عل  التوالي وهاتان الفقرتان يعكسان  2.42)،  (2.34وبلغتا  2.5))الفرحي البال  

في امتالك الجهات ذات العالقة وسا ة لتحفيز السكان عل  وق  الهجرة متن الريت  الت  المدينتة ، 

وقصوراً في  امتالك وسا ة لتحفيتز الستكان علت  ايجتاد بتدا ة تمويتة اختر  وعتدم االعتمتاد علت  

  االسكان. وقد كانت االنحرافات المعياريتة للفقترتين اعتال  منخفحتة المصر  العقاري او صندو

علتت  التتتوالي ممتتا يتتدة علتت  ان ترتتتت االستتتجابات التتواردة كتتان  0.48)،  (0.65نستتبياً اذ بلغتتتا 

 منخفحاً عن الوسط الحسابي العام لمحور والتوجيه . 

 وتجدر االرارة ال  االتي:      

   وبتتذلك فقتتد  ((2.699ان الوستط الحستتابي المتتوزون العتام لمحتتور توجيتته ازمتتة الستكن بلتت

 تجاوز الوسط الفرحي ولكنه بدور  لم يرتقي ال  مستو  الطموح.

  اي اعل  من الوسط الفرحي (2.8)ان الوسط الحسابي الموزون لبعد قيادة االزمة كان.  

 اي اعلت  متن  ((2.71اصة باألزمتة كتان ان الوسط الحسابي الموزون لبعد االتصاالت الخ

 الوسط الفرحي .
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  اي اعلتت  متتن الوستتط  (2.583)ان الوستتط الحستتابي المتتوزون لبعتتد تحفيتتز االزمتتة كتتان

 الفرحي .

 

 رابعاً: رقابة ازمة السكن ومتابعتها 

تهتتتم رقابتتة ازمتتة الستتكن ومتابعتهتتا بجميتتع االنرتتطة االداريتتة المتحتتمنة قيتتام االنجتتازات        

االيجابية والسلبية المتحققة عن جهود إدارة االزمة ومن ثم مقارنتها مع ما تم تخطيطه سلفاً في هذا 

ط فيمتا اذا كانتت ناجمتة عتن طتاالتجا  ، فحالً عن ترخي  اسباب االنحرافات المتحققتة عتن المخ

جتدوة قصور في االداء ام بسبب ظرو  تقع ختار  ستيطرة الجهتة القا متة علت  إدارة االزمتة. وال

( يعرغ االوساط الحسابية الموزونه واالنحرافات المعيارية وترتيب االهمية النسبية للفقرات 04)

 . الخاصة بمحور رقابة ازمة السكن في محافظة الديوانية ومتابعتها

 (04الجدول )

  N=8 واقع رقابة ازمة السكن ومتابعتها فً محافظة الدٌوانٌة

 الفقرة ت

الوسط 

الحسابً 

 الموزون

االنحراف 

 المعٌاري

االهمٌة 

 النسبٌة %

ترتٌب 

االهمٌة 

 النسبٌة

0 
هو  مقارنة الحاجة للوحدات السكنٌة مع ما

 معروض من هذه الوحدات.
3.02 0.82 

75.5 1 

1 
التأكد بشكل دوري من نجاح القرارات 

 المتخذة فً تقوٌض مشكلة العجز السكنً.
2.77 0.97 

69.2 4 

بفاعلٌة فً  تشخٌص الجهود التً ساهمت 2

 معالجة مشكلة العجز السكنً.

2.52 0.71 63 10 

التأكد من االجراءات المتخذة لمعالجة  3

 مشكلة العجز السكنً واقعٌة وفاعلة.

2.69 0.86 67.2 6 

جهة متخصصة للرقابة والمتابعة بشأن  4

 مشكلة العجز السكنً.

2.93 0.60 73.2 2 

حصر الوحدات السكنٌة الصالحة للسكن  5

 بالمحافظة.

2.68 0.61 67 7 
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حصر الوحدات السكنٌة غٌر الصالحة  7

 للسكن بالمحافظة)المتهرئة( .

2.55 0.66 63.7 9 

ارقام دقٌقة عن االنشطار العائلً فً  8

 المحافظة.

2.72 0.83 68 5 

تقٌٌم دوري لسٌاسة استخدام ) شغل(  9

 االراضً فً المحافظة.

2.61 0.74 65.2 8 

جدوى اجراءات تخصٌص الموارد متابعة  01

 المختلفة بٌن االستخدامات .

2.83 0.86 70.7 3 

  2.732 الوسط الحسابً الموزون العام

 المصدر: إعداد الباحث. 
 
 ( ان الفقرة االولت  الخاصتة بمقارنتة الحاجتة للوحتدات الستكنية متع متاهو04يالحظ من الجدوة)   

معروغ من هذ  الوحدات قد حصلت عل  اعل  االوساط الحسابية الموزونة حمن هذا البعتد ، اذ 

( معلنتتاً (0.82وبتتانحرا  معيتتاري متتنخفغ نستتبياً بلتت   (3.02)بلتت  الوستتط الحستتابي لهتتذ  الفقتترة 

يتحتا ان الفقترة الخامستة المتحتمنة  نفسته انسجام االستجابات الواردة بهذا الجانتب. ومتن الجتدوة

جتتود جهتتة متخصصتتة للرقابتتة والمتابعتتة برتتأن مرتتكلة العجتتز الستتكني فتتي محافظتتة الديوانيتتة قتتد و

وبتانحرا  معيتاري بستيط  (2.93)حصلت عل  الوسط الحسابي الموزون بالمرتبتة الثانيتة والبتال  

 وباتجا  اخر حصلت الفقرة مما يعني انسجام االستجابات الواردة في هذا الميدان. (0.6)نسبياً قدر  

الثالثتتة الخاصتتة بترتتخي  الجهتتود التتتي ستتاهمت بفاعليتتة فتتي معالجتتة مرتتكلة العجتتز الستتكني فتتي 

وهتتو قريتتب جتتداً متتن الوستتط الفرحتتي البتتال   (2.52)المحافظتتة علتت  وستتط حستتابي متتوزون قتتدر  

متن نفسته . كما جاءت الفقرة السابعة فتي االتجتا   ((0.71بل   ( و بانحرا  معياري منخفغ2.5)

وبتانحرا  معيتاري  (2.55)ا الحسابي الموزون متن الوستط الفرحتي التذي بلت  حيث قرب وسطه

( وبالتالي فان ترتت االستجابات الواردة حمن رقابة ازمة السكن في محافظة الديوانيتة (0.66بل  

 . ((2.732ومتابعتها  كان منخفحاً عن الوسط الحسابي العام لهذا المحور والبال  

ط الحسابي العام لهذا المحور تجاوز الوستط الفرحتي ولكنته ال يرتقتي وتجدر االرارة ال  ان الوس

 ال  مستو  الطموح .
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ي هتتذا المبحتتث يمكتتن ( التتواردة فتت04( ، )03(، )02( ، ) 01وكخالصتتة لمتتا جتتاء فتتي الجتتداوة ) 

 ( الذي يوحا النتا ج النها ية لواقع إدارة ازمة السكن في محافظة الديوانية.05صياغة الجدوة )

 (05ل )الجدو

 واقع إدارة ازمة السكن فً محافظة الدٌوانٌة

 الوسط الحسابً الموزون البعد ت

 2.753 التخطٌط إلدارة ازمة السكن واتخاذ القرار ازاءها 1

 2.72 تنظٌم ازمة السكن 2

توجٌه ازمة السكن ) قٌادة ازمة السكن، واتصاالت االزمة ،  3

 ( والتحفٌز لالزمة

2.699 

 2.732 السكن ومتابعتهارقابة ازمة  4

 2.726 الوسط الحسابً الموزون العام

 المصدر: إعداد الباحث.

( ان جهود إدارة ازمتة الستكن فتي محافظتة الديوانيتة كانتت البتأم بهتا متن 05يالحظ من الجدوة )

(. والمالحتظ  (2.5مع الوسط الفرحي البتال   2.726)ناحية مقارنة الوسط الحسابي العام والبال  )

إن هذ  الجهود وبحستب تصتور الباحتث انهتا ال تتناستب متع الطلتب المتنتامي برتدة علت  الوحتدات 

يبتين النمتو الستكاني  التذي (2)السكنية في المحافظتة وذلتك فتي حتوء االرقتام التواردة فتي الملحت  

حركتة النتزوح في احياء مركز المحافظة واالقحية والنواحي التابعة لها السيما فتي حتوء  دالمطرً 

 والزالت. 1103 من المحافظات الساخنة التي رهدت اعماة عسكرية منذ رهر حزيران من عام 

  . ومما تقدم يمكن القول بقبول الفرضية الثانية لمبحث()
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 االستنتاجات. :أوال

 استنادًا الى ما جاء في اإلطار العممي لمبحث يمكننا الخروج باالستنتاجات اآلتية:

التخطيط القطاعي في محافظة الديوانية من حيث مستوى عدد ونوع وحدات السكن إن تبين  .1
وعدد افراد االسرة المثالي الذين يشغمون ىذه الوحدات كان دون المستوى المطموب المطموبة 

اذ لوحظ ان التخطيط القطاعي يحتاج الى عناية واىتمام من حيث عدد ونوع الوحدات 
السكنية التي يجب توفيرىا من حيث عدد الغرف ومساحتيا وممحقاتيا والتي تتناسب مع 

 الوحدات بشكل عام .عدد االفراد الذين يشغمون ىذه 
من قبل الجيات القائمة عمى ادارة ازمة السكن في محافظة  اىتمام واضحلوحظ ان ىنالك   .2

الديوانية باتخاذ التدابير الالزمة لمتنبؤ بنسبة النمو الطبيعي لسكان المحافظة )نسبة 
التيجير الوالدات( فضاًل عن االىتمام الواضح بالنمو الميكانيكي من حيث معدالت اليجرة و 

 التي تشيدىا المحافظة نتيجة االوضاع االخيرة التي يمر بيا البمد.
تمتمك الجية القائمة عمى ادارة ازمة السكن في المحافظة )دائرة اسكان الديوانية ( نظام  .3

معمومات جيد وقاعدة بيانات واسعة لمقدار الحاجة السكنية الحالية والمستقبمية  لممدينة من 
السكنية الواجب توفيرىا والتي تواكب النمو السكاني المتزايد لسكان حيث عدد الوحدات 

 المحافظة .
امتالك دائرة اسكان الديوانية الصالحيات الالزمة إلدارة ازمة السكن في المحافظة مما  .4

يمكنيا من التنسيق الجيد بين االنشطة ودوائر الميندس المقيم المنتشرة في مركز واقضية 
ما يعطييا القدرة عمى تخصيص ورصد الموارد البشرية والمالية ونواحي المحافظة، ك

والمادية والمعموماتية المطموبة لمواجية االزمة و تشكيل فرق متخصصة لمتعامل مع الطمب 
 عمى االراضي والوحدات السكنية  .

افتقار دائرة اسكان الديوانية لمقواعد واألسس الخاصة بالتعامل مع ازمة السكن في  .5
والتي عادة ما تمثل المنطمق الصحيح لمتنظيم السميم  إلدارة أي أزمة، وتجنب  المحافظة

 حصول حاالت الصراع التي قد تنجم بين االطراف ذات الصمة بأزمة السكن .
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امتالك القيادات االدراية القائمة عمى ادارة قطاع االسكان في المحافظة لممستوى المطموب  .6
باإلضافة الى قدرتيا عمى الموازنة بين التوجة صوب  ،السمات القياديةو  الميارات من

  . ة ال يرقى الى مستوى الطموحلكنالميمة او العالقات، 
ضعف وسائل التحفيز الموجودة لدى دائرة اسكان الديوانية والتي تستخدميا في تحفيز  .7

السكان عمى وقف اليجرة من الريف الى المدينة فضاًل عن عدم امتالكيا وسائل لتحفيز 
السكان عمى ايجاد بدائل تمويل اخرى غير المصرف العقاري او صندوق االسكان 

 محصول عمى قروض مناسبة لغرض بناء وحدات سكنية مالئمة . ل
لوحظ وجود اىتمام واضح لدى الجية القائمة عمى ادارة ازمة السكن في محافظة الديوانية  .8

ببعد الرقابة عمى ازمة السكن من خالل تخصيصيا لجية مستقمة لمرقابة ومتابعة مشكمة 
جراءىا المقارنة المستم رة لمحاجة الفعمية لموحدات السكنية مع ماىو السكن في المحافظة، وا 

معروض من تمك الوحدات، باإلضافة الى التأكد وبشكل دوري من فاعمية القرارات المتخذة 
 في تقويض ومعالجة مشكمة العجز السكني .

السكنية الصالحة لمسكن و  لدى دائرة اسكان الديوانية احصائيات دقيقة عن الوحدات  .9
ظة من خالل عممية العد والحصر لمدور والمساكن التي تقوم بيا الجية المتيرئة  في المحاف

ذات العالقة وبشكل مستمر ، مع وجود ارقام دقيقة عن عمميات االنشطار العائمي في 
المحافظة، لكنيا تحتاج الى المزيد من االىتمام والعناية من قبل القائمين عمى ادارة ازمة 

 السكن .
عممية التقييم الدوري لسياسة اشغال واستخدام االراضي في المحافظة من قبل دائرة اسكان   .12

نما من اختصاص ،الديوانية كانت محددوة جداً   كون ىذا النشاط ليس من صمب عمميا وا 
 دوائر اخرى .

بذلت دائرة اسكان الديوانية جيودًا كبيرة في ادارة ازمة السكن في المحافظة عمى مستوى  .11
التخطيط واتخاذ القرار والتنظيم والتوجية والرقابة والمتابعة اال انيا ال تتناسب مع الواقع 
االسكاني الموجود ومع الطمب المتزايد عمى الوحدات السكنية وخاصة في السنوات االخيرة 

 صادية السيئة التي يشيدىا البمد .الظروف السياسية واالمنية واالقتبفعل 
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 التوصيات. :اثاني

يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية ويرى ضرورة العمل بيا  استنادا لما جاء في استنتاجات البحث
 من قبل دائرة اسكان الديوانية إلنجاح عممية ادارة ازمة السكن في المحافظة :

بجانب التخطيط القطاعي والمكاني لإلحياء والمباني والمجمعات السكنية ضرورة العناية  .1
من قبل دائرة اسكان الديوانية باالشتراك والتنسيق مع دوائر البمديات والتخطيط العمراني 

 والتسجيل العقاري في المحافظة باعتبارىا من الدوائر المعنية عن ىذا المجال.

نات المتوفرة لدى اسكان الديوانية عن الحاجة الفعمية تعزيز نظام المعمومات وقاعدة البيا .2
لموحدات السكنية والتنبؤ بالنمو الطبيعي والميكانيكي في المحافظة والتحديث المستمر ليا 
لمواكبة التغيرات المستقبمية بالتنسيق مع دائرتي صحة الديوانية ودائرة اليجرة والميجرين 

  باعتبارىما الجيات المسؤولة عن ذلك . 

وضع االسس السميمة والقواعد الرصينة من قبل دائرة اسكان الديوانية الضرورية لمتعامل  .3
مع ازمة السكن في المحافظة ومحاولة االستفادة من تجارب الدول االخرى في ىذا المجال 

. 

ضرورة امتالك دائرة اسكان الديوانية لقنوات اتصال ووسائل تحفيز فاعمة قادرة عمى اشاعة  .4
سكن العمودي، والسكن في مجمعات سكنية متقاربة، كون ذلك يساىم مساىمة كبيرة ثقافة ال

في توفير مساحات واسعة من االرض مقارنة بالبناء االفقي وان ىذا النوع من البناء يتميز 
 بسرعة التنفيذ والتسميم والصيانة . 

دارية اوسع تمنح ليا  .5 من قبل وزارة مطالبة دائرة اسكان الديوانية بصالحيات مالية وا 
االعمار واإلسكان والبمديات واإلشغال العامة في مجال تخصيص الموارد الالزمة إلدارة 
ازمة السكن في محافظة الديوانية و التركيز عمى صالحيات تمنح في مجال االستثمار 

 كونو من الخيارات الحتمية لحل ازمة السكن في عموم العراق .
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 دائرة اسكان الديوانية من خالل إقامة الدورات التدريبية في الموارد البشريةتطوير قدرات  .6
مجال التخطيط واتخاذ القرارات والتنظيم والتوجية والرقابة  يوالندوات التثقيفية ف وورش العمل

والمتابعة لجميع العاممين في الدائرة وبالخصوص القيادات اإلدارية فييا، والحث المستمر 
 عمى تفعيميا والمشاركة فييا .

تشجيع الباحثين المنتسبين لمدائرة ممن يحممون شيادات أولية وعميا في مجال إدارة األعمال  .7
عمى امداد الدائرة بالمزيد من الدارسات والبحوث ورفدىا باألفكار والمقترحات في المجال 

 االداري لغرض النيوض بالدائرة نحو واقع افضل .

في الفصل السابق، واعتماد منيج ادارة االستعانة بالمقترحات المقدمة من قبل الباحث  .8
االزمة عمى وفق األسس العممية السميمة من خالل إشراك ذوي االختصاص في ادارة ازمة 

 السكن في المحافظة.

اشراك ذوي االختصاصات االدارية في المناصب القيادية في دائرة اسكان الديوانية وعدم  .9
 االقتصار عمى الكوادر اليندسية فقط .
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 .لمصادر والمراجعا

 .القـــــــــران الكــــــــــــــريم*
 : ةأوال: المصادر العربي

 : المعاجم . أ
( ، مختار الصحاح، دار الكتاب  1979الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، )  .1

 العربي، بيروت، لبنان .
( ، المعجم الوجيز، مطابع شركة االعالنات الشرقية ، دار 1989، )مجمع المغة العربية .2

  التحرير لمطبع والنشر ، جميورية مصر العربية .
 

 : الوثائق الرسمية . ب
 (3867العراقية العدد )جريدة الوقائع  .3
 الكتب : . ت
ابو فارة ، يوسف احمد ، ) بدون سنة (، ادارة االزمات مدخل متكامل المكتبة العالمية  .4

 لمكتاب الجامعي ، بيروت ، لبنان .
( ، ادارة االزمة التعميمية . منظور عالمي ، االسكندرية ، 2221احمد ، ابراىيم احمد ، ) .5

 والنشر والتوزيع .المكتب العالمي لمكمبيوتر 
( ، ازمة السكن . قراءة في االسباب والحمول ، اصدرات 2212االسدي ، ناصر حسين ،) .6

 ممتقى الشباب الثقافي ، مطبعة النجف االشرف ، العراق.
( ، ادارة االزمات واتخاذ القرارات ، دار المسير لمنشر والتوزيع 1996االعرجي ، عصام، ) .7

 ، عمان ، االردن .
( ، ادارة االزمات واستراتيجيات القضاء عمى 2212محمد سرور بن حكمت ، ) ،الحريري  .8

 االزمات االقتصادية والمالية واالدارية  ، دار الصفاء لمنشر والتوزيع ، عمان .
ستراتيجية ألمواجية ،( 2211عمي بن ىميول، ) الرويمي، .9 الحمقة العممية  ،ادارة االزمة وا 

  .جامعة نايف العربية لمعموم االمنية كمية العموم االمنية ،الخاصة بمنسوبي وزارة ألخارجية 
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 –( ، التخطيط االداري ، دار الراية لمنشر والتوزيع ، عمان 2211الطاىر، عالء فرج ، ) .12
 االردن ، الطبعة االولى .

اربد ، االردن ، عالم الكتب الحديثة ، ، ادارة االزمات ( ،2229، )فييم إبراىيم  ،الظاىر .11
    . االولىالطبعة 

الطبعة ( ، التخطيط االداري ، دار اسامة لمنشر والتوزيع ، 2212، حسام نعمان ، )العربي .12
 .االردن ، ،عمان االولى ،

، تخطيط وتنظيم برامج وحمالت العالقات العامة ، دار اليازوري  2229العالق، بشير،  .13
 العممية لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

(، مقدمة في منيج البحث العممي، الطبعة االولى ، دار 2228كرو،) العزاوي، رحيم يونس .14
 دجمة، عمان، االردن.

( ، محددات ادارة االزمات االقتصادية والمالية والمصرفية 2212فؤاد حمدي ، ) ،بسيسو .15
،الدليل العممي التطبيقي إلدارة االزمات ، مراجعة عز الدين المناصرة . اتحاد المصارف 

 . العربية
( ، منياج البحث العممي، الطبعة الثالثة، وكالة المطبوعات ، 1977بدوي، عبدالرحمن ، ) .16

 الكويت .
( ، المنيج في عمم السياسة ، المكتب الجامعي الحديث ، 2222بدوي ، محمد طة ، ) .17

 االسكندرية ، جميورية مصر العربية .
، الطبعة الثانية ، دار ( ،  االتجاىات الحديثة في عمم االدارة 2228بوحوش ، عمار، ) .18

 البصائر لمنشر والتوزيع ، طرابمس ، الجزائر . 
عمال االغاثة ، 2226عبد اهلل ، عزة ، ) و، جمال حواس .19 ( ، التخطيط إلدارة الكوارث وا 

 ايتراك لمنشر والتوزيع ، جميورية مصر العربية .
( ، االساسيات في االدارة المعاصرة ، دار 2211جودة ، محفوظ . ) و، عبد الباري درة  .22

 وائل لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .
دار الميسرة لمنشر  ،الطبعة االولى (  ، الرقابة االدارية ،2211، زاىد محمد ، )ديري  .21

 . والتوزيع والطباعة ،عمان ، االردن
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ة ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، ( ، وظائف االدار 2229زيارة، فريد فيمي ، )  .22
 االردن . –عمان 

، لمنشرالعموم دار  ،استراتيجيات ادارة االزمات والكوارث  ، (2226السيد ، ) ،سعيد  .23
 .جميورية مصر العربية  

( ، ادارة االزمات الوسيمة لمبقاء ، القاىرة ، البيان 1998) ، منى صالح الدين ،شريف  .24
 .لمطباعة والنشر 

دار الكممة ،  ادارة االزمات )رؤية اسالمية ( ، (2222ضرار، عامر عبد الباسط ، )  .25
 لمنشر والتوزيع ، جميورية مصر العربية .

الطبعة االولى ، عمان ، دار كنوز المعرفة ، ،( ، ادارة االزمات 2227) ،زيد منير ،عبوي  .26
 االردن 

( ، القيادة االدارية في القرن الواحد والعشرون، الطبعة األولى 2211نجم، عبود نجم ، )  .27
 دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

 
 : االطاريح الرسائل و . ج

( ، دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات  ، 2213ابو حميمة، عزيزة سييل ، ) .28
موم العالي تخصص ادارة مؤسسات مجتمع مدني  ، الجامعة بحث مقدم لنيل درجة الدب

 االسالمية ،غزة .
( ، دور التوريق في تمويل المشاريع العقارية  2216البديري ، كرار حاتم عطية ، ) .29

ماجستير في رسالة وتخفيض ازمة السكن ،دراسة استشرافية إلمكانية تطبيقو في العراق ، 
 االدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة .العموم المالية والمصرفية ، كمية 

( ، اثر متطمبات ادارة النفايات المشعة في 2226الجابي ، اسالم طالب محمد صالح ، ) .32
مراحل ادارة ازمة التموث البيئي باليورانيوم المنضب في العراق ، دراسة تطبيقية في مركز 

ادارة االعمال ، كمية الوقاية من االشعاع ، رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستير عموم في 
 االدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصرية .
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رسالة ( ، العجز السكني في مدينة الصدر ،  2212العكيمي ، رياض حسون جبار ، ) .31
االقميمي ، جامعة  االقميمي ، معيد التخطيط الحضري و اجستير في التخطيط الحضري وم

 بغداد ،
يدة ومشكمة االسكان الحضري ) دراسة ميدانية ( ، ( ، المدن الجد2229حفيظي ، ليميا ، ) .32

مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستر في عمم االجتماع الحضري . قسم االجتماع . كمية 
 الجزائر . –قسنطينة  –العموم االنسانية والعموم االجتماعية /جامعة منتوري 

 
 الدوريات والتقارير: . د

( ، النمو السكاني 1105الدوري ، صدي  مصطف  جاسم واكبر محمد، سوزان قاسم ، ) .33

( ، 11ومركلة السكن في محافظة كركوك ، مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية ، المجلد )

 .  180-133( ،  قسم الجغرافية ، كلية التربية .جامعة تكريت ،  9العدد )

، دور التمويل  (2215، ) الجبوري، حسين عبد شنانالشكري ، عبد العظيم عبد الواحد و  .34
االسكاني في معالجة مشكمة السكن في محافظة القادسية ، مجمة القادسية لمعموم االدارية 

 . 126-89، ص 4العدد  17واالقتصادية ، المجمد 
( ، مشكمة ازمة السكن في العراق 2215الطائي ، ضرغام خالد عبد الوىاب ابو كمل ، ) .35

حالة ، مجمة  جات المقترحة ليا )تحديات استقطاب مشاريع االسكان العامة ( ، دراسةوالمعال
الغزي لمعموم االقتصادية واإلدارية ، السنة الحادية عشر ، المجمد العاشر ، عدد خاص 

 . 227-222، صبمؤتمر االسكان 
ف ( ، مشكمة السكن في العراق . محافظة النج2212العميدي ، ضرغام عمي مسمم ، ) .36

انموذجًا ، مجمة الغري لمعموم االقتصادية واالدارية ، المجمد العاشر ، السنة الحادية عشر ، 
 .292-282( ، ص2215عدد خاص بمؤتمر االسكان )

( ، كتاب االمة ) دور القيادة في ادارة االزمة ( ، سمسمة 2215المال ، سموى حامد ، )  .37
 .166االسالمية ، قطر ، العدد دورية تصدر عن ادارة البحوث والدراسات 
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( ، ازمة 2212، رياض محمد عمي عودة ، السعدي ، احمد حمود محيسن ، )المسعودي .38
يات المواجية ( ، مجمة العميد ، المجمد الثاني ، جالسكن في العراق ) مؤشراتيا واستراتي

  .415-368، ص العددان الثالث والرابع ، تصدر عن العتبة العباسية المقدسة
 ( ، اثر التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات ، دراسة2217فر ، يونس ابراىيم )جع .39

تطبيقية : المؤسسات العامة في منطقة القدس ، مجمة جامعة االقصى/ سمسمة العموم 
 االنسانية ، المجمد الحادي والعشرون ، العدد االول .

في االدارة العامة . دراسة (، واقع متطمبات ادارة االزمات 2216عبد القادر ، حسين، ) .42
-212حالة لموظفي جامعة االستقالل ، مجمة العموم االنسانية ، العدد الخامس جوان ، ص

238. 
( ، كراس تعريفي لدائرة االسكان ، مطابع 2216عمي ، عبود عمي وعيسى ، وفاء خالد ، ) .41

 دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد.
ة السكن وحموليا في االقتصاد االسالمي ، مجمة ( ، مشكم2215غائب ، رعد غالب ، ) .42

( . المديرية العامة لتربية محافظة ديالى 92( ، العدد )21كمية التربية االساسية ، المجمد )
 . 516-489/ مديرية تربية المقدادية ، ص

( ، ازمة السكن وعالقتيا بالبناء العشوائي ، مجمة 2229كيطان ، طالب عبد الرضا ، ) .43
( العدد الثاني ، 8في االداب والعموم التربوية ، جامعة القادسية ، المجمد )القادسية 

 . 225-181ص
( ، تحميل اتجاىات ازمة السكن في محافظة البصرة ، 2212ناشور ، اليام خزعل ، ) .44

 . 263-239( ، ص14مجمة دراسات البصرة ، السنة السابعة ، العدد)
التمويل االسكاني في الحد من ازمة ( ، دور سياسات 2213مجدي ، مؤيد حميد ، ) .45

( ، الفصل 24السكن في العراق ، مجمة دراسات محاسبة ومالية ، المجمد الثامن ، العدد)
 .  423-394الثالث ، المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية . جامعة بغداد ، ص

 
 مواقع االنترنت :ه. 
ادارة االزمات ) تأطير مفاىيمي عمى وفق  ( ، ستراتيجية2211محمد، ايثار عبد اليادي ، ) .46
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  :المنظور االسالمي ،قسم االدارة الصناعية ، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، من الموقع
http://www.researchgate.net//publication/308340455                      

( ، دراسة ميدانية لمدى توفر نظام إلدارة االزمات في 2225، حيدر عبيسات زياد ، )طوالبة .47
  الموقع : ، بحث منشور عمىمؤسسة المناطق الحرة 

-http://www.free
zones.gov.jo/arabic/km/studies/crisis%20managment.pdf                

بدون سنة ( ، ابعاد المشكمة السكنية لذوي الدخول المنخفضة ،  ال عابد ، ايمن بن عمر ، ) .48
 : مقالة منشورة عمى الموقع 

                             http://www.aleqt.com/2011/01/02/article_486104.html 

الواقع والتحديات . مالحظات حول سياسات  -( ، االسكان في العراق 2214فيمي ، رائد ، ) .49
 :مقالة منشورة في  الموقع ألمتخصصة،لعراقي لمدراسات والبحوث االسكان في العراق ، المركز ا

http://www.icssr.net/spip.php?article8                                        

العراقي لمدراسات والبحوث ( ، ازمة السكن والحمول المالية ، المركز2215الصوري ، ماجد ، ). 52  
 المتخصصة ، مقالة منشورة في الموقع :

  http://www.icssr.net/spip.php?article10 
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 املالحك
 



 

 

 (1الملحق )               

 جمهورٌة العراق 

  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة القادسٌة 

 كلٌة اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة األعمال 

 مرحلة الدبلوم العالً فً التخطٌط االستراتٌجً

 استمارة فحصم/ 

 األخ المستجيب الكريم.

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

استمارة الفح  التي بين يدي جنابكم الكريم هي أداة البحث الموسوم ) ادارة ازمة 

السكن / محافظة الديوانية انموذجاً (( للطالب ) رحيم فليا حسن( وهو جزء من 

يط االستراتيجي. وان إجابتكم الصريحة متطلبات نية رهادة الدبلوم العالي في التخط

والواححة عل  الفقرات الالحقة ستمكن الباحث من تحقي  أهدا  البحث.ونود أن 

 نحيطكم علماً باالتي:

 ال حاجة لذكر االسم والتوقيع. .0

 إن المعلومات لن يطلع عليها سو  الباحث كونها إلغراغ البحث العلمي. .1

ة الواقع في دا رة االسكان في محافظة لذا يرج  تأرير وجهة نظركم وبما يمث

 الديوانية ..مع خال  الركر والتقدير.

 

 

 

 المرر                                                          الطالب             

 رحيم فليا حسن  أ.د. إحسان دهش جالب 



 

 

 معلومات شخصٌة  -:القسم األول من المعلومات 

  المنصب الوظيفي :*

 *العمر :

 *النوا االجتماعي:

 *مدة الخدمة الوظيفية :

 *التحصية الدراسي :

 معلومات حول ادارة ازمة السكن فً المحافظة  -:القسم الثانً من المعلومات 

  ت

 التخطٌط واتخاذ القرار 

غٌر 

موجود 

 كلٌاً 

غٌر 

موجود 

 جزئٌاً 

موجود 

 جزئٌاً 

موجود 

 كلٌاً 

     السكنية .التخطيط المكاني للمناط   0

التخطيط القطاعي عل  مستو  عدد  1

 السكان ونوا السكن وعدد افراد االسرة .

    

     التخطيط الححري للمناط  السكنية . 2

تحديث المخططات االسام للمدن لكي  3

 تواكب الحاجة الفعلية. 

    

التنبش بالنمو الطبيعي  ) الوالدات ( والنمو  4

 والتهجير ( .الميكانيكي) الهجرة 

    

نظام معلومات وقواعد بيانات عن الحاجة  5

 السكنية للمدينة .

    

سيناريوهات الدارة ازمة السكن في  7

 المحافظة .

    

دراسة وتحلية الظرو  والقو  البي ية  8

 المحيطة بازمة السكن .

    

    توقيتات دقيقة للتصر  تجاة ازمة السكن  9



 

 

 في المحافظة . 

قرارات حاسمة تخ  مركلة السكن في  01

 المحافظة .

    

 

 

  ت

 التنظٌم 

غٌر 

موجود 

 كلٌاً 

غٌر 

موجود 

 جزئٌاً 

موجود 

 جزئٌاً 

موجود 

 كلٌاً 

فر  متخصصة للتعامة مع الطلب عل   0

 االراحي والوحدات السكنية .

    

البررية والمالية  دتخصي  ورصد الموار 1

والمادية والمعلوماتية الالزمة لمواجهة 

 االزمة .

    

امتالك الصالحيات الالزمة الدارة ابعاد  2

 ازمة السكن في المحافظة .  

    

     وحوح االدوار للتعامة مع ازمة السكن . 3

اجراءات وقواعد عمة واححة للتعامة  4

 مع ازمة السكن . 

    

تقسيم واحا للمهام ووص  جميع  5

 االعماة المطلوبة الدارة ازمة السكن .

    

التنسي  بين االنرطة والدوا ر الخاصة  7

 باالسكان .

    

معالجة حاالت الصراا التي قد تنجم بين  8

 االطرا  ذات الصلة بازمة السكن .

    

     تدريب مناسب للتعامة مع ازمة السكن . 9

    التركيز عل  جدو  االستثمارات السكنية  01



 

 

 وبناء المجمعات في المدن المزدحمة .

 

 

  ت

 التوجٌة

غٌر 

موجود 

 كلٌاً 

غٌر 

موجود 

 جزئٌاً 

موجود 

 جزئٌاً 

موجود 

 كلٌاً 

السمات القيادية لد  القا مين عل  ادارة  0

 قطاا االسكان في المحافظة .

    

عل  ادارة المهارات القيادية لد  القا مين  1

 قطاا االسكان في المحافظة .

    

موازنة الجهة القا مة عل  ادارة قطاا  2

 االسكان بين التوجة نحو المهمة والعالقات .

    

قدرة الجهة القا مة عل  ادارة قطاا االسكان  3

 ثير عل  الجهات ذات العالقة .تأفي ال

    

قنوات االتصاة بين الجهات المسشولة عن  4

 في المحافظة السيما الجهات الممولة . السكن

    

قنوات اتصاة فاعلة مع الجهات التي بحاجة  5

 ال  وحدات سكنية .

    

قدرة قنوات االتصاة عل  اراعة ثقافة السكن  7

 العمودي .

    

امتالك وسا ة لتحفيز السكان عل  السكن في  8

 مجمعات سكنية متقاربة .

    

السكان عل  وق  امتالك وسا ة لتحفيز  9

 الهجرة من الري  ال  المدينة .

    

يز السكان عل  ايجاد فامتالك وسا ة لتح 01

بدا ة تموية اخر  وعدم االعتماد عل  

 المصر  العقاري وصندو  االسكان . 

    

 



 

 

  ت

 الرقابة والمتابعة 

غٌر 

موجود 

 كلٌاً 

غٌر 

موجود 

 جزئٌاً 

موجود 

 جزئٌاً 

موجود 

 كلٌاً 

مقارنة الحاجة للوحدات السكنية مع ماهو  0

 معروغ من هذة الوحدات .

    

التأكد بركة مستمر من نجاح القرارات  1

 المتخذة في تقويغ مركلة العجز السكني .

    

ترخي  الجهود التي ساهمت بفاعلية في  2

 معالجة مركلة العجز السكني .

    

 التأكد من ان االجراءات المتخذة لمعالجة 3

 مركلة العجز السكني واقعية وفاعلة .

    

جهة متخصصة للرقابة والمتابعة برأن  4

 مركلة العجز السكني .

    

حصر للوحدات السكنية الصالحة للسكن  5

 بالمحافظة .

    

حصر للوحدات السكنية غير الصالحة للسكن  7

 ) المتهر ة ( .

    

ارقام دقيقة عن االنرطار العا لي في  8

 المحافظة .

    

تقييم دوري لسياسة استخدام )رغة( االرغ  9

 في المحافظة .

    

متابعة جدو  اجراءات تخصي  الموارد  01

 المختلفة بين االستخدامات .
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Abstract ……………………………………. 

Abstract 

    This research aims to put out the accurate scientific solutions in order to 

treatment the housing crisis in Al-Diwaniyah governorate. This was 

throughout indentify the situation of housing crisis management and 

clarifies the priorities required to deals with this crisis and achieve  the 

feasibility of implementation the housing projects by the office of housing 

sector in Al-Diwanyiah governorat.                                                      This 

research adopted the methodology of case study which consist (7) projects 

of housing campus available at the center and townships. The author 

carried out several interview with direct manager of housing office and his 

assistance and with the resident engineers of these projects as well as with 

the managers of planning and management units. Some of nonstructural 

questions were provided. The author was then identifying each opinion of 

the sample about the availability of necessary requirements of the 

adequate management of the housing crisis at Al-Diwaniyah housing 

office. This was done throughout a questionnaire test provided for the 

aforementioned study sample.           From this research, the author has 

pointed out some conclusions.The most important conclusions are: there 

was high attention noted from the office of housing sector at Al-Diwanyiah 

governorate in terms of the continuous prediction in the natural and 

dynamic grow of population. The availability of database for the required 

of current and future housing needs was also interested. The study also 

showed that the office of housing did not have the foundations of crisis 

management. Neither motivation ways for population to travel from the 

rural area to the city nor new methods for finance the housing other than 

Real State Bank and Housing Fund were available.                                             

                                  

The recommendations of this study were concern on the providing the 

necessary attention in both sector and site planning for the housing areas. 

Providing a suitable communication equipments and motivate the 

population for living in a multi story campus are recommended. The study 

also showed that the participation of management specialist in managing 

the housing sector beside the engineering staff is needed.        
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