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 االهداء 

 

 -إلى :

 ودْلٌلتي اهدت العمر لقلبي كي تراني في الخُإ

 بال حدودْ والتي اعطتني واعطتني عطاءً

 ودْ لى أمي رويد اليوم تهدا الجهُإ

 إلى والدي عرفانا ً بالجميل

 شقيقاتيلى إ

 سارة , براء , ضحى

 الباحثة
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 شكر وعرفان

 

البد ان تسبق حروفنا وتنتهي سطورنا بأجمل عبارات الشكر و العرفان   

هدافنا أبالجميل ألولئك الذين لوالهم لم نصل لما وصلنا اليه اليوم ولما تحققت 

ساس تقدم طلبتها واخص أاساس رفعة هذه المؤسسة العلمية و هموطموحاتنا ف

اء والتقدير ي كل الثنمن لكحميد علوان الساعدي بذلك استاذي المشرف الدكتور 

على جهودك الثمينة والقيمة ومتابعتك الدقيقة لي  كل الشكر والعرفان على 

 .عطائك هذا

نصيف جاسم الى عميد كلية التربية للعلوم االنسانية الدكتور  الشكرتقدم بأكما 

مشاكلنا ومعوقاتنا  فتح الباب امامنا و واستمع لكافة الذي محمد الخفاجي

 لك على عطائك الدائم و دمت سندا لهذه المؤسسة العلمية  الدراسية شكرا

الى رئيس القسم وكافة اساتذتي في قسم الجغرافية فشكرا  الشكركما اتقد ب

 .لكم والى االمام دائما انتم اساس التقدم والنهوض 

 تنزية مجيد حميد الدكتورة  ,عبد الرزاق البطيحي الى الدكتور  موصول الشكر

المدير بالذكر أخص ودائرة التخطيط والمتابعة في مدينة بعقوبة موظفي اشكر 

 مهندس يوسف النعيمي الو علي رحيم بق مهندس ساال

مدير قسم فوزي حمودي ابراهيم  السيدمديرية تربية ديالى موظفي اشكر 

  ,على ما ابداه من مساعدة ليمحمد عطية العزاوي كما اشكر الزميل ,   التخطيط

والشكر موصول اوال واخيرا الى لجنة المناقشة لتفضلها علي و قبولها مناقشتي 

 لألطروحة ,

مهما نطقت من كلمات شكر و خطت يدي من كلمات تظل عاجزة امام عطائكم  

 و علو همتكم  وهللا ولي التوفيق .

 

 الباحثة 
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 املشرف ِإقرار

 
 الحياة لجودة المكاني التحليلالموسومة بـــ ) االطروحةإعداد هذه  ن  أَ َأشهد ب  

 نوري محمد الكريم عبد نور)( والتي قدمتها الطالبة بعقوبة مدينة في الحضرية
نسانية ، قسم كلية التربية للعلوم اإل -ىيالقد تمت تحت إشرافي في جامعة د ( مطر

 .في الجغرافية دكتوراه فلسفةالجغرافية ، وهي جزء من متطلبات نيل درجة 

 المشرف                                              
                                                                                                  التوقيع                                                   

 إ . د حميد علوان محمد الساعدي                                            
 2021/   /        التاريخ :                                                   

 للمناقشة االطروحةبناء على التوصيات المتوافرة أرشح هذه   
   التوقيع :                                                  

 محمد وسام متعبد م . أ.                                                   
 رئيس قسم الجغرافية                                                   

 2021/  /   التاريخ :                                                      
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 املقوم اللغوي ِإقرار
 

 مدينة في الحضرية الحياة لجودة المكاني التحليلالموسومة بــ ) االطروحة ن  ا  َأشهد 
وهي جزء من  (مطر نوري محمد الكريم عبد نور ) ةها الطالبت(، التي قدمبعقوبة

، وبذلك  قد قمت بمراجعتها لغويا  ،  في الجغرافية فلسفةدكتوراه متطلبات نيل درجة 
 أصبحت سليمة من الناحية اللغوية.

 
 
 
 

 التوقيع :                                                    
  المرتبة العلمية :                                                   

 االسم :                                                   
               2021 /   /    التاريخ :                                                   
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 اخلبري العلمي ِإقرار
 

 مدينة في الحضرية الحياة لجودة المكاني التحليل الموسوعة بــــ )أن االطروحة َأشهد 
وهي جزء من ( مطر نوري محمد الكريم عبد نور) ةها الطالبت( ، التي قدم بعقوبة

، قد تمت مراجعتها علميا  من قبلي ،  في الجغرافية دكتوراه فلسفةمتطلبات نيل درجة 
 .وبذلك أصبحت سليمة من الناحية العلمية

 
 
 

 التوقيع :                                                       
   المرتبة العلمية :                                                       

   االسم :                                                       
 2021/   /   التاريخ :                                                       
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 اخلبري اإِلحصائي ِإقرار
 

 مدينة في الحضرية الحياة لجودة المكاني التحليلالموسومة بــ ) االطروحة ن  ا  َأشهد 
وهي جزء من ( مطر نوري محمد الكريم عبد نور) ةها الطالبت(، التي قدمبعقوبة

،  إحصائيا  قد قمت بمراجعتها ،  في الجغرافية دكتوراه فلسفةمتطلبات نيل درجة 
 .االحصائيةوبذلك أصبحت سليمة من الناحية 

 
 
 
 

 التوقيع :                                                      
  المرتبة العلمية :                                                      
  االسم:                                                      

 2021 /    /    التاريخ :                                                       
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 جلنة املناقشة ِإقرار
  ةالمقدمة من قبل الطالب االطروحة ننا اطلعناأنشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة ، ب 
 الحياة لجودة المكاني التحليل( بـــوالموسومة ( مطر نوري محمد الكريم عبد نور)

ما له عالقة بها و في محتوياتها  ةناقشنا الطالب( ، وقد بعقوبة مدينة في الحضرية
             (.     بتقدير)   في الجغرافية دكتوراه فلسفةجديرة بالقبول لنيل درجة  أنهانقر و 

 التوقيع:                                         التوقيع:
 رجاء خليل محمد االسم :                        اسراء هيثم أحمداالسم :  
 (ا   )عضو                            (        عضوا     )         
 2021/  /   التاريخ :                      2021/     /      التاريخ :

 التوقيع: التوقيع:                                         
 نعمان حسين عطية االسم :                  براء كامل عبد الرزاقاالسم :  
 (ا   )عضو  (                                 ا   عضو  )         
 2021/  /   التاريخ :                       2021/     /      التاريخ :

 التوقيع: التوقيع:                                         
 محمد يوسف حاجم  االسم :                       حميد علوان محمد االسم :
 (رئيس اللجنة(                                  )و مشرفا    ا   )عضو 

 2021/  /     التاريخ :                      2021/    /      التاريخ :
 يالىجامعة د - اإلنسانيةمجلس كلية التربية للعلوم  االطروحةصادق على 

 األستاذ الدكتور                  
 نصيف جاسم محمد الخفاجي                                       

 عميد ال                                                
 2021/  /       التاريخ :                                      
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 املستخلص
 

منالمواضيعالمهمةوالحديثةالتيأصبحتالشاال لممؤالولينةانموضوعجودةالحيا

والمهتمينبالتنميةالشاممةمنأج تنميةالمجتمعاا الحراةيةواتقتءااهبهااالاةأيااةأ را و

,ولميطةقالموضوعسابءاعنمدينةبعءوبةوبالل تاو ةعاعادةبيا اا تحءيقق اهيةاجتماعية

لالل أ بامموضاوعاتطةوأاة ايدقاساةالتبااينالم اا يبعءوبةوعنجودةالحياه يمدينة

لجودةالحياةالحرةية يمدينةبعءوبة,وعدصيغت ةضيتهاإنهناكتباينام ا يالجودةالحيااة

ملشاةا ,وياتمللا و اقاقبعاة2018لعاا عمةو قأالالمديناةالحرةية يمدينةبعءوبة

مةا يااة,ومدميااة,وباتباااعالماانهيالااوحيييوالتحميماايوالمءاااقنواجتماعيااة,اعتبااادية,ع

وجاود اةوقباينمعادت منهااالنتاائيجممةمانتمالتوص الة,اتستءةائيواتسموبال مي

وانالملشااااةا الةدميااااة(0.05)مؤااااتومالمعنويااااةدونبدتلااااةاأبااااائيةهاااالهالملشااااةا 

ا مااطعاةباق,وعادحهاة جودةالحياة ايمديناةبعءوباةا يالموضوعيةاعومالملشةا تأثية

,المبااطية,شاايت )اأياااهم ا يااةلجااودةالحياااهتوزعااتجغةا ياااوهااي ماا الة اهااةتمثاا  ااي

,المعمماينوالباناعي ايأايحهاةالتناعض م اأياه(,الو اه,الؤةاي,التحةية,الياقس

,النباةوالجهااد,يةماوكاتولاة,البامود,ليااقوقااأيااه) م اأياهالتأعممالنم تمثا  اي

العباوق,الءادساية,)اأيااه(, م اأياهالحةمانتمثا  اي,الميةق,اليةموكالثا يةالحبةي

وبلل  انس انالمدينةا ءؤامواباينقاضاينماعتاو ةجاودة(,ميؤمون,جةفالممح,الح يم

عااد تااو ةجااودةالحياااهوليااةقاضااينقلاامتو ةهاااوليااةماانمةلعمااةالااالحياااةوقاضااين

 اانالدقاساةاثبتاتصاحةاليةضايةهنااكقاضينمععد وجودجاودةلمحيااة ايالمديناةوعميا 

.تباينام ا يالجودةالحياهالحرةية يمدينةبعءوبة
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 ثبت احملتـــويـــات
 

 الصفحة الموضـــــــوع        
 أ العنوان

 ب اآليةالءةآ ية

جاتهداه

 د الش ةوالعة ان

 ط-ه اإِلعةاقا 

 ي المؤتةمص

 ن-ك ثبتالمحتويا 

 ق–ن ثبتالجداول

 ل-ق ثبتالةةائ 

 ل ثبتاألش ال

 ض ثبتالبوق

غ-ضثبتالمالأق

8-1 االطار النظريالمقدمة و 

 2 المءدمة

 3مش مةالدقاسة-1

 3  ةضيةالدقاسة-2

 3اهدافالدقاسة-3

 3 اهميةالدقاسة-4

 4 أدودالدقاسة-5

5مناهيالدقاسة-6

5مبادقالدقاسة-7

6–5عينةالدقاسة-8

7-6الدقاسا الؤابءة-9

7هي ميةالدقاسة-10

8مياهيماساسية-11

 34–9 و محتواه السكاني لمدينة بعقوبة الفصل االول : الحيز المكاني

 29-9 بعءوبةمدينةموعع:اتولالمبحث

10التؤميةاوت:

 10الموعع:ثا ياً

 11-10 الموضع:ثالثاً

29-11 بعءوبةمدينة يالحرةيةاتقضاستعمات :قابعاً

 34–30 بعءوبةمدينةس انمبائص:الثا يالمبحث

 30 و موهمالؤ انعدد:أوت

 32–31 لمؤ انوالنوعيالعمةيالتةكيم:ثا يا



 ل



 34-32 لمؤ اناتعتباديالتةكيم:ثا يا

 76 - 35     في مدينة بعقوبة االجتماعية الحياة جودة :الثاني الفصل

 53-36 بعءوبةمدينة ياتجتماعيةالحياةلجودةالموضوعيةالملشةا -:اتولالمبحث

 38-36 األسةةأ ةادعدد–1

 40-38 الؤنصغاق ؤبة–2

43-41 العمياالشهادا لوياألسةأقباب ؤبة–3

 45-43 األمية ؤبة–4

 53-46 الزواجيةالحالةملشةا –5

 65–54 بعءوبةمدينة ياتجتماعيةالحياةلجودةاللاتيةالملشةا -:الثا يالمبحث

 56-54اتطيالعددعنالةضا-1

 59-56باألسةةالعالعةعنالةضا-2

 61-59 المجتمععنالةضا-3

 63-61 أيات  يلتحءيءهااليةديؤعهاالتياتهدافعنالةضا–4

 65-63 اتصدعاهعنالةضا–5

الموضوعيةاتجتماعيةلمملشةا اتقتباطيةالعالعا تحمي -:الثالثالمبحث

بعءوبةمدينةاأياه ياتجتماعيةالحياةجودهمؤتويا وتءييمواللاتية
66-76 

 67-66 واللاتيةالموضوعيةاتجتماعيةلمملشةا اتقتباطيةالعالعا تحمي -:اوت

 73-69 بعءوبةمدينة ياتجتماعيةالحياةجودةلمؤتويا الم ا يالتءييم-:ثا يا

76-74 بعءوبةمدينة يالمجمعةاتجتماعيةالحياهجودةمؤتويا لالم ا يءييمتال:ثالثا

 122-77          في مدينة بعقوبة  االقتصادية الحياة جودة :الثالث الفصل

 97-78 اتعتباديةالجودةالحياةالموضوعيةالملشةا -:اتولالمبحث

 80-78 العم سن يالؤ ان ؤبة–1

 83-80 البطالة ؤبة–2

 86-83 الحءيءيةاتعالة–3

 89-86 الدم مؤتوم–4

91-89 الدم مناتسةيات ياق–5

 95-91اتطيالعمالةملشة-6

 97-95الؤياقةمم ية–7

 112-98 اتعتباديةلجودةالحياةاللاتيةالملشةا :الثا يالمبحث

 100-98 الدم مؤتومعنالةضا-1

 102-100 العم  ةصةتو ةعنالةضا-2

 105-103 الؤ نت ميةعنالةضا-3

 107-105 الغلائيةالموادت ميةعنالةضا–4

 110–108 النء ت ميةعنالةضا–5

 112-110 سياقةامتالكعنالةضا-6

الموضوعيةاتعتباديةلمملشةا اتقتباطيةالعالعا تحمي :الثالثالمبحث

 بعءوبةمدينةاأياه ياتعتباديةالحياةجودةمؤتويا وتءيمواللاتية
113-122 

 116-113 واللاتيةالموضوعيةاتعتباديةلمملشةا اتقتباطيةالعالعا تحمي -:اوت

 120-116 بعءوبةمدينة ياتعتباديةالحياةجودهمؤتويا الم ا يلميتءيال-:ثا يا



  



 122-121 بعءوبةمدينة يالمجمعةاتعتباديةالحياهجودةمؤتويا لالم ا يميتءيال:ثالثا

175-123         العمرانية الحياة جودة : الرابع الفصل

 149-124 العمةا يةلجودةالحياةالموضوعيةالملشةا :اتولالمبحث

126-124الؤ نيةالوأدةمم ية-1

129–126الؤ نيةالوأدةمؤاأةمناليةد بيم-2

 132-129 الؤ نيةالوأدةاشغالدقجة-3

134–132التزاأمدقجة–4

 137-134 منزليةأديءةوجود–5

 139–137 مؤتءمةضيوفلة ةوجود–6

 142–139 الؤ نيةالوأدةدام مؤتء مطبخوجود-7

 144–142 الؤ نيةالوأدةدام منيبمةصحيا وجود-8

 146-144 الؤ نيةالوأدةدام لمؤياقةمةأبوجود–9

 149-147 الطبيعيةواتضاهةالتهوية–10

 163-150 العمةا يةالحياةلجودةاللاتيةالملشةا :الثا يالمبحث

 152–150 الؤ نيةالوأدة وعيةعنالةضا–1

 154–152 الؤ نيةالوأدةمؤاأةعنالةضا–2

 156-154 الواأدةالغة ة ياتسةةا ةادعددعنالةضا–3

 159-157 والتهويةاإلضاهةعنالةضا-4

 162-159 الؤ نيةالوأدةدام الحديءةعنالةضا–5

 164-162 الؤ نيةالوأدةدام الموجودةالبحيا عنالةضا–6

الموضوعيةالعمةا يةلمملشةا اتقتباطيةالعالعا تحمي :الثالثالمبحث

 بعءوبةمدينةاأياه يلعمةا يةاالحياةجودةمؤتويا وتءيمواللاتية
165-175 

 169–165 واللاتيةالموضوعيةالعمةا يةلمملشةا اتقتباطيةالعالعا تحمي -:اوت

 173-169 بعءوبةمدينة يالعمةا يةالحياةجودهمؤتويا الم ا يلميتءيال-:ثا يا

 175-173 بعءوبةمدينة يالمجمعةالعمةا يةالحياهجودةمؤتويا لالم ا يميتءيال:ثالثا

 277-176          الخدمية الحياة الخامس : جودة الفصل

 226-177 الةدميةالحياةلجودةالموضوعيةالملشةا -:اتولالمبحث

 190-177 التحتيةالبنةمدما -:اوت

 179–177 ال هةباهبشب ةالمةتبطةالؤ نيةالوأدا –1

 181-179 الشةبماهبشب ةالمةتبطةالؤ نيةالوأدا -2

 184-181 البحيالبةفشب ةبةدمةالمةتبطةالؤ نيةالوأدا –3

 187–184 األمطاقمياهلتبةيفبشب ةالمةتبطةالؤ نيةالوأدا -4

 190–187 المعبدةالشواقعبشب ةالمةتبطةالؤ نيةالوأدا –5

 225-190 المجتمعيةالةدما -:ثا يا

 203-190 البحيةالةدما –أ

 224–204 التعميميةالةدما –ب

 226–224 التة يهيةالةدمة:ثالثا

 259-227 الةدميةالحياةلجودةاللاتيةالملشةا -:الثا يالمبحث

 229–227 اتبتدائيالتعميممدمةعنالةضا–1

 231–229 الثا ويةالمداقسعنالةضا–2



 ن
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 المقدمة

إن الجغرافية البشرية شأنها شأن بقية العلوم االجتماعية تتأثر بالمناخ الثقافي و االقتصادي 

, ففي عهد الثورة الكمية في الواليات المتحدة اتجهت تركز  ككلمجتمع الوالسياسي و الذي يسود 

من القرن ينات على االيدولوجيا االجتماعية للمدن و االقليمية المتعددة التنوع , بينما في اواخر ست

اهمها والتي من بالقضايا االجتماعية  عنىتنتيجة الحروب و مظاهر الجور والظلم اتجهت لالماضي و 

ز العنصري والتمايز االجتماعي و انعدام العدالة وغيرها من المواضيع يالفقر و الجوع و التمي

يشية و االقتصادية و فأصبحت الجغرافية البشرية وثيقة الصلة بقضايا المجتمع و ظروفهم المع

التدهور العمراني واالفتقار للخدمات و مشاكل عديدة تحتاج الى طريقة لتحسين هذه االوضاع و تقديم 

 .الفراد , فظهر مفهوم جودة الحياةخدمة للمجتمع تحقق جودة في حياة ا

المكاني لجودة الحياة يشمل مظاهر متعددة من مظاهر التنظيم المكاني للوجود  إن المفهوم      

نوعية المجتمع  اجتماعياً ,  من ثمالبشري وهذا التنظيم  يؤثر على نوعية الحياه التي يعيشها االفراد و

جودة جاءت الدراسة لتكشف عن التباين المكاني ل اقتصادياً , عمرانياً , خدمياً , وضمن هذا االطار

اعتمدت على بعدين اساسين هما : البعد الموضوع الذي يقيس حالة تعليمية  الحياة في مدينة بعقوبة

و البعد الذاتي الذي  يتضمن مؤشرات قابله للمالحظة والقياس مباشرةإذ   اقتصادية اجتماعية وغيرها

 الذي يتمثل بالرضا عن الحياة والشعور بالسعادة وان االرتباط بين المؤشرات الموضوعية والذاتية

وبذلك تكون هذه  االجتماعي  الذي اصبح حالة مكانية متغيرة والرفاه الحياة لجودة مختلفة انماط افرز

تحقيق اهداف تحسين جودة خطط اعداد ياسات والدراسة دليال ً يخدم صانعي القرار في وضع الس

 الطريقة الوظيفي و التحليلي وقوبة معتمدين على عدة مناهج منها الوصفي و الحياة لسكان مدينة بع

فصول , الفصل االول عرض الحيز  6ي وقد جاءت الدراسة في ماالسلوب الك فضال عن ةاالستقرائي

ا و سكانها  اما الفصل الثاني فشخص جودة العمراني للمدينة وتاريخها و استعماالت االرض فيه

ت الحياه الحضرية على وفق المؤشرات االجتماعية الموضوعية والذاتية وانتهى بتقييم وتحليل مؤشرا

فشخص مستويات جودة الحياة على وفق المؤشرات  جودة الحياه و تحليلها, اما الفصل الثالث

حياة على وفق المؤشرات العمرانية اما الفصل االقتصادية و الفصل الرابع شخص مستويات جودة ال

الخامس فشخص جودة الحياة على وفق المؤشرات الخدمية  وانتهى بالفصل السادس الذي جاء لتقييم 

لتتوصل  وتحليل و وتحدد اقوى المؤشرات تأثيراً على جودة الحياة الحضرية بطرق احصائية دقيقة

 و التأقلم و التناقض و الحرمان .نماط الرفاه الدراسة اخيرا الى تنميط احياء المدينة أل

وتعدد المجاالت والمؤشرات التي يتم من خاللها خدمة المجتمع وتحسين اوضاع افراده 

  . وتحقيق طموحاتهم وفق امكانيات المدينة , فهي هدف واقعي ويمكن تحقيقه لجميع افراد المجتمع
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 مشكلة الدراسة .1
؟  بعقوبرة مدينرة فري الحضررية الحياه لجودة مكانياً  تبايناً  هناكهل تتمحور مشكلة الدراسة في 

 -وهي : ةع من هذا السؤال عدة اسئلة ثانويوتتفر

 هل يمكن تصنيف احياء مدينة بعقوبة الى انماط مكانية تعبر عن جودة الحياة فيها ؟ – 1

 الحياة في المدينة ؟ خاللها قياس جودةمن  مؤشرات يمكنهل هناك  – 2

في مدينة بعقوبة  األحياء السكنيةالتي تتمتع بها  حياة الجودة مستويات مختلفة لهل نستطيع تحديد  – 3

 ؟ 2018لعام 

 ؟ بعقوبة مدينة على جودة الحياة في درجة تأثير المؤشرات الدالة هل هناك داللة احصائية على  –4

 هل هناك معايير لمستويات جودة الحياة الحضرية ؟ – 5

 فرضية الدراسة  .2
 -الفرضية هي محاولة لإلجابة على تساؤالت الدراسة وتتلخص فيما يأتي :

 .يمكن تصنيف احياء مدينة بعقوبة الى انماط مكانية تعبر عن جودة الحياة فيها – 1

جرودة  قيراس يمكرن من خاللهرا ( ه, خدمي هعمراني,  هاقتصادي , ه) اجتماعي مؤشراتاربعة  هناك - 2

 الحياه في مدينة بعقوبة 

 األحياء السكنية التي تتمتع بها  حياة الجودة مستويات مختلفة ل  يمكن تحديد– 3

  و تحديد االقوى في التأثير اة في المدينةعلى جودة الحيدرجة تأثيرها  لهناك داللة احصائية – 4

 هناك معايير لمستويات جودة الحياة الحضرية – 5

 اهداف الدراسة .3
 ما يأتي بالحالية الدراسة اهداف  حديديمكن ت

فري مدينرة بعقوبرة  لعرام تحليل وتقييم واقرع الحيراه االقتصرادية والعمرانيرة واالجتماعيرة والخدميرة  – 1

2018. 

الحيرراه االقتصررادية والعمرانيررة واالجتماعيررة  التعرررف علررى مسررتوى رضررا السرركان عررن جوانرر  – 2

 . نظر سكان مدينة بعقوبة ةلها من وجهوالخدمية ومدى اإلشباع المتحقق 

 . 2018س  احياء مدينة بعقوبة عام حالدراسة العالقات االرتباطية بين متغيرات  دراسة  – 3

 اء المدينة .تحليل و تفسير االسباب الكامنة وراء تباين جودة الحياه بين احي – 4

لتكرون برين يردي اصرحاب  القررار  مدينرة بعقوبرةقاعدة بيانات عن جوان  جودة الحياة فري توفير  – 5

 .فيها الضوء على احياء الحرمان  من خالل تسليطوالباحثين  

 اهمية الدراسة .4
تعد الدراسة الحالية اول دراسة لجرودة حيراة سركان مدينرة بعقوبرة بوصرفها المدينرة االولرى فري 

المحافظرررة و مركزهرررا االقتصرررادي والتجررراري و العمرانررري والخررردمي واالداري , ومرررن خرررالل جملرررة 

جودة حياة سكان المدن , ومن خالل النتائج التي تتوصرل اليهرا الدراسرة  تقييممؤشرات معتمدة عالميا ل

يراة لبلوغ افضل جودة حوفق مجموعة مقترحات تطرحها الدراسة  يمكن صياغة المعالجات المطلوبة 

, ويمكن ان تشكل هذه الدراسة عند اتمامها دلريال يحترذى بره لدراسرة جرودة الحيراة فري لمدينة معاصرة 

و اصررحاب القرررار و  عنيررينمرردن المحافظررة , فضررال عررن كونهررا تشرركل رافرردا يخرردم المخططررين و الم

تبة فري الجامعرات رافدا للمك مصدرا  في االفادة من محتوياتها فهي تمثلالدارسين و الباحثين و القراء 

 . المحلية والعربية و االجنبية 

 الدراسة منطقة حدود .5
 47َ 20ً  - 33ْ 40َ 10ً)  عررض دائرتري برين الواقعرة  مدينرة بعقوبرةبالحردود المكانيرة تتمثل   

ضرمن  نجكرري خرط شرق( (44ْ 42َ 20ً  - 44ْ 34َ 40ً) ) طول خطي وبين االستواء خط شمال (33ْ

    ( . 1 خريطة ) , 2018امتداد حدودها البلدية لعام 
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 بمقيددا  للعددراق االداريددة الخريطددة,   للمسدداحة العامددة الهيئددة الددى -1 باالاتمدداد  مددا ااددداد الباح ددة:  المصدددر

 .1:500000االدارية بمقيا   ديالى محافظة خريطة و 1000000:1

 gis ال وحددد ,  والمتابعددة التخطددي  شددعبة,  بعقوبددة بلديددة مديريددة الددى باالاتمدداد بعقوبددة مدينددة احيددا  خريطددة -2

                            .  25000: 1بمقيا  
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فقرط , إذ ان  2018اما البعد الزمني للدراسة فأنها اقتصرت على تقييم واقع حال مدينرة بعقوبرة لعرام    

واقع حال المدينة يعكس تطورها عبر سلسلة زمنية طويلرة حترى بلغرت مسرتواها الحرالي الرذي هرو قيرد 

 تقييم جودة الحياة فيها . 

 الدراسة اهجمن .6
   -اعتمدت الدراسة الحالية لتحقيق اهدافها والتأكد من صحة فرضياتها او عدمها المناهج األتية:         

المررنهج الوصررفي الررذي ال يمكررن االسررتغناء عنرره فرري وصررف جوانرر  الدراسررة و عرررض و تحليررل  - 1

 وتفسير النتائج التي توصلت اليها 

 . وظائف التي تقدمها المدينة لسكانهالل يفي  في دراسة التباين المكانيلمنهج الوظ ا- 2

اني الرذي افررز المنهج التحليلي المقارن في تحليل المؤشرات الموضروعية و الذاتيرة وتباينهرا المكر - 3

  في المدينة ةالحيا ةانماط مكانية لجود

  خالل استقراء واقع حال المدينة و مدى انعكاساته على جودة الحياة فيها من  ةاالستقرائي الطريقة  – 4

االحصررائية اعتمرراد االسررلوب الكمرري والتحليلرري للبيانررات اعتمررادا علررى بعررض الوسررائل واالسررالي   –5

و ( ANOVA) ات المعياريرة والرتر  و اختبرار العام واالنحرافر كالنس  لمئوية و النسبة الى المعدل

يسراعد علرى دقرة  ومن ثم  , هذا االسلوب كفيل بإعطاء صورة واضحة عن مدى ثبات النتائج و دقتها 

 . وصف الظاهرة 

 دراسةمصادر ال .7
 تمثلت مصادر البيانات والمعلومات بما يأتي :

واالجنبيررة  ةطرراريح  والمجررالت العلميررة العربيررالمصررادر المكتبيررة متمثلررة بالكترر  والرسررائل و اال – 1

 المتعلقة بموضوع الدراسة .

المتمثلرة بالمجموعرات االحصرائية  البيانات الرقمية من الدوائر الرسرمية  والمؤسسرات الحكوميرة  – 2

 . للوزارات ذات العالقةالتقارير االحصائية السنوية و

عمرانررري الدراسرررة الميدانيرررة لمدينرررة بعقوبرررة للتعررررف علرررى واقرررع حرررال المدينرررة االقتصرررادي وال – 3

 واالجتماعي والخدمي من خالل االستبانة والمالحظة المباشرة .

العمررل الكررارتوكرافي فيهررا فضررال عررن االشرركال البيانيررة و  الخرررائط المطلوبررة للدراسررة لمررا يتطلبرره   – 4

 .الصور التي تعزز االطروحة

 

 اينة الدراسة  .8

% ( لتشررمل كافررة االحيرراء السرركنية  فرري المدينررة موزعرره بحسرر  عرردد   10تررم اختيررار عينررة حجمهررا )  

معادلة الالوحدات السكنية في كل حي وذلك وفق 
(1)
  

   

 

 N1=   السكني االول مجموع الوحدات السكنية في الحي 

 N=  مجموع الوحدات السكنية في المدينة                   

0.10                                                 
 

N*  =n  

 

مررن المجمرروع الكلرري  (  وحررده سرركنية 3641)  ها العينررة طبقيررة عشرروائية ,وقررد بلرر  عرردد كانررت      

من االحياء السكنية العشرين  2018( لعام 36412للوحدات السكنية في مدينة بعقوبة والبال  عددها )

, وزعرت هرذه  (1)  ملحرق ( ,1جردول ), استبانة اعردت لهرذا الغررض  استمارةمن خالل  في المدينة 

مختلفة كاالستعانة باالشخاص الموثروقين فري توزيرع االسرتمارات ايضرا االسرتعانة  االستمارات بطرق

 ات لمليء هذه االستمار و مختاريه االحياء السكنية  ذائيةبأصحاب الوكاالت الغ

                                                           

, ص  1990, محمد حسن المشهداني و امير حنا هرمز , االحصاء, مطبعة دار الحكمة , بغداد ,جامعة بغداد (1) 

33 – 36  .   

  =( N1 / N) * n  n1 )عينه الحي السكني االول( 
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 . 2018مدينة بعقوبة لعام  السكنية في حياءاعداد الوحدات السكنية لأل (1) جدول

 

العينة وفق 

 القانون

*االحيا  الوحدات السكنية
1
  

 المصطفى 1783 178,3

 التحرير 7882 788,2

 السراي 680 68

 الصمود 754 75,4

 العبور 1210 121

 الحكيم 141 14,1

 الحصري 692 69,2

 الفاروق 985 98,5

 القادسية 1882 188,2

 المعلمين 2313 231,3

 المفرق 1304 130,4

 الصناعي 643 64,3

 النصر  الجهاد 1112 111,2

 الوفاء 1586 158,6

 الفارس 1438 143,8

 اليرموك االولى 5009 500,9

 اليرموك الثانية 4630 463

 جرف الملح 443 44,3

 ميسلون 556 55,6

 شفته 1369 136,9

 (N) المجتمع االحصائي 36412 3641
, قسد  االحصدا  السدكاني , )بياندات  يدر دائدر  احصدا  محافظدة ديدالى الباح دة باالاتمداد الدى  ااددادمدا المصدر : 

 .2018منشوره( لعام 

 

 

 : سابقةدراسات  .9

 

 2003شريف محمد عبد القادر عبد اللطيف ,  - أ
(1)2)

 المتغيرات قياس على الدراسة ركزت,  

 السكنية المناطق تنميط ثم و الموضوعية المؤشرات طريق عن الحياة جودة بقياس المتعلقة

 و والعمرانية االقتصادية للجوان   المؤشرات هذه على اعتمادا الحياه جوده مستويات وفق

 ها .تقييموما يفيدنا منها في دراستنا هو اهم المؤشرات التي تناولها وكيفيه  واالجتماعية

                                                           

  ان تغيير تسميات بعض االحيا  السكنية في المدينة بيا مد  و اخرى االمر الذي دفع لتوضيح الحقيقة االتية اذ ان*

 (,الفاروق )التكيه االولى سابقا  و الصمود احيا  (  ,بقا  ااالولى والتحرير ال انية سالتحرير )يقصد به حي التحرير 

جرف الملح و حي ( , الوفا  , الفار  )بعقوبة الجديد  سابقا   احيا  ( ,النصر والجهاد )التكية ال انية سابقا   حي

.(  ا  )حي حطيا سابق  

 اطروحة,  الحضرية الحياة لجودة وفقا العمران بمدينة المنيا نماطا,  اللطيف عبد القادر عبد محمد شريف (1)
. 2003,  االداب كلية,  المنيا جامعة,  )غير منشوره(دكتوراه    
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 2014حني , خديجة  - ب
(1)

 الحياه جوده الطلبة من عينة على اجريت التي الدراسة هذه تناولت,  

 وعالقته الحياه الجودة مفهوم بين ذلك بعد لتربط ومقاييسها ومجاالتها مفهومها حيث من

 طبيعة عن الكشف ذلك من مستهدفة الجامعين الطلبة لدى الدراسي التخصص عن بالرضا

 . عنها تناولته وما الحياه جودة مفهوم هو منها دراستنا في يهمنا وما العالقة

 2014محمد فريد المتولي السعيد احمد ,  - ت
(2)

 و السكنية الحياة نوعية الدراسة هذه تناولت,  

  الجغرافي التقييم طريقه هو دراستنا في يفيدنا وما هاتقييم و واالجتماعية االقتصادية و البيئية

 . الحياة جودة ؤشراتلم

 2016الجياشي , عبد الحسن يحيى  - ث
(3)

 االجتماعية الحياه جودة الدراسة هذه تناولت,  

 لهذه تناوله طريقه منها يهمنا وما,  السماوة مدينة في الخدمية و واالقتصادية والعمرانية

  . االربعة المؤشرات لهذه الجغرافي هتقييم وطريقة المؤشرات

 2016 دحدوح صالح الدين و مهلل عبد الحكيم , - ج
(4)

 اولي تقييم على الدراسة هذه عملت , 

 الموضوعية منها  التقييم الى قادت التي المتغيرات من مجموعة عمالباست الحياة لجودة

 والخدمات االساسية البنية قطاع و والعمرانية االقتصادية و االجتماعية للقطاعات والذاتية

  . الحياة جودة تقييم في  تلمعاست التي الطريقة هو الدراسة هذه من االستفادة,  البيئية

 

 

 هيكلية الدراسة  .10

ستة فصول تسبقها مقدمة ثم االطار النظري لتنتهي بمجموعة من  االشتمال علىتطلبت الدراسة 

  االستنتاجات والتوصيات ثم قائمة المصادر والمالحق

تناول التعريف بمنطقة الدراسة من حيث النشأة التاريخية و استعماالت االرض و  الفصل االول

فتناول جودة الحياة الحضرية في  نيالفصل ال االتركي  السكاني العمري والنوعي واالقتصادي , اما 

مدينة بعقوبة على وفق مؤشرات جودة الحياة االجتماعية في مبحثين االول للمؤشرات الموضوعية 

لهذه المؤشرات  تقييموالمبحث الثاني للمؤشرات الذاتية يلحقها المبحث الثالث الذي خصص للتحليل وال

 ا لمستويات الجودة مكانية تبعوتنميط احياء مدينة بعقوبة الى انماط 

للمؤشرات االقتصادية اما الفصل  ال الثالفصل  تالتتابع ذاته جاءت الفصول اذ خصص على

للمؤشرات الخدمية متضمنا ً  ت,اما الفصل الخامس خصص للمؤشرات العمرانية تفخصص الرابع

 خدمات البنى التحتية و الخدمات المجتمعية .

اما الفصل السادس فخصص للتحليل والتقييم لخالصة مؤشرات جودة الحياة ) االجتماعية , 

االقتصادية , العمرانية , الخدمية ( معتمدا ً على المجموع التراكمي لرت  االحياء التي شغلتها في 

 رية  الفصول التي سبقت لينتهي باستخدام مقياس احصائي لتحديد اقوى مؤشر على جودة الحياة الحض

 

 

                                                           
 علوم غير منشوره (رسالة ماجستير ),  الجامعي الطالب لدى الدراسي التخصص عن بالرضا عالقتها و الحياة جودة ,  حني خديجة (1)

.  2014, , الجزائر  بالوادي لخضر حمة امعةج , وتوجيه ارشاد تربيه  
 عين جامعه,  جغرافيا آداب  )غير منشوره( , ماجستير رسالة,  اسيوط مدينة في  الحياة نوعية,  احمد السعيد المتولي فريد محمد (2)

.  2014, شمس  
 كلية(, منشورة غير) دكتوراه اطروحة,  السماوة مدينة في الحضرية الحياة لجودة المكانية االنماط , الجياش عبد الحسن فليح يحيى (3)

.  2016, الكوفة جامعة,  للبنات التربية  
مذكرة ,   البواقي ام – مهيدي بن العربي حي حالة دراسة السكنية االحياء في  الحياه جودة ,  الحكيم عبد مهلل و الدين صالح دحدوح( 4)

. 2016,  (المعمارية الهندسة و االرض علوم كلية,  العمرانية والتهيئة الجغرافيا قسم,  (غيرمنشوره) ماجستيرمكملة للحصول على ال  
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 مفاهي  اساسية - 12

نتاج  ليكون ج او خدمة بحيث يكون مالئما ً لإلمجموعة خصائص ومزايا يتمتع بها منت الجود  : -أ 

ذلك المنتج او الخدمة قادرا ً على االيفاء بحاجة معينة
(1)

, ومن منضور اجتماعي فان جودة الحياة 

 . تركز على االسرة والمجتمع

,مجموعة مطال  و حاجات يسعى الفرد لتوفيرها بالشكل الذي يحقق رضاه   جود  الحيا  : –ب 
(2)

و  

برفاه و سهولة ممارسة نشاطه االقتصادي او االجتماعي او الترفيهي او الديني , أما يمكنه من العيش 

و العمل و الصحة جودة الحياة حس  االتجاه االجتماعي من منظور يركز على االسرة والمجتمع 

والمستوى التعليمي والحالة السكنية 
(3)

 , متضمنة بعدين  

الباحث  أي يتناول  , إن الموضوعية يقصد بها النظر لألشياء كما هي البعد الموضوعي  -1

 الواقع بمعزل عن كل ما يؤثر علية   

ضمن هذا البعد يتم تحليل االمور من وجهه نظر االفراد الذين يعيون هذا الواقع  البعد الذاتي - 2

و لكل منهم وجه نظر تختلف عن االخر و لذا جاء ت المؤشرات الذاتية لتعتمد على درجات رضا 

السكان الذين يتمتعون بجودة الحياة
(4)

  . 

مفهوم يشير الى حالة نفسية ايجابية يشعر بها الفرد تعكس ادراكه و سعادته بشأن ما في  الرضا :–ت 

بيئته .
(5)  ,

معتقدات الفرد في موقعه في الحياة وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرضا عن الحياة 

مجتمع الذي واهدافه و توقعاته و معاييره و اهتماماته في ضوء سياق ثقافي و منظومة من القييم في ال

و هو مصطلح نسبي يتغير بفعل عوامل عديدة او صفات يكتسبها االنسان فربما  يعيش فيه الفرد

  . الرضا عن خدمة ال تعني بالضرورة تامة

مقياس يلخص معلومة تعبر عن ظاهرة او مشكلة معينة وهو بذلك يوفر معلومات  المؤشر : -ث  

.كمية ونوعية لصانعي القرار لوضع الخطط و السياسات لتحسين جودة حياة سكان المدينة 
(6)

  

فيها زيادة أو بمفهوم اخر المؤشر هو الداللة التي يميز فيها الباحث الظاهرة إذا كانت و 

 الى المعايير الكمية و واقع حال الظاهرة المدروسة . اْ ة أو ايجابية , إستنادنقصان , سلبي

 

 

 

                                                           

  . 2ص , 2019 الجود  و تقوي  األدا  ,
ل معايير االاتماد المؤسسي , شعبة ضمان دليجامعة ديالى ,   (1 )

 

مصدر سابق , لحيا  الحضرية ,  لجود  ا  شريف محمد ابد القادر , انماط العمران بمدينة المنيا وفقا(2)  2) (

. 182ص  

( بو ايشة امال , جود  الحيا  واالقتها بالهوية النفسية لدى ضحايا االرهاب بالجزائر ) دراسة ميدانية ببلد  3) 

سكر  , كلية العلوم االجتمااية واالنسانية , –الجزائر( , اطروحة دكتوراه )منشور ( , جامعة محمد خيضر  –برقي 

    .77, ص 2013قس  العلوم االجتمااية , الجزائر , 

 

. 66, ص 2007صالح قلنسو  , الموضواية في العلوم االنسانية , دار تنوير للطبااة والنشر , مصر ,       (4)  

مصدر سابق , معي , (خديجة حني , جود  الحيا  و االقتها بالرضا اا التخصص الدراسي لدى الطالب الجا5) 

)... 33ص  

 2015فؤاد با  ضبان ,جود  الحيا  بالتجمعات الحضرية تشخيص مؤشرات التقيي  , دار المنهجية , االردن , (6)

.87 , ص  
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 الفصل االول

 الحيز العمراني لمدينة بعقوبة ومحتواه السكاني

 

 موقع مدينة بعقوبة:  المبحث االول 

 بعقوبة مدينة سكان خصائص: الثاني المبحث 
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 المبحث االول : موقع مدينة بعقوبة 

 التسمية -اوال : 
تعد مدينة بعقوبة من المدن ذات اإلرث الثقافي والتاريخي والحضاري ,لما تعرضت له 

من احداث تاريخية يذكرها التاريخ منها الغزو المغولي عند مرورهم بها الى بغداد كما ان 

ولذلك فارس  جسر يربط العراق ببالد تعدذلك موقعها بالنسبة للطريق المؤدي الى بالد فارس وب

ومما الشك فيه ان المدينة  , المسافرين و كثرة البضائع وايواءكانت مدينة بعقوبة مركزا للقوافل 

قديمة ظهرت فبل االسالم بعدة قرون ولكن لم يكثر ذكرها اال بعدما تحول طريق خراسان نحو 

وبذلك اعتبرت مدينة بعقوبة اول مرحلة  ببعقوبةالشمال واصبح بدال من مروره بالنهروان يمر 

من طريق خراسان بعد مغادرة بغداد  
(1)

ختصار و هو ا ويرجع اسم بعقوبة الى اللغة األرامية,  

وهو اختصار لكلمة  (  في اخر الكلمة)بيعقوبا( ومعناها )بيت يعقوب( بدليل وجود )با( او) ب

المعقب ألنها على طريق القوافل الذاهبة الى  البيت وعلى وفق ذلك فمعناها بيت المفتش أو

, أيضاً العامل الجغرافي ) السطح والمناخ( قد ساهمت في نشأتها   الشرق
 

حيث وجود نهر ديالى 

وارتفاع االرض
 

بجوار النهر 
(2)

 1920عام  ركز اداري يعود الىوتشكلت مدينة بعقوبة كم,  

 .  وكانت ادارتها تسمى متصرفية لواء ديالى لواء ديالىلتكون مركزا ل

 : الموقع ثانيا  
( بأنه من أهم (Burger ر جغرافي والبعض يعده امثال برجراهم عنص يعد الموقع

عناصر جغرافيا المدن ,وهو عنصر ثمين في حياة المدينة , وعلى العموم فأن الموقع هو الموقع 

بالنسبة للمناطق المحيطة به واالجزاء المجاورة 
(3 )

قضاء  ي, وتقع مدينة بعقوبة جغرافيا شمال

موضعا على نهر  متخذة( 1) خريطة,  الىبعقوبة الواقع في القسم الجنوبي الغربي من محافظة دي

             ديالى الذي يخترقها من الشمال الى الجنوب يقسمها الى قسمين :الجانب الشرقي متضمنا احياء

, القادسية , الحكيم , العبور , التحرير , الفاروق النصر و الجهاد ) السراي , شفته , التحرير , 

           احياء الجانب الغربي ليشمل كل من, جرف الملح , الصمود , جرف الملح , الحصري ( , و

فى , المفرق , المعلمين , اليرموك االولى , اليرموك الثانية , ط) الوفاء , الفارس , المص

بعقوبة مرورا بجسر السادة  –الطريق الرئيسي بغداد  ويحدها من الشمال الصناعي , ميسلون ( 

الى تقاطع ابو صيدا ومن جهة الجنوب ناحية بهز ويفصلها عن الناحية مبزل بعقوبة الرئيسي 

الذي يصب في نهر ديالى ثم الحدود الفاصلة بينها وبين قرى ناحية بني سعد عند موقع جامعة 

 .و من جهة الغرب   عانوبعض القرى التابعة لناحية كن ةقرية الباويديالى , ومن جهة الشرق 

أكسبها دورا اقليميا جعلها مركز جذب للمهاجرين من اقليمها المحلي , ان هذا الموقع 

و بذلك  محافظة ديالىل امركز النقل والتعليم واالدارة بكونها ما تتمتع به من خدمات الى هباالضاف

السيما الطريق الدولي الذي يمر  من المراكز المدنية والحضارية المهمة في وسط العراق تعد 

و قد اكسبها ذلك اهمية لخطوط النقل التي تربطها مع هذه  خانقين ( –بعقوبة  –بالمدينة  ) بغداد 

 .  المناطق 

   

 : الموضع  لثا  ثا
تحدد وفق احداثيات خطوط الطول ودوائر العرض على سطح  يتمثل الموضع بنقطة 

دار السطح ومناخ المنطقة الجغرافية وانحللسطح االرض , ليدل على الصفات الطبيعية 

, ويرتبط الموضع والموقع بعالقة وثيقة وكالهما له تأثير بشكل مترابط  والتركيب الجيولوجي

                                                           

 . 91, ص  2010نحسين حميد مجيد , دراسات في تاريخ ديالى , الجزء االول , مطبعة جامعة ديالى ,  (1)
قاسم البسام , بعقوبة في خمسينيات القرن العشرين من النواحي التاريخية و الجغرافية و االدارية  (2)

 .  11, ص 2015والدينية واالجتماعية و االقتصادية ,  بيت المتنبي , بغداد , 

 . 280 – 276, ص  1990, مطبعة عالم الكتب , القاهرة ,  2( جمال حمدان , جغرافية المدن , ط(3
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رها وديمومتها على المدينة فهما االساس في نشوء المدينة وتطو
(1)

وتقع مدينة بعقوبة بين  , 

 34َ 40ً)  طول (  شمال خط االستواء وبين خطي33ْ 47َ 20ً  - 33ْ 40َ 10ًدائرتي عرض  ) 

( فهي تقع ضمن العروض المناخية الدفيئة 1( شرق خط كرينج خريطة )44ْ 42َ 20ً  - 44ْ

 45,  44,  43وتمتاز بالتطرف المناخي حيث ترتفع درجات الحراره صيفا تتراوح معدالتها ),

(  °م 6,  5,  4( , وتنخفض شتاءاً  تتراوح معدالتها في ابرد الشهور )°م 
(2)

 ةأما الرياح السائد,

رياح شمالية غربية التي تهب  اغلب أيام السنة
 (3)

.   

 أعلى وإن جزء من منطقة السهل الرسوبي وتشكليتميز سطحها بانبساطه اما السطح ف 

 في فهو للسطح ارتفاع أقل أما القديمة بعقوبة مدينة نواة عليها نشأت المدينة في تظهر منطقة

 فيضانات أثناء بالمياه للغمر تتعرض كانت المناطق هذه فان لذا والغربي الشرقي المدينة طرفي

 ديالى نهر
(4) 

. 

 فتات من مكونة منقولة تربة وهي األنهار مجاري كونتها رسوبية تربةتسودها اما الترب ف 

 ديالى نهر بين المحصورة السيما اغلبها وان, الطيني الطفل صخور هو مصدرها الصخور

تنخفض نسبة االمالح فيها سارية وجدول
(5) 

. 

 يخترقالموارد المائية في المنطقة تتمثل بنهر ديالى الذي يقسم المدينة الى قسمين شرقي وغربي 

 ضفته على المنتشرة الكثيفة البساتين لمساحات طبيعي مبزل بمثابة يعد بعقوبة, مدينة وسط النهر

ياه من من نهاية الصدر المشترك التي تتزود بالمو يتفرع منه جدول سارية   خاص بشكل اليسرى

 .الذي يخترق مركز المدينة  من امام سدة الصدور  نهر ديالى
 

 : استعماالت االرض الحضرية في مدينة بعقوبة  رابعا   

ان كان من شأن الجغرافي ان يطلع على استعماالت االرض في اطار عالقه توافق حسن   

بين االنسان واالرض فعليه ان يتمعن ويحلل موقف الطرفيين من هذه العالقة التي تمثل مواجهه 

من نوع خاص ال غالب وال مغلوب فيها , وفي هذه الصورة الفريدة من المواجهة يبادر الطرف 

ان( وترد عليه االرض , وهذا الرد اما يكون سلبي اي ال توجد عالقة أو ايجابي و االول )االنس

معناه تنشأ عالقة 
(6. ) 

االرض الحضرية في التاريخ المعاصر بعد ان ظهرت طرق  باستعماالتتمام هوبدأ اال

مسح استعماالت االرض ألول مرة في الواليات المتحدة االمريكية وبالتحديد في النصف الثاني 

من القرن العشرين من خالل المشاريع التنموية , وفي اوربا ايضا بدأت الثورة العلمية الحقيقية 

الثالثينات من القرن العشرين , حيث نفذ اول مشروع  في مجال استعماالت االرض في بداية

                                                           

فؤاد عبد هللا محمد , موقع وموضع المدينة , دراسة في فلسفة المكان , مجلة أداب البصرة , جامعة  (1)

 . 142, ص 2008, 35البصرة ,العدد 

رعد رحيم حمود العزاوي, ) التحليل المكاني ألنماط التغير الزراعي, وأثاره البيئية في محافظة ديالى ما  (2)

, 2000كلية التربية, ابن رشد, جامعة بغداد, , (غير منشورة ((, أطروحة دكتوراه1995 -1977بين عام 

 .  40 -30ص 

يماوية للتربة في قضاء بعقوبة وأثرها في زراعة سالم احمد محمد التوجري, ) الخصائص الفيزيائية والك (3)

 .76 -74, ص:2005كلية التربية, جامعة ديالى, , (غير منشورة (الحمضيات وإنتاجها(, رسالة ماجستير

 ها باستخدام ال رلصناعية في مدينة بعقوبة وتفسينزار محمود محمد ابو خمرة ,  استعماالت االرض ا )4(

gis   41, ص2011, كلية التربية للعلوم االنسانية , جامعة ديالى , (غير منشورة (, رسالة ماجستير . 

غير (فليح حسن كاظم, ) اثر المناخ على أنتاج محاصيل الخضر في محافظة ديالى(, أطروحة دكتوراه( 5)

 .21, ص 1997, كلية التربية, ابن رشد, جامعة بغداد, (منشورة 

 59, ص1990( صالح الدين الشامي ,استخدام االرض )دراسة جغرافية( ,منشأة المعارف , االسكندرية , (6

. 
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خدمات  السكني
 مجتمعية

الديني  الصناعي التجاري النقل بنى تحتية
 والمقابر

 الزراعي

 %نسبة استعماالت االرض الحضرية 

دارة مساحة استعمال االرض وكان يشرف عليها استاذ إمل لمسح استعماالت االرض من قبل شا

(   (D.Sampالجغرافية ددلي ستامب 
(1)

 .
 

إن تخطيط استعماالت االرض في جوهره ليس اال توزيعا صحيحا ومتوازنا لألرض بين 

استعماالت االرض الحضرية المختلفة والمتنافسة وخاصة في الدول التي يتزايد فيها عدد السكان 

مقابل محدودية االرض 
(2 )

,ودراسة استعماالت االرض في المدن يعطي معلومات عن الهيكل 

حوي سكان المدينة , وهو ضرورة تقتضيها دراسة جوده الحياة الحضرية , العمراني الذي ي

وألجل ان تتضح صورة الهيكل العمراني في مدينة بعقوبة من خالل امتدادات استعماالت 

 (.1( وشكل )2األرض الحضرية , جدول )

  2018( استعماالت االرض في مدينة بعقوبة لعام 2جدول )

 % هكتار(المساحة )  نوع االستعمال ت

 38.75 1415.22 السكني 1

 7.79 284.75 خدمات مجتمعية 2

 0.38 14.12 بنى تحتية 3

 13.05 476.43 النقل 4

 1.89 69 التجاري 5

 6.05 221 الصناعي 6

 1.80 65.67 الديني والمقابر 7

 30.28 1106 الزراعي 8

 99,99% 3652.19 المجموع 
            وزارة التخطيط , دائرة التخطيط والمتابعة في محافظة ديالى ,شعبة من اعداد الباحثة باالعتماد على المصدر :

 . 2018)بيانات غير منشورة( لعام  التخطيط

 . 2018نسب استعماالت االرض في مدينة بعقوبة لعام  (1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .2باالعتماد على بيانات جدول ) الباحثة عملمن المصدر : 

 

                                                           

عثمان محمد غنيم , مخطط استخدام األرض الريفي والحضري , دار صفاء للنشر والتوزيع , االردن , (1)

 . 27, ص 2001

 . 104, ص 1972النهضة العربية , بيروت , محمد محمد سطيحة , خرائط التوزيعات الجغرافية , دار (2)
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 وإلعطاء صورة أدق و أوضح عن كل استعمال في المدينة يمكن دراستها على وفق ما يأتي :

 االستعمال السكني  – 1
يمثل االستعمال السكني المحاولة األولى لتفاعل اإلنسان مع بيئته وأحد المتطلبات           

ات الفردية العائلية واالجتماعيةاالنسانية والرغبالضرورية التي تحقق الخصوصيات 
(1)

, 

ان االستعمال ( 2اذ يتضح من خالل الجدول ) المعمورةويستحوذ على المساحة االكبر من 

المساحة % من (38.75 ), وبنسبةهكتارا  (1415.22)بلغت مساحة استحوذ على السكني 

, وتتباين هذه  بين باقي االستعماالت األولىفي مدينة بعقوبة ,وبذلك يحتل المرتبة المعمورة 

المساحة من حي سكني ألخر تبعا للحجم السكاني والتاريخ العمراني و الموقع من المنطقة 

ان القطاع االول تضمن تسعه احياء سكنية كل  (2خريطة ) , (3) جدولويتضح من  التجارية ,

 من ) السراي , 

واعداد الوحدات السكنية على وفق القطاعات االستعمال السكني  مساحات توزيع (3جدول )

 2018في مدينة بعقوبة لعام  السكنية

 رقم القطاع
 االحياء

 المساحة السكنية

 % السكنية اتعدد الوحد % هكتار

 االول

 السراي

 الصمود

 العبور

 الحكيم

 الحصري

 الفاروق

 القادسية

 النصر والجهاد

 جرف الملح

212.83 

 

15.04 

 

7899 

 

21.69 

 

 الثاني

 المفرق

 الوفاء

 الفارس

 اليرموك االولى

532.92 

 

37.66 

 

9337 

 

25.64 

 

 التحرير الثالث

 هشفت

291.18 

 

20.57 

 

9251 

 

25.41 

 

 المصطفى الرابع

 المعلمين

 الصناعي

 اليرموك الثانية

 ميسلون

378.29 

 

26.73 

 

9925 

 

27.26 

 

 100 36412 100 1415.22 المجموع

 طيط والمتابعة في محافظة ديالى ,شعبةوزارة التخطيط , دائرة التخ من اعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

 . 2018لعام  (بيانات غير منشورة)  التخطيط
 

الصمود , العبور , الحكيم , الحصري , الفاروق , القادسية , النصر والجهاد , جرف الملح ( 

%( من المجموع الكلي لمساحة االستعمال  15.04هكتار( , وبنسبه ) 212.83بلغت مساحته )

%( من العدد  21.69وحدة سكنية , اي بنسبه )(  7899السكني , وبعدد وحدات سكنية بلغت )

دات السكنية في المدينة , وسجل هذا القطاع ادنى النسب في مساحة االستعمال السكني الكلي للوح

مقارنه ببقيه القطاعات االخرى لما يتعرض له من ضغط االستعمال التجاري الذي بدأ يستحوذ 

كما في احياء الفاروق والصمود والنصر و الجهاد والقادسية ,  واجهات الوحدات السكنية على

                                                           

 . 5, ص 1990سعدي محمد صالح السعدي واخرون ,جغرافية االسكان , مطبعة دار الحكمة , بغداد ,  (1)
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فسة االستعماالت الصناعية الخفيفة و الصغيرة و الخدمات الترفيهية والصحية أما فضال عن منا

القطاع الثاني الذي يتضمن اربعة احياء سكنية متمثلة بأحياء ) المفرق, الوفاء , الفارس , 

 وبلغ%( ,  37.66) وبنسبة,  هكتار(  532.92)اليرموك االولى ( , شكلت مجموع مساحتها 

 تضمن الثالث القطاع بينما%( , 25.64) بلغت بنسبة سكنية وحدة (9337) السكنية وحداته عدد

%( , وبلغ عدد 20.57هكتار , اي بنسبة ) (291.18بمساحة بلغت )( ,شفته, التحرير)  احياء

%( , اما القطاع الرابع بلغت مساحته 25.41هكتار , وبنسبة بلغت ) (9251الوحدات السكنية )

مثله احياء ) المصطفى , المعلمين , الصناعي , اليرموك الثانية , ميسلون ( هكتار ت(  378.29)

وحدة سكنية , بنسبة (  9925%( , وبعدد وحدات سكنية بلغت ) 26.73, مسجال نسبة بلغت )

 %( من مجموع الوحدات السكنية في المدينة . 27.26)

 
 2018لعام ي احياء مدينة بعقوبة ( توزيع االستعمال السكني ف2خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  gis ـال وحدة,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديرية علىمن عمل الباحثة باالعتماد المصدر : 
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 (ةاستعماالت االرض الخدمية )خدمات مجتمعي – 2
خدمات التعليم والصحة والترفيه والثقافة واالدارة والدين , وتتميز بانها خدمات  تشملو         

مساحية تحتل مساحة محددة من ارض المدينة , والحصول عليها يتطلب تحرك االنسان اليها 
(1)

 ,

 من اهم االستعماالت ,ذلك لما للخدمات التي تقدمها مند استعماالت االرض لهذه الخدمات وتع

حياة المراكز العمرانية ورفع مستوى حياة السكان ,وكلما تنوعت من حيث الكم اهمية في 

و لها القدرة على النمو والتوسع في موقعها و اتساع والكيف كلما اصبحت المدينة جاذبة للسكان 

 ( 2( , والشكل )4عالقاتها االقليمية مع محيطها المباشر وغير المباشر ومن الجدول )

 
 2018دمية في مدينة بعقوبة لعام استعماالت االرض الخ (4جدول )

 النسبة )%( المساحة )هكتار( نوع االستعمال ت

 49.58 141.20 التعليمي 1

 7.72 21.99 الصحي 2

 28.48 81.10 الترفيهي 3

 0.20 0.58 الثقافي 4

 10.38 29.58 االداري 5

 3.61 10.3 االمني 6

 100 284.75 المجموع 

بيانات  )وزارة التخطيط ,دائرة التخطيط والمتابعة لمحافظه ديالى, على باالعتماد  من اعداد الباحثةالمصدر:   

 . 2018لعام ( غير منشورة 

 

 2018( نسب استعماالت االرض الخدمية في مدينه بعقوبة لعام 2شكل )

 

 ( .4باالعتماد على بيانات جدول ) الباحثة عملمن المصدر :  

 

 

( هكتاراً من  141.20( إن االستعمال التعليمي شغل مساحة )4يتضح من خالل جدول )

( هكتاراً , 81.10مساحة الكلية الستعماالت االرض الخدمية يليه الترفيهي  بمساحه ) ال

 واالداري 

                                                           

 , االردن 1تقنيات , ط –معايير  –خلف حسين الدليمي, تخطيط الخدمات المجتمعية والبنى التحتية اسس  (1)

 39ص,  2009 ,
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( هكتاراً , اما الثقافي 10.3( هكتاراً , واالمني )21.99( هكتاراً , الصحي)29.58) بمساحة 

,  7,72,  10.38,  28.48,  49.58( هكتارأ , وبذلك شغلت النسب )0.58حة )بمسا

 ( % على التوالي  0.20,  3.61

 -ضح انواع هذه االستعماالت بتفصيل أكثر تتم دراستها بالشكل االتي :توو ل

 

 االستعمال التعليمي  –أ 

ة في المدينة التي تكشف عن الطاقات الفكري ةتعد الخدمات التعليمية من الخدمات االساسي  

متدرجة من مرحلة رياض االطفال وصوال الى التعليم العالي  ةوالذهنية للطلب
(1

 
 )

, ولذا البد من 

خالل ان يشغل حيزا من مساحة المدينة وتصبح هذه الخدمة في متناول السكان , و يتضح من 

( هكتارا ,بنسبة 141.20احة بلغت مساحته )( أن االستعمال التعليمي استحوذ على مس4جدول )

%( من مجموع استعماالت االرض الخدمية في المدينة ,وتظهر مساحة االستعمال 49.58)

( ان مساحه كل من ) رياض األطفال و المدارس 5التعليمي بتفصيل اكثر من خالل جدول )

 29.9)هكتار , بنسبة   (42.15)االبتدائية والمتوسطة واالعدادية والثانوية والمهنية ( بلغت 

( هكتار اي  99.05بينما بلغت مساحة مؤسسات التعليم العالي ) المعاهد , الكليات ( ) (,%

  ( .3(  , علما ان هذه المساحات تشمل التعليم االهلي والحكومي , خريطة )70.1بنسبة )

 

 2018( مساحات االستعمال التعليمي ونسبها في مدينة بعقوبة لعام 5جدول )

 

 

 

 

 

 

باالعتماد وزاره التخطيط ,دائرة التخطيط والمتابعة لمحافظه ديالى ,قسم التخطيط  من اعداد الباحثةالمصدر : 

 . 2018لعام  (بيانات غير منشورة), 

 

 االستعمال الصحي –ب 

%( من مجموع  مساحة االستعمال 7.72( هكتار وبنسبة )21.99شغل مساحة قدرها )       

(, ونتناولها بشكل مفصل تنقسم المؤسسات الصحية في مدينة 4الخدمي في مدينة بعقوبة  جدول )

 بعقوبة الى قسمين: 

وهي نوعين االول مستشفيات عامة لكل االمراض مثل  المؤسسات الصحية الرئيسية: -1

باإلضافة الى مستشفى قيد الشفاء االهلي , مستشفى بعقوبة العام , الحياه االهلية , ديالى األهلية ,

االنشاء , وتضم هذه المستشفيات عيادات متخصصه لكل االمراض ,أما النوع الثاني مستشفيات 

راض وتوفر كل ما يتعلق به مثل مستشفى البتول تخصصية تركز على نوع معين من األم

متمنا كل من المركز التخصصي االول سنان راكز تخصصيه لأل,مللنسائية واالطفال التعليمي 

من المدينة , هذا باإلضافة  الغربيفي الجانب  و المركز التخصصي الثاني الشرقيفي الجانب 

 المراض الصدرية .ل مركز تخصصيالى 

 

                                                           

الحسن العيداني , تباين التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة البصرة , أطروحة عباس عبد ( 1)

 .66, ص 2002, جامعة البصرة  " غير منشورة" , دكتوراه
 

 % المساحة هكتار المرحلة التعليمية ت

 29.9 42.15 رياض االطفال , المدارس 1

 70.1 99.05 التعليم العالي 2

 100 141.20 المجموع
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مؤسسات التعليم  وزيع الجغرافي لرياض االطفال و مدارس التعليم العام و( الت3خريطة )

 2018مدينة بعقوبة لعام  العالي في احياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  gis ال وحدة,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديريةباالعتماد على   الباحثة عملمن المصدر : 

 

 

وتتمثل بالمراكز والوحدات الصحية التي تنتشر في احياء  :الصحية االوليةالمؤسسات  - 2

 ة لكافة السكان ,ومزوده بمختبرات, وتنفذ عمليات التطعيمالخدمات الصحيالمدينة لتوفر 

, ومعالجة االمراض واجراء االسعافات االولية للمصابين بالحوادث, المستمرة وخاصة االطفال 

يتم ارسالها الى المستشفيات الرئيسية , وبلغ عدد المراكز الصحية  الصعبةأما الحاالت  البسيطة,

 ( .4( مؤسسة صحية اولية , توزعت ضمن احياء المدينة  خريطة )8من هذا النوع )
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ة الحكومية واالهلية حسب مستوياتها في الصحي التوزيع الجغرافي للمؤسسات( 4) خريطة

 2018احياء مدينة بعقوبة لعلم 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  gis ـال وحدة,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديرية علىباالعتماد  الباحثة عملمن المصدر : 

فهي مجموعة من االنشطة والفعاليات التي تعمل على اشباع رغبات  الخدمات الترفيهية: -ت 

االنسان وراحته النفسية والذهنية وبما يتناسب مع عمره وثقافته 
 

بعيدا عن االلتزام بالواجبات 

في المدينة وال تقل اهميتها عن  اي استخدام  أخر وشمل كل  ةاألخرى , وتعد من االنشطة المهم

من ) الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي  والمقاهي والكازينوهات والمالعب الرياضية  ( , 

%(  من مجموع استعماالت االرض   28.48( هكتارا ,وبنسبة ) 81.10وقد بلغت مساحتها  )

ينة بعقوبة من المدن القالئل التي تحتفظ بالنسيج النباتي , وتعد مد( السابق 4, جدول )الخدمية 
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مركز المدينة , وكذلك ضفاف جدول سارية  الذي يخترقها من ب يمرعلى ضفاف نهر ديالى الذي 

 ال الى الجنوب موازيا لنهر ديالى من الجهة الشرقية . الشم

المكتبة المركزية , ) مجمع االدباء , بيت الشباب ,  ـوالذي تمثل ب االستعمال الثقافي: -ث 

باإلضافة الى لمجمع اخر ثقافي تابع لوزارة الشباب والرياضة ( فقد بلغت مجموع مساحتها 

( 4%( من مجموع المساحة التي شغلها استعمال الخدمي جدول ) 0.20( , بنسبة بلغت )0.58)

 .(5, خريطة )

 

احياء مدينة بعقوبة لعام   الترفيهية والثقافية في للمنشآتالتوزيع الجغرافي  (5) خريطة

2018 
 .  gis ال وحدة,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديريةباالعتماد على  الباحثة عملمن المصدر :  
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لدوائر التي تقوم بإدارة , واشمل كل من دور القضاء )المحاكم( الذي ي أما االستعمال االداري -ح 

المجتمع مثل ديوان المحافظة وقائم مقامية و مديرية الزراعة و مديرية الشرطة و البلدية و 

المرور , الطرق والجسور, المنشآت النفطية , الموارد المائية , دائرة التخطيط  ,المجلس البلدي 

دائرة الصحة , المديرية  حاد النساء ,والمتابعة , دائرة التخطيط العمراني , مديرية البلديات , ات

ازات , مديرية الدفاع العامة لتربية ديالى , مديرية الشباب والرياضة, دائرة الجنسية والجو

وقد استحوذ االستعمال  المدني , دائرة اإلحصاء , دائرة التقاعد , دائرة التشغيل و القروض ,

من مجموع استعماالت %( 10.38, بنسبة بلغت )( هكتارا29.58االداري على مساحة )

 .(6خريطة )( , 4جدول ) االرض الخدمية  ,

 2018في احياء مدينة بعقوبة لعام  اإلدارية التوزيع الجغرافي للمؤسسات (6) خريطة

 

 
 .  gis ال وحدة,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديرية علىباالعتماد  الباحثة عملمن المصدر : 
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 خدمات البنى التحتية  – 3
وتشمل خدمات الكهرباء , الماء , مجاري الصرف الصحي , االتصاالت , وتأخذ وضعا         

للمدينة , و قد  المرئي جزءا من النسيج الحضريرا على سطح األرض , لذا ال تشكل غير ظاه

 هابلغت مجموع المساحات المخصصة للدوائر الخدمية لتلك المؤسسات التي تقدم خدمات

 .(7خريطة ) يوضحها بالتفصيل (6( هكتارا , جدول )14.12)

( المساحات المخصصة لمؤسسات خدمات البنى التحتية ونسبها في مدينة بعقوبة 6جدول )

 2018لعام 

المساحة  الخدمة ت

 )هكتار(

% 

 الكهرباء 1

  

 

 

60.90 

 

 

 6,6 المحطات الكهربائية

 دائرة الكهرباء الرئيسية

 دائرة الكهرباء الشرقية 

 دائرة الكهرباء الغربية

 

0,9 

 1,1 الورش الكهربائية

 8,6 المجموع

  االتصاالت 2

14.87 

 

 

 0,4 دائرة االتصاالت الرئيسية

 0,2 دائرة االتصاالت الفرعية

 1,5 دائرة االتصاالت ونقل الطاقة

 2,1 المجموع

 24.22 3,42 الماء والمجاري 3

 99,99 14.12 المجموع   
باالعتماد وزاره التخطيط ,دائرة التخطيط والمتابعة لمحافظه ديالى ,قسم التخطيط  من اعداد الباحثةالمصدر : 

 . 2018لعام  (بيانات غير منشورة), 

 

%( من  0.4المساحة المخصصة لمؤسسات خدمات البنى التحتية )وقد بلغت نسبة 
مساحة مؤسسات دائرة  منها ,  ( السابق2جدول ) مجموع استعماالت االرض في مدينة بعقوبة

من مجموع استعماالت االرض المخصصة  %( 60.90هكتار, وبنسبة ) (8.6الكهرباء )
( محطة 11المحطات والبالغ عددها )متضمنة كل من مساحات  خدمات البنى التحتيةلمؤسسات 

( هكتار, باإلضافة الى دائرة الكهرباء الرئيسية , دائرة الكهرباء الشرقية  6.6كهرباء بمساحة )
( هكتارا , بينما بلغت مساحة الورش 0.9تها )امساحمجموع , و دائرة الكهرباء الغربية بلغت 

 . ( هكتارا1.1الكهربائية )

متمثلة بالدوائر المسؤولة عن خدمة االتصاالت والتي شغلت أما خدمة االتصاالت 
( هكتارا , 0.4( هكتارا وتشمل كل من دائرة االتصاالت الرئيسية بمساحة )2.1مساحة بلغت )

( هكتارا, باإلضافة الى دائرة الشبكات ونقل الطاقة 0.2ودائرة اتصاالت اخرى فرعية بمساحة)
 . عت ضمن مدينة بعقوبة( هكتارا , حيث وز1.5بلغت مساحتها )

و بنسبه  ( هكتارا  3.42أما خدمة الماء الصافي فبلغت مساحة مؤسساتها الخدمية )
 ( .7%( , خارطة ) 24.22)
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  2018في مدينة بعقوبة لعام  خدمات البنى التحتيةالتوزيع الجغرافي لموقع مؤسسات ( 7)  خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديرية على باالعتماد باالعتماد على  : الباحثة عملمن المصدر : 

 .  gis ال وحدة

 

 استعماالت ألغراض النقل  – 4
شرايين النقل لما كانت هناك عقد  النشوء المدن بوجهه عام , ولو يعبر الطريق عن         

الحركة ) المدن ( 
(1)

على الطريق التجاري بين العراق  بعقوبة في منطقة سهلية, ان موقع مدينة 

مركزا تجاريا  وايران المعروف طريق خراسان ) الحرير(  مما جعلها
(2 , )

فضال عن كونها 

( هكتارا 476.43اداريا مما جعلها بؤرة لخطوط النقل وقد بلغت مساحة استعمال النقل )مركزا 

                                                           

ص, 2012,  عمان, المسيرة دار,  والحضري الريفي العمران في  التخطيط, الشواورة سالم علي ((1
176
 . 

حسون عالوي حسون , تأثير المشاكل التنظيمية التي تواجه شبكة النقل على النمو الحضري لمدينة بعقوبة , مجلة  (2)

, ص 2017,  4ديالى للعلوم الهندسية, جامعة ديالى ,كلية الهندسة , العدد
1 
. 
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طرق النقل بمساحة الشوارع وقد شملت كل من و( السابق 2ل )وجد %( , 13,05, وبنسبة )

( 1,53( محطات  بمساحة بلغت )5( هكتارا , ومحطات تعبئة الوقود البالغ عددها ) 470,43)

( هكتارا 4,9( بمساحة بلغت )4هكتار , ومرائب السيارات البالغ عددها )
(1)

 

 

 -االتي :وتتوزع الشوارع والتقاطعات والقناطر في مدينة بعقوبه على النحو 
(2)

 

التي تربط قطاعات المدينة بشبكة الطرق الخارجية  , وتكون بمحرم  : اوال: الشوارع الشريانية

 م( وتتمثل بكل من شارع : 60)

ويمتد من تقاطع القدس حتى نهاية الحدود البلدية الجنوبية لمدينة بعقوبة  , :شارع فتح الفتوح 

شمال مدينة  2 –)طريق بغداد القديم ( وجزء من طريق رقم  5 –فيكون جزء من طريق رقم 

 . بعقوبة ) طريق بغداد الجديد (

في الجانب الغربي من مدينة بعقوبة الى جسر  : ويمتد من تقاطع المجسر شارع زين القوس

 الجمهورية والجسر الحديدي , اما الجزء الثاني منه فيقع في الجانب الشرقي من المدينة  يبدأ من

 ( .8) خريطةجسر الجمهورية والجسر الحديدي الى نهاية الحدود البلدية الشرقية للمدينة , 

 – 20التي تربط قطاعات المدينة مع بعضها وتكون بمحرم عرضه ) ثانيا : الشوارع الرئيسية

 م( وتتمثل بـ : 40
 

قنطره   –: من الشوارع المهمة في مدينه بعقوبة يمتد من  ) قنطرة خليل باشا  شارع سارية

( , وكان يسمى سابقا جزئه الممتد من قنطره قاطع ساريه ويمتد الى حي التحريرت  –المختار 

خليل باشا الى تقاطع ساريه لممرات الذهاب )فهمي سعيد ( واالياب )مصطفى جواد( , ويسمى 

 .ة  اطع سارية وامتداده الى حي التحرير بشارع ساريجزئه الممتد من تق

: يعد من الشوارع المهمة  في المدينة , يربط الجانب الشرفي للمدينة بالجانب  شارع الوفاء

تقاطع   –جسر الشريف   -تقاطع البلديات  -الغربي عبر امتداده من  ) تقاطع الطرق والجسور 

تقاطع االمين ( , والتسمية المحلية الشائعة على الجزء الممتد منه   –قنطرة خليل باشا  –الوثبة 

 من قنطرة خليل باشا الى تقاطع االمين ب )شارع الديري(  .

: يمتد في حي السراي ليربط شارع ساريه بالشارع الشرياني زين القوس عند  شارع النخيل

 تقاطع الفالحة .

تدة في منطقة االعمال المركزية يربط بين شارع : من الشوارع المهمة المم شارع االمام علي

 .وس عند تقاطع التربيةالوفاء عن تقاطع االمين بشارع زين الق

 ألنها: وتسمى بالشوارع التجميعية , كما توصف بالشوارع التوزيعية  ثالثا : الشوارع الثانوية

لشوارع الرئيسية في الوقت الذي تستقطب فيه الحركة من الشوارع المحلية وتدفع بها الى ا

والشريانية فهي ايضا تحول الحركة من الشوارع الرئيسية الى المحلية 
(2 )

 : ـوتتمثل ب

, شارع البحيرة , وتقع هذه شارع القائم مقامية )شارع الطابو( , شارع المستشفى العام  - 1

 القوس من ية بالشارع الشرياني زينالشوارع ضمن حي الوفاء والفارس تربط هذه االحياء السكن

 .ع الوفاء من جهة اخرىجهة والشارع الرئيسي شار

شارع السكك , شارع الحسن , شارع الصديق , شارع الجاهزة هذه الشوارع تربط حي  - 2

شارع معهد المعلمين وشارع اربعين وهما الى  باإلضافةالتحرير بالشارع الرئيسي سارية , 

ياني زين التقني وتربط حي التحرير بالشارع الشرشارعان على امتداد واحد , شارع المعهد 

 .القوس

                                                           

غير منشورة( لعام دائرة التخطيط والمتابعة لمحافظه ديالى ,قسم التخطيط , )بيانات  وزاره التخطيط ,(1)

2018 . 

رساااله ظيفي والعمرانااي لمدينااة بعقوبااة , رجاااء خلياال احمااد الاادليمي , اثاار النقاال بالساايارات فااي البناااء الااو (2)

 .  57, ص  2005غير منشورة (, جامعه ديالى , كلية التربية للعلوم االنسانية, )ماجستير 
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 2018لعام  في مدينة بعقوبة شبكة الشوارع (8) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  gis ال وحدة,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديرية باالعتماد على الباحثة عملمن المصدر : 

 

 

شارع النصر , شارع الشباب , شارع الملعب , شارع  شارع النعمان , شارع االمام علي , - 3

عمر بن عبد العزيز , شارع البلدية , شارع االزدهار , شارع األسواق المركزية , شارع 

األوقاف  أن هذه الشوارع تربط منطقة األعمال المركزية بالشارع الرئيسي الوفاء , و سارية , 

 والشارع الشرياني زين القوس .

فى الرحمة , شارع الحسينية , شارع الرازي ,  يربط احياء اليرموك االولى , شارع مستش – 4

اليرموك الثانية بالشارع الشرياني فتح الفتوح 
.
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 رابعا : الشوارع المحلية

( م , واحيانا 15فهي من الشوارع التي تمتد بين المحالت السكنية ال يزيد عرضها عن )         

تضيق وتكون الشوارع قصيرة 
(1)

, وهي كثيرة تمثل نهايات شبكة الشوارع في المدينة و وقد  

( شارع محلي 1543بلغ عددها )
(2)  

.
 

 

فهي جزء من الشارع ناتج عن التقاء شارعين أو أكثر مع بعضهما , واهم  أما التقاطعات        

اهداف التقاطع هو تقليل المخاطر الناتجة عن التداخل بين المركبات وتوفير سهولة وامان عند 

 ( 8تقاطعا( ,خريطة )14تغيير اتجاه السير , وبلغ عدد التقاطعات في مدينة بعقوبة )

( 2منطقة التقاء شارع فتح الفتوح بطريق النقل الخارجي رقم ) تقاطع القدس : ويقع في  - 1

 المؤدي الى بغداد .

 تقاطع الطرق والجسور : يقع في منطقة التقاء شارعي الوفاء وفتح الفتوح . – 2

تقاطع المجسر : ويقع في منطقة التقاء شارعي فتح الفتوح و زين القوس , وبفضل تصميمه  – 3

 ل مشكله الزحام المروري في الجانب الغربي من مدينة بعقوبة .الهندسي فقد ساعد على ح

تقاطع حي المصطفى : ويقع في منطقة التقاء شارع القائم مقاميه )الطابو( وشارع حي  – 4

 المصطفى  , بالشارع الشرياني زين القوس ولذلك يزداد االزدحام المروري فيه. 

لدة , يقع في منطقة تعامد شارع سارية مع شارع تقاطع ساريه : ويطلق عليه محليا تقاطع الب – 5

زين القوس في الجانب الشرقي من مدينة بعقوبة , ويزداد فيه االزدحام المروري إذ تلتقي فيه 

حركة المرور ذهابا وايابا لكل احياء مدينة بعقوبة الواقعة شرق وغرب وشمال وجنوب جدول 

 السراي , الحصري , التحرير (  .سارية وهي احياء ) النصر و الجهاد , الصمود , 

تقاطع الفالحة : ويقع في منطقة التقاء شارع النخيل من حي السراي بالشارع الشرياني زين  – 6

 القوس.

 تقاطع البلدية يقع في منطقة التقاء شارع البلدية بشارع زين القوس )مغلق حاليا( . – 7

المعلمين من حي التحرير وشارع االمام  تقاطع الشباب : ويقع في منطقة التقاء شارع معهد – 8

 علي من منطقة االعمال المركزية بالشارع الشرياني زين القوس .

تقاطع المعهد التقني : ويقع في منطقة التقاء كل من شارع الملعب من حي القادسية وشارع  – 9

 المعهد التقني من حي التحرير بشارع زين القوس .

قلب منطقة االعمال المركزية حيث يلتقي فيه شارع البلدية جنوبا  تقاطع العنافصة : يقع في – 10

و شارع االوقاف شماال وشارع عمر بن عبد العزيز شرقا وشارعي االسواق المركزية 

 واالوقاف غربا . 

شارعي  تقاطع الفاروق : ويقع في قلب منطقة االعمال المركزية في منطقة التقاء كل من – 11

 . األوقاف والنصر

تقاطع االمين : يقع في منطقة التقاء كل من شارع النعمان وشارع االمام علي بشارع  – 12

 الوفاء .

تقاطع الوثبة : يقع في منطقة التقاء شارع السراي من جهة الشرق والشارع المؤدي الى  – 13

 بشارع الوفاء  قرية الهويدر و خرنابات 

قع في منطقة التقاء شارع سارية بشارع الوفاء , اما القناطر تتمثل بقنطرة خليل باشا التي ت – 14

وقنطرة المختار وهذه القناطر وجدت منذ نشاه مدينة بعقوبة على مجرى جدول سارية لتربط 

 جانبي الجدول والزالت اسمائها الدارجة.

 

                                                           

,  1الدليمي , جغرافية النقل الحضري لمديناة بعقوباة , طخضير عباس خزعل التميمي و رجاء خليل احمد  (1)

 . 98, ص 2014المطبعة المركزية ) جامعة ديالى ( , 

 . . 2018/  12/  12مقابلة مع مهندس اقدم يوسف النعيمي مدير دائرة التخطيط والمتابعة بتاريخ  (2)
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  االستعمال التجاري – 5
حتل توجد مدينة اال وياه المدن , وال تعد الوظيفة التجارية من الوظائف االساسية في حي      

حيزا مكانيا فيها , ومن الصعب ان نجد مدينة بدون نشاط تجاري تقوم به ,  االستعمال التجاري

رتها وتتخذ من مركز المدينة موقعا لها وتحتل االماكن ذات االيجار واالسعار المرتفعة نظرا لقد

هكتار( , وبنسبة  69) قد شغل االستعمال التجاري مساحة التنافسية على دفع االموال , و

( السابق , ويحتل الجزء 2%( من مجموع استعماالت االرض في منطقة الدراسة جدول )1.89)

 ( 9صمود و حي الفاروق , خريطة )الحي االكبر من 

 

 2018تجاري في احياء مدينة بعقوبة لعام ال( توزيع االستعمال 9خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديرية على باالعتماد باالعتماد على  : الباحثة عملمن المصدر : 

 .  gis ال وحدة
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كما يتوزع على جانبي الشوارع الرئيسية والفرعية مثل شارع االوقاف
.

, االزدهار , االمام علي 

, النعمان , النصر وتتوزع باقي استعماالت التجارية على احياء التحرير , الوفاء , الفارس 

 ,اليرموك االولى , اليرموك الثانية , المفرق على شارع فتح الفتوح. 
 

 االستعمال الصناعي – 6
%( من  6.05هكتارا ( , وبنسبة ) 221يشغل االستعمال الصناعي مساحة قدرها )     

مجموع استعماالت االرض في مدينة بعقوبة , ويتركز هذا االستعمال على نطاقين , خريطة 

االول : يتركز في المنطقة التجارية المركزية , ويتمثل بالصناعات البسيطة مثل ) الندافة ,  (10)

لنسيج , الصياغة , الخشب , المواد الغذائية , الورقية , المعجنات( , وال يتطلب الخياطة , ا

 سوى مساحات صغيرة من االرض , وتنجذب نحو السوق لغرض االستفادة من حركة المتسوقين 

لتصريف منتجاتها , وتنتشر هذه الصناعات في احياء الصمود , الفاروق , النصر و الجهاد , 

, اما  عن انتشار الصناعات الورقية في مناطق متفرقه في حي التحرير( هذا فضال10خريطة )

)طريق  5النطاق الثاني فيتوزع على شارع فتح الفتوح في جزئه الذي يكون ضمن طريق رقم 

)طريق بغداد الحديث( وهي صناعات  2وجزئه الذي يكون ضمن طريق رقم بغداد القديم ( 

ه السيارات وتجميعها فضال عن وجود الشركة العامة تحتاج الى مساحات كبيره متمثلة بصناع

للصناعات احدى تشكيالت وزارة الصناعة و هذه الصناعات تنجذب نحو طرق النقل لتصريف 

 . منتجاتها فضال عن وجود مساحات كبيرة 
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 2018في احياء مدينة بعقوبة لعام  االستعمال الصناعي توزيع (10) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .  gis ال وحدة,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديرية على باالعتماد الباحثة عملمن المصدر : 

 هالزراعي راضياال – 7
يتداخل مع استعماالت االرض الحضرية في مدينة بعقوبة مساحة من االراضي الزراعية       

االخرى , وقد بلغت  زراعة النخيل والحمضيات والفواكهالمخصصة للبساتين والتي تشتهر ب

( هكتارا من مجموع استعماالت االرض في مدينة بعقوبة 1106مساحة االستعمال الزراعي )

وقد تعرضت هذه المساحات الى الزحف العمراني لالستعماالت السكنية ,  ( 11خريطة )

السكني الذي استولى متها االستعمال والتجارية والصناعية والخدمية بمختلف انواعها وفي مقد

على مساحة
 

 هكتارا( 147.27قدرها )
(1 )

 وقد امتد هذا الغزو لالستعمال الزراعي من حي شفته ,

الجمهورية ليمتد شماال وصوال الى الجسر الحديدي على نهر ديالى  ليحتل كل باتجاه جسر 

 ية  .اراضي البساتين الواقعة بين ضفة نهر ديالى ومجرى جدول سار

                                                           
ي الزراعية في مدينة بعقوبة , جامعة ديالى , ( سيف محمد عبد منديل , أثر الزحف العمراني في البساتين واالراض1)

, ص 2018كلية التربية للعلوم االنسانية , رسالة ماجستير )غير منشورة( , 
84 
  . 
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 2018في احياء مدينة بعقوبة لعام  هزراعيالالراضي توزيع ا( 11) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  والمتابعة التخطيط شعبة,  بعقوبة بلدية مديرية على باالعتماد باالعتماد على  : الباحثة عملمن المصدر : 

 .  gis ال وحدة
 االستعمال الديني والمقابر  – 8
ال توجد مدينه اسالمية تخلو من الجوامع والمساجد ومراقد الصالحين والمقابر التي عادة       

توجد بالقرب من مراقد الصالحين كما هو الحال بالنسبة لمقبره الشريف ومقبرة ابو دريس , 

حيث توجد بالقرب من االحياء السكنية هذا يعود الى عوامل تتعلق بالنمو العمراني للمدينة 

وسعها المورفولوجي , وفي حالة تعدد السالالت واالديان والمذاهب فتنشأ مدافن مستقلة لكل وت

( 65,67جماعة دينية او عرقية معينة , وقد بلغت مجموع مساحة االستعمال الديني والمقابر )

( 2, جدول ) %( من مجموع استعماالت االرض في مدينة بعقوبة1,80هكتارا , وبنسبة  )

 (مسجد و حسينية 51واقع ), ب  السابق
(1)

 . 

                                                           
 .   2017دليل الجوامع و المساجد التراثية واالثرية , اخر تحديث ديوان الوقف السني في العراق ,  (1)
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 خصائص سكان مدينة بعقوبةالمبحث الثاني: 
المخططين و السياسيين ية باهتمام الباحثين والمفكرين والدراسات السكانحظيت   

, بتنوع اختصاصاتهم , لما لها من اهمية فهي محور عمليتي التنمية والتخطيط  واالقتصاديين

السكان من حيث نموهم وتركيبهم فانعقدت مؤتمرات بدءا من  لةوجاء هذا االهتمام العالمي بمسأ

, ومؤتمر القاهرة عام  1984, ومؤتمر المكسيك عام  1974مؤتمر بوخارست في رومانيا عام 

دولة , و قد عالجت  128الذي ضم  2014, والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام  1994

مام جعل الجغرافيين سباقين للدخول في حقل الدراسات و هذا االهتالعديد من المشكالت السكانية 

الجغرافية السكانية و قبل منتصف القرن العشرين كحقل مستقل في الجغرافيا و عليه سيتم تناول 

  -هذا الموضوع على وفق االتي : 

 أوال : عدد السكان ونموهم 
ة مباشرة او غير مباشرة ان النمو السكاني يمثل احد عناصر القطاع االجتماعي الذي يؤثر بصور

على جودة الحياة الحضرية , إذ يعد المؤشر االساسي لمعرفة احتياجات المجتمع كالصحة 

و الدور الثقافية والرياضية واماكن الترفيهية وغيرها من الحاجات المهمة التي و العبادة  والتعليم 

السكاني الكبير اصبح يشكل تهديدا  ال يمكن االستغناء عنها في الحياة اليومية , وال سيما ان النمو

, و الضعيف  االقتصاد تاذو ال سيما الدول الفقيرة يعيق عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية 

 . الذي بصدد دراسته جودة الحياةالرفاه االجتماعي و  اصبح بمثابة مؤشر للداللة على 

ظام الحضري في محافظة ديالى وتمثل مدينة بعقوبة جزء من نظاما حضريا اكبر تتصدر قمة الن 

لى على امتداد الفترات فهي المدينة االكبر سكانا فمن حيث العدد السكاني احتلت المرتبة االو

( ,  2018 تقديرات, 2009  حصر وترقيم, و 1997,  1987,  1977للسكان ) ة  التعدادي

هذا العدد في عام ( نسمة وازداد 75489) 1977( إذ بلغ عدد سكان المدينة لعام 7جدول )

نسمة ( وازداد في  173966ليبلغ )  1997نسمة ( وازداد في عام  145408ليبلغ )  1987

مدن مراكز نسمة ( , واستمرت مدينة بعقوبة متصدرة  227785حسب التقديرات )ب 2009عام 

 نسمة ( 287756) تالتقديرااذ بلغ عدد سكانها حسب  2018اقضية محافظة ديالى حتى عام 

 في المحافظة .الهيمنة الحضرية ب مما جعلها تتمتع

 

 1997,  1987,  1977( عدد سكان مدن مراكز اقضية محافظة ديالى  لألعوام ) 7جدول )

 ,2009  ,2018 ) 
 2018 2009 1997 1987 1977 المدينة ت

 287756 227785 173966 145408 75489 بعقوبة 1

 83688 65038 52458 37444 21345 المقدادية 2

 65628 51003 39644 29049 17483 الخالص 3

 67068 52122 35594 28918 6330 بلدروز 4

 54117 42057 29360 18057 29127 خانقين 5

 ------ ------ ----- 22026 10715 كفري 6

 باالعتماد على :  من اعداد الباحثةالمصدر: 

وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد السكاني لمحافظة ديالى الجمهورية العراقية ,  – 1

 ( .1997, 1987,  1977لألعوام ) 

 ( . 2018,  2009مديرية أحصاء محافظة ديالى , تقديرات سكان محافظة ديالى لألعوام )  – 2

 .سكانية ال هإداريا تابع إلقليم كردستان لذلك ال تتوفر بيانات قضاء كفري

 

 2009,  1997وعند تتبع مسيرة النمو السكاني في مدينة بعقوبة عبر السلسلة الزمنية ) 

( , نجد ان المدينة شهدت زياده سكانية واضحة في معدالت النمو السكاني 7(  , جدول )2018, 

نسمة( , واخذت معدالت النمو تتزايد بشكل واضح  173966) نحو 1997إذ سجلت في عام 

نسمة( , وبذلك بلغ معدل 53819) نحوسكانيه  ةنسمة( محققه زياد227785) 2009فبلغت عام 
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انفتاح الحدود الخارجية للعراق امام السلع والبضائع والسكان , %( و لعل السبب في  2.2النمو )

الحصار االقتصادي المفروض على العراق , ان هذا  وعوده المهاجرين ممن هاجروا في فترة

ديالى كمركز تعليمي وثقافي بكلياتها المتكاملة لعبت دور  ةووجود جامع 2003االنفتاح بعد عام 

توجهها و فضال عن نزوح اعداد من السكان من ريف المحافظة  في جذب السكان الى المدينة

في  ةزياده نسبي , وازداد عدد السكان , الخالصنحو بعقوبة و ال سيما قضاء خانقين , بلدروز 

ومما ( 2.6نسمة( مع مؤشر على ارتفاع معدل النمو السكاني الى ) 287756ليبلغ ) 2018عام 

ان مدينة بعقوبة سجلت ارتفاعا سكانيا ملحوظا في اهميتها النسبية  قياسا الى تجدر االشارة اليه 

( ان نسبة سكان المدينة من مجموع سكان المحافظة قد 8) جدولسكان المحافظة , إذ يتضح  من 

على التوالي  و  2018,  2009,  1997( % لكل من السنوات 17.5 , 16.6 , 15.3بلغت )

 نحو مدينة بعقوبة لمحافظةلعل ذلك مرتبط بكونها مركزا للجذب السكاني من مدن و ريف ا

اعداد ال سيما بعد نزوح ظة وعلمي في المحافاالقتصادي و الثقافي و اللكونها المركز االداري و

 . 2008من سكان المحافظة نحوها بعد عام 

 ثانيا : التركيب العمري والنوعي للسكان
تعد دراسة التركيب العمري والنوعي للسكان على  قدر كبير من  األهمية , إذ توضح المالمح     

م القوى العاملة ومعدالت االعالة الديمغرافية لسكان المنطقة ,ويمكن من خاللها تحديد حج

 على اثرها الى باإلضافة,  النوع ونسبة للسكان االجتماعية والخصائص,  االقتصادية والمشاركة

السكان توزيع  به يقصد العمري والتركيب,  والهجرة الوفيات و الزواج و والمواليد الخصوبة

 العامة والخدمات االنتاج من الفرد نصيب تحديد في مهم متغير وهو العمرية الفئاتبحسب 

 

 للمدينة ومعدل النمو السنويومدينة بعقوبة  ( تطور اعداد سكان محافظة ديالى8جدول )

 ( 2018,  2009,  1997للسنوات ) 
سكان  السنة ت

 المحافظة

مدينة سكان 

 بعقوبة

الزيادة 

 المطلقة
نسبة  *

 الزيادة

معدل **

 النمو

المدينة سكان نسبة 

 من المحافظة

1 1997 1135223 173966 ------- ----- ---- 15.3 

2 2009 1371035 227785 53819 30.9 2.2 16.6 

3 2018 1637226 287756 59971 26.3 2.6 5 .17 
, نتائج التعداد العام  لإلحصاءالجهاز المركزي ,  وزارة التخطيط :الباحثة باالعتماد على  اعدادالمصدر : من 

 . 2018, وتقديرات  2009وحصر وترقيم   76( , ص22, جدول )1997لسكان المحافظة لعام  

 

 السكان في التعداد السابق  –السكان في التعداد الالحق                         

 100*   ------------------------------------------------------* نسبة الزيادة = 

 السكان في التعداد السابق                                    

 

(√𝒑𝟏/𝒑𝟎𝒕 −  𝟏) 𝟏𝟎𝟎 = معدل النمو ∗∗ (1)
 

 p1عدد السكان في التعداد االحق 

 p0عدد السكان في التعداد السابق 

    tعدد السنوات بين التعدادين 

  

( ارتفاع 9) جدوليتضح من خالل فراد ه احتياجات االومدى قدرة الدولة على مواجه

,  نسمه (161782سنة وهم سن الشباب بلغ عددهم ) 64 – 15نسبة السكان في الفئة العمرية 

سنة فما  14%( من مجموع سكان المدينة , بينما بلغ عدد السكان ضمن الفئة 56,2بنسبة بلغت )

%( من مجموع سكان المدينة, بينما 40,7بنسبة )و نسمة ,  (117168دون )صغار السن( )

                                                           

(
1
 . 308ص,  2011, دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل ,  3طه حمادي الحديثي , جغرافية السكان , ط (
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نسمة  (8806سنة فأكثر( عددهم ) 65انخفضت نسبة السكان كبار السن ضمن الفئة العمرية )

حيث  شاب ( من مجموع سكان المدينة , يتضح مما سبق  ان مجتمع المدينة مجتمع3.1وبنسبة )

حيث القوة المنتجة التي تعيل باقي فئات ارتفاع نسبة فئة الشباب فيه وهي من اهم فئات المجتمع 

 مجتمع المدينة  .

  2018ي لسكان مدينة بعقوبة لعام التوزيع العمر (9جدول )

 النسبة العدد الفئة العمرية ت

 40.7 117168 سنه فما دون ( 14صغار السن )   1

 56.2 161782 سنه ( 64 -  15الشباب ) 2

 3.1 8806 سنة فما فوق 65كبار السن   3

 %100 287756 المجموع   
  2018لعام  (بيانات غير منشورة )دائرة االحصاء في محافظة ديالى , قسم االحصاء السكاني , المصدر :

 . 1997باالعتماد على تعداد عام 

 

من االناث , ويظهر من خالل  100اما التركيب النوعي  فيقصد به نسبة الذكور لكل 

لكون المدينة استقطبت القوى  2009ارتفاع نسبة النوع في الحصر و الترقيم لعام ( 10)جدول 

العاملة من الذكور للعمل في المدينة و ال سيما في االعمال التجارية و الصناعات الخفيفة في 

الى هجرة بعض شرائح السكان  2009 – 2008في السنوات الوقت الذي تعرضت به المدينة 

ناث خارج المدينة خوفا على سالمتها و بقاء بسبب اعمال االرهاب مما دفع باألسر الى نزوح اال

 2018بشكل ملحوظ خالل عام نسبة النوع  عدد من الذكور في المنازل فقط , بينما انخفضت

 . االقتصادية واالمنية تعلل ذلك  واالوضاع  %(110بلغت )

 (2018,  2009,  1997)   ةسكان مدينة بعقوبة بحسب النوع للمد (10جدول )

 نسبة النوع االناث الذكور السنة ت

1 1997 87661 86305 101 

2 2009 121928 105857 115 

3 2018 144532 143224 101 
 

, نتائج التعداد العام  لإلحصاءالجهاز المركزي ,  : وزارة التخطيطالباحثة باالعتماد على  اعدادالمصدر : من 

 . 2018, وتقديرات  2009, وحصر وترقيم 1997لسكان المحافظة لعام  

 

 ثانيا : التركيب االقتصادي للسكان
يعرف النشاط االقتصادي بانه المجال او النشاط الذي يعمل فيه الفرد او تمارسه 

 المؤسسة او المشروع
(1)

قدر كبير من االهمية فمن , تعد دراسة التركيب االقتصادي للسكان على 

 الدراسة في منطقة   العاملينمن مجموع السكان  خالله يمكن التعرف على حجم القوى العاملة

 مختلف االنشطة االقتصادية .ل

من  ( فردا عامال16720في مدينة بعقوبة ) النشطين اقتصادياوقد بلغ عدد السكان 

(, فبالنسبة لتجارة 11حسب احيائهم السكنية , جدول )بوتباين توزيعهم الجغرافي ,  مجتمع العينة

,  32.57أذ بلغت ) (الفاروقالمصطفى , نسبة العاملين في احياء ) تالجملة والمفرد ارتفع

 العبور) حي السكني , وتدنت النسب في حيالتوالي من مجموع العاملين في ال( % على 29.76
                                                           

,  1992عية , االسكندرية , , دار المعرفة الجام 4فتحي ابو عيانة , جغرافية السكان اسس وتطبيقات , ط (1)

ص
321
. 
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( % على التوالي , أما بالنسبة لقطاع الخدمات المجتمعية  2.90,   1.27( بلغت )سرايال, 

,  57.97( بلغت النسب فيها )الصمود,  السرايالعاملين في كل من احياء )   نسبةفارتفعت 

( % في كل منها على التوالي , أما 4.96) بنسبه في احي العبور وتدنت النسب( % , 44.09

 جرف الملح,  الصناعيقطاع الصناعات التحويلية فارتفعت نسبة العاملين فيه في كل من احياء 

( % 4.37,  4.35)  الحصريالسراي  , % , وتدنت في احياء ( 30.77, 31.21 )بنسب 

احياء المدينة في نسبة  اليرموك االولى المعلمين  على التوالي , في حين تصدر كل من حي

( % على التوالي 18.96,  19.20)  النقل والمواصالت اذ بلغت النسبة العاملين في قطاع

( % من مجموع العاملين فيها على 8.47,  6.41)  الصمود , المصطفىوتدنت في احياء 

) الحصري , العبور ب في احياء التوالي , وفيما يخص نشاط التشييد والبناء ارتفعت النس

 3.09,  2.90 بلغت ),  المصطفى,  السراي ( %  , وتدنت في كل من احياء34.61, 37.70

)  المصطفى( كل من ) التحرير , ارتفعت نسبة العاملين في( %  , اما قطاع البنوك والتأمين 

اما فيما يخص االنشطة العقارية (% , 0.00) الحكيمفي حي  تالشتو  ,( % 14.66,  14.76

( 0.00و تالشت في حي الحكيم ) ,( %  13.81,  18.68)  الوفاء(, شفته ظهرت في احياء ) 

احياء  سبعةفي اما العاملين في القطاع الزراعي والصيد فسجلت نسب عدد العاملين فيه  , %

 , ميسلون , الثانية , اليرموك , جرف الملحالحصري  الحكيم , , شفته سكنية في كل من حي

( على 1.26, 1.94,   2.27, 2.80 , 9.52, 17.55,  12.00) نسبباليرموك االولى 

                  ( .                           التوالي
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  2018 لعام حسب الدراسة الميدانية بعقوبة مدينة لسكان االقتصادي التركيب (11) جدول

 

  المصدر : الباحثة ,استمارة االستبيان .

تجارة  العاملين االحياء  

جملة ال

 مفردالو

خدمات   %
 مجتمعية

صناعات  %

 تحويلية
نقل  %

 ومواصالت 
تشييد  %

 وبناء

بنوك  %

 وتامين

أنشطة  %

 عقارية

زراعة  %

 وصيد

% 

 0.00 0 8.96 55 14.66 90 3.09 19 8.47 52 15.96 98 16.29 100 32.57 200 614 المصطفى  1
 0.00 0 10.86 492 14.76 669 11.37 515 12.38 561 17.63 799 16.00 725 16.99 770 4531 التحرير   2
 0.87 3 6.38 22 10.14 35 2.90 10 14.49 50 4.35 15 57.97 200 2.90 10 345 السراي   3
 0.00 0 6.81 34 8.42 42 7.01 35 6.41 32 13.83 69 44.09 220 13.43 67 499 الصمود   4
 0.00 0 0.13 1 15.65 123 34.61 272 12.72 100 30.66 241 4.96 39 1.27 10 786 العبور   5
 12.00 6 0.00 0 0.00 0 30.00 15 16.00 8 20.00 10 14.00 7 8.00 4 50 الحكيم  6
 9.52 24 5.95 15 8.33 21 37.70 95 14.29 36 4.37 11 11.90 30 7.94 20 252 الحصري   7
 0.00 0 9.52 40 6.43 27 6.90 29 9.05 38 11.67 49 26.67 112 29.76 125 420 الفاروق  8
 0.00 0 1.48 9 2.96 18 29.72 181 13.46 82 21.51 131 16.09 98 14.78 90 609 القادسية  9

 0.00 0 6.20 62 9.00 90 14.10 141 19.20 192 10.70 107 20.80 208 20.00 200 1000 المعلمين   10
 0.00 0 6.43 38 4.91 29 18.95 112 15.40 91 22.34 132 17.60 104 14.38 85 591 المفرق  11
 0.58 1 3.47 6 1.73 3 26.01 45 15.03 26 31.21 54 10.40 18 11.56 20 173 الصناعي 12
 0.00 0 13.72 93 9.29 63 16.96 115 13.13 89 14.60 99 14.90 101 17.40 118 678 النصر والجهاد  13
 0.00 0 13.81 103 6.97 52 2.82 21 10.72 80 8.31 62 42.90 320 14.48 108 746 الوفاء  14
 0.00 0 10.77 131 10.86 132 15.79 192 11.27 137 12.50 152 28.78 350 10.03 122 1216 الفارس  15
 1.26 21 5.76 96 6.90 115 23.76 396 18.96 316 12.36 206 13.56 226 17.46 291 1667 اليرموك االولى  16
 2.27 39 7.41 127 6.06 104 22.62 388 13.47 231 12.77 219 23.27 399 12.13 208 1715 اليرموك الثانية  17
 2.80 4 3.50 5 6.29 9 13.29 19 17.48 25 30.77 44 17.48 25 8.39 12 143 جرف الملح   18
 1.94 3 1.94 3 1.29 2 10.97 17 9.68 15 20.65 32 25.81 40 27.74 43 155 ميسلون   19
 17.55 93 18.68 99 10.94 58 18.87 100 9.81 52 5.85 31 10.94 58 7.36 39 530 شفتة  20

 1,16 194 8,55 1431 10,05 1682 16,25 2717 13,23 2213 15.31 2561 20,21 3380 15,20 2524 16720 المجموع 
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 الفصل الثاني

 جودة الحياة االجتماعية في مدينة بعقوبة

 

 بعقوبة مدينة في االجتماعية  الحياة لجودة الموضوعية المؤشرات:  المبحث االول 

 بعقوبة مدينة في االجتماعية  الحياة لجودة الذاتية المؤشرات:  المبحث الثاني 

االرتباطية للمؤشرات االقتصادية الموضوعية  العالقات تحليل : المبحث الثالث 

 2018عام  بعقوبة مدينة احياء في االجتماعية الحياة جوده مستويات تقييمووالذاتية 

 2018و الذاتية لعام  الموضوعية للمؤشرات االرتباطية العالقات تحليل -: اوال

 2018لعام التقييم المكاني لمستويات جودة الحياة االجتماعية في مدينة بعقوبة  -ثانيا :

 مستويات جودة الحياة االجتماعية الموضوعية تقييم -1

 مستويات جودة الحياة االجتماعية الذاتية تقييم -2

مستويات جودة الحياه االجتماعية المجمعة ) الموضوعية والذاتية ( في   تقييمثالثا : 

 2018لعام  مدينة بعقوبة
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المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة  االجتماعية في  -المبحث االول :

 مدينة بعقوبة

تها تشكل قطاعا مهما يؤثر في مدى جودة حيا تان النواحي االجتماعية للشعوب والمجتمعا         

و ال سيما سكان الحضر , وقد ظهرت اتجاهات فكرية في حقل الجغرافية االجتماعية تنادي 

بدراسة الرفاه االجتماعي للسكان أو كما اطلق عليه ميشان جودة الحياة الحضرية
  (1)

, متضمنا  

افراد األسرة , نسبة صغار السن ثلت بعدد جملة من المؤشرات االجتماعية تمدراسة بحث مهذا ال

 الحالة االجتماعية , نسبة األمية األسر من ذوي الشهادات العليا , نسبة ارباب,
(2)

 -كاالتي :  

 عدد أفراد األسرة – 1

لهذا المؤشر انعكاسات على عملية  التنشئة االجتماعية لألبناء و خاصة االطفال منهم ولذلك      

يعد مؤشرا اجتماعيا مهما , ففي االسر الصغيرة تتركز العناية باألبناء ويزداد االهتمام برعايتهم 

دد حيث تتوزع وتنشئتهم  على قيم اجتماعية وأخالقية قيمة أكثر مما لو كانت األسرة كثيرة الع

جوانب االهتمام بينهم مما يقلل من نصيب الفرد من تلك الفرص سواء بالخدمات التعليمية واالنفاق 

عليها و كذلك متطلبات الترويح والترفيه , وبالتأكيد تولد ضغطا واضحا على البنية العمرانية 

م و الضغط على للوحدة السكنية والضغط على مكوناتها بما في ذلك درجة االشغال والتزاح

مكوناتها الخدمية , فضال عن الضغط الذي يسببه حجم االسرة على قدرتها االقتصادية في االنفاق 

لعدد بلغ المعدل العام على اساسيات الحياة والتقييد في النفقات الثانوية و التكميلية للحياة , وقد 

ثالث وتباين من حي ألخر فقسمت الى  (12جدول ) فرد / اسرة ( , 6.13افراد االسرة )

 للجودة كاالتي مستويات

 المستوى االول ) احياء مرتفعة الجودة ( - أ

( فرد /  8.06 - 4.03ة عشر حيا سكنيا تراوح حجم االسرة بين )ستتضمن هذا المستوى         

 القادسية ,  , شفته الحصري ,اسرة , متمثل بأحياء  )المصطفى , المفرق , اليرموك االولى, 

, الوفاء, النصر و الجهاد , جرف الملح , اليرموك الثانية,  , الفارس, المعلمين , الصناعي الحكيم

( , تصدرها حي المصطفى بلغ حجم االسرة 12) خريطة,  (12جدول )ميسلون, التحرير( 

, وبذلك احتل المرتبة  للمدينةالمعدل العام عن  ((25.34-فرد / اسرة(, وانحرف معياريا  4.03)

متأخرا ضمن هذه الفئة بحجم االسرة البالغ  التحريراالولى على مستوى المدينة , بينما ظهر حي 

للمدينة وبذلك يحتل الرتبة المعدل العام ( عن  -3.91, وانحرف معياريا ) فرد / اسرة( 6.37)

 . ( على مستوى احياء مدينة بعقوبة16)

 احياء متوسطة الجودة (المستوى الثاني )  -ب

( فرد / اسرة , ليشمل كل منن احيناء )الفناروق,  12.10 - 8.07تراوح حجم االسرة بين )         

( فنرد / اسنرة  11.55, 11.38,  8.77( بلغ عندد افنراد االسنر لهنذه االحيناء ) لصمود, ا العبور

المعندل ( علنى التنوالي  عنن  88.41 , 85.64 , 43.06,وبانحرافات معيارية سجلت كنل منهنا )

 . العام للمدينة

                                                           
1) )
, مطابع الدار العربية للعلوم , بيروت  2ليلى بنت صالح محمد زعزوع , مقدمة في الجغرافيا االجتماعية , ط 

 . 119, ص 2007, 

 المؤشر انخفض فكلما االجتماعية الحياه جودة مستوى مع عكسية بعالقة  االسرة افراد عدد مؤشر يرتبط*

 . االجتماعية الحياه جودة انخفضت المؤشر ارتفع كلما وبالعكس االجتماعية الحياه جودة ارتفعت
(2)

. 61, مصدر سابق, ص التقييم مؤشرات تشخيص الحضرية التجمعات في الحياة جودةفؤاد بن غضبان ,    
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عدد افراد األسرة بحسب احياء على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة (  12)  جدول

 . 2018 لعاممدينة بعقوبة 

 .(2, ملحق ), الدراسة الميدانية من اعداد الباحثة -المصدر :

  معدل افراد االسرة للحي                                             

 100*  ---------------------------------------=  المعدل العام  الى النسبة* 

 للمدينةالمعدل العام                                              

  100 -  للمتوسط النسبة=  المعياري االنحراف**

 وجوده المؤشر بين العالقة حسب ذلك تنازليا او تصاعديا المعياري االنحراف ترتيب بعد السكنية االحياء رتب تحدد*** 

 يأخذ يليه والذي( 1) الرتبة يأخذ الرتبة في االول والحي تصاعديا ترتيبا االنحراف يأخذ موجبة العالقة كانت أذا الحياة

( ........ 1) الرتبة يأخذ  االول والحي تنازليا ترتيبا أخذي عكسية العالقة كانت وإذا االحياء لبقية وهكذا( 3) ثم( 2) الرتبة

 . وهكذا

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت

( فرد / اسرة , 16.14 - 12.11ارتفع حجم االسر في احياء هذا المستوى تراوح بين )        

سجلت انحرافا , و(  فرد/ اسره 16.13)  فيه افراد االسر, بلغ عدد ليشمل حي السراي فقط 

( على مستوى  20) ةالرتب المعدل العام للمدينة, و وفقا لذلك احتل( عن 163.13) معياريا على

 ت

 عدد السكان اسم الحي

عدد 

 االسر

معدل افراد 

 للحياالسرة 

الى  النسبة

 المعدل

 *العام

االنحراف 

 المعياري

** 

 الرتبة

*** 

 1 -34.25 65.74 4.03 400 1612 حي المصطفى 1

 16 3.91 103.91 6.37 2470 15755 حي التحرير 2

 20 163.13 263.13 16.13 130 2097 حي السراي 3

 19 88.41 188.41 11.55 167 1930 حي الصمود 4

 18 85.64 185.64 11.38 267 3040 حي العبور 5

 7 -17.12 82.87 5.08 45 229 حي الحكيم 6

 4 -19.08 80.91 4.96 158 784 حي الحصري 7

 17 43.06 143.06 8.77 125 1097 حي الفاروق 8

 6 -17.45 82.54 5.06 417 2113 حي القادسية 9

 8 -11.41 88.58 5.43 517 2809 حي المعلمين 10

 2 -25.28 74.71 4.58 292 1340 حي المفرق 11

 9 -8.38 91.51 5.61 142 797 حي الصناعي 12

 12 -1.95 98.04 6.01 250 1503 حي النصر والجهاد 13

 11 -2.28 97.71 5.99 250 1497 حي الوفاء 14

 10 -2.61 97.38 5.97 426 2546 حي الفارس 15

 3 -22.34 77.65 4.76 1118 5330 حي اليرموك االولى 16

 14 -1.63 98.36 6.03 1034 6242 حي اليرموك الثانية 17

 13 -1.79 98.20 6.02 100 602 حي جرف الملح 18

 15 -1.30 98.69 6.05 125 757 حي ميسلون 19

 5 -18.43 81.56 5.00 309 1546 حي شفته 20

  0 100.00 6,13 8742 53626 المعدل العام  المجموع و 
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و فهو النواه االولى للمدينة من االحياء القديمة في مدينة بعقوبة  لكونه ولعل ذلك يفسرينة, دالم

  .الحديثة  باألسرتميل لإلنجاب مقارنة اكثر  فيه وجود اسر قديمة النشأة

( توزيع مستويات جوده الحياة على وفق مؤشر عدد افراد األسرة بحسب احياء 12) خريطة

  2018مدينة بعقوبة لعام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (12جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر :

   نسبة صغار السن – 2

هذا المؤشر على نوعية حياه االسرة والمجتمع على الصعيد االجتماعي و االقتصادي , يؤثر        

ال من اجل تحقيق فأن ارتفاع نسبة صغار السن تثقل كاهل الوالدين في توفير احتياجات األطف

الى التخلي عن العمل في سبيل االنجاب وتربية األطفال  المرأةايضا قد تضطر  , الحياه الكريمة 

ولذلك كلما ارتفعت نسبة صغار السن كلما تراجعت جودة الحياه , ومن خالل الدراسة الميدانية فقد 

خر فأدى هذا التباين الى تحديد حي ألمن %( , وتباين 26.81صغار السن )لبلغ المعدل العام 

 جتماعية وفق هذا المؤشر كما يأتيانماط لمستويات جودة الحياة اال
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 المستوى االول )احياء مرتفعة الجودة ( -أ 

(% , ليشمل كل من  24.24-16.50ضم ثمانية احياء سكنية سجلت فئتها النسبية بين )          

حي ) المصطفى , المفرق , اليرموك االولى ,شفته , الحكيم , المعلمين , الوفاء , النصر والجهاد 

%( , وبدرجة 16.50( , ادنى النسب سجلت في حي المصطفى )13) خريطة( , 13,جدول )( 

, وارتفعت النسبة في حي النصر والجهاد  للمدينةالمعدل العام ( عن 32.70-انحراف معياري )

ويفسر انخفاض  للمدينةالمعدل العام عن  (-9.92%( , وبدرجة انحراف معيارية ) 24.15لتبلغ )

نسبة صغار السن في هذه االحياء الى المستوى الثقافي والمتمثل بانخفاض نسبة االمية كما في 

 0.67,  0.13,  0.65)  فيها  اد وقد سجلت نسبة االمية, الوفاء , النصر والجه هاحياء شفت

مؤشر نسبة ( كما سيظهر في 1.60,  1.36أما المصطفى والمعلمين سجلت ) على التوالي ,(

 .مل األمية و االنخراط في الع

نسبة صغار السن  بحسب احياء على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة ( 13جدول )

 2018 لعاممدينة بعقوبة 

 . (4, ملحق ) , الدراسة الميدانيةمن اعداد الباحثة -المصدر :

 الجودة (المستوى الثاني ) احياء متوسطة  -ب 

( % , تمثله تسعة احياء  31.99 - 24.25تراوحت النسبة المئوية لهذا المستوى بين )        

وهي )الحصري , جرف الملح , الفارس , التحرير , ميسلون , اليرموك الثانية , الصناعي  ةسكني

 ت

 السكان اسم الحي

عدد االفراد 

 15دون 

 % سنة

النسبة الى 

 الرتبة االنحراف المعدل العام

 1 18,45- 61,54 16.50 266 1612 حي المصطفى 1

 12 0,84 100,84 26.94 4245 15755 حي التحرير 2

 16 5,40 105,40 28.26 310 1097 حي السراي 3

 18 63, 23 123,63 32.61 499 1530 حي الصمود 4

 20 48.22 148,22 39.74 1208 3040 حي العبور 5

 5 16,93- 83,06 22.27 51 229 حي الحكيم 6

 9 7,16- 92,83 24,89 220 884 حي الحصري 7

 17 21,20 110,85 29,72 326 1097 حي الفاروق 8

 19 45,96 133,49 35,79 1150 3213 حي القادسية 9

 6 8,68- 83,51 22,39 629 2809 حي المعلمين 10

 2 15,09- 77,65 20,82 279 1340 حي المفرق 11

 15 15,13 105,29 28,23 225 797 حي الصناعي 12

 8 1,50- 90,07 24,15 363 1503 حي النصر والجهاد 13

 7 1,92- 89,70 24,05 360 1497 حي الوفاء 14

 11 2,48 93,73 25,13 690 2746 حي الفارس 15

 3 12,47- 80,04 21,46 1144 5330 حي اليرموك االولى 16

 14 12,39 102,79 27,56 1720 6242 حي اليرموك الثانية 17

 10 2,28 93,54 25,08 151 602 حي جرف الملح 18

 13 11,50 101,97 27,34 207 757 حي ميسلون 19

 4 11,62- 80,82 21,67 335 1546 حي شفته 20

  0,02 100,02 26,81 14378 53626 المعدل العام المجموع و 
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ونحرف %( , 24.89, السراي , الفاروق( , تقدم احياء هذا المستوى حي الحصري بنسبة )

( , 29.72, و جاء حي الفاروق متأخرا ضمن هذا المستوى بنسبه ) (7,16-معياريا بدرجة )

 . المعدل العام للمدينة( عن 10.85بدرجة انحراف معيارية بلغت )

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

( % , 39.74 - 32.00ارتفعت نسبة صغار السن ضمن هذا المستوى تراوحت بين )        

( % , على  39.74,  35.79,  32.61)بنسب تمثله احياء ) الصمود , القادسية , العبور( 

( على التوالي , وبذلك احتلت الرتب  48,22,  33.49, 21,63التوالي , وانحرفت معياريا )

بكل من  هذه االحياء ارتفع فيها معدل عدد افراد االسرة متمثلة,  ( على التوالي 20, 19,  18)

االسر  ان معظمراد االسرة نضيف الى ذلك حي الصمود و العبور كما اشرنا في مؤشر عدد اف

لتفتح مساكن مستقلة بسبب الضغط   مثل حي العبور  اطراف المدينةاحياء التي اتجهت الى 

و هؤالء اغلبهم االبناء المتزوجون المستقلون عن اسرهم  العمراني المسلط على مركز المدينة

 . الصليةا

توزيع مستويات جوده الحياة على وفق مؤشر نسبة صغار السن  بحسب احياء  ( 13) خريطة

 2018مدينة بعقوبة لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر :     
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 نسبة أرباب األسر ذوي الشهادات العليا – 3

يعد هذا احد المؤشرات االجتماعية المهمة جدا فهو يعكس صورة من الجانب االقتصادي          

واالجتماعي الذي تعيشه األسرة , فتلك التي تتبع لرب أسرة ذو تحصيل علمي ومكانة اجتماعية 

ناتجة عن تحصيله العلمي الشك في انها اسرة مستندة على دعامة قوية وتتحقق جودة في حياتها 

على المستوى االقتصادي و العمراني ونوع الخدمات التي يحصلون عليها مقارنة بغيرها من 

رباب االسر ذوي الشهادات العليا البلغ المعدل العام األسر االقل تحصيال علميا , وقد 

 -: على وفق هذا المؤشرللجودة  ثالث مستويات%( وتم تنميط االحياء الى 10.15)

 احياء مرتفعة الجودة (المستوى االول )  -أ 

ارتفعت نسب ارباب االسر ذوي الشهادات العليا ألحياء هذا المستوى البالغ عددها خمسة        

%( , متمثلة بأحياء ) الوفاء , الفارس , 16.27 -24.40احياء سكنية تراوحت نسبها بين )

درها حي الوفاء ( , تص14) خريطة( , 14المصطفى , المعلمين , النصر والجهاد ( , جدول )

,  للمدينةالمعدل العام ( عن 140.39%( , وبانحراف معياري )24.40)النسب مسجال اعلى 

معياريا  %( , وانحرف16.67) وى سجلت في حي النصر والجهادوادنى النسب ضمن هذا المست

إن ارتفاع التحصيل الدراسي ألرباب اسر عينة الدراسة من  للمدينةالمعدل العام ( عن 64.24)

حملة الشهادات العليا يعد دليال على تقدم المستوى العلمي للمجتمعات ورقيها فهو مقياس على تقدم 

ما برها في مستوى اسرها االجتماعي و لشعوب العالم لذلك فأن هذه االحياء الخمسة ارقى من غير

العلمية اثرها في مقدار الراتب اضافة الى بعض االمتيازات من قطع  االقتصادي  إذ إن للشهادة

   .ية والسلف الممنوحة االراضي السكن

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب 

 - 16.26تراوحت نسب ارباب االسر من ذوي الشهادات العليا ضمن هذا المستوى بين )         

الفاروق (  ,تصدرها حي , راي , التحرير, القادسية ) الس اءحيا%( متضمنا كل من 8.13

,  للمدينةالمعدل العام  عن( 87,28) معياريا وانحرف%( , 13.08) البالغة بنسبته السراي

 (  .-13.30) معياريا وانحرف( 8.80) بنسبته الفاروق ضمنه االخيرة المرتبة واحتل

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

%( , متضمنه حي )العبور  - 0 - 8.12النسب ضمن هذا المستوى لتتراوح بين ) انخفضت       

, شفته , المفرق , الحكيم , اليرموك الثانية , الصمود , اليرموك االولى ,الحصري , ميسلون , 

%( , وبانحراف 7.87الصناعي , جرف الملح (, تصدر احياء هذا المستوى حي العبور بنسبة )

النسب في حي الصناعي وجرف الملح   قل, وسجلت ا المعدل العام للمدينة( عن 22,46-معياري )

المعدل  لكل منها عن (-(100 %( لكل منها على التوالي , وانحرفت معياريا بدرجة 0بلغت )

  العام للمدينة
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نسبة أرباب األسر الحاصلين على على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة ( 14جدول )

 2018 لعامشهادات عليا بحسب احياء  مدينة بعقوبة 

 (.2) ملحق,  الميدانية الدراسة, الباحثة اعداد من -: المصدر

 

 

 

 

 

 

 ت

 اسم الحي

عدد 

ارباب 

 االسر

عدد 

الحا

صلين 

شهادا

ت عليا 

 النسبة منهم

النسبة الى 

المعدل 

 العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 3 72.41 172.41 17.50 70 400 حي المصطفى 1

 7 15.27 115.27 11.70 289 2470 حي التحرير 2

 6 28.87 128,87 13.08 17 130 حي السراي 3

 15 64.63- 35,37 3.59 6 167 حي الصمود 4

 10 22.46- 77,54 7.87 21 267 حي العبور 5

 13 34.29- 65,71 6.67 3 45 حي الحكيم 6

 17 75.07- 24.93 2.53 4 158 حي الحصري 7

 9 13.30- 86.70 8.80 11 125 حي الفاروق 8

 8 7.88- 92.12 9.35 39 417 حي القادسية 9

 4 71.53 171.53 17.41 90 517 حي المعلمين 10

 11 29.16- 70.84 7.19 21 292 حي المفرق 11

 19 100- 0 0 0 142 حي الصناعي 12

 5 64,24 164.24 16.67 43 258 حي النصر والجهاد 13

 1 140.39 240.39 24.40 61 250 حي الوفاء 14

 2 103.55 203.55 20.66 88 426 حي الفارس 15

 14 69.16- 30.84 3.13 35 1118 حي اليرموك االولى 16

 16 38.03- 61.97 6.29 65 1034 حي اليرموك الثانية 17

 19 100- 0 0 0 100 حي جرف الملح 18

 18 76.35- 23.65 2.40 3 125 حي ميسلون 19

 12 29.85- 70.15 7.12 22 309 حي شفته 20

  0 100 10.15 888 8750 المجموع والمعدل العام  
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نسبة أرباب األسر الحاصلين على على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة ( 14) خريطة

 2018 لعامشهادات عليا بحسب احياء  مدينة بعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (14جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر :   

 نسبة األمية  – 4

يعد احد المؤشرات االجتماعية التي تؤثر على نوعية حياة المجتمع , إذ كلما انخفضت نسبة       

بلغ المعدل العام االمية في مجتمع المدينة دل ذلك على المستوى رقيها االجتماعي و الثقافي , وقد 

ت بحيث مستويا وتباينت هذه النسب ( , 15جدول )%( , 2.31المية في مجتمع مدينة بعقوبة )ل

 -وهي : ثالث مستوياتالجودة الى 

 المستوى االول ) احياء مرتفعة الجودة ( -أ

%( ,  3.59  - 0.13بين ) راوحتتلانخفضت نسب السكان األميين ضمن هذا المستوى           

متضمنا عشرة احياء سكنية كل من ) الوفاء , الفارس , التحرير , الصمود , شفته , النصر و 

( , أحتل حي 15) خريطة( , 15الجهاد , السراي  , الفاروق , المصطفى , المعلمين  ( , جدول )

-نة , وانحرف معياريا )%( على مستوى المدي 0.13)النسب الوفاء الرتبة االولى مسجال ادنى 
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( نسبته التي بلغت 10, بينما جاء حي المعلمين بالرتبة ) للمدينةالمعدل العام عن  (94.37

, ويكون ألرباب االسر دور  للمدينةالمعدل العام ( عن 30.74-%( , وبانحراف معياري )1.60)

كبير في انخفاض نسبة األمية ألفراد االسرة من خالل التوجيه والتوعية والحث على اهمية التعليم 

ضا في مؤشر ارباب االسر ذوي الشهادات العليا  يه االحياء احتلت المستوى االول اولذا نجد ان هذ

الزامية التعليم للمرحلة االبتدائية منذ فضال عن دور حيث ارتفعت فيها النسب كما اشرنا سابقا 

 .سبعينات القرن العشرين 

نسبة األمية بحسب احياء  مدينة على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة ( 15جدول ) 

  2018 لعامبعقوبة 

 . (3, ملحق ) , الدراسة الميدانيةمن اعداد الباحثة -المصدر :

 متوسطة الجودة (المستوى الثاني ) احياء  -ب 

%( , يشمل كل من )اليرموك االولى  7.06 - 3.60تراوحت نسب هذا المستوى  بين )         

(  6.12,  3.73, 3.67, 3.60,سجلت نسبا بلغت ) ,اليرموك الثانية , المفرق , الحصري (

 ( على التوالي 164,94 , 61,47 ,58.87,  55.84على التوالي , وبانحرافات معيارية بلغت ) 

 

 ت

 السكان اسم الحي

عدد 

 االميين

نسبة 

 االميين

النسبة الى 

المعدل 

 العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 9 41,13- 58,87 1.36 22 1612 حي المصطفى 1

 3 87,02- 12,99 0,30 47 15755 حي التحرير 2

 8 58,87- 41,13 0,95 20 2097 حي السراي 3

 4 86,58- 13,42 0,31 6 1930 حي الصمود 4

 20 355,84 455,84 10,53 320 3040 حي العبور 5

 17 240,26 340,26 7,86 18 229 حي الحكيم 6

 14 164,94 264,94 6,12 48 784 حي الحصري 7

 7 60,61- 39,39 0,91 10 1097 حي الفاروق 8

 15 207,36 307,36 7,10 150 2113 حي القادسية 9

 10 30,74- 69,26 1,60 45 2809 حي المعلمين 10

 13 61,47 161,47 3,73 50 1340 حي المفرق 11

 19 253,25 353,25 8,16 65 797 حي الصناعي 12

 6 70,00- 29,00 0,67 10 1503 حي النصر والجهاد 13

 1 94,37- 5,63 0,13 2 1497 حي الوفاء 14

 2 91,34- 8,66 0,20 5 2546 حي الفارس 15

 11 55,84 155,84 3,60 192 5330 حي اليرموك االولى 16

 12 58,87 158,87 3,67 229 6242 حي اليرموك الثانية 17

 16 223,81 323,81 7,48 45 602 حي جرف الملح 18

 18 29 ,243 29 ,343 7,93 60 757 حي ميسلون 19

 5 71,86- 28,14 0,65 10 1546 حي شفته 20

 
  0 100,00 2,31 1354 53626 المعدل العام المجموع و
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 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

%( , متضمنة ست احياء سكنية هي 10.53 - 7.07بين )  لتكونارتفعت فيها نسب األمية         

, سجلت هذه االحياء نسب سلون , الصناعي , العبور( )القادسية , جرف الملح , الحكيم , مي

( , وانحرفت معياريا بدرجات 10.53, 8.16, 7.93,  7.86,  7.48, 7.10االمية فيها )

 المعدل العام للمدينة( عن 355.84, 25 ,253 ,243.29, 26 ,240,  223.81, 207.36)

و  روف االقتصاديةظعلى التوالي ويعود السبب في ارتفاع نسبة االمية في هذه االحياء الى ال

 و ارتفاع نسبة االعالة فيها دفع ابناء العائالت الفقيرة الى المستوى المعيشي لالسرة

نسبة األمية بحسب احياء  مدينة على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة ( 15) خريطة

  2018 لعامبعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (15جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر : 

حياء شمال شرق المدينة  ا عمل لتوفر لقمة العيش , ونشير هنا الى حداثةترك الدراسة والبحث عن 

وفقر سكانها وإذ انها ادخلت حديثا ضمن حدود بلدية المدينة وعجز الخدمات فيها وانها ذات نشأة 

 ريفية سابقا مثل حي جرف الملح و الحكيم و العبور .
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 مؤشرات الحالة الزواجية –5

تعكس دراسة المؤشرات للحالة الزواجية للسكان الظروف االقتصادية و االجتماعية لهم ,          

إذ إن االستمرار بالتعليم حتى مراحله الجامعية والتكاليف المادية للزواج عامالن يؤديان الى تأخير 

لطالق سن الزواج واالقبال عليه فضال عن التبعات المالية بعد الزواج قد تكون عوامل مسببة ل

  -لذلك فأن دراسة مؤشرات الحالة الزواجية تطلبت دراسة عناصرها الثالثة بالشكل االتي :

 نسبة الزواج -أ

إن الزواج يحقق االستقرار النفسي والعاطفي لألفراد المتزوجين مما يعكس جودة حياتهم 

حياة , ومن خالل مقارنة بغير المتزوجين بعد عمر الطفولة , ولذلك أعتمد كمؤشر لقياس نوعية ال

من مجموع السكان في سن الزواج %( 37.55لمتزوجين )لالمعدل العام الدراسة الميدانية تبين ان 

 -كالتالي : ثالث مستوياتأمكن رسم انماط الجودة وفق المعدل العام , و وفقا لتباين 

 المستوى االول ) احياء مرتفعة الجودة ( -أ 

- 50.92تراوحت بين )و تضمن هذا المستوى االحياء التي ارتفعت فيها نسبة الزواج         

( , 16) الصمود , العبور, القادسية , الفاروق, السراي ( , جدول ) بأحياء(% , تمثل 41.99

(  43.46,  44.89 , 45.56,  46.40,  50.92( , بلغت نسب المتزوجين فيها )16) خريطة

( 15,74 ,19,55, 21,33,  23,57,  35,61% على التوالي , وبدرجات انحراف معيارية )

 . على التوالي ( 5,  4,  4,  2,  1على التوالي , وبذلك شغلت الرتب )  للمدينةالمعدل العام عن 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب       

(% , كل من حي 33.05 - 41.98نسبتها بين )ضم عشرة احياء سكنية تراوحت        

)اليرموك الثانية , شفته , النصر والجهاد , الصناعي , الحصري , جرف الملح , التحرير , 

النسب ضمن هذا المستوى من نصيب حي اليرموك الثانية  ىارس , ميسلون( اعلالمصطفى , الف

ميسلون , وادناها حي  للمدينةالمعدل العام ( عن 11,24%( , وبانحراف معياري )41.77بلغت )

 . للمدينةالمعدل العام ( عن -5,59معياري ) وبانحراف%( , 35.45)بنسبة 

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة(  -ت 

( % ,  24.11-33.04بين ) تراوحتوالمستوى  هذا انخفضت نسبة المتزوجين في احياء       

 32.99)بنسب متضمنا كل من حي ) المفرق, المعلمين , الوفاء , الحكيم , اليرموك االولى ( , 

            (% على التوالي , وانحرفت معياريات بدرجات  24.13,  25.84, 30.78  ,27.75 , 

, وانخفاض  للمدينةالمعدل العام ( عن 35,74- , -31,19, 03 ,18-,  -26,10, 12,14-)

المستوى االقتصادي ادى الى انخفاض نسبة المتزوجين كما في احياء الحكيم واليرموك االولى , 

المعلمين و المفرق و الوفاء فكان تأخر سن الزواج فيها لالستمرار في الدراسة  ألحياءاما بالنسبة 

 هو سبب انخفاض نسبة المتزوجين فيها .
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مستويات جوده الحياة على وفق مؤشر نسبة المتزوجين بحسب احياء ( توزيع 16جدول )

 . 2018مدينة بعقوبة لعام 

 . (4, ملحق ) , الدراسة الميدانيةمن اعداد الباحثة -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 اسم الحي

عدد االفراد 

 بعمر الزواج

عدد 

 المتزوجين

نسبة 

 المتزوجين

النسبة الى 

المعدل 

 العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 13 0,67- 99,33 37.30 502 1346 حي المصطفى 1

 12 1,86 101,86 38,25 4402 11510 حي التحرير 2

 5 15,74 115,74 43,46 342 787 حي السراي 3

 1 35,61 135,61 50,92 525 1031 حي الصمود 4

 2 23,57 123,57 46,40 850 1832 حي العبور 5

 19 31,19- 68,81 25,84 46 178 حي الحكيم 6

 10 3,89 103,89 39,01 259 664 حي الحصري 7

 4 19,55 119,55 44,89 369 822 الفاروقحي  8

 3 21,33 121,33 45,56 940 2063 حي القادسية 9

 17 26,10- 73,90 27,75 605 2180 حي المعلمين 10

 16 12,14- 87,86 32,99 350 1061 حي المفرق 11

 9 5,70 105,70 39,69 227 572 حي الصناعي 12

 8 7,46 107,46 40,35 460 1140 حي النصر والجهاد 13

 18 18,03- 81,03 30,78 350 1137 حي الوفاء 14

 14 1,57- 98,43 36,96 760 2056 حي الفارس 15

 20 35,74- 64,26 24,13 1010 4186 حي اليرموك االولى 16

 6 11,24 111,24 41,77 1889 4522 حي اليرموك الثانية 17

 11 3,33 103,33 38,80 175 451 حي جرف الملح 18

 15 5,59- 94,41 35,45 195 550 حي ميسلون 19

 7 10,17 110,17 41,37 501 1211 حي شفته 20

  0 100,00 37,55 14757 39299 المعدل العام المجموع و 
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نسبة المتزوجين بحسب احياء على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة ( 16) خريطة   

   2018 لعاممدينة بعقوبة 

 

 . (16جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر :

نسبة الطالق –ب 
* 

هو انهاء عالقة الزواج بشكل شرعي و رسمي و قانوني ليأخذ كل  -:  Divorceالطالق         

طرف دوره في بناء حياة جديدة 
(1 )

ة لها ارتباطاتها و سكاني, و هو ال يعدو عن كونه ظاهرة 

الطالق رى , وفي دراسة اجريت على ظاهرة عالقاتها المكانية مع ظواهر جغرافية واجتماعية اخ

%( 40.3أظهرت ارتفاع نسبة الطالق في قضاء بعقوبة بلغت ) 2012في محافظة ديالى عام 
                                                           

مؤشر نسبة الطالق  بعالقة عكسية مع مستوى جودة الحياه االجتماعية فكلما انخفض المؤشر ارتفعت   *يرتبط

 جودة الحياه االجتماعية وبالعكس كلما ارتفع المؤشر انخفضت جودة الحياه االجتماعية .

 الوضاح دار,  1ط,  وتطبيقات واسس مبادئ االجتماعية الجغرافية,  عليوي حسين و العزيز عبد باسم(  (1

 . 375ص,  2014,  عمان,  للنشر
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ان الحضر %( لإلناث فيما يخص السك42.5للذكور و و)
(1 )

,  ومن خالل الدراسة الميدانية التي 

لطالق في المدينة بلغت لالمعدل العام اجريت على عينة من سكان مدينة بعقوبة اتضح ان 

بين احياء المدينة دفع الى تصنيفها على وفق والتباين المكاني ( , 17جدول )%( , 41.53)

 -هي : للجودة ثالث مستوياتالى  نسبتها

 المستوى االول ) احياء مرتفعة الجودة ( -أ 

(% , متضمنا 43.66-21.14انخفضت نسبة الطالق ضمن هذا المستوى تراوحت بين )        

 التحرير , , , الصناعي , اليرموك الثانية ) الصمود , القادسية , العبور , الفاروق , السراي هي

 خريطة( , 17( , جدول )شفته , جرف الملح , ميسلون , الحصري , الفارس , النصر والجهاد 

( 49,10-)(% , وبدرجة انحراف21.14حي الصمود بانخفاض نسبة الطالق ) ها( , تصدر17)

 والجهادالنصر بينما جاء حي  ,(1وبذلك احتل الرتبة ) للمدينةالمعدل العام عن 

نسبة المطلقين بحسب على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة  (17) جدول

 . 2018 لعاماحياء مدينة بعقوبة 

 .(4, ملحق ), الدراسة الميدانية من اعداد الباحثة -المصدر :

                                                           

,  1997,  1987كريم, التباين المكاني لحاالت الزواج والطالق لسكان محافظة دياالى للمادة ) منيهل ( طالل (1

 214, ص 2013, كلية التربية للعلوم االنسانية , جامعة ديالى ,  ( , رسالة ماجستير , )غير منشورة( 2012

.  

 ت

 اسم الحي

عدد االفراد 

 المتزوجين

عدد 

 المطلقين

نسبة 

 المطلقين

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 16 32.87 132.87 55.18 277 502 حي المصطفى 1

 8 7.99- 92.01 38.21 1682 4402 حي التحرير 2

 5 29.59- 70.41 29.24 100 342 حي السراي 3

 1 49,10- 50.90 21.14 111 525 حي الصمود 4

 3 39.10- 60.90 25.29 215 850 حي العبور 5

 19 83.21 183.21 76.09 35 46 حي الحكيم 6

 12 2.38- 97.62 40.54 105 259 حي الحصري 7

 4 36.05- 63.95 26.56 98 369 حي الفاروق 8

 2 42.36- 57.64 23.94 225 940 حي القادسية 9

 18 58.40 158.40 65.79 398 605 حي المعلمين 10

 17 51.35 151.35 62.86 220 350 حي المفرق 11

 7 14.09- 85.91 35.68 81 227 حي الصناعي 12

 14 6.79 106.79 44.35 204 460 حي النصر والجهاد 13

 15 25.21 125.21 52.00 182 350 حي الوفاء 14

 13 1.78- 98.22 40.79 310 760 حي الفارس 15

 20 113.60 213.60 88.71 896 1010 حي اليرموك االولى 16

 6 17.78- 82.22 34.15 645 1889 حي اليرموك الثانية 17

 10 3.68- 96.32 40 70 175 حي جرف الملح 18

 11 2.46- 97.54 40.51 79 195 حي ميسلون 19

 9 6.28- 93.72 38.92 195 501 حي شفته 20

  0 100 41.53 6128 14757 المعدل العام المجموع و 
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المعدل العام ( عن 6.79( % , ودرجة انحراف )44.35)بنسبة متأخرا على احياء هذا المستوى 

المستوى التعليمي  بعدة اسباب منهاب الطالق في احياء هذا المستوى سر انخفاض نسف, وي للمدينة

تحمال لمسؤولياتهم تجاه أسرهم و  فكلما ارتفع المستوى التعليمي للزوج او الزوجة كلما كانوا أكثر

المستوى االقتصادي كما هو تحسن  أكثر ترددا في طلب انهاء العالقة الزوجية هذا فضال عن

الى  سر ذلك في المجتمعات المحافظة فصمود و الفاروق و السراي , وقد يال  ألحياءالحال 

 ق بين االزواج  .وشيوع زواج االقارب مما يحقق من وطئه الطالالعادات والتقاليد 

 احياء مدينة ببحسنسبة المطلقين على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة  (17) خريطة

 2018 لعامبعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (17جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر :

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

الوفاء ,  (% , تمثله احياء ) 66.19 - 43.67تراوح مدى الفئة لهذا المستوى بين )            

(  , انخفضت النسبة ضمن هذا المستوى في حي الوفاء  المعلمين,  المصطفى , المفرق

, وارتفعت النسبة في حي  المعدل العام للمدينة( عن 25.21)% , بانحراف معياري (25.00)

, ويمثل هذا المستوى  المعدل العام للمدينة( عن 58.42, بانحراف معياري ) (65.79) المعلمين
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تي حالة وسط لنسب الطالق في المدينة لالنتقال من مستوى الجودة الى مستوى الالجودة لألحياء ال

 هر في المستوى الثالث.ظترتفع فيها نسب الطالق كما سي

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة( -ت 

بين  تراوحلتتراجعت جوده الحياه في احياء هذا المستوى حيث ارتفعت نسب الطالق           

,  76.09من حي )الحكيم , اليرموك االولى (, بلغت ) ويمثله( % , 88.72 – 66.20)

, وال  المعدل العام للمدينة( عن  113.60,  38.22( % , بدرجات انحراف معيارية )88.71

 , اليرموك االولى هي االحياء ذاتها التي انخفضت فيها نسبة الزواج بد من الذكر ان احياء الحكيم

لتكون ضمن المستوى الثالث واطئة الجودة بالنسبة للمتزوجين وهذا يعني ان سكان هذه االحياء 

 لهم عوامل ومسببات تدفع باتجاه انخفاض نسب الزواج وذاتها تعمل على رفع نسب المطلقين .

 نسبة الترمل –ج 

الزوج او الزوجة يؤثر بشكل سلبي على الحياة االجتماعية واالقتصادية والنفسية  وفاةان          

رفا ضاغطا وحدثا صادما ينتج عنه الكثير من االثار السلبية في حياه ظوالصحية لألسرة , إذ يمثل 

الفرد واالسرة و لذا كلما ارتفعت نسبة المترملين انخفضت جودة الحياه االجتماعية في المجتمع , 

%( من مجموع السكان في 36,12في مدينة بعقوبة بحسب عينة الدراسة بلغت نسبة المترملين )و

 -للجودة وكاالتي : ثالث مستوياتبين االحياء السكنية بحيث قسمت الى  تعمر الزواج , وتباين

 ) احياء مرتفعة الجودة (المستوى االول  -أ 

(% , يضم 29.85 - 16.57انخفضت النسبة في احياء هذه المستوى تراوحت نسبها بين )        

( , تصدر 18) خريطة( , 18( , جدول ), اليرموك االولى , الفاروق كل من حي ) الصمود

المعدل ( عن 54,14-)  %( , وبأنحراف معياري16.57)النسب االحياء حي الصمود بأدنى 

%( 29.70)بنسبة ضمن هذا المستوى  , اليرموك االولى, بينما تأخر حي  للمدينةالعام 

, ان انخفاض نسبة الترمل في احياء هذا  المعدل العام للمدينة( عن -17,78معياري ) بانحراف,

 المستوى له داللة ايجابية على استقرار الحياة الزوجية واالسرية  .

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب

(% , تضمن كل من حي 43.14 - 29.86تراوحت النسب لفئة هذا المستوى بين )        

, السراي , اليرموك الثانية,  , شفته الصناعي , النصر والجهاد , الفارس , القادسية التحرير , )

            بنسبة التحريرهذا المستوى حي  احياء تقدمه, الحصري, الوفاء ( ,  المصطفى, المعلمين

وجاء حي الوفاء متأخرا  , المعدل العام للمدينة( عن 10,69-حرف معياريا )ات( , و32.26 )

 المعدل العام للمدينة( عن 18,66حرف معياريا )اتو %( , 42.86بنسبة )

 احياء منخفضة الجودة(المستوى الثالث ) -ت 

(% , 56.43 -43.15بين ) ةتراوحمارتفعت نسبة الترمل ضمن احياء هذا المستوى        

ميسلون( نسبها  , , العبور, جرف الملح, الحكيم  متضمنا ثالثة احياء سكنية وهي )المفرق ,

 20,23( % على التوالي , انحرفت معياريا ) 56.41,  53.71,  46.47, 43.48 , 43.43)

على التوالي , لتشكل بذلك  المعدل العام للمدينة( عن  56,17,  48,69,  28,65 , 20,37, 

,  2007,  2006المستوى المتدني لنوعية جودة الحياه , وقد يرتبط ذلك بما حصل اثناء سنوات 

والتي أودت بحياة اعداداً من االزواج االبرياء من احداث ارهابية لعصابات متطرفة  2008

 . تاركين نساء ثكاالً بعدهم  
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نسبة المرملين بحسب احياء مدينة على وفق مؤشر توزيع مستويات جوده الحياة ( 18) جدول

 . 2018 لعامبعقوبة 

 .(4, ملحق ), الدراسة الميدانية من اعداد الباحثة -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 اسم الحي

عدد االفراد 

 المتزوجين

عدد 

 الترملين

نسبة 

 المترملين

النسبة الى 

المعدل 

 العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 12 15,25 115,25 41.63 209 502 حي المصطفى 1

 4 10,69- 89,31 32.26 1420 4402 حي التحرير 2

 10 6,86 106,86 38.60 132 342 حي السراي 3

 1 54,14- 45,86 16.57 87 525 حي الصمود 4

 18 28,65 128,65 46.47 395 850 العبورحي  5

 17 20,37 120,37 43.48 20 46 حي الحكيم 6

 14 7,58 117,58 42.47 110 259 حي الحصري 7

 2 23,48- 76,52 27.64 102 369 حي الفاروق 8

 8 2,18 102,18 36.91 347 940 حي القادسية 9

 13 16,22 116,22 41.98 254 605 حي المعلمين 10

 16 20,23 120,23 43.43 152 350 حي المفرق 11

 5 9,75- 90,25 32.60 74 227 حي الصناعي 12

 6 0,2- 90,28 32.61 150 460 حي النصر والجهاد 13

 15 18,66 118,66 42.86 150 350 حي الوفاء 14

 8 0,2- 99,80 36.05 274 760 حي الفارس 15

 3 17,78- 82,22 29.70 300 1010 حي اليرموك االولى 16

 11 11,37 111,37 40.23 760 1889 حي اليرموك الثانية 17

 19 48,69 148,69 53.71 94 175 حي جرف الملح 18

 20 56,17 156,17 56.41 110 195 حي ميسلون 19

 9 5,53 105,53 38.12 191 501 حي شفته 20

  0.01 100.01 36,12 5331 14757 المجموع والمعدل العام  



 الثاني : جودة الحياة االجتماعية في مدينة بعقوبة الفصل

 

53 
 

نسبة المرملين بحسب احياء مدينة على وفق مؤشر وزيع مستويات جوده الحياة ت( 18) خريطة

 . 2018 لعامبعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (18جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر :    
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االجتماعية في مدينة  المؤشرات الذاتية لجودة الحياة -المبحث الثاني :

 بعقوبة

ن دراسة المؤشرات االجتماعية الذاتية المتمثلة ب الرضا عن عدد االطفال , الرضا عن إ        

العالقة باألسرة , عن المجتمع الذي تعيش فيه , عن االهداف , عن االصدقاء , يرسم الصورة 

ت النهائية لجودة الحياه االجتماعية من خالل المقارنة بين النتائج التي تم التوصل اليها في المؤشرا

االنماط المكانية لها , وهنا  خريطةالذاتية مع نتائج المؤشرات الموضوعية , إذ تمكننا من رسم 

 -: االتياستدعت متطلبات الدراسة لدراسة المؤشرات الذاتية الخمس بالشكل 

 الرضا عن عدد االطفال  -1

ماعية التي تقيس ان رضا أفراد العينة عن عدد اطفالهم يعد من المؤشرات الذاتية االجت       

نوعيه الحياة االجتماعية , ويعد  هذا المؤشر انعكاسا لثقافة االبويين  ومستواهم التعليمي الذي ينتج 

عنه  الرغبة في تنظيم االسرة وتحديد عدد االطفال و سجل هذا المؤشر معدال عاما في مدينة 

من حي سكني ألخر وعليه  ( ومنه يتضح ان هناك تباينا19جدول )%( , 60.79بعقوبة بنسبة )

 -للجودة كاالتي : ثالث مستوياتيمكن تنميط االحياء  السكنية الى 

 (ضا العال  المستوى االول ) احياء الر -أ 

( % , ضم سته احياء  69.14  - 89.24ارتفعت فيه نسب رضا السكان متراوحة بين )         

( , 19الجهاد , شفته , الفارس ( , جدول )سكنية كل من ) الوفاء , المصطفى , الفاروق ,النصر و

%( , وبدرجة 89.24)النسب (, تصدر حي الوفاء احياء مدينة بعقوبة مسجال اعلى 19خريطة )

( , وانخفضت 1, وبذلك احتل الرتبة ) للمدينةالمعدل العام ( عن 46.80انحراف معياري بلغت )

النسب سجلت ادناها ضمن هذا المستوى من جودة الحياه االجتماعية الذاتية في حي الفارس 

  .(13.88) للمدينةالمعدل العام %( وبانحراف معياري عن 69.23)

 (النسبة العامةالمستوى الثاني ) احياء الرضا  -ب 

( %  49.03 - 69.13تراوحت نسب درجات الرضا لسكان احياء هذا المستوى بين )          

متضمن كل من حي )المفرق , التحرير , اليرموك االولى , المعلمين , السراي , الصناعي , 

 وبانحراف%( ,  63.85على مستوى المدينة بنسبه ) (7) الصمود ( احتل  حي المفرق الرتبة

, بينما جاء حي الصمود متأخرا ضمن هذا المستوى  للمدينةالمعدل العام ( عن 5.03معياري )

 .(-18.85( وانحراف معياري بدرجة )49.33( على مستوى المدينة بنسبته )13ومحتال الرتبة )

 المستوى الثالث ) احياء الرضا المنخفض ( -ت 

 – 49.02تراوحت بين )التي  ذات النسب المنخفضة باألحياءتمثل هذا المستوى 

(% , يشمل احياء ) اليرموك الثانية , الحصري , القادسية , الحكيم , جرف الملح , 28.92

المدينة , بنسبة ( على مستوى 14ميسلون , العبور( , احتل حي اليرموك الثانية الرتبة )

ال ( حي العبور مسج20بينما جاء بالرتبة )(  -32.14%( , وبانحراف معياري )41.25)

ويعزى ذلك الى ارتفاع نسبة صغار , (-52.42)  ( وانحرف معياريا28.93ادنى النسب )

 .في وقت الحصول على عمل ليس بالشيء اليسير (19معظمها كما اشرنا جدول ) السن في
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سب درجه الرضا عن عدد االطفال بحعلى وفق مؤشر توزيع مستويات الجودة (  19)  جدول

 2018 لعامبعقوبة  ةاحياء مدين

 

 ( .8من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

النسبة 

 المئوية

النسبة 

 للمتوسط

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 2 46.01 146.01 88.76 158 178 حي المصطفى 1

 8 6.25 106.25 64.59 509 788 حي التحرير 2

 11 4.02 104.02 63.24 43 68 حي السراي 3

 13 18.85- 81.15 49.33 37 75 حي الصمود 4

 20 52.42- 47.58 28.93 35 121 حي العبور 5

 17 41.26- 58.74 35.71 5 14 حي الحكيم 6

 15 33.25- 66.75 40.58 28 69 حي الحصري 7

 3 40.99 140.99 85.71 84 98 حي الفاروق 8

 16 38.75- 61.25 37.23 70 188 حي القادسية 9

 10 3.26 103.26 62.77 145 231 حي المعلمين 10

 7 5.03 105.03 63.85 83 130 حي المفرق 11

 12 2.33- 97.67 59.38 38 64 حي الصناعي 12

 4 25.97 125.97 76.58 85 111 النصر الجهاد 13

 1 46.80 146.80 89.24 141 158 حي الوفاء 14

 6 13.88 113.88 69.23 99 143 حي الفارس 15

 9 7.58 107.58 65.40 327 500 حي اليرموك  االولى 16

 14 32.14- 67.86 41.25 191 463 حي اليرموك الثانية 17

 18 43.92- 56.08 34.09 15 44 حي جرف الملح 18

 19 52.15- 47.85 29.09 16 55 حي ميسلون 19

 5 20.96 120.96 73.53 100 136 شفته 20

  0 100 60.79 2209 3634 المجموع والمعدل العام  
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سب درجه الرضا عن عدد االطفال بحعلى وفق مؤشر توزيع مستويات الجودة  (19) خريطة

 2018 لعاماحياء مدينه بعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (19جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر :

 العالقة باألسرةالرضا عن   -2

شخصية االنسانية ألبنائها بشكل تمثل االسرة المنظمة االجتماعية االولى التي تشكل بنية ال         

اشر أو غير مباشر , والمسؤولة شرعيا وقانونيا واجتماعيا عن اشباع حاجاتهم االساسية بم

والثانوية , وطبيعة العالقات االسرية ونمط الحياة الروحية والخلقية التي تسود االسرة وتعطي 

شخصية أسرية عامة حيث تكون أسرة سعيدة , أسرة قلقة , أسرة مترابطة , أسرة متصدعة 

وهكذا 
(1)

, وبذلك فأن درجات الرضا عن العالقات االسرية تعبر عن درجة معينة من السعادة  

رضا سكان مجتمع العينة لبلغ المعدل العام الفردية ويظهر بذلك تأثيرها على جودة الحياة , وقد 

                                                           

بيومي خليل , سيكولوجية العالقات األسرية , دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ,  محمد محمد  (1)

 16-14, ص 2000القاهرة , 
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من حي ألخر بحيث رسمت صوره تباينها  وتباينت هذه النسب ,  %(82.50في مدينة بعقوبة )

 -الجغرافي وفق ثالث مستويات :

 (الرضا العال  المستوى االول ) احياء  -أ 

 - 95.59ضم هذا المستوى اربعه احياء سكنية ارتفعت نسب رضا سكانها تراوحت بين )         

( , 20( % متضمن احياء )شفته , الوفاء , الفارس , اليرموك األولى ( , جدول ) 87.13

( بنسبته 1تقدم حي شفته احياء مدينة بعقوبة بأعلى النسب محتال الرتبة )( , 20) خريطة

, بينما احتل حي اليرموك  للمدينةالمعدل العام ( عن 15.86%( , وبانحراف معياري )95.59)

المعدل ( عن 6.18%( وانحراف معياري )87.60( على مستوى المدينة بنسبه )4االولى الرتبة )

ألعراف  ا ًد األسرة وتماسكها االجتماعي تبع, ولعل ذلك يرتبط بمدى انسجام افرا للمدينةالعام 

 االسر و صالت القرابة و المصاهرات القائمة بينها . 

الرضا عن العالقة باألسرة  على وفق مؤشر درجه الجودة مستويات توزيع (20) جدول

2018 لعامبحسب احياء مدينة بعقوبة   

(8الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق )من اعداد  -المصدر :  

 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

النسبة 

 المئوية

 ةالنسب

 للمتوسط

 االنحراف

بةالرت المعياري  

 9 0.10 100.10 82.58 147 178 حي المصطفى 1

 11 2.02- 97.98 80.83 637 788 حي التحرير 2

 10 0.18- 99.82 82.35 56 68 حي السراي 3

 8 1.82 101.82 84.00 63 75 حي الصمود 4

 18 12.85- 87.15 71.90 87 121 حي العبور 5

 19 13.43- 86.57 71.42 10 14 حي الحكيم 6

 13 5.14- 94.86 78.26 54 69 حي الحصري 7

 7 3.89 103.89 85.71 84 98 حي الفاروق 8

 20 14.90- 85.10 70.21 132 188 حي القادسية 9

 6 4.41 104.41 86.14 199 231 حي المعلمين 10

 12 3.96- 96.04 79.23 103 130 حي المفرق 11

 17 9.09- 90.91 75.00 48 64 حي الصناعي 12

 5 4.83 104.83 86.49 96 111 النصر الجهاد 13

 2 15.07 115.07 94.94 150 158 حي الوفاء 14

 3 11.89 111.89 92.31 132 143 حي الفارس 15

 4 6.18 106.18 87.60 438 500 حي اليرموك  االولى 16

 16 6.80- 93.20 76.89 356 463 حي اليرموك الثانية 17

 14 6.34- 93.66 77.27 34 44 حي جرف الملح 18

 15 7.44- 92.56 76.36 42 55 حي ميسلون 19

 1 15.86 115.86 95.59 130 136 شفته 20

  0 100 82.50 2998 3634  المجموع والمعدل العام 
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 (المعدل العام المستوى الثاني ) احياء الرضا  -ب 

(% , متمثلة 78.66 – 87.12ضم ثمانية احياء سكنية تراوحت نسب رضا سكانها بين )        

بكل من حي ) النصر والجهاد , المعلمين , الفاروق , الصمود , المصطفى , السراي , التحرير , 

( وانحرف 86.49( على مستوى المدينة بنسبة )5المفرق( , جاء حي النصر والجهاد بالرتبة )

ضمن هذا المستوى  متأخراً , بينما جاء حي المفرق  للمدينةالمعدل العام ( عن 4.83معياريا )

( , عن -3.96( , وانحرف معياريا )79.23( على مستوى المدينة بنسبة )12ليحتل الرتبة )

  للمدينةالمعدل العام 

الرضا عن العالقة باألسرة  درجهعلى وفق مؤشر  الجودة مستويات توزيع( 20) خريطة

 2018 لعامسب احياء مدينة بعقوبة بح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .20جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر :

  المستوى الثالث ) احياء الرضا المنخفض( -ت 

(% , ليتضمن 70.19 – 78.65ب درجات الرضا متراوحة بين )انخفضت فيه نس      

,  الحكيماحياء سكنية متمثلة بكل من حي )الحصري , جرف الملح , ميسلون , العبور ,  ثمانية 

( , وبانحراف معياري 78.26)بنسبة (13) بالرتبة الحصري حي جاء( ,  القادسية,  الصناعي
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( على مستوى المدينة 20, بينما جاء حي القادسية بالرتبة ) المعدل العام للمدينة( عن -5.14)

 وقد  , المعدل العام للمدينة( عن -14.90( , وبانحراف معياري )70.21)النسب  مسجال ادنى

 أو كبير افرادها عدد حيث االسرة بحجم لألسرة العالقة عن الرضا من المستوى هذا يرتبط

 .منخفضا  لبعضها يكون والثقافي والمعاشي االقتصادي المستوى

وحقيقة القول ان أحياء هذا المستوى وان دخلت ضمن المستوى المنخفض إال ان نسب رضا  

%( حيث ادنى نسبة سجلت في حي القادسية 50االفراد فيها عن عالقتهم باسرهم قد ازدادت عن )

%( وهذا مؤشر ايجابي لجودة الحياة االسرية في المدينة وقوة ترابط أفراد االسر في 70بلغت )

 عموما ,أي ان المدينة لم تبلغ مستوى التفكك االسري في االطار العام للمدينة . المدينة

 الرضا عن المجتمع  -3
إن المجتمع مجموعه  من االفراد تربطهم شبكة من العالقات الثقافية واالجتماعية لتشكل          

مجتمعا بشريا , ودرجة رضا االفراد عن المجتمع الذي يعيشون فيه تعكس حالة من االستقرار 

 النفسي والمجتمعي , ومن هنا يظهر جليا الدور الذي يلعبه مؤشر الرضا عن المجتمع في جودة

الراضين عن المجتمع في مدينة بعقوبة  للسكانبلغ المعدل العام الحياة االجتماعية , وقد 

كاالتي  ثالث مستوياتبحيث امكن تنميط االحياء السكنية الى  وتباينت هذه النسب ( , 36.60)

:- 

 (الرضا العال  المستوى االول ) احياء   -أ 

(% , 42.45 – 55.70بين ) لتكونارتفعت نسب درجات رضا السكان عن هذا المؤشر     

ليشمل سبعة احياء سكنية هي ) الوفاء , المصطفى , شفته , الفارس , النصر والجهاد , الفاروق 

%( 55.70( , يتصدر حي الوفاء احياء المدينة بنسبة )21) خريطة( , 21, المعلمين( , جدول )

( ,  بينما شغل 1وهو بذلك شغل الرتبة ) للمدينةالمعدل العام ( عن 52.18معياري ) , وبانحراف

المعدل ( عن 17.10%( , وانحراف معياري بدرجة )42.86)بنسبة ( 7حي المعلمين الرتبة )

, ان بعض احياء هذا المستوى تعد احياء النواه االولى كالوفاء و النصر والجهاد و  للمدينةالعام 

الفاروق  تربطهم اواصر الجيرة القديمة , وفي االحياء االخرى تربطهم صالت القرابة  

 واالنتماءات العشائرية و االنسجام في االعراف والتقاليد االجتماعية الحسنة .

 (المعدل العام  الرضا ءاحيا)  الثاني المستوى -ب 

(% , 29.19 – 42.44ضم خمسة احياء سكنية تراوحت نسب درجات رضاهم بين )       

متضمنا كل من حي )السراي , التحرير , الصمود , المفرق , اليرموك االولى ( ارتفعت النسب 

المعدل عن ( 12.50( , وانحراف معياري )41.18ضمن هذا المستوى في حي السراي بنسبة )

%( , وبانحراف 30.80, وانخفضت النسب في حي اليرموك االولى بنسبة ) للمدينةالعام 

إذ المعدل العام , واحتلت هذه االحياء مستوى الرضا  للمدينةالمعدل العام ( عن 15.85معياري )

ت سكنية على الريف ومن المدن المجاورة وتضم مجمعابعضها استوعب السكان القادمين من 

 . كما في حي التحرير و اليرموك االولى مارات تقطنها اسر من بيئات مختلفةشكل ع

 المستولى الثالث ) احياء الرضا المنخفض( -ت 

             (% , تمثله كل من حي 15.93 – 29.18انخفضت درجات الرضا فيه تراوحت بين )        

 (يم , العبور , القادسية , الحصريالحك) اليرموك الثانية , ميسلون , جرف الملح , الصناعي , 

( -26.83( وانحراف معياري )26.78,تصدر حي اليرموك الثانية احياء هذا المستوى بنسبه )

( 15.94)النسب ( وسجل حي الحصري اقل 13,وبذلك شغل الرتبة ) المعدل العام للمدينةعن 

( , ان معظم 20وبذلك شغل الرتبة ) المعدل العام للمدينة( عن -56.45وانحراف معياري )

احياء هذا المستوى تقع في اطراف مدينة بعقوبة وغالبية سكانها خليط قادم من مختلف ارياف 
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المحافظة ومدنها ومن مختلف شرائح المجتمع ومستوياته االقتصادية وانحداراته الثقافية مما 

ما تظهر التطرفات الدينية والعشائرية يجعل شعورهم بالعالقة مع مجتمعهم البيئي اقل قوة وغالبا 

 وث طارئ معين بين السكان .دعند ح

 احياء بحسب المجتمع عن الرضا على وفق مؤشر درجه الجودة مستويات توزيع( 21) جدول

 .2018 لعام بعقوبة مدينة

 ( .8من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 العينة اسم الحي ت

عدد  

 االجابات

النسبة 

 المئوية

 ةالنسب

 للمتوسط

 االنحراف

 بةالرت المعياري

 2 48.88 88 .148 54.49 97 178 حي المصطفى 1

 9 10.60 110.60 40.48 319 788 حي التحرير 2

 8 12.50 112.50 41.18 28 68 حي السراي 3

 10 5.28- 94.72 34.67 26 75 حي الصمود 4

 18 43.55- 56.45 20.66 25 121 حي العبور 5

 17 41.45- 58.55 21.43 3 14 حي الحكيم 6

 20 56.45- 43.55 15.94 11 69 حي الحصري 7

 6 22.67 122.67 44.90 44 98 حي الفاروق 8

 19 47.68- 52.32 19.15 36 188 حي القادسية 9

 7 17.10 117.10 42.86 99 231 حي المعلمين 10

 11 13.83- 86.17 31.54 41 130 حي المفرق 11

 16 40.23- 59.77 21.88 14 64 حي الصناعي 12

 5 35.38 135.38 49.55 55 111 النصر الجهاد 13

 1 52.18 152.18 55.70 88 158 حي الوفاء 14

 4 31.83 131.83 48.25 69 143 حي الفارس 15

 12 15.85- 84.15 30.80 154 500 حي اليرموك  االولى 16

 13 26.83- 73.17 26.78 124 463 حي اليرموك الثانية 17

 15 31.69- 68.31 25.00 11 44 حي جرف الملح 18

 14 30.46- 69.54 25.45 14 55 حي ميسلون 19

 3 44.64 144.64 52.94 72 136 شفتهحي  20

  0 100 36.60 1330 3634 المجموع والمعدل العام  
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 بحسب المجتمع عن الرضا درجهعلى وفق مؤشر  الجودة مستويات توزيع( 21) خريطة

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء

 

 . (21جدول ) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات -المصدر :

 الرضا عن االهداف التي يسعها الفرد لتحقيقها في حياته – 4

ان االهداف هي الغايات التي يسعى االنسان لتحقيقها ويعود االمر عليه بالسعادة والنظرة 

االيجابية للحياة و شعوره بقيمته كفرد , وكلما وضع الفرد اهدافا واضحة في الحياة فأنه يكون 

جتماعية اقرب الى تحقيق السعادة في الحياة , ولذا اعتمد هذا المؤشر لقياس جودة الحياه الذاتية اال

قسمت  النسب على وفق تباين هذه (% , و 38.44درجات رضا السكان )بلغ المعدل العام , وقد 

 -: ثالث مستوياتاحياء المدينة الى 

 (الرضا العال  المستوى االول ) احياء  -أ 

(% , تمثله كل من حي ) الوفاء , الفارس , 44.43 - 59 .49بلغت فيه النسب بين )       

,  (22) خريطة( , 22) جدول والجهاد , المصطفى , المعلمين , الفاروق  , التحرير( ,النصر 

%( ودرجة انحراف معياري 59.49حي الوفاء احتل الرتبة االولى مسجال اعلى نسبه )
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ة على مستوى بالرتبة السابع ,بينما جاء حي , التحرير المعدل العام للمدينة.عن ( 54.76)

 . المعدل العام للمدينة عن( 18,52) معياري انحراف %(ودرجة 45.56المدينة بنسبه )

االهداف التي   عن الرضا درجهعلى وفق مؤشر  الجودة مستويات توزيع( 22) جدول

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء يسعها الفرد لتحقيقها في حياته بحسب

 ( .8) ملحق,  الميدانية الدراسة, الباحثة اعداد من -: المصدر 

 (المعدل العام  الرضا احياء)  الثاني المستوى  -ب  

(% , ليشنمل 29.36 - 44.42ضم هذا المستوى ستة احياء سكنية تراوحنت نسنبها بنين )         

تصندر احيناء هنذا المسنتوى ته , المفرق , اليرموك األولى ( كل من حي )السراي , الصمود , شف

ما جاء , بين للمدينةالمعدل العام  (عن10.94%( وانحراف معياري )42.65حي السراي بنسبة )

%( , وانحنراف 31.00( بنسنبة )12لمسنتوى بالرتبنة ) حي اليرموك االولنى متنأخراً ضنمن هنذا

 . المعدل العام للمدينة ( عن-19.35معياري )

 

 (المنخفض الرضا احياء)  الثالث ىالمستو  -ت 

(% متضمنا احياء )جرف 14.29 – 29.35بين ) لتتراوحانخفضت النسب في احيائه         

الملح , اليرموك الثانية , الصناعي , الحصري , ميسلون , العبور , القادسية , الحكيم (, تصدر 

     المعدل  عن( -29.06) معياري ( , وانحراف27.27احياء هذه الفئة حي جرف الملح بنسبة )

 

 العينة اسم الحي ت

عدد 

 االجابات

النسبة 

 المئوية

النسبة 

 للمتوسط

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 4 41.75 141.75 54.49 97 178 حي المصطفى 1

 7 18.52 118.52 45.56 359 788 حي التحرير 2

 8 10.94 110.94 42.65 29 68 حي السراي 3

 9 6.35- 93.65 36.00 27 75 حي الصمود 4

 18 50.55- 49.45 19.01 23 121 حي العبور 5

 20 62.84- 37.16 14.29 2 14 حي الحكيم 6

 16 43.45- 56.55 21.74 15 69 حي الحصري 7

 6 19.45 119.45 45.92 45 98 حي الفاروق 8

 19 51.57- 48.43 18.62 35 188 حي القادسية 9

 5 28.38 128.38 49.35 114 231 حي المعلمين 10

 11 7.96- 92.04 35.38 46 130 حي المفرق 11

 15 34.96- 65.04 25.00 16 64 حي الصناعي 12

 3 45.31 145.31 55.86 62 111 النصر الجهاد 13

 1 54.76 154.76 59.49 94 158 حي الوفاء 14

 2 47.35 147.35 56.64 81 143 حي الفارس 15

 12 19.35- 80.65 31.00 155 500 حي اليرموك  االولى 16

 14 29.20- 70.80 27.21 126 463 حي اليرموك الثانية 17

 13 29.06- 70.94 27.27 12 44 حي جرف الملح 18

 17 47.97- 52.03 20 11 55 حي ميسلون 19

 10 8.19- 91.81 35.29 48 136 شفتهحي  20

  0 100.01 38.44 1397 3634 المجموع والمعدل العام  
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    معياري وانحراف%(14.29) بنسبته( 20) بالرتبة الحكيم حي جاء بينما,  للمدينةالعام 

 .  للمدينةالمعدل العام  عن( - 62.84)

 يسعها التي االهداف عن الرضا درجهعلى وفق مؤشر  الجودة مستويات توزيع( 22) خريطة

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب حياته في لتحقيقها الفرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (22جدول ) بياناتمن عمل الباحثة, باالعتماد على  -المصدر :

 الرضا عن االصدقاء – 5

تتسم الحياه العصرية بكثرة االعباء الشخصية واالسرية والمجتمعية الملقاة على االنسان ,            

لترفيه النفسي وقضاء اوقاتا لضغوطا نفسية ولذلك فأن الصديق يمثل بابا أخر من  فتتكون نتيجتها

ممتعة تولد شعورا بالسعادة 
(1)

ولذلك فأنه اعتمد كمؤشر يعبر عن باب السعادة التي يشعر بها ,  

درجات الرضا عن بلغ المعدل العام الفرد من خالل رضاه عن اصدقاءه وعالقاتهم به , وقد 

المعدل للجودة وفقا لتباين  ثالث مستويات%( , وقسمت احياء مدينة بعقوبة الى 50.44االصدقاء )

 وكاالتي :_العام 

                                                           
    (1) نحو الصداقة )دراسة ميدانية  ارتياد الطلبة لمواقع االنترنت الالجتماعيه و عالقته بأتجاههمصفوان سلمان قسام ,( 1)

   . 111, ص  2013لطلبة جامعة دمشق( , رساله ماجستير منشورة , كلية االداب والعلوم االنسانية , جامعة دمشق , 
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 (الرضا العال  ى االول ) احياء المستو -أ 

(% , وهي كل من 55.77 - 67.42ضم سبعة احياء سكنية سجلت نسبا مرتفعة تراوحت بين )

( 23) جدول حي )المصطفى , الفارس , النصر والجهاد , الوفاء , الفاروق , شفته , المعلمين( ,

%( ودرجة انحراف  67.42, حي المصطفى احتل الرتبة االولى بنسبة ) (23) خريطة, 

,بينما جاء حي المعلمين بالرتبة السابعة على مستوى  للمدينةالمعدل العام ( عن 33.66معياري )

 . للمدينةالمعدل العام  عن( 12.43) معياري انحراف ودرجة %(56.71المدينة بنسبه )

 احياء الرضا عن االصدقاء بحسب على وفق مؤشر درجه الجودة مستويات توزيع (23) جدول

 2018 لعام بعقوبة مدينة

 ( .8من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر : 

 (المعدل العام  الرضا احياء)  الثاني المستوى -ب  

(% , ليشمل سته احياء سكنية كل من )السراي , 44.11 - 55.76تراوحت نسبها بين )         

تصدر احياء هذا المستوى حي  التحرير, الصمود , العبور , المفرق , اليرموك األولى (  ,

, بينما جاء حي  المعدل العام للمدينة (عن10.79%( وانحراف معياري ) 55.88السراي بنسبة )

المعدل العام  (عن-8.41%( وانحراف معياري ) 46.20( بنسبة )13اليرموك االولى بالرتبة )

 للمدينة.

 

 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد  

 االجابات

النسبة 

 المئوية

النسبة 

 للمتوسط

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 1 33.66 133.66 67.42 120 178 حي المصطفى 1

 9 8.19 108.19 54.57 430 788 حي التحرير 2

 8 10.79 110.79 55.88 38 68 حي السراي 3

 10 0.45 100.45 50.67 38 75 حي الصمود 4

 11 3.33- 96.67 48.76 59 121 حي العبور 5

 18 29.20- 80 .70 35.71 5 14 حي الحكيم 6

 19 33.92- 66.08 33.33 23 69 حي الحصري 7

 5 19.35 119.35 60.20 59 98 حي الفاروق 8

 20 35.67- 64.33 32.45 61 188 حي القادسية 9

 7 12.43 112.43 56.71 131 231 حي المعلمين 10

 12 5.45- 94.55 47.69 62 130 حي المفرق 11

 17 28.75- 71.25 35.94 23 64 حي الصناعي 12

 3 23.24 123.24 62.16 69 111 النصر الجهاد 13

 4 21.71 121.71 61.39 97 158 حي الوفاء 14

 2 26.16 126.16 63.64 91 143 حي الفارس 15

 13 8.41- 91.59 46.20 231 500 االولىحي اليرموك   16

 14 22.92- 77.08 38.88 180 463 حي اليرموك الثانية 17

 16 27.91- 72.09 36.36 16 44 حي جرف الملح 18

 15 24.31- 75.69 38.18 21 55 حي ميسلون 19

 6 15.16 115.16 58.09 79 136 شفتهحي  20

  0 100 50.44 1833 3634 المجموع والمعدل العام  
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 (المنخفض الرضا احياء)  الثالث المستوى -ت 

(% وضم سبعة  احياء 32.45 –44.10بين ) خفضت فيه درجات رضا السكان وكانتان        

, تصدر  صناعي , الحكيم, الحصري , القادسية( )اليرموك الثانية , ميسلون , جرف الملح , ال

 معياري ( , وانحراف38.88( بنسبة )14احياء هذه الفئة حي اليرموك الثانية وبالرتبة )

 32.45( بنسبته )20, بينما جاء حي القادسية بالرتبة )  م للمدينةالمعدل العا عن( -22.92)

 . المعدل العام للمدينة عن( -35.67) معياري %(وانحراف

 عن االصدقاء بحسب  الرضا درجهعلى وفق مؤشر  الجودة مستويات توزيع( 23) خريطة

  2018 لعام بعقوبة مدينة احياء

 

 . (23على بيانات جدول )باالعتماد , الباحثة عملمن  -المصدر :
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 يةجتماعاال للمؤشرات االرتباطية العالقات تحليل -المبحث الثالث :

احياء  في االجتماعية الحياة جوده مستويات وتقييم والذاتية الموضوعية

 2018لعام بعقوبة  مدينة

 و الذاتية الموضوعيةاالجتماعية تحليل العالقات االرتباطية للمؤشرات  -اوال :

 تحليل العالقات االرتباطية للمؤشرات الموضوعية – 1 

التي تناولتها الدراسة و من خالل تحليل العالقات االرتباطية للمؤشرات الموضوعية        

  -:ظهرت العالقات األتية رسون باستخدام معامل ارتباط بي

ات )نسبة مؤشرحجم االسرة بعالقات ارتباط موجبة قوية ومتوسطة مع كل من ال مؤشرارتبط  -أ 

( لكل منها على التوالي 0.69,  0.90صغار السن , نسبة المتزوجين ( بلغت درجات ارتباطها )

( , كما ارتبط بعالقه عكسيه قويه مع 24( لكل منها , جدول )0.00)p- value  قيمة, وبلغت 

ضح يت( ,24جدول )( , 0.00( عن مستوى معنويه )0.81نسبة المطلقين بلغت درجتها ) مؤشر

أنه كلما ارتفعت نسبة المتزوجين كلما ارتفعت معدالت االنجاب وبالتالي ان الزيادة في صغار 

السن تؤدي الى زيادة عدد افراد االسرة , وكلما ارتفعت نسبة الطالق توقفت نسبة االنجاب 

 وبالتالي ينخفض عدد افراد االسرة ويقل عدد صغار السن مع مرور الوقت )العمر( .

ات ) حجم االسرة , نسبة مؤشرارتبط مؤشر نسبة صغار السن بعالقه طردية قوية مع  -ب   

( مما 0.00)p-value  قيمة( , وبلغت 0.68,  0.90المتزوجين ( بلغت درجتها االرتباطية )

يدعم معنوية االرتباط وقوته , في بينما ارتبط بعالقه عكسية متوسطة مع مؤشر نسبه الطالق 

  p- value   قيمة( , وما يدعم صدق وجود االرتباط ومعنويته -0.86باط )بلغت درجة االرت

 افراد , مما الشك فيه ان ارتفاع نسبة صغار السن يؤدي الى زياده عدد (0.00)التي بلغت 

 االسرة وذلك يحدث في حالة ارتفاع نسبة المتزوجين وانخفاض نسبة الطالق .

نسبة االمية بعالقه  مؤشرارتبط مؤشر نسبة ارباب االسر الحاصلين على شهادات عليا مع  - ت

( مما يدعم 0.00)p-value  قيمة( , وبلغت 0.62عكسية متوسطة بلغت درجتها االرتباطية )

من ذوي  الشهادات العليا  اربابها فيها صدق االرتباط وقوته, مما الشك فيه ان االسر التي تكون

 تنعدم فيها نسبة االمية . تكاد 

ارتبط مؤشر نسبة االمية بعالقه طردية ضعيفة مع مؤشر نسبه المترملين بلغت درجة  -5

التي بلغت   p- value   قيمةما يدعم صدق وجود االرتباط ومعنويته م( , و0.47االرتباط )

 رمل الحد الزوجين ترتفع فيها نسبة االمية., وهذا يدل ان األسر التي فيها الت (0.03)

ات ) حجم االسرة مؤشرنسبة المتزوجين بعالقات ارتباط موجبة متوسطة مع  مؤشرارتبط  – ث

( , وما يدعم صدق وجود االرتباط 0.68,  0.69, نسبة صغار السن ( بلغت درجات االرتباط )

نسبة المطلقين  مؤشر, وبعالقة سالبة  قوية مع  (0.00)التي بلغت   p- value   قيمةومعنويته 

( لتدعم صدق وجود ومعنوية 0.00)p-value  قيمة( , وبلغت 0.82بلغت درجته االرتباط )

 االرتباط 

ات )حجم االسرة , نسبة صغار مؤشرنسبة المطلقين  وبعالقة سالبة قوية مع  مؤشرارتبط  –ح 

( على التوالي و  -0.82,  -0.86,  - 0.81باط ) السن  , نسبة المتزوجين( بلغت درجات االرت

( لتدعم صدق وجود ومعنوية 0.00التي بلغت ) p-value  قيمةمما يدعم صدق االرتباط 

 االرتباط على التوالي .
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 ة في مدينة بعقوبةالموضوعي االجتماعية رتباط بيرسون بين المؤشراتعامل ام (24) جدول

2018لعام   

.SPSS باالعتماد على برنامج   من اعداد الباحثةالمصدر :    

 *P- VALU المعنوية لمستوى االدنى الحد وهو( 0.05) قيمتها تبلغ التي بيرسون ارتباط معامل قيمة 

اتمؤشرال بين ارتباطية عالقات وجود عدم يعني فذلك الحد هذا تجاوزت اذا  

 موجبة عالقات كانت االمية ونسبة المترملين نسبة بمؤشري ارتباط عالقه ظهرت كما  - خ

 صدق لتؤكد( 0.03) معنوية مستوى عند( , 0.47) بينهما االرتباط درجة بلغت ضعيفة طردية

 يواجهون االرامل من نسبة ان االرتباطية العالقة هذه تفسير في القول ونستطيع,  االرتباط

 وتوفير للعمل يرسلونهم ذلك من وبدال المدارس الى ابنائهم ارسال من تمنعهم اقتصادية مشكالت

 المعيشة قوت

تحليل العالقات االرتباطية للمؤشرات الذاتية - 2.  

لقد أظهرت نتائج تحليل االرتباط بين المؤشرات االجتماعية الذاتية باستخدام معامل ارتباط     

 -بيرسون الحقائق األتية :

Correlations 

 

 حجم
 األسرة

نسبة 
صغار 
 السن

نسبة ارباب 
االسر ذوي 
شهادات 

 عليا

 نسبة
 األمية

 نسبة
 المتزوجين

 نسبة
 المطلقين

 نسبة  
 المرملين

األسرة حجم  Pearson Correlation 1 0.90 -0.05 0.14 0.69 -0.81 0.15 

P- VALUE* 0 0.00 0.83 0.53 0.00 0.00 0.50 

N 20 20 20 20 20 20 20 

صغار السننسبة   Pearson Correlation 0,90 1 -0,23 0,39 0,68 -0,86 0,21 

P- VALUE 0,00 0 0,31 0,08 0,00 0,00 0,36 

N 20 20 20 20 20 20 20 

نسبة ارباب االسر 
 ذوي شهادات عليا

Pearson Correlation -0,05 -0,23 1 -0,62 -0,17 0,14 -0,02 

P- VALUE 0,83 0,31 0 0,00 0,46 0,53 0,93 

N 20 20 20 20 20 20 20 

األمية نسبة  Pearson Correlation 0,14 0,39 -0,62 1 -0,01 -0,10 0,47 

P- VALUE 0,53 0,08 0,00 0 0,94 0,64 0,03 

N 20 20 20 20 20 20 20 

المتزوجين نسبة  Pearson Correlation 0,69 0,68 -0,17 -0,01 1 -0,82 0,08 

P- VALUE 0,00 0,00 0,46 0,94 0 0,00 0,71 

N 20 20 20 20 20 20 20 

المطلقين نسبة  Pearson Correlation -0,81 -0,86 0,14 -0,10 -0,82 1 -0,17 

P- VALUE 0,00 0,00 0,53 0,64 0,00 0 0,45 

N 20 20 20 20 20 20 20 

المرملين نسبة    Pearson Correlation 0,15 0,21 -0,02 0,47 0,08 -0,17 1 

P- VALUE 0,50 0,36 0,93 0,03 0,71 0,45 0 

N 20 20 20 20 20 20 20 



 الثاني : جودة الحياة االجتماعية في مدينة بعقوبة الفصل

 

68 
 

الرضا عن عدد االطفال بعالقات ارتباطية متوسطة وقوية موجبة مع كل من  مؤشرارتبط  -أ  

ات الرضا عن ) العالقة باألسرة , المجتمع , االهداف التي يسعى الفرد الى تحقيقها في مؤشرال

( , 25جدول )( على التوالي , 0.83,  0.86,  0.87,  0.76حياته , االصدقاء( بدرجات )

ات على مؤشر( لكل من ال0.00التي بلغت ) P-value قيمةومما يدعم صدق االرتباط ومعنويته 

 . التوالي 

لعام  الذاتية في مدينة بعقوبة االجتماعية عامل ارتباط بيرسون بين المؤشراتم( 25) لجدو

2018 

   .SPSS باالعتماد على برنامج  من اعداد الباحثة المصدر :    

الرضا عن العالقة باألسرة  بعالقات ارتباطية متوسطة موجبة مع كل من  مؤشرارتبط  – ب

ات  الرضا عن )عدد األطفال , المجتمع , االهداف التي يسعى الفرد الى تحقيقها في مؤشرال

( على التوالي , ومما يدعم صدق 0.76,  0.77,  0.84,  0.76حياته , االصدقاء( بدرجات )

ات على التوالي ,  ان هذه العالقات مؤشر( لكل من ال0.00التي بلغت ) P-value قيمةاالرتباط 

الموجبة )طردية( توضح بأن الرضا عن االسرة يعني ان االستقرار االسري موجود وينعكس 

ذلك على رضا االفراد عن عدد االطفال واالهداف التي يسعون الى تحقيقها مما يخلق هذا الرضا 

  الذي يعيش فيه وعن اصدقاءه  عالقة طيبة بين الفرد ومحيطه فترتفع درجات الرضا عن المجتمع

Correlations 

 

عدد 

  االطفال

العالقة 

 باألسرة

درجه الرضا 

 عن المجتمع

االهداف التي 

حققتها  الفرد في 

   الحياة

درجه الرضا عن 

 االصدقاء

 Pearson   عدد االطفال

Correlation 
1 0.76  0.87  0.86  0.83  

P- VALUE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 

العالقة 

 باألسرة

Pearson 

Correlation 
0.76  1 0.84  0.77  0.76  

P- VALUE 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 

درجه الرضا 

 عن المجتمع

Pearson 

Correlation 
0.87  0.84  1 0.91  0.93  

P- VALUE 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 

االهداف 

التي حققتها 

الفرد في  

   الحياة

Pearson 

Correlation 
0.86  0.77  0.91  1 0.90 

P- VALUE 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

N 20 20 20 20 20 

درجه الرضا 

عن 

 االصدقاء

Pearson 

Correlation 
0.83  0.76  0.93  0.90  1 

P- VALUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

N 20 20 20 20 20 
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ات الرضا مؤشرالرضا عن المجتمع بعالقات قوية طردية مع كل من ال مؤشركما ارتبط  - ت

عن )عن عدد االطفال , العالقة باألسرة , االهداف التي يسعى الفرد الى تحقيقها في حياته , 

على التوالي , و بلغت ( 0.93,  0.91,  0.84,  0.87االصدقاء( بلغت درجاتها االرتباطية )

 ( على التوالي 0.00) P-value قيمة

الرضا عن االهداف التي يسعى الفرد الى  مؤشرظهرت عالقات ارتباطية موجبة قوية بين  – ث

ات الرضا عن )عدد االطفال , العالقة باألسرة , المجتمع , مؤشرتحقيقها في حياته مع 

-p( , عند مستوى معنوية )قيمة 0.90,  0.91,  0.77,  0.86االصدقاء( بدرجات ارتباط )

value( التي بلغت )0.00 . ) 

 عدد) عن الرضا مؤشرات مع قوية موجبة بعالقات االصدقاء عن الرضا مؤشر ارتبط -ح 

 بلغت(  حياته في تحقيقها الى الفرد يسعى التي االهداف,  المجتمع, باألسرة العالقة,  االطفال

 تدعم p-value وقيمة,  التوالي على(  0.90,  0.93,  0.76,  0.83) االرتباطية درجاتها

 بين االرتباطية العالقات تحليل تم ان بعد القول وخالصة,  ( .0.00) بلغت االرتباط وجود صدق

 دون كانت p-value قيمةالن  وذلك عالقات اية اهمال يتم لم انه الذاتية االجتماعية المؤشرات

 المؤشرات لكافة وجوده وصدق االرتباط قوة لتؤكد( 0.05) الجدولية لقيمتها االدنى الحد

 . الذاتية المؤشرات ضمن المتناولة

 التقييم المكاني لمستويات جودة الحياة االجتماعية في مدينة بعقوبة  -ثانيا :

 يم مستويات جودة الحياة االجتماعية الموضوعيةيتق -1

لرتب ل المجموع التراكمية يتم من خالل استخراج مستويات جودة الحياة االجتماعي تقييمان 

التي حصل عليها كل حي سكني في كل مؤشر من المؤشرات الموضوعية ثم استخراج 

* التجميعية لرتبل المعدل العام 
1

واالنحراف المعياري والرتبة ثم  الى المعدل العاموالنسبة  

 -الموضوعية وكاالتي : االجتماعيةمستويات لجوده الحياه  معالمتحديد 

 (عاليةالجودة ال المستوى االول ) احياء -أ    

( % جدول 10.09 – 7.29التجميعي لرتب احياء هذا المستوى بين )المعدل العام تراوح         

 النصر والجهاد ,  المصطفى , , شفته( , ضم تسعة احياء سكنية تمثلها كل من حي )26)

    ( , بلغت م24) خريطةالوفاء, السراي( ,  التحرير, ,  القادسية , الفارس,  , الفاروقالصمود 

,  9.71,  8.86 ,8.71 , 8.57 , 8.57 ,8.43 , 8.43 ,7.86 ,7.29) عدالت رتبهام

 , -95.99,  -96.26,  - 96.53على الترتيب , وبانحرافات معيارية بلغت )( 10.00

المعدل ( عن  -95.24 ,  -95.38,  95.79,  -95.86,  -95.92,  -95.92 , -95.99

, ومعظم هذه االحياء احتلت وسط المدينة واحتل بعضها مركزها التجاري  للمدينةالعام 

 وشوارعها التجارية .

 (المتوسطة الجودة احياء) المستوى الثاني  -ب 

  ( % , ليشمل كل من حي12.90 - 10.10سجلت معدالت للرتب المتجمعة تراوح بين )          

 بلغ المعدل( و  الصناعي, , الحصري الثانية اليرموك,  المفرق المعلمين , , االولى اليرموك )
                                                           

أذ أن المعدل التجمعي للرتب هو حاصل قسمة المتجمعة  للرتب  العامقل المعدل يكلما ارتفعت جودة الحياة  *

( ..... الخ من  البديهي ان يكون المعدل 2( او )1فالحي الذي يأخذ الرتبة )مجموع الرتب على عددها , 

 (20( او )19( او )18التجميعي لرتبه اقل من الحي الذي يأخذ الرتبة )



 الثاني : جودة الحياة االجتماعية في مدينة بعقوبة الفصل

 

70 
 

, ( على التوالي11.86, 11.43,  11.29 ,11.00  , 10.86 , 10.57 لرتبها المتجمعة )العام 

على (- 94.36,  -94.56,  -94.63,  -94.77,  -94.83,  -94.97وبانحرافات معيارية ) 

 حي الحكيم . المحيطة بأحياء المستوى االول عداالمستوى المنطقة  هذا التوالي قد احتلت احياء

في االحياء رتب لمجموع  المعدل العامعلى وفق مستويات جودة الحياة االجتماعية   (26) جدول

 2018ي احياء مدينة بعقوبة لعام الموضوعية فاالجتماعية المؤشرات 

 .( 18( , )17( , )16( , )15( , )14( , )13, ) ( 12جدول )باالعتماد على  من اعداد الباحثةالمصدر : 

 رتب االحياء في المؤشرات الموضوعية االحياء السكنية ت
 ا
ع
و
جم
لم
ا

ل
ي
كم
را
ت

 
المعدل 

 العام

للرتب 

المتجمع

 ة

النسبة 

للمعدل 

 العام

ي
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

بة
رت
ال

 

رة
س
ال
 ا
جم
ح

 

ن
س
ال
ر 
غا
ص

 

ي 
و
 ذ
رة
س
ال
 ا
ب
با
ار

يا
عل
ت 
دا
ها
ش

 

ية
الم
 ا
بة
س
ن

ن 
جي
و
تز
لم
 ا
بة
س
ن

 

ن
قي
طل
لم
 ا
بة
س
ن

ن 
لي
رم
مت
ال
ة 
سب
ن

 

 المصطفى 1
1 1 3 9 13 16 12 55 7,86 3,74 -96,26 2 

 التحرير 2
16 12 7 3 12 8 4 62 8,86 4,21 -95,79 6 

 السراي 3
20 16 6 8 5 5 10 70 10,00 4,76 -95,24 8 

 الصمود 4
19 18 15 4 1 1 1 59 8,43 4,01 -95,99 3 

 العبور 5
18 20 10 20 2 3 18 91 13,00 6,19 -93,81 15 

 الحكيم 6
7 5 13 17 19 19 17 97 13,86 6,6 -93,4 16 

 الحصري 7
4 9 17 14 10 12 14 80 11,43 5,44 -94,56 13 

 الفاروق 8
17 17 9 7 4 4 2 60 8,57 4,08 -95,92 4 

 القادسية 9
6 19 8 15 3 2 8 61 8,71 4,14 -95,86 5 

 المعلمين 10
8 6 4 10 17 18 13 76 10,86 5,17 -94,83 10 

 المفرق 11
2 2 11 13 16 17 16 77 11,00 5,23 -94,77 11 

 الصناعي 12
9 15 19 19 9 7 5 83 11,86 5,64 -94,36 14 

 النصر والجهاد 13
12 8 5 6 8 14 6 59 8,43 4,01 -95,99 3 

 الوفاء 14
11 7 1 1 18 15 15 68 9,71 4,62 -95,38 7 

 الفارس 15
10 11 2 2 14 13 8 60 8,57 4,08 -95,92 4 

 اليرموك االولى 16
3 3 14 11 20 20 3 74 10,57 5,03 -94,97 9 

 اليرموك الثانية 17
14 14 16 12 6 6 11 79 11,29 5,37 -94,63 12 

 جرف الملح 18
13 10 19 16 11 10 19 98 14,00 6,66 -93,34 17 

 ميسلون 19
15 13 18 18 15 11 20 110 15,71 7,48 -92,52 18 

 شفته 20
5 4 12 5 7 9 9 51 7,29 3,47 -96,53 1 

  0 100 210 1470 211 210 210 210 209 210 210 المعدل العام المجموع و 
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 (المنخفضة الجودة احياء)  الثالث المستوى - ت

 احياء ةاربع متضمنا( % , 15.71 -12.91) بين تراوح المتجمعة للرتب معدالت سجلت        

)  لرتبها التجمعي العام معدلال بلغ و(  ميسلون,  الملح جرف,  الحكيم,  العبور)  وهي سكنية

 -93.34,  -93.4,  -93.81)  معياريه وبانحرافات( , 15.71,  14.00,  13.86, 13.00

 مستوى على( 18,  17,  16,  15) الرتب شغلت االحياء هذه,  التوالي على(  -92.52, 

 و للمدينة  الغربية الجنوبية الزاوية في المدينة لطراف مواقع احتلت االحياء هذه ان علما,  المدينة

 . السكن حديثة زالت ال والتي الشرقية الشمالية زاويتها

 االحياءرتب لمجموع  المعدل العامعلى وفق مستويات جودة الحياة االجتماعية ( 24) خريطة

 2018لعام ي احياء مدينة بعقوبة الموضوعية فاالجتماعية في المؤشرات 

 

. (26باالعتماد على بيانات جدول ), الباحثة عملمن  -المصدر :  

 م مستويات جودة الحياة االجتماعية الذاتيةيتقي -2

التجميعي المعدل تم تحديد مالمح مستويات جودة الحياة االجتماعية وفقا لمؤشراتها الذاتية 

  -: هي  ثالث مستوياتو تصنيفها في لمجموع الرتب التي حصل عليها كل حي سكني 
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 (العال  المستوى االول ) احياء الرضا  -أ 

( % جدول 7.46 – 1.8التجميعي لرتب احياء هذا المستوى بين )المعدل العام تراوح          

)الوفاء , الفارس ,المصطفى , النصر والجهاد عة احياء سكنية تمثلها كل من حي بس( , ضم 27)

  , 3.4 ,1.8) المتجمعة رتبهالالعام  المعدل بلغ ( ,25خريطة )المعلمين ( , , شفته , الفاروق ,

,  -98.38,  - 99.14) ( على الترتيب , وبانحرافات معيارية   7 ,5.4 , 5 , 4,  3.6

,  للمدينة المعدل العام ( عن   -96.67,  -97.43,  - 97.62 , -98.10 , - 98.29

 .سط المدينة وحول مركزها التجاري تموضعت هذه االحياء و

رتب االحياء في  المعدل العام لمجموع على وفق مستويات جودة الحياة االجتماعية ( 27) جدول

 2018ي احياء مدينة بعقوبة لعام الذاتية فاالجتماعية  المؤشرات 

(      24( , )23( , )22( , )21) ( ,20( , )19باالعتماد على جدول ) من اعداد الباحثةالمصدر :   

 (النسبة العامة الرضا احياء) المستوى الثاني  -ب 

( % , ليشمل خمسة 13.13 -7.47سجلت  احياءه معدالت للرتب المتجمعة تراوح بين )          

بلغ االولى , المفرق( و  احياء سكنية وهي كل من احياء )التحرير , السراي , الصمود ,اليرموك

( على التوالي , وبانحرافات معيارية 10.6 , 10 , 10 , 9,  8 ,8لرتبها المتجمعة ) المعدل

( على التوالي , وقد احتلت بعض  -94.95,  -95.24,  -95.24,  -95.71,  - 95.81)

ت  
 

 

 

 االحياء السكنية

 االحياء في المؤشرات الذاتية رتب

ع 
و
جم
لم
ا

ي
كم
را
لت
ا

 
المعدل 
 العام

 للرتب

 المتجمعة

النسبة 

للمعدل 

 العام

ف 
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ا

ء 
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صد
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 3 98,29- 1,71 3,6 18 1 4 2 9 2 حي المصطفى 1

 8 95,81- 4,19 8,8 44 9 7 9 11 8 حي التحرير 2

 9 95,71- 4,29 9 45 8 8 8 10 11 حي السراي 3

 10 95,24- 4,76 10 50 10 9 10 8 13 حي الصمود 4

 17 91,90- 8,10 17 85 11 18 18 18 20 حي العبور 5

 18 91,33- 8,67 18,2 91 18 20 17 19 17 حي الحكيم 6

 16 92,10- 7,90 16,6 83 19 16 20 13 15 حي الحصري 7

 6 97,43- 2,57 5,4 27 5 6 6 7 3 الفاروقحي  8

 19 91,05- 8,95 18,8 94 20 19 19 20 16 حي القادسية 9

 7 96,67- 3,33 7 35 7 5 7 6 10 حي المعلمين 10

 11 94,95- 5,05 10,6 53 12 11 11 12 7 حي المفرق 11

 14 92,67- 7,33 15,4 77 17 15 16 17 12 حي الصناعي 12

 4 98,10- 1,90 4 20 3 3 5 5 4 الجهادالنصر وحي  13

 1 99,14- 0,86 1,8 9 4 1 1 2 1 حي الوفاء 14

 2 98,38- 1,62 3,4 17 2 2 4 3 6 حي الفارس 15

 10 95,24- 4,76 10 50 13 12 12 4 9 حي اليرموك االولى 16

 12 93,24- 6,76 14,2 71 14 14 13 16 14 حي اليرموك الثانية 17

 13 92,76- 7,24 15,2 76 16 13 15 14 18 الملححي جرف  18

 15 92,38- 7,62 16 80 15 17 14 15 19 حي ميسلون 19

 5 97,62- 2,38 5 25 6 10 3 1 5 شفتهحي  20

المعدل العامالمجموع و    210 210 210 210 210 1050 210 100 0  
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 احيائه وسط المدينة كما في حي السراي والصمود واحيائه االخرى تحيط  بأحياء المستوى 

 تحرير و اليرموك االولى , المفرق .مثل حي الالثالث 

 (المنخفض الرضا احياء) المستوى الثالث  -ت 

,  ( %18.8 -13.14هذا المستوى متراوح بين )ل المتجمعة لرتب المعدل العام ارتفع 

ليشمل ثمانية احياء سكنية وهي ) اليرموك الثانية , جرف الملح , الصناعي , ميسلون , 

,  16, 15.4, 15.2, 14.2لرتبها ) المعدل العامو بلغ الحصري , العبور , الحكيم , القادسية( 

,  -92.67, 92.76,  -93.24( , وبانحرافات معياريه )18.8,  18.2,  17,  16.6

 ( على التوالي , هذه االحياء شغلت -91.05 , -91.33,  -91.90,  -92.10,  -92.38

 احياء ( على مستوى المدينة , أتضح ان 19,  18,  17,  16,  15,  14,   13, 12 الرتب )

,  ميسلون,  الثانية اليرموك احياء في كما المدينة غرب وجنوب غرب بين توزعت المستوى هذا

 الملح جرف, القادسية , العبور,  الحكيم)  ألحياء بالنسبة كما المدينة شرق شمال وفي  الصناعي

 بالجودة تستمتع ال يجعلها مما التجاري مركزها و المدينة وسط عن بذلك لتبتعد,  (  الحصري, 

     .الحضرية للحياة المطلوبة

 االحياءرتب لمجموع  المعدل العامعلى وفق مستويات جودة الحياة االجتماعية  (25) خريطة

  2018 لعامي احياء مدينة بعقوبة الذاتية ف االجتماعية المؤشراتفي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (27باالعتماد على بيانات جدول )الباحثة,  عملمن  -المصدر :
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مستويات جودة الحياه االجتماعية المجمعة ) الموضوعية المكاني ل  ميتقيالثالثا : 

  2018لعام  بعقوبةوالذاتية ( في  مدينة 

ة المجمعة يعتمد على المستويات جتماعيالجغرافي لمستويات جودة الحياة اال مالتقييإن          

ية جتماعلمستويات جودة الحياه اال التقييمالثالثة التي وقعت ضمنها االحياء السكنية في 

( , ومن خالل المقارنة  بينها نصل في نهاية االمر الى 27( , )26الموضوعية و الذاتية جدول )

 اربعة انماط تكشف عن التباين المكاني لنوعية الحياه وهي :  

 مثلننه االحينناء السننكنية التنني تحتننل المسننتويات االولننى فننيت(  ( well – beingالرفاهننة نمننط   -

 المؤشرات الموضوعية والذاتية  معا .

تمثلننه االحينناء التنني  تحتننل المسننتويات االولننى  فنني المؤشننرات ( Dissonanceالتننناقض )نمننط   -

الموضوعية بينما تحتل المستوى الثاني والثالث في المؤشرات الذاتية , كنذلك االحيناء التني تختنل 

 المستوى الثاني في المؤشرات الموضوعية بينما تحتل المستوى الثالث في المؤشرات الذاتية .

( تمثله االحيناء التني نحتنل المسنتوى الثناني والثالنث فني المؤشنرات  Adaptationالتأقلم ) نمط   -

ان سننكان هننذه االحينناء متكيفننين ’ الموضننوعية بينمننا تحتننل االول والثنناني فنني المؤشننرات الذاتيننة 

 وراضين بما هو موجود .
( ويمثله سكان االحياء التي تحتل المستوى الثالث في  Deprivationالحرمان ) نمط   -

لموضوعية والذاتية ايضاالمؤشرات ا
( 1)

 

( , خريطة 28على وفق ذلك وزعت احياء المدينة ضمن تلك االنماط وكما يأتي , جدول )و 

(26 ) :- 

نمط احياء الرفاهة تضمن االحياء التي احتلت المستوى االول في المؤشرات الموضوعية و   - 1

والجهاد , الفارس ,  النصرالمصطفى ,  شفته ,( , متضمنا كل من حي )28الذاتية , جدول )

( على التوالي في  7,  4,  4,  3,  2,  1 ( وقد احتلت الرتب )27) خريطةالفاروق , الوفاء( 

, ( على التوالي في المؤشرات الذاتية  1,  6,  2,   4, 3, 5المؤشرات الموضوعية , والرتب )

 .جانبي نهر ديالى  ان احياء هذا النمط تمركزت في االقسام الوسطى من المدينة وعلى

متقدمة في المؤشرات الموضوعية بينما بلغت  ستوياتنمط أحياء التناقض بلغت احياءه م  –2

, متأخرة في المؤشرات الذاتية , متضمنا كل من حي ) الصمود , التحرير , السراي  ستوياتم

االحياء يطمحون , القادسية( , وهذا يشير ان سكان هذه  , الصناعي, الحصري اليرموك الثانية

الى مستقبل افضل من الواقع الحالي ولذلك انخفضت درجات رضاهم نسبيا وذلك لضخامة سكانها 

كما في حي التحرير واليرموك الثانية او لسعتها وقلة خدماتها كما في كما في  حي الصناعي  او 

 . لصغر امتداد وحداتها كما في حي الصمود والقادسية

( ,  المفرق,  يضم ثالثة احياء سكنية كل من ) اليرموك االولى , المعلمين  نمط احياء التأقلم - 3

ايضا المستوى  وقد حصلت هذه االحياء السكنية على المستوى الثاني المؤشرات الموضوعية 

الثاني في المؤشرات الذاتية ماعدا حي المعلمين الذي حصل على المستوى االول في المؤشرات 

في الجانب الغربي من المدينة وجميعها  ذا النمط جاءت متصلة مع بعضهاان احياء ه الذاتية ,

والمستوى الثاني لكل من حي المفرق و  مكتظة بالسكان وقد بدأت تنشط فيها الجوانب االقتصادية

 هذه االحياء جاءت متصلة مع بعضهااليرموك االولى, و

,  الملح , جرف , الحكيمالعبور) وهي سكنية احياء ةاربع يضم النمط هذا الحرمان احياء نمط - 4

يتضح ,  والموضوعية الذاتية المؤشرات في متأخرة مستويات االحياء هذه احتلت( ,  ميسلون 

 ذلك ان سكان هذه االحياء يعانون من اوضاع اجتماعية متردية ادت الى ان يعيش سكانها  من

                                                           

(
1
)

 جامعة,  للبنات تربية كلية,  (منشورة غير) دكتوراه اطروحة, السماوة مدينة في الحضرية الحياة لجودة المكانية االنماط,  الجياش فليح الحسن عبد يحيى(1)

155ص, 2016,   الكوفة         
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حالة الحرمان, واقع هذه االحياء بعيدا عن مركز المدينة في شمال شرق المدينة وجنوب غربها 

 .جعلها محرومة من الكثير من الخدمات وحداثة انشائها وقلة عدد سكانها 

 جتماعيةوفق مستويات جودة الحياة االعلى توزيع احياء مدينة بعقوبة  (28) جدول

  2018حياء الرفاهة , التناقض , التأقلم , الحرمان لعام الموضوعية والذاتية الى انماط ا

 

 . (27( , )26باالعتماد على جدول ) من اعداد الباحثةالمصدر : 

 

 

 

 

المستويات  االحياء النمط ت

 الموضوعية

 الرتبة المستويات الذاتية الرتبة

 3 المستوى االول 1 المستوى االول شفته احياء الرفاهة 1

 5 المستوى االول 2 المستوى  االول المصطفى

 4 المستوى االول 3 المستوى  االول النصر و الجهاد

 2 المستوى االول 4 المستوى االول الفارس

 6 المستوى  االول 4 المستوى  االول الفاروق

 1 المستوى  االول 7 المستوى  االول الوفاء

 احياء التناقض 2

 

 10 المستوى الثاني 3 المستوى االول الصمود

 8 المستوى الثاني 6 المستوى االول التحرير

 9 المستوى الثاني 8 المستوى االول السراي

 12 المستوى الثالث 12 المستوى الثاني اليرموك الثانية

 16 المستوى الثالث 13 المستوى الثاني الحصري

 14 المستوى الثالث 13 ثانيالمستوى ال الصناعي

 19 المستوى الثالث 15 ولالمستوى اال القادسية

االولىك اليرمو التأقلم 3  10 المستوى الثاني 9 المستوى الثاني 

 7 ولالمستوى اال 10 المستوى الثاني المعلمين

 11 ثانيالمستوى ال 11 المستوى الثاني المفرق

 17 المستوى الثالث 15 المستوى الثالث العبور احياء الحرمان 4

 18 المستوى الثالث 16 المستوى الثالث الحكيم

 13 المستوى الثالث 17 المستوى الثالث جرف الملح

 15 المستوى الثالث 18 لثالمستوى الثا ميسلون
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الموضوعية  جتماعيةتوزيع احياء مدينة بعقوبة وفق مستويات جودة الحياة اال (26) خريطة

 2018 لعام, التأقلم , الحرمان  والذاتية الى انماط احياء الرفاهة , التناقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . (28باالعتماد على بيانات جدول ), الباحثة عملمن  -لمصدر : 
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 الفصل الثالث

 جودة الحياة االقتصادية في مدينة بعقوبة

 بعقوبة مدينة في االقتصادية  الحياة لجودة الموضوعية المؤشرات: المبحث االول 

 بعقوبة مدينة في االقتصادية  الحياة لجودة الذاتية المؤشرات: المبحث الثاني 

 مدينة في  االقتصادية الحياة جودة مستويات تقييمو العالقات تحليل: المبحث الثالث 

 2018لعام  بعقوبة

 و الذاتية  الموضوعية للمؤشرات االرتباطية العالقات تحليل -: اوال

لعام  في مدينة بعقوبة   االقتصاديةالتقييم المكاني لمستويات جودة الحياة  -ثانيا :

2018 

 الموضوعية االقتصاديةمستويات جودة الحياة تقييم -1

 الذاتية  االقتصاديةمستويات جودة الحياة تقييم -2

المجمعة ) الموضوعية والذاتية ( في   االقتصاديةمستويات جودة الحياه تقييم ثالثا :

 2018لعام  مدينة بعقوبة
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 المؤشرات االقتصادية الموضوعية  -المبحث االول :
ة وثيقة بين مستوى القطاع االقتصادي وجودة الحياة في المجتمعات الحضرية , إذ أن العالق       

أنه سالح لمكافحة الفقر والبطالة لينعكس ذلك على نوعية الحياة في المجتمع الحضري ويعمل 

توفير فرص العمل للسكان على انعاشها من خالل ايجاد الثروات و
(1)

أن القطاع ف, لذلك  

االقتصادي مهم جدا في دراسة جودة الحياة وقد تناولته الدراسة من خالل مجموعة من 

المؤشرات وهي : نسبة السكان في سن العمل , نسبة البطالة , نسبة اإلعالة الحقيقية , نسبة 

سنة( , نسبة السكان  15السن )دون الدخل , نسبة االدخار , نسبة العاملين من فئة صفار 

 -, والتي يمكن دراستها كما يأتي : المالكين للسيارات الخاصة بهم

 نسبة السكان في سن العمل  – 1

( سنة , وهم القوه العاملة النشطة 64 - 15يتمثل السكان في سن العمل بالفئة العمرية )       

اقتصاديا التي تتحمل اعباء فئتي صغار السن وكبار السن ويحققون تنمية اقتصادية ترفع 

بلغ المعدل ( نالحظ ان نسبة السكان في سن العمل قد 29مستويات نوعية الحياة , من الجدول )

( وتتباين من حي سكني ألخر بحيث قسمت الى ثالث 41.46لها في عموم مدينة بعقوبة ) ام الع

  -: مستويات جودة الحياة وهيفئات ل

 المستوى االول ) احياء عالية الجودة ( -أ 

 44.55 – 56.76سجلت أحياءه نسب عالية للسكان في سن العمل تراوحت بين )         

( , ليشمل بذلك ستة أحياء سكنية يمثلها كل من حي ) المصطفى , الوفاء , 29%( جدول )

 الرتبة( محتال حي المصطفى 27) خريطةالمفرق , اليرموك االولى , الفاروق , شفته ( , 

للمدينة  المعدل العام ي عن %( وبانحراف معيار 56.76)بنسبة االولى على مستوى المدينة 

%( وبانحراف  45.73)بنسبته ( , بينما يتذيل حي شفته احياء هذه الفئة 36.31)

ى مستوى المدينة السادسة عل الرتبة يتبوأللمدينة  وبذلك  المعدل العام ( عن 9.82)معياري

تقطنها مجتمعات ذات مستويات ثقافية مختلفة منها من التي حياء ويعود ذلك لكونه من اال

او  النسل فتضعف معدالت االنجاب فيزداد السكان في سن العمليتبنى سياسة اسرية وضبط 

من اسر فقيرة تشجع االنجاب و يكثر االطفال وعندما يبلغون سن العمل تزداد عندها قوة 

 .العمل 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة (  -ب 

عشر حي سكني ( % , وضم احدى 32.33 – 44.54سجلت أحيائه نسبا تراوحت بين )          

) التحرير , الفارس المعلمين , الحصري , الصناعي , النصر والجهاد , الصمود , جرف الملح 

االولى على احياء  الرتبة, محتال حي التحرير  الحكيم ( السراي , , اليرموك الثانية , ميسلون ,

( 6.70)معياري  %( , وبانحراف 44.43)بنسبة السابعة على احياء المدينة  الرتبةهذه الفئة و

%(  33.19)بنسبة االخيرة ضمن هذه الفئة  الرتبة, بينما يأتي حي الحكيم في   المعدل العام عن 

 للمدينة . المعدل العام ( عن 20.29-وبانحراف معياري )

 

 

  

                                                           

, ص   مصدر سابقفؤاد بن غضبان , جودة الحياة في التجمعات الحضرية تشخيص مؤشرات التقييم ,( (1

78 . 
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نسبة السكان في سن  على وفق مؤشر جودة الحياة توزيع مستويات( 29) جدول

 .2018لعامبعقوبة   مدينة  احياء بحسب العمل

 

  (4, ملحق ) , الدراسة الميدانيةاعداد الباحثةمن  -المصدر :

 

المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت   

,  ( % , متضمنا كل من احياء )القادسية20.11 – 32.32بين ) نسبة احياءه تراوحت             

 (-51.66 28.55-( % على التوالي , وبانحرافات معيارية )20.13,  29.75العبور( بنسب)

فسر انخفاض عدد السكان في سن العمل الى انخفاض يو للمدينةالمعدل العام  على التوالي عن 
 . الى زيادة فئة صغار السنالمستوى الثقافي كأحياء القادسية والعبور مما يؤدي 

 

 

 

  

مجموع  اسم الحي ت

افراد ذلك 

 الحي

عدد االفراد من 

 سنه 64 - 15

نسب %

السكان في 

 سن العمل

النسبة الى 

 المعدل العام  

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 1 36.31 136.31 56.76 915 1612 حي المصطفى 1

 7 6.70 106.70 44.43 7000 15755 حي التحرير 2

 18 14.19- 85.81 35.73 392 1097 حي السراي 3

 13 8.65- 91.35 38.04 582 1530 حي الصمود 4

 19 51.66- 48.34 20.13 612 3040 حي العبور 5

 16 20.29- 79.71 33.19 76 229 حي الحكيم 6

 10 1.39- 98.61 41.06 363 884 حي الحصري 7

 5 12.97 112.97 47.04 516 1097 حي الفاروق 8

 17 28.55- 71.45 29.75 956 3213 حي القادسية 9

 9 1.32 101.32 42.19 1185 2809 حي المعلمين 10

 3 19.90 119.90 49.93 669 1340 حي المفرق 11

 11 2.07- 97.93 40.78 325 797 حي الصناعي 12

 12 8.29- 91.71 38.19 574 1503 حي النصر و الجهاد 13

 2 28.82 128.82 53.64 803 1497 حي الوفاء 14

 8 5.30 105.30 43.85 1204 2746 حي الفارس 15

 4 15.44 115.44 48.07 2562 5330 حي اليرموك االولى 16

 14 8.79- 91.21 37.98 2371 6242 حي اليرموك الثانية 17

 13 8.65- 91.35 38.04 229 602 حي جرف الملح 18

 15 8.96- 91.04 37.91 287 757 حي ميسلون 19

 6 9.82 109.82 45.73 707 1546 شقتهحي  20

  0 100 41.64 22328 53626 المجموع والمعدل العام  
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 العمل سن في السكان نسبة على وفق مؤشر جودة الحياة توزيع مستويات (17) خريطة

 2018لعام بعقوبة  مدينة  احياء في بحسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  (29)باالعتماد على بيانات جدول من عمل الباحثة, المصدر : 

 نسبة البطالة  – 2

ان العاطل عن العمل بحسب تعريف منظمة العمل الدولية هو ذلك الفرد الذي يكون ضمن      

سن العمل وبال عمل , وهو قادر عليه , وراغب به ويبحث عنه عند مستوى االجر السائد , و 

لكن ال يجده , ويعد مؤشر مهم يعطي صورة واضحة عن جودة حياه المجتمعات إذ يرتبط بعالقة 

جودة الحياة فكلما ارتفعت نسبة البطالة تراجعت نوعية الحياة بشكل عام , إذ تسوء عكسية مع 

من قلة االنجاب  هالقبال على الزواج وما يترتب علياالحوال المادية لدى الشباب وتحول دون ا

الى ان تتهيأ الظروف ويعود التوازن االجتماعي 
(1)

, وتقاس البطالة في المجتمع عادة من خالل  

ما يسمى بمعدل البطالة وهو يساوي نسبة العاطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية النشطة 

سنة( الى اجمالي القوة العاملة او النشطين اقتصاديا  وتكون وفق الصيغة  64 - 15اقتصاديا )

 -االتية :

                                                           
 .81, ص 2011للنشر والتوزيع ,عمان ,  رة , دار الميس1علي عبد الرزاق جلبي ,علم اجتماع السكان , ط(1)



 جودة الحياة االقتصادية في مدينة بعقوبة ....................................الفصل الثالث  

 

81 
 

   100*     ةسن ( 64- 15ين عن العمل )العاطل  معدل البطالة =           
(1)

  

                               

سنة و المتقاعدين والطلبة و  15ويستثنى من البطالة كل من ربات البيوت واالطفال دون 

 التي يخضع لها وكال بحسب الظروف السجناء والمرضى , إذ ال يعد هؤالء عاطلين عن العمل 

فالطالب يستطيع العمل ولكنه مستمر بالدراسة والسجين قد يكون ضمن سن العمل وقادرا عليه 

المعدل وقد خلصت نتائج الدراسة  الى ان  ,ار المحكمة وهكذا للباقين منهم ولكنه محكوم عليه بقر

 ن النشطين%( من مجموع السكا50.23لعاطلين عن العمل في مدينة بعقوبة بلغ )ل العام 

من   المعدل العام هذه ( , وتباينت 30جدول )سنة( ,  64 –15اقتصاديا ضمن الفئة العمرية )

 -حي سكني ألخر بحيث أمكن تقسيم االحياء السكنية الى ثالثة فئات وكاالتي :

 المستوى االول ) احياء عالية الجودة ( -أ 

 – 38.23تضمن ثمانية احياء سكنية سجلت نسبأ منخفضة للبطالة تراوحت بين )       

النصر والجهاد , الفارس ,  الوفاء , ( وضم كل من احياء )30( % , جدول )49.44

( , وقد احتل حي الوفاء 28) خريطةالمصطفى, المفرق , التحرير, المعلمين , السراي( , 

المعدل ( عن 23.89-)معياري  وبانحراف%(  ,  38.23)بلغت  نسبهمسجال اقل الصدارة 

ضمن هذه  األخيرة الرتبةبينما احتل حي السراي  وبذلك يمثل الرتبة االولى ,  للمدينة , العام 

للمدينة ,  المعدل العام ( عن -3.51)%( وبانحراف معياري  48.47) نسبهالفئة ليسجل 

ويعزى سبب انخفاض نسب البطالة في هذه الفئة لكونها نشطة اقتصاديا واغلبها انشطة 

االلبسة وعيادات االطباء والمقاهي  الى القطاع الخاص كالمطاعم ومحالاقتصادية تعود 

ائف ادارية وخدمية  فضال ان اغلب سكانها يعملون في وظوصاالت االلعاب وغيرها هذا 

من موظفين دوائر الدولة في المدينة بوصفها المركز االداري للمحافظة من للقطاع العام 

 أساتذة ومدرسين واطباء ومعلمين و مهندسين وسواهم .

 المستوى الثاني )احياء متوسطة الجودة (  -ب 

          (% , وتضمن خمسة احياء سكنية وهي 60.66 -49.45)تراوحت نسب البطالة فيها بين       

ادنى  الصمود) الصمود , اليرموك االولى , شفته , اليرموك الثانية , الفاروق( , سجل حي 

 المعدل العام عن (0.91)%( , بانحراف معياري بلغ50.69النسب ضمن هذه الفئة بلغت )

%( , 60.08, بينما سجلت أعلى النسب في حي الفاروق بلغت )(9وبذلك احتل الرتبة )للمدينة 

 .(13محتال الرتبة )للمدينة  المعدل العام ( عن 19.60معياري )بانحراف 

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

( % , وقد 71.88 – 60.67سجلت نسبا مرتفعة للعاطلين عن العمل و تراوحت بين )       

شملت كل من احياء ) ميسلون , الحصري , العبور , الصناعي , الحكيم , جرف الملح , 

( % 71.86,  65.50,  61.84,  61.54,  61.44,  61.43,  61.32) بنسبالقادسية(, 

 23.11, 22.51,  22.31,  22.30,  08 .22)معيارية لكل منها على التوالي , وبانحرافات 

,  19,  18,  17,  16,  15,  14وبذلك شغل الرتب )( على التوالي ,06 .43,   30.40, 

كانت و جنوبها هذه االحياء الحديثة والتي تقع في شمال وشمال شرق المدينة  الن اغلب (20

 ذات طبيعة زراعية فقيرة اقتصاديا والتي التزال بعضها غير مشيدة .

                                                           

اثر النمو االقتصادي في تغيير معدالت البطالة حسين عباس حسين , عبد الجاسم عباس علي هللا , تحليل ( (1

( , مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية , جامعة 2011 - 1990للبلدان العربية منها العراق للمدة )

 .4, ص  2014,  3بابل , كلية االدارة واالقتصاد , العدد 

     سنة(  64- 15) العاملة القوة اجمالي
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  مدينة حسب احياء توزيع مستويات جودة الحياة  على وفق مؤشر نسبه البطالة ب (30) جدول

  2018 بعقوبة لعام

 .(5, ملحق ), الدراسة الميدانية اعداد الباحثةمن  -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اسم الحي ت

عدد االفراد من 
 سنه 64 - 15

العاطلين 
 عن العمل

نسب 
 البطالة

النسبة الى 
 المعدل العام  

االنحراف 
 الرتبة المعياري

 4 14.49- 85.51 42.95 393 915 حي المصطفى 1

 6 11.59- 88.41 44.41 3109 7000 حي التحرير 2

 8 3.51- 96.49 48.47 190 392 حي السراي 3

 9 0.91 100.91 50.69 295 582 حي الصمود 4

 16 22.31 122.31 61.44 376 612 حي العبور 5

 18 23.11 123.11 61.84 47 76 حي الحكيم 6

 15 22.30 122.30 61.43 223 363 حي الحصري 7

 13 19.60 119.60 60.08 310 516 حي الفاروق 8

 20 43.06 143.06 71.86 687 956 حي القادسية 9

 7 11.29- 88.71 44.56 528 1185 حي المعلمين 10

 5 13.40- 86.60 43.50 291 669 حي المفرق 11

 17 22.51 122.51 61.54 200 325 حي الصناعي 12

 2 23.70- 76.30 38.33 220 574 حي النصر والجهاد 13

 1 23.89- 76.11 38.23 307 803 حي الوفاء 14

 3 15.67- 84.33 42.36 510 1204 حي الفارس 15

 10 6.69 106.69 53.59 1373 2562 حي اليرموك االولى 16

 12 15.96 115.96 58.25 1381 2371 حي اليرموك الثانية 17

 19 30.40 130.40 65.50 150 229 حي جرف الملح 18

 14 22.08 122.08 61.32 176 287 حي ميسلون 19

 11 12.35 112.35 56.44 399 707 شفتهحي  20

  0 100 50.23 11165 22228 المجموع والمعدل العام  
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توزيع مستويات جودة الحياة على وفق مؤشر نسبة البطالة بحسب االحياء في  (28) خريطة

2018مدينة بعقوبة لعام  

 ( . 30)باالعتماد على بيانات جدول من عمل الباحثة, لمصدر : ا

 

 االعالة الحقيقية – 3

يعد من المؤشرات االقتصادية المهمة التي تعطي صورة واضحة عن نوعية الحياة التي       

يعيشها الفرد , اذ يشير الى حجم العبء الذي يتحمله االفراد العاملين فعال إلعالة االفراد غير 

ة العاملين ألسباب عديدة كالدراسة او االعاقة او عدم توفر فرصة عمل , سواء كانوا ضمن الفئ

 65سنة( او كبار السن ) 64 – 15سنة فما دون أو ضمن فئة الشباب ) 14العمرية صغار السن 

   و تستخرج وفق القانون ,  سنة فأكثر( ,

 عدد السكان غير العاملين                                                                    

100*  ---------------------------=   االعالة الحقيقية                                            
(1)

 

 عدد السكان العاملين                                                                    

                                                           
(

1
)
 .200, ص 2000,  لنشر , بيروتعبد هللا عطوي , جغرافية السكان , دار النهضة للطباعة وا 
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 كلما المعالين االفراد عدد ازداد فكلما,  الحياة جودة مع عكسية بعالقة اإلعالة مؤشر ويرتبط

 االفراد على يقسم الدخل معظم ان إذ خاص بشكل ولألسرة عام بشكل االقتصادية االوضاع تدنت

 الدخل معظم ان إذ خاص بشكل ولألسرة عام بشكل االقتصادية االوضاع تدنت كلما المعالين

, وهذا يشير الى تراجع جودة الحياة االقتصادية  لألسرةيقسم على االفراد وتنخفض نسبة االدخار 

 100%( وهذا يشير الى ان كل 219.05لإلعالة الحقيقية في مدينة يعقوبه)بلغ المعدل العام  لقد 

من حي  هذه المعدل العام  ( فردا من غير العاملين , ويتباين 219.05فرد من العاملين يعيل )

لجودة الحياه ثالث مستويات هذا التباين قسمت االحياء السكنية الى بحسب سكني ألخر و 

 -ي :وكاالت

 المستوى االول ) احياء عالية الجودة( -أ 

 - 100.67سجلت فيه معدالت منخفضة لمؤشر االعالة الحقيقية  تراوحت نسبها بين )      

,  الفارس, الوفاء احياء سكنية كل من ) تسعة( , ضم هذا المستوى 31( % جدول ) 209.94

( , 29) خريطة( , , شفته , الصمود المعلمين, المصطفى ,  الفاروق, المفرق ,  النصر والجهاد

( , بينما احتل حي الصمود  100.67)( على مستوى المدينة بنسبه 1احتل حي الوفاء الرتبة )

,  -54.04), وبانحرافات معياريه بلغت   ( % 206.61( بنسبة)9الذي جاء متأخرا  الرتبة )

للمدينة , ويعزى السبب في ان تحتل هذه المعدل العام  ( لكل منها على التوالي عن  -5.57

االحياء المستوى االول الى انخفاض  نسب البطالة فيها وارتفاع نسبة السكان النشطين اقتصاديا 

 فيها.

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

( % , متضمنا كل من 318.62 – 209.95ة بين )تتراوحت نسب االعالة في احيائه الس      

 بنسب (اليرموك الثانية , العبور , الحصري,   التحرير , االولى اليرموك,  السراياحياء )

( % لكل منها , 286.77,  263.97,  250.79,  247.72,  219.74,  217.97)

المعدل ( عن 30.91,   20.50, 14.49, 13.09,  0.31, -0.49)معيارية وبانحرافات 

 التوالي .   العام  للمدينة على

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة( -ت 

 – 318.63سجل هذا المستوى نسبا مرتفعة لمؤشر االعالة الحقيقية تراوحت بين )       

 القادسية ( ,  ميسلون ,الصناعي  ,الحكيم  ,جرف الملح ( % , يضم كل من احياء ) 427.60

معيارية ( % , و بانحرافات   427.59,  388.39,  360.69,  358.00,  320.98) بنسب

للمدينة لكل منها على المعدل العام  ( عن 95.20,  77.31,  64.66,  63.43,  46.53)

التوالي , ويفسر ارتفاع نسب مؤشر االعالة الحقيقية الى ارتفاع نسب مؤشر البطالة فيها كما 

ار السن احد اسباب اتضح سابقا  كما ان ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسبه صغ

 فيها . ارتفاع نسب االعالة
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في احياء  على وفق مؤشر نسبة االعالة الحقيقيةتوزيع مستويات جودة الحياة  (31) جدول

 2018بعقوبة لعام  مدينة 

 

 ت

 العاملين اسم الحي

غير 

 العاملين

نسبة االعالة 

 الفعلية

النسبة الى 
المعدل 
 العام  

االنحراف 
 الرتبة المعياري

 6 25.80- 74.20 162.54 998 614 حي المصطفى 1

 12 13.09 113.09 247.72 11224 4531 حي التحرير 2

 10 0.49- 99.51 217.97 752 345 حي السراي 3

 9 5,57- 94.42 206.61 1031 499 حي الصمود 4

 15 30.91 130.91 286.77 2254 786 حي العبور 5

 17 63.43 163.43 358.00 179 50 حي الحكيم 6

 13 14.49 114.49 250.79 632 252 حي الحصري 7

 5 26.41- 73.59 161.19 677 420 حي الفاروق 8

 20 95.20 195.20 427.59 2604 609 حي القادسية 9

 7 17.42- 82.58 180.90 1809 1000 حي المعلمين 10

 4 42.15- 57.85 126.73 749 591 حي المفرق 11

 18 64.66 164.66 360.69 624 173 الصناعيحي  12

 3 44.45- 55.55 121.68 825 678 حي النصر والجهاد 13

 1 54.04- 45.96 100.67 751 746 حي الوفاء 14

 2 50.34- 49.65 108.66 1430 1316 حي الفارس 15

 11 0.31 100.31 219.74 3663 1667 االولىحي اليرموك  16

 14 20.50 120.50 263.97 4527 1715 الثانيةحي اليرموك  17

 16 46.53 146.53 320.98 459 143 حي جرف الملح 18

 19 77.31 177.31 388.39 602 155 حي ميسلون 19

 8 12.49- 87.51 191.70 1016 530 هحي شفت 20

  0 100 218.82 36806 16820 المجموع والمعدل العام  
 (.5) ملحق,  الميدانية الدراسة, الباحثة اعداد من -: المصدر
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الحياه على وفق مؤشر االعالة الحقيقية بحسب االحياء في  جودة( مستويات 29خريطة )

 2018مدينة بعقوبة لعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .31)باالعتماد على بيانات جدول من عمل الباحثة,  المصدر :

 مستوى الدخل  – 4

حياه المجتمعات ي تقيس و بشكل موضوعي دقيق جودة يمثل احد المؤشرات االقتصادية والت      

ولذلك تسعى  ورفاهيتها , اذ ان تحقيق الرفاهية في المجتمع ترتبط بمقدار الدخل او الناتج الكلي

الدخل الى اعلى المستويات الدول الى االرتقاء بنصيب الفرد من مستوى
(1 ) 

 هذا يةو تتجلى اهم 

 االنتاج على يؤثر المعيشة مستوى تحسن و للسكان المعيشة مستوى ويقرر يؤثر لكونه المؤشر

 الدخل زيادة و االنتاج تحسن الى يؤدي وهذا المؤسسات ونشوء للعمل السكان ونظرة وظروفه

  الى تقود االقتصادية الرفاهية إذ,  االجتماعية الرفاهية وتحقيق المعاشي المستوى تحسن بالتالي

                                                           

( احمد جاسم محمد و حسن محمد حسن عودة , دراسة وتحليل الرفاهية االقتصادية وعالقتها بمتوسط و 1)

( , مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية , جامعة 2011 - 1975عدالة توزيع الدخل في العراق للمدة )

          .       34, ص  2016( , 38البصرة , عدد )
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 للمجتمع النهائية الغاية هو االقتصادية الرفاهية تحقيق ان(* بيجو) ويرى و اجتماعية رفاهية

 : عاملين على وتتوقف

 يتوقف وهذا ايضا كبيرا المتحقق الرفاه كان كبيرا االستهالكية الحاجات اشباع كان كلما -: االول

 . الفرد دخل على

 قليال لإلنتاج المطلوب الجهد كان كبيرا المتحقق الرفاه كان كلما -: الثاني
(1) 

( شهر/  دينار الف 95.17) بلغ الفرد لدخل العام المعدل ان الدراسة نتائج اظهرت وقد        
(2)

 ألحياء االقتصادي المستوى خريطة ليرسم ألخر سكني حي من   العام المعدل هذه ويتباين, 

 : يأتي وكما مستويات ثالث الى تقسيمها تم وقد المدينة

 ( الجودة عالية احياء)  االول المستوى - أ

 جدول,  شهريا دينار الف( 107.52 – 135.86) بين  الدخل من الفرد نصيب مؤشر سجل     

,  المعلمين,  التحرير,  الفارس,  الوفاء,  المصطفى)  من كل سكنية احياء ستة ليتضمن( , 32)

 حي يليه المدينة مستوى على االولى الرتبة المصطفى حي ليحتل( , 30) خريطة( ,  السراي

 وبانحراف, شهريا دينار( 135.86) منهما كل في الفرد نصيب ليبلغ الثانية بالرتبة الوفاء

 محتال  المستوى  نهاية في السراي حي جاء بينما,  للمدينة العام المعدل عن( 42.76) معياري

 وبانحراف شهريا دينار( 110.12) فيه الفرد نصيب بلغ المدينة مستوى على الخامسة الرتبة

 المستوى االحياء هذه تحتل ان في السبب ويعود, للمدينة العام المعدل عن( 15.71) معياري

 و تقريبا المدينة تتوسط فهي البطالة مؤشر في اشرنا كما فيها البطالة نسبة انخفاض الى االول

 .االدارية و االقتصادية الفعاليات معظم فيها تتوطن

 المستوى الثاني )احياء متوسطة الجودة( -ب 

, الف دينار شهريا (  79.17 – 107.51الخمسة بين ) ئهتراوح نصيب الفرد في احيا    

كل من احياء )شفته , اليرموك االولى , الفاروق , الصمود , الحصري( , متصدرا حي  وضم

الف دينارا شهريا( , وبانحراف   95.73شفته هذه الفئة من االحياء السكنية بلغ نصيب الفرد )

في , بينما جاء حي الحصري  (7وبذلك شغل الرتبة ) للمدينةالمعدل العام ( عن 0.59معياري )

 .(10.85-)الف دينار شهريا ( بانحراف معياري   84.84الفئة بلغ نصيب الفرد فيه ) هذهنهاية 
 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

( الف 50.82 – 79.16انخفض نصيب الفرد من الخدل الشهري فيها ليكون بين )     

دينار شهريا , متضمنا تسعة احياء سكنية ) النصر والجهاد , المفرق , اليرموك الثانية , العبور , 

 القادسية , جرف الملح , ميسلون , الحكيم , الصناعي(  , يتصدرها  حي النصر والجهاد مسجال

حي  جاء نمابي( , 23.10-)معياري وبانحراف( شهريا دينار الف 73.19) فيه الفرد نصيب

( , بلغ دخل الفرد الشهري فيه 20الصناعي متاخرا على مستوى احياء المدينة محتال الرتبة )

( عن المعدل العام للمدينة ,  وهناك -46.61( الف دينار شهريا , وبانحراف معياري )50.82)

مجموعة اسباب ادت الى انخفاض مستوى دخل الفرد الشهري وابرزها نسبة البطالة التي 

                                                           

أحمددد خليددل الحسدديني وخالددد حسددين علددي ,  شددكالية دولددة الرفدداه بددين السددباب و النتددا   , مجلددة المحددور   (1)

 . 102, ص 2006,  2االقتصادي , جامعة القادسية , العدد

 ( معدل الدخل العام للمدينة = مجموع الدخل الشهري للمدينة / عدد سكان المدينة .2)

 قتصادي انكليزي و هو مؤسس فدرع االقتصداد فدي جامعدة كدامبردد و قدد درب العديدد مدن * اثر سيسل بيجو : 

 االقتصاديين في جامعة كامبردد و خصوصا في اقتصاديات الرفاه .
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( % لكل منها على لتوالي , ايضا معدل 94.12,  71.86ارتفعت في حي القادسية و العبور )

اشرنا في  اسرة , كما /فرد  (11.38)حجم االسرة الذي بلغ اعلى معدل في حي العبور مسجال 

( السابق , هذا باإلضافة الى ارتفاع نسبة األمية في كل من احياء العبور , القادسية , 12جدول )

ف الملح , ميسلون , الصناعي ( , فالعمال هم من غير الماهرين والمؤهلين ليشغلوا درجات جر

 وظيفية تدر عليهم دخوال مناسبة  ولذلك تراجعت جودة الحياة فيها .

 

على وفق مؤشر مستوى الدخل  بحسب احياء ( توزيع مستويات جودة الحياة 32جدول )

 .2018مدينة بعقوبة لعام
 ت

 اسم الحي

مجموع افراد 

 ذلك الحي

مجموع 

 تراكمي للدخول

 نصيب الفرد

 بالدينار

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 1 42.76 142.76 135.86 219000 1612 حي المصطفى 1

 4 20.58 120.58 114.76 1808000 15755 حي التحرير  2

 6 15.71 115.71 110.12 120800 1097 حي السراي  3

 10 10.72- 89.28 84.97 130000 1530 حي الصمود  4

 15 27.42- 72.58 69.08 210,000 3040 حي العبور  5

 19 44.94- 55.06 52.40 12000 229 حي الحكيم 6

 11 10.85- 89.15 84.84 75000 884 حي الحصري  7

 9 6.13- 93.87 89.33 98000 1097 حي الفاروق 8

 16 42.77- 57.23 54.47 175000 3213 حي القادسية  9

 5 18.58 118.58 112.85 317000 2809 حي المعلمين  10

 13 24.72- 75.28 71.64 96000 1340 حي المفرق  11

 20 46.61- 53.39 50.82 40500 797 حي الصناعي 12

 12 23.10- 76.90 73.19 110000 1503 حي النصر و الجهاد  13

 2 36.87 136.87 130.26 195000 1497 حي الوفاء  14

 3 33.93 133.93 127.46 350000 2746 حي الفارس 15

 8 2.81- 97.19 92.50 493000 5330 حي اليرموك االولى 16

 14 26.94- 73.06 69.53 434000 6242 حي اليرموك الثانية 17

 17 43.27- 56.73 53.99 32500 602 حي جرف الملح  18

 18 44.48- 55.52 52.84 40000 757 حي ميسلون  19

 7 0.59 100.59 95.73 148000 1546 شفتهحي  20

  0 100 95.17 5103800 53626 و المعدل العامالمجموع  
 . (5, ملحق ) , الدراسة الميدانيةاعداد الباحثةمن  -المصدر :

 

 

 

 

 

 



 جودة الحياة االقتصادية في مدينة بعقوبة ....................................الفصل الثالث  

 

89 
 

بحسب االحياء  توزيع مستويات جودة الحياة على وفق مؤشر مستوى الدخل   (30) خريطة

  2018في مدينة بعقوبة لعام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .32)باالعتماد على بيانات جدول من عمل الباحثة, المصدر : 

 من الدخلاالسري االنفاق – 5

اضافة  و النقل المالبس والنفقات الطبيةاق االسري على المسكن و الغذاء وان مقدار االنف      

مستويات المعيشة , و الى النفقات الشخصية  يعد احد المؤشرات المهمة في قياس جودة حياه  و

ء بكافة لإلنفاق وقدرة الفرد على االيفا ةمستوى الدخل ازدادت االموال المهيئكلما ارتفع 

( في %(51.38التي انفاقها اقل من الدخل الشهري  ألسرلبلغ المعدل العام  وقد احتياجاته , 

 للجودة وكاالتيثالث مستويات مدينة بعقوبة , ويختلف من حي سكني ألخر وقسمت االحياء الى 

 

 توى االول ) احياء مرتفعة الجودة (المس -أ 

(, 33( % ,جدول )57.65 – 81.60سجلت في احياء هذه الفئة لتتراوح بين ) ان اعلى النسب

المعلمين , التحرير(, شملت ستة احياء سكنية كل من )الوفاء ,المصطفى , الفارس , السراي , 

( 58.82%( , وبانحراف معياري ) 81.60)مسجال نسبهيتصدرها حي الوفاء  ( ,31خريطة )

( عن 25.92%( وبانحراف معياري ) 64.70)بنسبة , بينما جاء حي التحرير في نهاية الفئة 
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المستوى االول في مؤشر و كانت هذه االحياء ذاتها قد دخلت ايضا ضمن للمدينة , ام  المعدل الع

 . ( السابق32في جدول )المرتفع كما مستوى الدخل 

 بحسبعلى وفق مؤشر مستوى االنفاق االسري توزيع مستويات جودة الحياة  (33) جدول

  2018 بعقوبة لعام  مدينة احياء 

 . (5, ملحق ), الدراسة الميدانية اعداد الباحثةمن  -المصدر :

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب 

( % , 33.69 – 57.64ضم هذا المستوى اربعة احياء سكنية تراوحت نسبها بين )           

نسب  ضم اربعة احياء سكنية كل من )الفاروق , شفته , اليرموك االولى , الصمود( سجلت 

,  10.55( % على التوالي , وبانحرافات معياريه )42.51,  49.82, 55.34,  56.80)

( 10,  9,  8,  7وبذلك شغلت الرتب ) للمدينةالمعدل العام  ( عن -17.26, 3.04-,  7.71

 على التوالي  

 (الجودة منخفضة احياء)  الثالث المستوى - ت

 جرف,  الحصري, القادسية,  الثانية اليرموك) من كل تمثلها سكنية احياء عشرة ضم        

 متوسطات مسجلة( ,  العبور,  الحكيم,  المفرق,  ميسلون,  الصناعي,  والجهاد النصر,  الملح

 عشر الحادية الرتبة الثانية اليرموك حي محتال( % , 9.73 – 33.68) بين تراوحت منخفضة

 حي جاء بينما( , - 36.94) معياري وبانحراف( , 32.40)نسبه مسجال المدينة مستوى على

 ت

 اسم الحي

عدد 

 االسر

االسر عدد 

مقدار انفاقها 

 اقل من الدخل

نسب االسر التي 

مقدار انفاقها 

 اقل من الدخل

النسبة الى 

المعدل 

 العام  

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 2 54.24 154.24 79.25 317 400 حي المصطفى 1

 6 25.92 125.92 64.70 1598 2470 حي التحرير  2

 4 37.74 137.74 70.77 92 130 حي السراي  3

 10 17.26- 82.74 42.51 71 167 حي الصمود  4

 20 81.05- 18.95 9.74 26 267 حي العبور  5

 19 69.72- 30.28 15.56 7 45 حي الحكيم 6

 13 48.27- 51.73 26.58 42 158 حي الحصري  7

 7 10.55 110.55 56.80 71 125 حي الفاروق 8

 12 37.93- 62.07 31.89 133 417 حي القادسية  9

 5 35.52 135.52 69.63 360 517 حي المعلمين  10

 18 67.34- 32.66 16.78 49 292 حي المفرق  11

 16 53.41- 46.59 23.94 34 142 حي الصناعي 12

 15 52.51- 47.49 24.40 61 250 حي النصر و الجهاد  13

 1 58.82 158.82 81.60 204 250 حي الوفاء  14

 3 45.29 145.29 74.65 318 426 حي الفارس 15

 9 3.04- 96.96 49.82 557 1118 حي اليرموك االولى 16

 11 36.94- 63.06 32.40 335 1034 حي اليرموك الثانية 17

 14 51.34- 48.66 25.00 25 100 حي جرف الملح  18

 17 67.30- 32.70 16.80 21 125 حي ميسلون  19

 8 7.71 107.71 55.34 171 309 هحي شفت 20

  0.01 100.01 51.38 4492 8742 المجموع والمعدل العام  
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%( , 9.74) بنسبته المدينة مستوى على العشرين الرتبة ليحتل النسب ادنى مسجال العبور

 لمتوسطات االحياء هذه بلوغ ان, للمدينة المعدل العام  على( -81.05) معياري وبانحراف

 متوسط انخفاض و البطالة بسبب الفئة هذه احياء معظم في الفقراء شريحة التساع يعود متدنية

 متاحة تكن لم التي الخدمية و االستهالكية للسلع االستهالك نطاق اتساع الى اضافة الفرد دخل

 . النوعيات وهذه الكم بهذا سابقا

في احياء مستوى االنفاق االسري  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة  (31) خريطة

 2018لعامبعقوبة   مدينة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .33)باالعتماد على بيانات جدول من عمل الباحثة, المصدر : 

 مؤشر عمالة االطفال  - 6

يطلق على العاملين من صغار السن مفهوم عمالة األطفال وهو كل نشاط يقوم به االطفال         

بصورة دائمة او مؤقتة سواء كانوا مأجورين او متدربين لدى اصحاب العمل مقابل مكافأة رمزية 

يحصلون عليها , او يعملون في المنازل كخدم وخصوصا الفتيات 
(1   )

الظاهرة فاقمت هذه , وقد ت

والعاملين ايضا ر متمثلة باألطفال الباعة المتجولين والمنتشرين على الطرقات بشكل ملفت للنظ

                                                           

العاملين , مجلة الجامعة  لألطفالاحمد عبد هللا ابو زايد , الرضا عن العمل وعالقته بالتوافق النفسي ( (1

 . 65, ص 2010,  2, العدد  18االسالمية )سلسلة الدراسات االنسانية( , المجلد 
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, العامل المشترك بينهم هو المعاناة والتهميش والحرمان , وهذه في المحال التجارية والصناعية 

االمنية التي الظاهرة منوطة بظروف افرزتها االوضاع السياسية و االقتصادية و االجتماعية و

 مربها المجتمع .

و قد حدد عمر االطفال صغار السن الذين تشملهم الدراسة ضمن هذا المؤشر هم الفئة          

فل يعمل سنة , ومن خالل الدراسة الميدانية أظهرت نتائج االستبانة اصغر ط 15العمرية دون 

 – 7ضمن هذا المؤشر حددت بين االعمار ) عتمدةالمالفئة العمرية  نسنوات , وبذلك فا 7بعمر 

خاصة بحماية العمال قد تضمن نصوصا  1987 لعام 71سنة( ,وان القانون العراقي رقم  14

سنة من العمر هو الحد االدنى لسن  15منه بأن سن  91النساء وحددت المادة من االحداث و

العمل
(1 )

ان  2015 لعام 37رقم  لعراقيفي قانون العمل ا 20و  21, و في جاء في المادة رقم 

سنة من عمره 15لشخص الذي لم يتم الطفل هو ا
2
لنسبة عمالة االطفال  بلغ المعدل العام وقد  ,

ثالث مستويات ( % وتباين من حي سكني ألخر مما يمكن تقسيمها الى 18.53) في مدينة بعقوبة

 للجودة وكاالتي :

 المستوى االول ) احياء عالية الجودة( -أ 

( 19.04 – 0سجلت هذه االحياء معدالت منخفضه لمؤشر عمالة األطفال تراوح بين )

 , الفارس , الصمود , الوفاء ) هي احياء عشرة( , ليشمل 32) خريطة( و34% , جدول )

شفته , الفاروق , التحرير( , ويحتل حي  الجهاد , و , المصطفى , النصر , السراي المعلمين

االولى على مستوى المدينة حيث انعدمت هذه الظاهرة في الحي لذلك سجل نسبة  الرتبةالوفاء 

العاشرة على مستوى  الرتبةحي التحرير  ( بينما احتل - 100% , وانحرافا معياريا بلغ )0

للمدينة , ان  المعدل العام عن  ( - 63.04%( , وانحرافا معياريا ) 6.85)مسجال نسبهالمدينة 

مرتبط بمستوى الدخل الجيد احياء هذا المستوى بعض في  عمالة االطفال تفسير انخفاض نسب

فضال عن المستوى الثقافي للوالدين الذي يشجع نسب البطالة  فيها وارتفاع االنفاق وانخفاض

  .االطفال على مواصلة الدراسة

 ( احياء متوسطة الجودة المستوى الثاني ) -ب 

حممي ) اليرممموك االولممى , اليرممموك الثانيممة ,  اربعممة احيمماء سممكنية  يشمممل هممذا المسممتوى 

لكل من احيائه  بنسب,  ( %38.09 – 19.05سجلت نسبا تراوحت بين ) المفرق , الحصري (

,  0 .513( % وانحرفمممت معياريممما )30.77 , 21.67 , 21.43 , 20.94علمممى التممموالي )

,  12,  11, وبممذلك شمغلت الرتممب )  للمدينمة المعمدل العممام ( عمن 66.05,   516.9,  15.64

   .على التوالي ( 14,  13

       المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة( -ت 

 38.10ضم ستة احياء سكنية مسجلة نسبا مرتفعة في مؤشر عمالة االطفال  تراوحت بين )       

,  الصناعي , العبور , , القادسية الملح ( % , متضمنا كل من )الحكيم , جرف57.14  -

( على التوالي , 57.14,  55.32 , 51.43 , 51.28 , 48.72 ,45.83) بنسبميسلون ( 

(  208.36 , 198.54 ,177.54 , 74 .176 , 162.91 , 33 .147وبانحرافات معيارية )

أن  على التوالي , (20,  19,  18,  17,  16,  15, احتلت الرتب )  للمدينة المعدل العام عن 

                                                           

المستنصرية  مجلةساهرة حسين كاظم , عمالة الطفال بين المنع القانوني و التطبيق في الواقع العراقي , (1) 

 . 143ص ,  2009,  26العدد  للدراسات العربية والدولية ,
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ب البطالة وانخفاض متوسط دخل الفرد و ضعف القدرة الشرائية بتردي المستوى المعيشي بس

ع االسرة وترك التعليم حياء ادى الى تدهور وضاالمة في هذه اضافة الى تراجع الخدمات العا

الى سوق العمل والتسول او الن  تدفع اطفالهاواهمال االبناء االمر ادى الى ان بعض االسر 

جارة والمحال كالحدادة و صيانة السيارات و الن ارباب بعض االسر يعملون في مهن حرة

عدم االلتزام بقانون الزامية التعليم  معالتجارية يدفعهم لتشغيل االطفال معهم وترك التعليم 

 .(1صوره ) االبتدائي 

 عقوبة( صورة لعمالة االطفال في مدينة ب1صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2019/  2/  28المصدر : التقطت الصورة بتاريخ 
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  ةمدين احياء بحسباالطفال  ةعمال على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة  (34) جدول

 2018لعامبعقوبة 

 ( .5من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 اسم الحي

االفراد 

 – 7من 

 سنه 14

عدد 

العاملين 

 منهم

نسبة 

االطفال 

 العاملين

الى  النسبة

  المعدل العام 

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 6 86.35- 13.65 2.53 6 237 حي المصطفى 1

 10 63.04- 36.96 6.85 150 2190 حي التحرير 2

 5 90.34- 9.66 1.79 4 223 حي السراي 3

 3 94.87- 5.13 0.95 3 317 حي الصمود 4

 19 198.54 298.54 55.32 520 940 حي العبور 5

 15 147.33 247.33 45.83 11 24 حي الحكيم 6

 14 66.05 166.05 30.77 32 104 حي الحصري 7

 9 72.42- 27.58 5.11 9 176 حي الفاروق 8

 17 176.74 276.74 51.28 200 390 حي القادسية 9

 4 94.33- 5.67 1.05 2 190 حي المعلمين 10

 13 16.95 116.95 21.67 13 60 حي المفرق 11

 18 177.54 277.54 51.43 18 35 حي الصناعي 12

 7 77.17- 22.83 4.23 9 213 حي النصر و الجهاد 13

 1 100- 0 0 0 114 حي الوفاء 14

 2 95.74- 4.26 0.79 2 252 حي الفارس 15

 11 13.05 113.05 20.94 80 382 حي اليرموك االولى 16

 12 15.64 115.64 21.43 75 350 حي اليرموك الثانية 17

 16 162.91 262.91 48.72 19 39 حي جرف الملح 18

 20 208.36 308.36 57.14 24 42 حي ميسلون 19

 8 73.56- 26.44 4.90 5 102 شفتهحي  20

  0 100 18.53 1182 6380 المعدل العام المجموع و 
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  مدينة ي احياء  عماله االطفال ف على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 32) خريطة

 2018لعامبعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 ( .34)باالعتماد على بيانات جدول من عمل الباحثة, المصدر :

 ملكية السيارة – 7
اجتماعية وانسانية عديدة كالحصول على البضائع وك السيارة يحقق فوائد اقتصادية امتال إن       

والخدمات او المعرفة او السياحة في االماكن التي ال يسكنها الفرد , باإلضافة الى  استخدام 

بعضها كسيارات االجرة  والحمل لتوفير مردود اقتصادي لألسرة , ولذلك يستخدم كمؤشر ضمن 

وقد بلغت نسبة األسر التي تمتلك سيارة ت لقياس جودة الحياه االقتصادية , لمؤشرامجموعة من ا

, وتباينت هذه النسبة من حي سكني ألخر  (35)( % , جدول 57.51خاصة في مدينة بعقوبة )

 -بحيث يمكن حصرها في ثالث فئات كاالتي :

 

 المستوى االول ) احياء عالية الجودة( -أ 

 – 91.77ظهرت نسب مرتفعة لألسر المالكة للسيارة ضمن هذا المستوى تراوحت بين )        

 ( , يشمل كل من حي ) الوفاء , التحرير , الفارس ,33) خريطة( , 35( , جدول )66.86

,  73.03, 74.13 , 74.87, 91.77)نسبا المصطفى , الفاروق , السراي ( , مسجلة 

,  26.99,  28.89,  30.19,  59.57رافات معيارية )( % , بانح70.59,  71.43
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وجاءت ,  ( 6,  5,  4,  3, 2, 1, شغلت الرتب )للمدينة المعدل العام  ( عن 22.74 ,24.20

 المستوى االول النخفاض البطالة فيها.ضمن الحياء هذه ا

  مدينة  احياء في السيارة ملكية  مؤشر وفق على الحياة جودة مستويات توزيع( 35) جدول

 2018لعام بعقوبة

 ( .5من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر : 

 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب 

( % , متضمن ثمانية احياء 41.94 – 66.85ان مدى الفئة لهذا المستوى امتد بين )           

 , الصناعي , اليرموك , المعلمين  الجهاد و النصر االولى , ,اليرموك شفته سكنية كل من حي )

( % وانحراف معياري 66.18)بنسبة , الحكيم ( تصدر حي شفته هذه الفئة  الملح الثانية , جرف

-25.48)( , وانحرافا معياريا 42.86)بنسبة , بينما جاء حي الحكيم في اخر الفئة (15.07)

 .(14,  13, 12, 11,  10,  9,  8,  7, وشغلت الرتب ) للمدينة المعدل العام عن (

 لمستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة(ا -ت 

التي تراوحت نسبها المتالك  الستة الباقية وقعت ضمن هذا المستوى االحياء السكنية       

المفرق ,  , الحصري , ( %, وتمثلت بكل من حي )ميسلون17.02 - 41.93السيارة بين )

( % 36.36)بنسبته , القادسية( , متصدرا حي ميسلون  احياء هذا المستوى  , الصمود العبور

 ( على مستوى المدينة , بينما سجل حي 15( , وبذلك يحتل الرتبة ) 78 .36-وانحرف معياريا )

للمدينة  المعدل العام ( عن 70.41-( % وانحرف معياريا ) 17.02)نسب  ادنى ال القادسية

 ت
 العينة اسم الحي

امتالك 
 سيارة

امتالك نسبة 
 السيارة %

النسبة الى 
 المعدل العام  

االنحراف 
 الرتبة المعياري

 4 26.99 126.99 73.03 130 178 حي المصطفى 1

 2 30.19 130.19 74.87 590 788 حي التحرير  2

 6 22.74 122.74 70.59 48 68 حي السراي  3

 19 60.59- 39.41 22.67 17 75 حي الصمود  4

 18 58.33- 41.67 23.97 29 121 حي العبور  5

 14 25.48- 74.52 42.86 6 14 حي الحكيم 6

 16 37.00- 63.00 36.23 25 69 حي الحصري  7

 5 24.20 124.20 71.43 70 98 حي الفاروق 8

 20 70.40- 29.59 17.02 32 188 حي القادسية  9

 10 17.95- 82.05 47.19 109 231 حي المعلمين  10

 17 42.48- 57.52 33.08 43 130 حي المفرق  11

 11 18.49- 81.51 46.88 30 64 حي الصناعي 12

 9 15.41- 84.59 48.65 54 111 الجهاد و  حي النصر 13

 1 59.58 159.57 91.77 145 158 حي الوفاء  14

 3 28.89 128.89 74.13 106 143 حي الفارس 15

 8 9.89 109.89 63.20 316 500 االولىحي اليرموك  16

 12 20.76- 79.24 45.57 211 463 الثانيةحي اليرموك  17

 13 24.91- 75.08 43.18 19 44 حي جرف الملح  18

 15 36.77- 63.22 36.36 20 55 حي ميسلون  19

 7 15.07 115.07 66.18 90 136 شفتهحي  20

  0 100 57.51 2090 3634 المجموع والمعدل العام  
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( ,ويعود السبب في تدني نسب امتالك السيارة في احياء هذه 20االخيرة ) ةوبذلك يحتل الرتب

 الفئة الى انخفاض الدخل و ارتفاع البطالة بالتالي انخفاض مستوى االنفاق . 

السيارة بحسب االحياء  ملكية  على وفق مؤشر جودة الحياة توزيع مستويات  (33خريطة ) 

  2018لعامفي مدينة بعقوبة 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .35)باالعتماد على بيانات جدول من عمل الباحثة, :  المصدر        
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 المبحث الثاني : المؤشرات االقتصادية الذاتية
واضحة عن جودة الحياه االقتصادية التي يعيشها  عطاء صورة واقعية تسعى الدراسة إل       

عدد من المؤشرات الذاتية التي تعبر عن رضا الحضري , فتطلب االمر ان دراسة  المجتمع

خل , توفر فرصة عمل , دالسكان عن اوضاعهم االقتصادية متمثلة بالرضا عن ) مستوى ال

رة( , بالنهاية ال يمكن اهمالها من امتالك السياتكلفة السكن , تكلفة المواد الغذائية , تكلفة النقل , 

 -: من خالل نتائج الدراسة الميدانية لهذه المؤشراتقييم جودة الحياة االقتصادية اجل التحقق من ت

 الرضا عن مستوى الدخل -1
يعد الرضا عن الدخل من المؤشرات الذاتية المهمة التي تعطي صورة واضحة عن مدى 

هم تاالقتصادية وقد تباينت درجات رضا السكان عن امكانيا بإمكانياتهمم رضا االفراد وقناعاته

%( و 46.84لرضا سكان مدينة بعقوبة ) بلغ المعدل العام حيث  االقتصادية من حي ألخر

 -:من الرضا هي ثالث مستويات  تباينت بين احياء المدينة حيث امكن تبويبها في

 (الرضا العال    المستوى االول )االحياء  -أ 

( % , 54.83 - 71.52تراوحت بين )عن دخلهم لسكان الراضين لسجلت نسبا مرتفعة         

 خريطة, الفارس , المصطفى , المعلمين ( ,  اربعة احياء سكنية ) الوفاء ا  ( , متضمن36جدول )

 وبانحرافات( % على التوالي  63.64 , 66.85 , 68.53 , 71.52( , بلغت نسبها)34)

, وبذلك ( على التوالي 35.86,  42.72,  46.31,  52.69معياريه سجلت في كل منها )

, ان ارتفاع درجات رضا سكانها يعود الرتفاع دخل الفرد الى  (4,  3,  2,  1لتتبوأ المراتب )

 .وال سيما قطاع الموظفين في الدولة جانب ضمان دوريته بصورة مستمرة 

 ( المعدل العام الرضا المستوى الثاني ) االحياء  -ب 

( %  , ويشمل ثمانية احياء 38.13 - 54.82تراوحت نسب السكان الراضين بين )         

,  الجهاد و , الفاروق , النصر الصمود , التحرير , المفرق )شفته , السراي , تمثلهاسكنية 

( 8.32معياري ) وبانحراف%(  50.74)مسجال نسبهاليرموك االولى(  تصدرها حي شفته 

وبذلك يحتل الرتبة الخامسة على مستوى احياء المدينة , بينما تذييل الفئة حي اليرموك االولى 

( على مستوى 12(  وبذلك يحتل الرتبة )-12.89%( وبانحراف معياري ) 40.80)بنسبته 

غل مركز المدينة و قرب وهذه االحياء عدا شفته و التحرير و اليرموك االولى تش المدينة 

و تمتاز بصغر مساحتها واكتضاضها بالسكان مما جعل سكانها منطقتها التجارية المركزية 

 .متواضعي الدخول الشهرية 

   (الرضا المنخفض المستوى الثالث ) االحياء  -ت 

  - 38.12سجلت نسبا منخفضة لعدد السكان الراضين عن مستوى الدخل تراوح بين )         

 , الصناعي , جرف الحصري , العبور الثانية , احياء )اليرموك ثمانية( % , تضمن 21.43

مسجال , الحكيم ( , وتصدر حي اليرموك الثانية  احياء هذا المستوى  , ميسلون ,القادسية الملح

 في النسب ادنى الحكيم حي سجل بينما(  ,  - 18.85) ا   معياريا  %( , وانحرف38.01)نسبه

( عن  -54.25, وبانحراف معياري ) %( 21.43) الدخل مستوى عن الراضين السكان عدد

للمدينة , ويعود ذلك الى انخفاض مستويات دخل االسر في هذه االحياء وارتفاع  المعدل العام 

وقد شغلت اطراف المدينة  20الى  13, ولذلك انحصرت مرتبها بين الرتبة  معدالت البطالة

 . الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية التي يبعد بعضها عن مركز المدينة 
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درجه الرضا عن مستوى الدخل بحسب  على وفق مؤشرتوزيع مستويات الجودة ( 36) جدول

 2018لعامبعقوبة  مدينةفي  حياءاال

 ت

 العينة الحياسم 

عدد 

 االجابات

النسبة 

 المئوية %

النسبة الى 

 المعدل العام

 االنحراف

 الرتبة المعياري

 3 42.72 142.72 66.85 119 178 حي المصطفى 1

 8 0.79 100.79 47.21 372 788 حي التحرير  2

 6 3.61 103.61 48.53 33 68 حي السراي  3

 9 3.22- 96.78 45.33 34 75 حي الصمود  4

 15 22.37- 77.63 36.36 44 121 حي العبور  5

 20 54.25- 45.75 21.43 3 14 حي الحكيم 6

 14 19.55- 80.45 37.68 26 69 حي الحصري  7

 10 4.15- 95.85 44.90 44 98 حي الفاروق 8

 18 33.00- 67.00 31.38 59 188 حي القادسية  9

 4 35.86 135.86 63.64 147 231 حي المعلمين  10

 7 3.46 103.46 48.46 63 130 حي المفرق  11

 16 29.95- 70.05 32.81 21 64 حي الصناعي 12

 11 7.69- 92.31 43.24 48 111 النصر و الجهاد  13

 1 52.69 152.69 71.52 113 158 حي الوفاء  14

 2 46.31 146.31 68.53 98 143 حي الفارس 15

 12 12.89- 87.11 40.80 204 500 حي اليرموك االولى 16

 13 18.85- 81.15 38.01 176 463 حي اليرموك الثانية 17

 17 32.07- 67.93 31.82 14 44 حي جرف الملح  18

 19 41.78- 58.22 27.27 15 55 حي ميسلون  19

 5 8.32 108.32 50.74 69 136 شقتهحي  20

  0 100 46.84 1702 3634 المعدل العام المجموع و 
 .  (8, ملحق )الميدانية الدراسة, اعداد الباحثة من -: المصدر
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درجه الرضا عن مستوى الدخل بحسب  على وفق مؤشرتوزيع مستويات الجودة  (34) خريطة

 2018لعامبعقوبة  ةمدينفي  ياءاالح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(36)باالعتماد على بيانات جدول من عمل الباحثة, : المصدر 

 

 عن توفر فرصة العملالرضا  -2
يعطي هذا المؤشر صورة واضحة عن معدالت البطالة ومستويات الدخل , اذ كلما ارتفعت         

نسب السكان الراضين  عن توفر انخفضت معدالت البطالة و انخفضت مستويات الدخل كلما 

فرصة العمل , وليس بالضرورة ان ترتفع معدالت الرضا نتيجة لتوفر فرص عمل إذ ان العمل 

في القطاع الخاص الذي يتصف بتذبذب المردود المادي وعدم ضمان دوريته اضافة الى زيادة 

واالعداديات , وعدم   الى تزايد اعداد خريجي الجامعات والمعاهد باإلضافةعدد ساعات العمل , 

لرضا عن توفر  المعدل العام قدرة سوق العمل على استيعابهم , وقد كشفت الدراسة الميدانية ان 

 -:ثالث مستويات في ضوء ذلك قسمت االحياء السكنية الى %( 29.25)في المدينةفرصة العمل 
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 (الرضا العال   المستوى االول )احياء  -أ
( , تضمن 37( %  , جدول )35.11 - 44.94تراوح مدى الفئة للمستوى االول بين )         

( % 36.76,  44.94)نسبا ( , سجلت كل منها 35) خريطةكل من احياء ) الوفاء , شفته( , 

للمدينة وبذلك تحتل الرتب االولى  المعدل العام ( عن 25.69, 53.63)معيارية وبانحرافات 

وبالرغم من تبوأ الحيين المستوى االول إال غن نسبة رضا سكانها  مستوى المدينة والثانية على

 . يشير الى نقص فرص العمل في عموم المدينة% و هذا  50عن هذا المؤشر لم يقترب من 

في درجه الرضا عن توفر فرصه العمل  على وفق مؤشرتوزيع مستويات الجودة ( 37) جدول

 2018لعامبعقوبة  مدينة احياء 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 % االجابات

النسبة الى 

 المعدل العام

 االنحراف

 الرتبة المعياري

 15 23.17- 76.83 22.47 40 178 حي المصطفى 1

 3 19.31 119.31 34.90 275 788 حي التحرير 2

 8 9.50- 90.50 26.47 18 68 حي السراي 3

 11 13.39- 86.61 25.33 19 75 حي الصمود 4

 14 20.89- 79.11 23.14 28 121 حي العبور 5

 17 26.74- 73.26 21.43 3 14 حي الحكيم 6

 6 4.05 104.05 30.43 21 69 حي الحصري 7

 7 9.30- 90.70 26.53 26 98 حي الفاروق 8

 20 47.26- 52.74 15.43 29 188 حي القادسية 9

 13 18.60- 81.40 23.81 55 231 حي المعلمين 10

 16 26.36- 73.64 21.54 28 130 المفرقحي  11

 12 14.53- 85.47 25.00 16 64 حي الصناعي 12

 9 10.68- 89.32 26.13 29 111 النصر و الجهاد 13

 1 53.63 153.63 44.94 71 158 حي الوفاء 14

 5 14.76 114.76 33.57 48 143 حي الفارس 15

 4 17.61 117.61 34.40 172 500 حي اليرموك االولى 16

 10 12.87- 87.13 25.49 118 463 حي اليرموك الثانية 17

 19 45.61- 54.39 15.91 7 44 حي جرف الملح 18

 18 37.84- 62.16 18.18 10 55 حي ميسلون 19

 2 25.69 125.69 36.76 50 136 شقتهحي  20

  0.01 100.01 29.25 1063 3634 المعدل العام المجموع و 

 . (8) ملحق, الميدانية الدراسة, اعداد الباحثة من -: المصدر

 (المعدل العام  المستوى الثاني )احياء الرضا  -ب 
( % , متضمنا كل من 25.27  - 35.10سجلت احياء هذا المستوى نسبا تراوحت بين )       

,  الجهاد و , النصر , الفاروق ,السراي االولى , الفارس , الحصري , اليرموك التحرير احياء )

( وانحرافا معياريا 34.90)مسجال نسبهالصمود( , يتصدرها حي التحرير  الثانية , اليرموك

بنسبته ( على مستوى المدينة , بينما جاء حي الصمود متأخرا 3( وبذلك يحتل الرتبة )19.31)

, ان  المدينة مستوى ( على11( وبذلك يحتل الرتبة ) - 13.39( وبانحراف معياري )25.33)

هذه األحياء التسعة تراوحت نسب رضا سكانها بين الربع والثلث و هذا يعني ان ثلثي السكان فيها 

 . غير راضين عن توفر فرص العمل وهذا يعكس مستوى البطالة المرتفع
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 المنخفض( الرضا المستوى الثالث )احياء -ت 

  - 25.26ضم هذا المستوى تسعة احياء سكنية سجلت نسبا منخفضة تراوحت بين )        

, الحكيم ,  ,  المصطفى , المفرق العبور ( % , تمثلت بأحياء )الصناعي , المعلمين ,  15.43

, القادسية( , ظهر الحي الصناعي متصدرا احياء هذا المستوى مسجال  الملح , جرف  ميسلون

 النسب ادنى مسجال ( , بينما جاء حي القادسية14.53-( , وبانحراف معياري )25.00نسبة )

ان ,  للمدينةالمعدل العام   عن(  - 47.26) معياري وبانحراف( 15.43) المدينة مستوى على

السبب الرئيسي في تدني نسب الرضا هو ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل او انخراط االفراد 

, وهذا من مساوئ كضعف العائد المالي وتذبذبه احيانا  يترتب عليه الخاص وماللعمل في القطاع 

يعني ان رضا سكان االحياء التسعة كان دون الربع لذلك عدم الرضا تجاوز ثالثة ارباع السكان , 

حيا  سكنيا  في المدينة درجة رضاها عن توفر فرص العمل كانت دون  18ومما تقدم يتضح ان 

وهذا يشير الى بطالة السكان وعدم توفر فرص العمل في القطاع العام والخاص ربع عدد السكان 

 . مما ينذر بظهور ازمة اقتصادية لسكان المدينة التي تعد مركز المحافظة 

العمل في  ةالرضا عن توفر فرص ةتوزيع مستويات الجودة على وفق مؤشر درج( 35خريطة )

 2018بعقوبة لعام مدينةاحياء 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (37)باالعتماد على بيانات جدول من عمل الباحثة, : المصدر  
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 .السكن تكلفة عن الرضا -3

 مدى عن صورة من تعطيه لما المهمة المؤشرات من السكن تكلفة عن الرضا مؤشر يعد       

 يلبي الذي المالئم مسكن على الحصول خالل من االقتصادية اوضاعهم عن االفراد رضا

بلغ المعدل  وقد,  ايجاره او بنائه او السكن لشراء النقدية القيمة السكن تكلفة وتشمل,  احتياجاتهم

 حي من النسبة هذه متباينة%( 55.92) بعقوبة مدينة في السكن تكلفة عن الرضا لدرجة العام 

 -: كاالتي الحياة لجودة مستويات ثالث الى قسمت بحيث ألخر يسكن

 

 (الرضا العال   )احياء االول المستوى -أ 

%( , 64.95 - 84.81) بين تراوحت للرضا النسب اعلى المستوى هذا احياء سجلت           

,  الثانية لليرموك,  الحصري, الفارس,  الوفاء)  من كل احياء خمسة لتشمل(, 38) جدول

%( 84.81)مسجال نسبه الفئة هذه الوفاء حي فيها االولى الرتبة احتل, (36) خريطة(  الحكيم

 الخامسة الرتبة الحكيم حي احتل بينما,  للمدينة المعدل العام  عن( 51.66)معياري  وبانحراف

 الرضا نسب ارتفعت(, 27.73)معياري  وبانحراف%( 71.43)مسجال نسبه المدينة احياء بين

 الوفاء حي من كل في السكان دخل ارتفاع  منها عديدة ألسباب االحياء هذه في السكن تكلفة عن

زراعية وبساتين  التي جنسها السكنية الوحدات وامتدت فتوسعت الحصري حي اما الفارس وحي

 بعقوبة شمال في الحكيم حي كذلك, حصل على بعضها التجاوز حيث قيمتها المنخفضة نسبيا  

 ألصحاب تعود واغلبها الثمن رخيصة ايضا شرائها وكلفة الواسعة المساحة ذات االراضي تتوفر

حيث  الثانية لليرموك بالنسبة الحال كذلك السكني التوسع نتيجة مساحتها انحسرت التي البساتين

تم التجاوز على االراضي الزراعية فيها والسيما في الجهة الغربية من الحي المجاورة لمجرى 

 االيجار كلفة والنخفاض منخفض معاشي مستوى ذات فقيرة اسر واغلبهاجدول الخالص 

 .من داخل المحافظة وخارجها هجرةموال والنازحة الفقيرة االسر لسكن مأوى جعلها  امم الشهري

 

 (المعدل العام الرضا  احياء)المستوى الثاني  -ب 

 حي من  كل ليشمل( % ,  45.08 – 64.94)  بين تراوحت نسب احياءه سجلت          

,  شفته,  القادسية, التحرير,  الصناعي,  الملح جرف, العبور,  المفرق , الصمود,  السراي)

مسجال  السراي حي الفئة صدر احتل وقد ,(  ميسلون,  المصطفى,  االولى اليرموك

 مسجال نسبه ميسلون , بينما جاء حي(  2.56)معياري  وبانجراف%( 57.35)نسبه

( على 17الرتبة) ليمثل للمدينة المعدل العام  عن( -18.72)معياري  وبانحرافات%( 45.45)

ان هذا المستوى الذي غطى نحو نصف احياء المدينة تتشابه ظروف احياءه وال  المدينة مستوى

سيما التوسع على اراضي البساتين واالراضي الزراعية مما وفر اراضي رخيصة الثمن من 

  .خالل التجاوز على جنسها ألغراض سكنية 

 

 المنخفض( الرضا المستوى الثالث )احياء -ت 

, ليضم ثالث احياء  ( % 25.21 – 45.07احياءه نسب منخفضة تراوحت بين )سجلت          

(  25.23 , 34.69 , 41.99, بلغت نسبها )  سكنية ) المعلمين , الفاروق , النصر والجهاد ( 

,  -37.96,  -24.91للمدينة بلغت ) المعدل العام % على التوالي  وبانحرافات معيارية عن 

 الصغيرة السكنية الوحدات وسجلت نسب منخفضة ذلك بسبب انتشار ( على التوالي , -54.89

مركز المدينة وقلبها التجاري هذا  حي النصر والجهادالفاروق و المؤجرة وخصوصا حي

ها يستغل تجاريا ولذلك ترتفع تكاليف االجار بلالى قدمها من حيث البناء والطراز واغ باإلضافة

وان وجدت فهي وحدات سكنية صغيرة المساحة بسبب الضغط الناتج عن تغيير استعماالته 

فضال   عن كونها أحياء غير سكنية والسيما التجارية والصناعية والخدمية  ألغراضاالخرى 

او أكثر كمشتمالت فضال   عن  صغيرة المساحة شاع فيها تجزئة الوحدات السكنية الى وحدتين
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تغيير االستعمال فيها ألغراض التجارية والصناعات الخفيفة التي شكلت تحديا   لالستعمال 

 .السكني مما رفع من قيمة االرض فيها 

في احياء تكلفة السكن  درجه الرضا عن على وفق مؤشرتوزيع مستويات الجودة  (38) جدول

 2018لعامبعقوبة  مدينة

 .(8, ملحق ) الميدانية الدراسة, اعداد الباحثة من -: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 العينة الحياسم 

عدد 

 االجابات

نسب درجات 

 الرضا

النسبة الى 

 المعدل العام

 االنحراف 

 الرتبة المعياري

 16 18.62- 81.38 45.51 81 178 حي المصطفى 1

 11 4.90- 95.08 53.17 419 788 حي التحرير  2

 6 2.56 102.56 57.35 39 68 حي السراي  3

 7 2.52 102.52 57.33 43 75 حي الصمود  4

 9 0.50 100.50 56.20 68 121 حي العبور  5

 5 27.73 127.73 71.43 10 14 حي الحكيم 6

 3 39.95 139.95 78.26 54 69 حي الحصري  7

 19 37.96- 62.04 34.69 34 98 حي الفاروق 8

 13 6.78- 93.22 52.13 98 188 حي القادسية  9

 18 24.91- 75.09 41.99 97 231 حي المعلمين  10

 8 1.79 101.79 56.92 74 130 حي المفرق  11

 12 5.00- 95.00 53.13 34 64 حي الصناعي 12

 20 54.89- 45.11 25.23 28 111 النصر و الجهاد  13

 1 51.66 151.66 84.81 134 158 حي الوفاء  14

 2 42.56 142.56 79.72 114 143 حي الفارس 15

 15 16.31- 83.69 46.80 234 500 حي اليرموك االولى 16

 4 37.11 137.11 76.67 355 463 حي اليرموك الثانية 17

 10 2.46- 97.54 54.55 24 44 حي جرف الملح  18

 17 18.72- 81.28 45.45 25 55 حي ميسلون  19

 14 11.91- 88.09 49.26 67 136 شقتهحي  20

  0 100 55.92 2032 3634 المعدل العام المجموع و 
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تكلفة السكن في  الرضا عن ةدرج على وفق مؤشرتوزيع مستويات الجودة  (36) خريطة

 2018لعامبعقوبة  مدينةاحياء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (38)من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات جدول :  المصدر      

 الرضا عن تكلفة المواد الغذا ية  – 4

ان مؤشر الرضا عن تكلفة المواد الغذائية يرتبط بمستوى دخل الفرد فكلما ارتفع مستوى        

في حياة االنسان يكفلها  لمواد الغذائية بوصفها مطلب اساسالدخل ارتفع مستوى االنفاق على ا

متباينا %  (50.85ا عن هذا المتغير )لدرجات الرض بلغ المعدل العام الشرع والدستور , وقد 

 : وكاالتيثالث مستويات من حي سكني ألخر بحيث أمكن تنميط االحياء الى 

 (الرضا العال   المستوى االول ) احياء  -أ 

تضمن عشر احياء سكنية سجلت اعلى النسب في عدد السكان الراضين عن تكلفة المواد            

) الفارس ,  هي حياءواال( , 39( % , جدول )52.23  - 65.73بين )نسبها الغذائية تراوحت 

المفرق , الوفاء , شفته النصر والجهاد , المصطفى , اليرموك االولى , جرف الملح , التحرير , 

مسجال االولى على مستوى المدينة  الرتبة( , جاء حي الفارس ب37) خريطة( , , السراي

( , بينما جاء حي السراي  متأخرا على مستوى 29.26( % , وبانحراف معياري )65.73)نسبه
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 للمدينة المعدل العام ( عن 4.11( وبانحراف معياري )52.94)بنسبة احياء هذا المستوى 

زادت نسب يشير مما سبق ان نصف احياء مدينة بعقوبة ( , 10الى 1وبذلك احتلت الرتب من ),

% و هذا يكشف عن قناعة وتواضع اعداد من 50عن  عن تكاليف المواد الغذائيةها سكانرضا 

 السكان برزقه و مستوى عيشه حتى وان كان متوسط الحال أو فقيرا   .

 ( المعدل العام  الرضا احياء) المستوى الثاني -ب 

( % , متضمنا كل 38.72 - 52.22شمل هذا المستوى اربعة احياء سكنية تراوحت نسبها بين )

 45.92, 46.67, 47.62)  بنسب, الفاروق , اليرموك الثانية( ,  الصمود,  من حي )المعلمين

المعدل ( عن 10.80-,  - 9.70,  -8.22,  -6.35( % , وبانحرافات معيارية )45.36 ,

ونسب هذه االحياء شكلت اقل من  (14,  13,  12, 11ممثله بذلك الرتب ) للمدينة , العام 

نصف النسبة المئوية بقليل حيث مستوى دخل االفراد المتواضع يمكن الحصول على المواد 

 الغذائية .

الرضا عن تكلفة المواد الغذا ية  ةتوزيع مستويات الجودة على وفق مؤشر درج (39) جدول 

 2018بعقوبة لعاممدينة في احياء 

 

 .  (8, ملحق ), الدراسة الميدانيةالباحثةاعداد من  -المصدر :

 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

النسبة %

 المئوية

النسبة الى 

 المعدل العام

 االنحراف

 الرتبة المعياري

 3 13.80 113.80 57.87 103 178 حي المصطفى 1

 5 12.05 112.05 56.98 449 788 حي التحرير  2

 10 4.11 104.11 52.94 36 68 حي السراي  3

 12 8.23- 91.77 46.67 35 75 حي الصمود  4

 15 26.86- 73.14 37.19 45 121 حي العبور  5

 18 43.82- 56.18 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 19 45.85- 54.15 27.54 19 69 حي الحصري  7

 13 9.70- 90.30 45.92 45 98 حي الفاروق 8

 20 49.79- 50.21 25.53 48 188 حي القادسية  9

 11 6.35- 93.65 47.62 110 231 حي المعلمين  10

 7 8.91 108.91 55.38 72 130 حي المفرق  11

 17 35.48- 64.52 32.81 21 64 حي الصناعي 12

 2 15.16 115.16 58.56 65 111 النصر و الجهاد  13

 8 7.04 107.04 54.43 86 158 حي الوفاء  14

 1 29.26 129.26 65.73 94 143 حي الفارس 15

 4 12.88 112.88 57.40 287 500 حي اليرموك االولى 16

 14 10.80- 89.20 45.36 210 463 حي اليرموك الثانية 17

 6 11.74 111.74 56.82 25 44 حي جرف الملح  18

 16 28.50- 71.50 36.36 20 55 حي ميسلون  19

 9 7.00 107.00 54.41 74 136 شقتهحي  20

  0.01 100.01 50.85 1848 3634 المجموع والمعدل العام  



 جودة الحياة االقتصادية في مدينة بعقوبة ....................................الفصل الثالث  

 

107 
 

 

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

( % , , متضمنا كل 25.21 – 38.71تراوحت بين )  و ادنى النسبسجلت احيائه الستة        

جاء حي العبور ,  من حي ) العبور , ميسلون , الصناعي , الحكيم , الحصري , القادسية( 

( % , وبانحراف معياري 37.19)مسجال نسبهالخامسة عشر على مستوى المدينة  الرتبةب

مسجال العشرين على مستوى المدينة  الرتبة( , بينما احتل حي القادسية  -26.86)

 للمدينة , ويعود السبب المعدل العام ( عن  - 49.79( % ,  وبانحراف معياري )25.53)نسبه

تكلفة المواد الغذائية الى انخفاض الدخل وارتفاع نسبة السكان الراضين عن  في تدني نسب

و  والفواكه البطالة االمر الذي ادى الى عدم قدرتهم على االنفاق والسيما ان اللحوم بأنواعها

ضمن مفردات البطاقة التموينية التي اقتصرت حاليا على سلتين  متوفرة رغيمشتقات االلبان 

 . او اكثرثالثة أشهر  للمواطنين أخر تجهيزهاغذائيتين او ثالثة فقط و عموما ويت

 

درجه الرضا عن تكلفة المواد الغذا ية  على وفق مؤشرتوزيع مستويات الجودة  ( 37) خريطة

 2018لعامبعقوبة  مدينةفي احياء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (39)من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات جدول :  المصدر
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 تكلفة النقلالرضا عن  – 5
ان هذا المؤشر يعكس جانبا من جودة الحياة االقتصادية , وكلما انخفضت تكاليف           

ارتفعت درجات رضا السكان وهذا بالنسبة لسكان االحياء القريبة من مركز المدينة والمخدومة 

 كاليف اكبربشبكة خطوط النقل العام , بينما سكان االحياء البعيدة عن مركز المدينة يدفعون ت

بلغ  وقد والتي تختلف اجورها حسب المسافة المقطوعة , سيارة االجرةعلى النقل والمتمثلة ب

( % , وتباينت من حي سكني 48.21الراضين عن تكاليف النقل  ) السكان لنسبة المعدل العام 

 -كاالتي :ثالث مستويات بحيث امكن تنميطها الى  ألخر

 (الرضا العال    المستوى االول ) احياء  -أ 
( % 66.84 - 87.76تراوحت نسب االحياء السكنية التي تقع ضمن هذا المستوى بين )      

, المفرق  ( , وقد مثل هذا المستوى سبعة احياء سكنية كل من ) الفاروق , الصمود40, جدول )

( , تقدم حي الفاروق 38) خريطة, (  الجهاد و , السراي , الحصري ,  النصر المعلمين ,

( % , وبانحراف معياري 87.76)مسجال نسبهاالولى على مستوى المدينة   الرتبةمحتال 

ة على مستوى المدينة بنسبة التي السابع الرتبةتال حم حي النصر والجهاد( , بينما جاء 82.03)

 ان الشك فيهللمدينة , مما  المعدل العام ( عن 53.23( , وبانحراف معياري )73.87بلغت )

العام الذي يؤدي الى  لسكني على طريق النقلنة او موقع الحي االموقع القريب من مركز المدي

انعكس ايجابيا على تكاليف النقل , إذ انخفضت كلفة قد الخدمات  تلكلسكان ليوفر لمركز المدينة 

 ها .ى ارتفاع نسبة السكان الراضين  عنالنقل مما ادى ال
 ( المعدل العام الرضا  احياء) المستوى الثاني  -ب 

تمثلت , ( % 45.91 - 66.83ضم ثالثة احياء سكنية سجلت نسبا تراوحت بين )        

( 54.41 , 58.20 , 65.63االولى , شفته( , سجلت نسبها ) )الصناعي , اليرموك باحياء

 المعدل العام ( عن 12.86,  20.72, 36.12)معيارية % , على التوالي , وبانحرافات 

 للمدينة .

 (الرضا المنخفض  احياء) المستوى الثالث  -ت 

 - 45.90بين ) ياء السكنية ذات النسب المنخفضةوقعت ضمن هذا المستوى االح         

, الحكيم ,  , المصطفى , القادسية  الثانية , الوفاء اليرموك )حي تمثلت باحياء  ( % , 24.98

الملح( , تصدر هذا المستوى حي اليرموك الثانية  , جرف  , ميسلون الفارس , العبور,  التحرير

 بينما سجل حي ( ,11وبذلك احتل المرتبة ) ( , 8.16-( , وبانحراف معياري )44.28)بنسبته 

و  للمدينة , المعدل العام ( عن 48.14-( وبانحراف معياري )25.00)نسب  جرف الملح ادنى ال

حياء يفسره موقعها ان انخفاض نسب السكان الراضين عن كلفة النقل في هذه اال,  (20بالمرتبة )

      حي من بكل متمثلة بعقوبة مدينة اطراف في تقع التي تلك خصوصا و المدينة مركز عنبعيدا  

 كإجراءات ذلك العام تغيرت النقل مسارات ان بعض والسيما(  العبور,  الحكيم,  الملح جرف) 

النقل العام  كما هو الحال لحي الوفاء , الفارس , المسافة المقطوعة الى خطوط  فازدادت,  امنية

 . , ولعل أشد معاناة النقل تظهر في ميسلون و الحكيم , العبور  المصطفى , التحرير
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تكلفة النقل  درجه الرضا عن على وفق مؤشرتوزيع مستويات الجودة ( 40) جدول

 2018لعامبعقوبة   مدينة احياء  بحسب
 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

النسبة %

 المئوية 

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 13 23.09- 76.91 37.08 66 178 حي المصطفى 1

 16 41.04- 58.96 28.43 224 788 حي التحرير 2

 5 55.57 155.57 75.00 51 68 حي السراي 3

 2 79.77 179.77 86.67 65 75 حي الصمود 4

 18 45.14- 54.86 26.45 32 121 حي العبور 5

 15 40.74- 59.26 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 6 53.31 153.31 73.91 51 69 حي الحصري 7

 1 82.03 182.03 87.76 86 98 حي الفاروق 8

 14 26.08- 73.92 35.64 67 188 حي القادسية 9

 4 04 .58 158.04 76.19 176 231 المعلمينحي  10

 3 77.10 177.10 85.38 111 130 حي المفرق 11

 8 36.12 136.12 65.63 42 64 حي الصناعي 12

 7 53.23 153.23 73.87 82 111 النصر و الجهاد 13

 12 19.92- 80.08 38.61 61 158 حي الوفاء 14

 17 43.43- 56.57 27.27 39 143 حي الفارس 15

 9 20.72 120.72 58.20 291 500 حي اليرموك االولى 16

 11 8.16- 91.84 44.28 205 463 حي اليرموك الثانية 17

 20 48.14- 51.86 25.00 11 44 حي جرف الملح 18

 19 47.21- 52.79 25.45 14 55 حي ميسلون 19

 10 12.86 112.86 54.41 74 136 شقتهحي  20

  0 100 48.21 1752 3634 المعدل العام المجموع و 
 . (8, ملحق ) , الدراسة الميدانيةاعداد الباحثةمن  -المصدر :
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في احياء تكلفة النقل  درجه الرضا عن على وفق مؤشرتوزيع مستويات الجودة ( 38) خريطة

 2018لعامبعقوبة  مدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .40)من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات جدول :  المصدر

 الرضا عن امتالك سيارة   - 6
يعد مؤشر الرضا عن امتالك السيارة انعكاسا للمستوى االقتصادي والرفاهية التي يتمتع          

بها االفراد في مجتمعاتهم , وترتفع درجات الرضا في االحياء السكنية التي يقطنها سكان ذوي 

يات دخول مرتفعة إذ تختلف سيارتهم من حيث النوع والموديل والمتانة عن غيرهم من مستو

بلغ المعدل االفراد ذوي الدخول المنخفضة , وهذا مؤشر على الرفاهية التي يتمتع بها الفرد , وقد 

من النسب ( % , وتتباين 64.34لنسبة سكان مدينة بعقوبة الراضين عن ملكية السيارة ) العام 

 -وهي : من الرضاثالث مستويات وقسمت الى  ألخرحي سكني 

 ( الرضا العال    المستوى االول )احياء  -أ 

 - 63.57ارتفعت في احياء هذا المستوى نسب السكان الراضين تراوحت بين )          

المصطفى , التحرير , الوفاء , ستة احيا متمثلة بكل من )  ه( , متضمن41, جدول ) (88.20

( 88.20)بنسبته ( , تصدرها حي المصطفى 39) خريطةالفارس , اليرموك االولى , السراي ( 

االخيرة ضمن هذا المستوى  الرتبة( , بينما جاء حي السراي ب37.08وبانحراف معياري )
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 (عن2.85)معياري  وبانحراف( , 66.18السادسة على مستوى احياء المدينة بنسبته ) الرتبةوب

للمدينة , ان احياء هذا المستوى احتلت المستوى االول ايضا في عدد السكان الذين  المعدل العام 

يملكون سيارة , عدا حي اليرموك االولى احتل المستوى الثاني في المؤشر الموضوعي عدد 

ة السيارة وذلك ن ملكيسيارة والمستوى االول في عدد السكان الراضين عالسكان الذين يملكون 

 سكان الحي عن مدى امتالك السيارة من عدمها . تبعا لقناعة

بحسب  الرضا عن امتالك السيارة على وفق مؤشر ةالحيا جودةتوزيع مستويات ( 41) جدول

 2018لعاماالحياء السكنية في مدينة بعقوبة 

 .  (8, ملحق ), الدراسة الميدانيةاعداد الباحثةمن  -المصدر :

 (الرضا المعدل العام   المستوى الثاني ) احياء  -ب 

,  % (63.56 - 38.93ضم هذا المستوى ثمانية احياء سكنية تراوحت نسبها بين ) 

,  , المفرق والجهاد , النصر الثانية , الصناعي , الصمود اليرموك شفته ,) اءحيامتمثلة ب

( 1.71-( وبانحراف معياري )63.24) , يتصدرها حي شفته بنسبته الملح (  , جرف المعلمين

( (35 .29 -( وبانحراف معياري 45.45)( بنسبته 14بالمرتبة ), بينما جاء حي جرف الملح 

 للمدينة  .المعدل العام  عن 

 (الرضا المنخفض  المستوى الثالث ) احياء  -ت 

,  الفاروق, متضمنا احياء )(38.92 - 14.29نسبا متدنية تراوحت بين ) اسجلت احياءه

الخامسة عشر  الرتبة, احتل حي الفاروق  , الحكيم ( , ميسلون العبور , القادسية,  الحصري

بينما احتل حي الحكيم ( , -44.49 )( وبانحراف معياري 35.71)بنسبته على مستوى المدينة 

(  79 .77-( , وبانحراف معياري )14.29االخيرة على مستوى المدينة  بلغت نسبته ) الرتبة

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

النسبة %

 المئوية 

النسبة الى 

 العامالمعدل 

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 1 37.08 137.08 88.20 157 178 حي المصطفى 1

 2 35.90 135.90 87.44 689 788 حي التحرير 2

 6 2.85 102.85 66.18 45 68 حي السراي 3

 10 15.03- 84.97 54.67 41 75 حي الصمود 4

 18 61.47- 38.53 24.79 30 121 حي العبور 5

 20 77.79- 22.21 14.29 2 14 حي الحكيم 6

 16 45.94- 54.06 34.78 24 69 حي الحصري 7

 15 44.49- 55.51 35.71 35 98 حي الفاروق 8

 17 60.32- 39.68 25.53 48 188 حي القادسية 9

 13 25.99- 74.01 47.62 110 231 حي المعلمين 10

 12 24.68- 75.32 48.46 63 130 حي المفرق 11

 9 15.00- 85.00 54.69 35 64 حي الصناعي 12

 11 22.99- 77.01 49.55 55 111 النصر و الجهاد 13

 3 32.79 132.79 85.44 135 158 حي الوفاء 14

 4 19.55 119.55 76.92 110 143 حي الفارس 15

 5 15.01 115.01 74.00 370 500 حي اليرموك االولى 16

 8 9.03- 90.97 58.53 271 463 حي اليرموك الثانية 17

 14 29.35- 70.64 45.45 20 44 حي جرف الملح 18

 19 66.09- 33.91 21.82 12 55 حي ميسلون 19

 7 1.71- 98.29 63.24 86 136 شقتهحي  20

  0 100 64.34 2338 3634 المعدل العام المجموع و 
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للمدينة , وجاءت هذه االحياء ضمن هذا المستوى بسبب انخفاض النسب المعدل العام  عن 

,  ميسلون,  العبور,  لمؤشر الموضوعي ملكية السيارة لكل من احياء ) الحصري , القادسيةل

ا د( % لكل منها على التوالي , ماع 42.86,  36.36,  23.97,  17.02,  36.00الحكيم ( )

لكن انخفضت نسب الراضين عن ملكية  ة السكان الذين يملكون سيارةنسب تفعالفاروق ارت

 .نوعية مما يمتلكون حاليا افضل  احدث و السيارة وهذا يعود الى طموحاتهم بسيارات

الرضا عن امتالك السيارة   على وفق مؤشرالحياه  جودةتوزيع مستويات ( 39) خريطة

 2018لعامبحسب االحياء السكنية في مدينة بعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (41)من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات جدول :  المصدر
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تحليل العالقات االرتباطية للمؤشرات االقتصادية المبحث الثالث: 

مستويات جودة الحياة االقتصادية في احياء  تقييمالموضوعية والذاتية و

  2018لعام  مدينة بعقوبة

 العالقات االرتباطية للمؤشرات الموضوعية والذاتيةتحليل  -اوال:

 تحليل العالقات االرتباطية للمؤشرات الموضوعية -1

تناولت الدراسة سبعة مؤشرات لقياس جودة الحياة االقتصادية وهي : نسبة السكان في سن         

نسبة البطالة , االعالة الحقيقية , نسبة الدخل , االنفاق االسري , عمالة االطفال , نسبة , العمل 

 المؤشراتالسكان مالكين للسيارات , وباستخدام معامل ارتباط بيرسون لتحليل العالقة بين هذه 

 -ظهرت النتائج االتية :

لة االطفال , شر ) عماارتباط طردية )موجبة( قوية مع مؤ البطالة بعالقة ارتبط مؤشر – أ

  (value ( على التوالي , وقيمة   0.95,  0.79بلغت درجتها االرتباطية ) االعالة الحقيقية (

(p-  يشير انه كلما ازدادت معدالت , ( 42, جدول )( 0.00صحة االرتباط اذ بلغت ) تؤكد

ي ال تتطلب جهدا او مال التالبطالة بين البالغين تزداد عمالة االطفال وخاصة في الحرف واالع

, اذ ان االسرة بحاجة الى دخل لتأمين المتطلبات المادية للمعيشة والبقاء  مستوى علميا   و تقنيا  

على قيد الحياة كما ترتفع االعالة الحقيقية  , بينما ارتبط بعالقة عكسية متوسطة مع المؤشرات 

ي , ملكية السيارة ( , بدرجات نسبة السكان في سن العمل , مستوى الدخل , االنفاق االسر)

  (value ( , ومما يدعم االرتباط قيمة -0.56,  -0.54,  -0.74,  - 0.51ارتباطية بلغت ) 

(p-( 0.00,  0.00,  0.00,  0.02 التي بلغت ),  ان انخفاض نسبة البطالة يؤدي الى ارتفاع

 دخل الفرد ومستوى انفاقه ويكون بمقدوره اقتناء سيارة خاصة به.

كما  تبين ان مؤشر الدخل ارتبط بعالقات موجبة متوسطة وقوية مع كل من المؤشر ) نسبة   - ب

,  0.53, ملكية السيارة ( بدرجات ارتباطية بلغت ) نفاق األسريالسكان في سن العمل , اال

,  0.01التي بلغت ) -value)  (p( على التوالي , ومما يدعم هذا االرتباط قيمة  0.76, 0.92

( على التوالي , بينما ارتبط مؤشر الدخل بعالقات سالبة ) عكسية( مع كل من 0.00, 0.00

 0.74المؤشرات ) نسبة البطالة , االعالة الحقيقية , عمالة االطفال( , بلغت درجاتها االرتباطية )

التي تدعم معنوية وصدق االرتباط بقيمتها التي -value)  (p( , وقيمة - 0.82,  - 0.77,  -

( , ان ارتفاع دخل الفرد يعني ارتفاع نسبة السكان في سن العمل الذين حصلوا على 0.00ت )بلغ

يعني ذلك انخفاض نسبة البطالة فيصبح بإمكان الفرد شراء  ةالعمل عند مستوى االجور السائد

 . سيارة  و يزداد انفاقه كذلك تتقلص عمالة االطفال

ارتبط مؤشر االنفاق األسري بعالقات موجبة قوية مع كل من المؤشرات ) الدخل , ملكية  – ت

value)  (p-(0.00 )( , وقد بلغت قيمة  0.80,  0.92السيارة( , بدرجات ارتباطية بلغت )

( , وعالقات ارتباطية موجبة متوسطة مع مؤشر 42لكل من المؤشرين المذكورين , جدول )

العمل على اعتبار ان ارتفاع نسبة السكان في سن العمل مع انخفاض نسبة  نسبة السكان في سن

البطالة ينعكس ايجابيا على مستوى الدخل فيرتفع االنفاق االسري  بلغت درجتها االرتباطية 

بعالقات عكسية  بينما ارتبط مؤشر االنفاق االسري ( ,0.02( عند مستوى معنوية )0.51)

)عمالة االطفال , االعالة الحقيقية ( , بلغت درجات ارتباطها )  )سالبة( قوية مع كل من مؤشر

 (.0.00( , عند مستوى معنوية )- 0.63,  - 0.79
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 بعقوبة مدينة في الموضوعية االقتصادية المؤشرات بين بيرسون ارتباط معامل (42) جدول

 2018 لعام

 .spssباالعتماد على برنام   اعداد الباحثةالمصدر : من 

 االعالة,  البطالة)  مؤشرات مع قوية موجبة بعالقات االطفال عمالة مؤشر ارتبط بينما – ث

( , 0.00) معنوية مستوى عند( , 0.84,  0.79) االرتباطية درجاتها بلغت( ,  الحقيقية

,  العمل سن في السكان نسبة)  المؤشرات من كل مع وقوية متوسطة( سالبة) عكسية وعالقات

 , - 0.82,  - 0.51) بلغت ارتباطية بدرجات( السيارة ملكية,  االسري االنفاق,  الدخل نسبة

( مما 0.00, 0.00,  0.00,  0.01, عند مستوى معنوية )التوالي على(  -0.64,  - 0.79

  .يدعم معنوية وصدق االرتباط 

Correlations 

المؤشرات                        
           

 السكان نسبة
العمل سن في  

 نسبة
 البطالة

 
 االعالة نسبة

     الحقيقية

 مستوى
 الدخل
  

االنفاق ِ  
 االسري

عمالة 
 االطفال

 

 ملكية
 السيارة

 

 نسبة
 في السكان

العمل سن  
  

Pearson 
Correlation 1 0.51-  -  0.54   -0.53   0.51  -  0.51  0.58 

P- value 0 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 
N 20 20 20 20 20 20 20 

 نسبة
 البطالة

  
  

Pearson 
Correlation 0.51 1 0.95  -  0.74   0.59 0.79 -  0,51  

P- value 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
N 20 20 20 20 20 20 20 

 نسبة
 االعالة
     الحقيقية

Pearson 
Correlation   0.54  0.95 1 -  0.77   0.63  0.84 - 0.62 

P- value 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N 20 20 20 20 20 20 20 

 مستوى
 الدخل

  
  

Pearson 
Correlation  0.53   0.74-    0.77-  1  0.92  -  0.82   0.76 

P- value 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N 20 20 20 20 20 20 20 

 االنفاق
  االسري

  

Pearson 
Correlation 0.51 

 - 

0.542 
-  0.63  0.92 1 -  0.79   0.80 

P- value 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
N 20 20 20 20 20 20 20 

عمالة 
 االطفال

 

Pearson 
Correlation -  0.51   0.79  0.84   0.82    0.79  1   0.64-  

P- value 0.019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
N 20 20 20 20 20 20 20 

 ملكية
 السيارة

  
  

Pearson 
Correlation 0.587 

 - 

0.569 
 - 0.626  0.760  0.804 -  0.64  1 

P- value 0.007 0.009 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00 
N 20 20 20 20 20 20 20 
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ارتبط مؤشر ملكية السيارة بعالقات ارتباطية موجبة قوية مع كل من مؤشر )نسبة الدخل ,  – ح

   (value( , وقد بلغت قيمة 0.804,  0.760نسبة االنفاق االسري( بدرجات ارتباط بلغت )

(p-(0.00 لكل منها مما يؤكد ذلك صحة وجود االرتباط بينهما , فكلما ارتفعت الدخول ارتفعت )

 نفاق االسري بالتالي ارتفع عدد السكان الذين يملكون سيارات الخاصة بهم .نسبة اال

أظهر مؤشر نسبة السكان في سن العمل عالقات ارتباط موجبة قوية بكل من المؤشرات       – خ

,  0.51,  0.53) نسبة الدخل , االنفاق االسري , ملكية السيارة( بلغت درجاتها االرتباطية ) 

( 0.00,  0.02,  0.01التي بلغت ) -value)   (p( , وما يثبت وجود االرتباط هو قيمة 0.58

كل من مؤشر  بعالقات ارتباطية متوسطة عكسية مع, كما ارتبط المؤشر ذاته  لرتبةاعلى 

,  - 0.542,  - 0.514)البطالة , االعالة الحقيقية , عمالة االطفال ( بدرجات ارتباط بلغت )

وهذا يدعم  التوالي( لكل منها على 0.01,  0.01,  0.02( , عند مستوى معنوية )- 0.519

 تباط .معنوية وصدق االر

 تحليل العالقات االرتباطية للمؤشرات الذاتية - 2

اعتمدت الدراسة في قياس جودة الحياه للجانب الذاتي على ستة مؤشرات ذاتية وهي :         

الرضا عن ) مستوى الدخل , كلفة السكن , توفير فرصة عمل , تكلفة المواد الغذائية , كلفة النقل 

 -, امتالك سيارة ( ومن خالل تحليل مصفوفة معامل ارتباط بيرسون ظهرت النتائج االتية :

 بة متوسطة مع كل من المؤشرات ارتبط مؤشر الرضا عن مستوى الدخل بعالقات موج – أ

الرضا عن توفر فرصة العمل , الرضا عن تكلفة المواد الغذائية( بلغت درجاتها االرتباطية )

( , وعالقة موجبة قوية مع مؤشر الرضا عن امتالك السيارة , 43(  , جدول )0.67,  0.57)

التي تؤكد صدق وجود هذه العالقات و  -value)  (p( , وقيمة 0.74رتباطية )بلغت درجتها اال

 ( لكل من العالقات التي ذكرت .0.00معنويتها بلغت قيمتها )

ظهرت عالقات ارتباطية بين مؤشر الرضا عن فرصة العمل وكل من مؤشرات ) الرضا  -ب

موجبة قوية بلغت درجاتها  عن مستوى الدخل , الرضا عن امتالك السيارة( بعالقات ارتباط

تدعم صحة االرتباط بقيمتها  -value)  (p, وان قيمة  التوالي(على  0.65,  0.54االرتباطية )

 .  ( 43) جدول,  (0.00التي بلغت )

كما ارتبط مؤشر الرضا عن تكلفة المواد الغذائية بعالقات موجبة تراوحت قوتها بين  – ت

متوسطة الى قوية مع مؤشري ) الرضا عن مستوى الدخل , الرضا عن امتالك السيارة ( بلغت 

 (.0.00, عند مستوى معنوية ) ( مع كل من المؤشرين 0.762درجاتها االرتباطية ) 

ظهرت ايضا عالقات ارتباطية لمؤشر الرضا عن ملكية السيارة مع كل من مؤشرات         – ث

) الرضا عن مستوى الدخل , الرضا عن فرصة العمل , الرضا عن تكلفة المواد الغذائية( 

( , عند مستوى 0.762,  0.659,  0.743بعالقات موجبة قوية بلغت درجاتها  االرتباطية )

 . تدعم صدق االرتباط ( التي0.00معنوية )
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في مدينة بعقوبة لعام بين المؤشرات االقتصادية الذاتية بيرسون رتباط معامل ا (43) جدول

2018 

 .spssباالعتماد على برنام   اعداد الباحثةالمصدر : من 

 االقتصادية في مدينة بعقوبة ةالحيا جودةمستويات تقييم  -ثانيا:

 االقتصادية للمؤشرات الموضوعية ةالحيا جودةمستويات تقييم  – 1

بعد تجميع المراتب التي حصل عليها كل حي سكني في المؤشرات الموضوعية وباتباع        

وعلى واالنحراف  والنسبة للمعدل العام المعدل العام للرتب المتجمعةالطريقة ذاتها في استخراج 

 ياة االقتصادية الموضوعيةجودة الححسب مستويات  قسمت احياء المدينة الى ثالث اساس ذلك

 -وكاالتي :

 (عاليةالمستوى االول ) احياء الجودة ال -أ 

( % جدول 6.67 – 1.29لرتبها ) المعدل العامضم هذا المستوى االحياء التي تراوحت          

( ,  , التحرير , الفارس, المصطفىاحياء سكنية تمثلها كل من حي ) الوفاء  ةاربع( , ضم 44)

,  ترتيبال( على 5.86,  3.57 ,3.14 , 1.29الت رتبها )د( , بلغت مع40) خريطة

,  للمدينة  المعدل العامعن ( 97.20,   -98.30,  - .5098,  99.38 -)معيارية وبانحرافات 

 .( 4,  3,  2,  1وبذلك شغلت الرتب ) 

Correlations 

المؤشرات                         
 امتالك سيارة تكلفة النقل تكلفة المواد الغذائية تكلفة السكن فرص العمل مستوى الدخل         

 مستوى
 الدخل

  

Pearson 
Correlation 1 0.57 0.12 0.67 0.13 0.74 

P- value 0 0.00 0.60 0.00 0.57 0.00 
N 20 20 20 20 20 20 

فرص 
 العمل

  
  

Pearson 
Correlation 0.57 1 0.34 0.42 0.06 0.65 

P- value 0.00 0 0.13 0.06 0.79 0.00 
N 20 20 20 20 20 20 

تكلفة 
نالسك  

Pearson 
Correlation 0.12 0.34 1 -  0.13  -  0.31  0.13 

P- value 0.60 0.13 0 0.56 0.17 0.57 
N 20 20 20 20 20 20 

تكلفة 
المواد 
 الغذائية

  
  

Pearson 
Correlation 0.76 0.42 -  0.13  1 0.03 0.76 

P- value 0.00 0.06 0.56 0 0.87 0.00 
N 

20 20 20 20 20 20 

 تكلفة
 النقل

Pearson 
Correlation 0.13 0.06   0.31-  0.03 1  -  0.01  

P- value 0.57 0.79 0.17 0.87 0 0.95 
N 20 20 20 20 20 20 

امتالك 
 سيارة

 

Pearson 
Correlation 0.74 0.65 0.13 0.76 -  0.01  1 

P- value 0.00 0.00 0.57 0.00 0.95 0 
N 20 20 20 20 20 20 
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 (المتوسطة الجودة احياء) المستوى الثاني  -ب 

% , ليشمل كل  (12.06 -6.68سجلت احيائه معدال للرتب المتجمعة تراوح بين )        

 , , اليرموك االولى  النصر و الجهاد , الفاروق,  , شفتهالسراي, المعلمين   )من حي

,  8.43,  8.00,  7.43,  7.14لرتبها المتجمعة ) بلغ المعدل العام( و مود , المفرقالص

,  -96.59معيارية ) وبانحرافات( على التوالي ,  10.57,  10.29,  8.86,  8.43

 منها ( لكل-94.95,  95.08 -,  - 95.77,  - 95.97,  -95.97  , -96.18,  -96.45

 . (11,  10,  9,  8,  8,  7,  6, ,  5, وبذلك شغلت الرتب ) على التوالي

مستويات جودة الحياة االقتصادية على وفق المعدل العام لمجموع رتب االحياء في ( 44جدول )

 2018احياء مدينة بعقوبة لعام المؤشرات االقتصادية الموضوعية في 

, ( 34( , )33( , )32( , )31( , )30( , )29) من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات جدول المصدر : 

(35 ). 
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 2 98.50- 1.50 3.14 22 6 4 4 2 1 4 1 المصطفى 1

 4 97.20- 2.80 5.86 41 10 2 6 6 4 6 7 التحرير  2

 6 96.45- 3.55 7.43 52 5 6 7 4 6 8 16 السراي  3

 10 95.08- 4.92 10.29 72 3 19 8 10 10 9 13 الصمود  4

 17 91.60- 8.40 17.57 123 19 18 16 20 15 16 19 العبور  5

 16 91.73- 8.27 17.29 121 15 14 19 19 19 18 17 الحكيم 6

 13 93.65- 6.35 13.29 93 14 16 14 13 11 15 10 الحصري  7

 8 95.97- 4.03 8.43 59 9 5 11 7 9 13 5 الفاروق 8

 17 91.60- 8.40 17.57 123 17 20 20 12 16 20 18 القادسية  9

 5 96.59- 3.41 7.14 50 4 10 10 5 5 7 9 المعلمين  10

 11 94.95- 5.05 10.57 74 13 17 5 18 13 5 3 المفرق  11

 14 92.49- 7.51 15.71 110 18 11 17 16 20 17 11 الصناعي 12

 8 95.97- 4.03 8.43 59 7 9 2 15 12 2 12 الجهاد  و النصر 13

 1 99.38- 0.62 1.29 9 1 1 1 1 2 1 2 الوفاء  14

 3 98.30- 1.70 3.57 25 2 3 3 3 3 3 8 الفارس 15

 9 95.77- 4.23 8.86 62 11 8 12 9 8 10 4 اليرموك االولى 16

 12 93.99- 6.01 12.57 88 12 12 13 11 14 12 14 الثانية اليرموك 17

 14 92.49- 7.51 15.71 110 16 13 18 14 17 19 13 جرف الملح  18

 15 92.21- 7.79 16.29 114 20 15 15 17 18 14 15 ميسلون  19

 7 96.18- 3.82 8.00 56 8 7 9 8 7 11 6 شقته  20

 
مالعا معدلالمجموع وال  

203 210 210 210 210 210 210 146

3 

209.00 100 0  
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 (المنخفضة الجودة احياء)  الثالث المستوى - ت

( % 17.45 - 12.07) بينألحياء هذا المستوى  التجميعية المعدالت لرتبها تراوحت       

 الملح جرف , الصناعي,  الحصري,  الثانية اليرموك) من كل سكنية احياء ةثماني متضمنا, 

,   13.29,  12.57) لرتبها معدالت سجلت(, القادسية,  العبور , الحكيم , ميسلون,  

 معياري وبانحرافات( ,  17.57,  17.57, 17.29,  16.29,  15.71,  15.71

(93.99-   ,93.65 -   ,92.49-  ,92.49-  ,- 91.93 ,91.21 - ,91.73- 

,  14,  13,  12على المراتب ) ةمستحوذ للمدينة المعدل العام عن(  -91.60,  -91.60,

14  ,15  ,16  ,17  ,17.) 

 االحياء رتب لمجموع العام المعدل وفق على االقتصادية الحياة جودة مستويات ( 40) خريطة

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء في الموضوعية االقتصادية المؤشرات في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (44)من عمل الباحثة, باالعتماد على بيانات جدول :  المصدر

 الحياه االقتصادية للمؤشرات الذاتية جودةمستويات تقييم  –2

يم مستويات جودة الحياة دت في المؤشرات الموضوعية يتم تقيبأتباع االلية ذاتها التي اعتم

  -االقتصادية الذاتية وتنميطها كاالتي :



 جودة الحياة االقتصادية في مدينة بعقوبة ....................................الفصل الثالث  

 

119 
 

 (لعال  الرضا االمستوى االول  ) احياء  -أ 

 4.33بين ) الواقع التجميعي لرتبها المعدلذات  التسعة شمل هذا المستوى االحياء السكنية        

,  , التحرير  الفارس , السراي , )الوفاء احياء( , ليتضمن كل من 45( % , جدول )8.88 -

 المعدل( , بلغ 41) خريطة, المفرق ( ,  االولى , المصطفى , الصمود شفته , اليرموك

 , 8.50 , 8.50 , 8.17 , 7.83 , 7.50 , 6.83 , 5.17 , 4.33التجميعي لكل منها )

 , - 96.43,  96.75-,   - 97.54,  - (97.94معيارية   وبانحرافات( على التوالي ,  8.83

 المعدل العام ( على التوالي عن  -95,80,  95.95- , 95.95-  ,  - 96.11,   96.27-

 . ( على التوالي  8,  7,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1و قد شغلت الرتب )  للمدينة

( مستويات جودة الحياة االقتصادية على وفق المعدل العام لمجموع رتب االحياء في 45جدول )

 2018المؤشرات االقتصادية الذاتية في احياء مدينة بعقوبة لعام 

 .(41, ) ( 40( , )39( , )38( , )37( , )36) باالعتماد على جداول  اعداد الباحثةالمصدر من 

 (المتوسط  الرضا احياء) المستوى الثاني  -ب 

( % , متضمنا  ستة احياء  13.44  -8.89سجل هذا المستوى معدال تراوح بين )           

وق , , الفار , الحصري المعلمينالثانية ,  , اليرموك الجهاد و )النصر احياءسكنية كل من 

( , 12.33 ,10.83 , 10.67 ,10.50 , 10 , 10) الصناعي ( , سجلت معدالت 

 الرضا عن المؤشرات الذاتية رتب االحياء في    االحياء السكنية ت
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 7 95.95- 4.05 8.50 51 1 13 3 16 15 3 المصطفى 1

 4 96.43- 3.57 7.50 45 2 16 5 11 3 8 التحرير 2

 3 96.75- 3.25 6.83 41 6 5 10 6 8 6 السراي 3

 7 95.95- 4.05 8.50 51 10 2 12 7 11 9 الصمود 4

 15 92.94- 7.06 14.83 89 18 18 15 9 14 15 العبور 5

 16 92.46- 7.54 15.83 95 20 15 18 5 17 20 الحكيم 6

 11 94.92- 5.08 10.67 64 16 6 19 3 6 14 الحصري 7

 12 94.84- 5.16 10.83 65 15 1 13 19 7 10 الفاروق 8

 17 91.90- 8.10 17.00 102 17 14 20 13 20 18 القادسية 9

 10 95.00- 5.00 10.50 63 13 4 11 18 13 4 المعلمين 10

 8 95.80- 4.20 8.83 53 12 3 7 8 16 7 المفرق 11

 13 94.13- 5.87 12.33 74 9 8 17 12 12 16 الصناعي 12

 9 95.24- 4.76 10 60 11 7 2 20 9 11 النصر و الجهاد 13

 1 97.94- 2.06 4.33 26 3 12 8 1 1 1 الوفاء 14

 2 97.54- 2.46 5.17 31 4 17 1 2 5 2 الفارس 15

 6 96.11- 3.89 8.17 49 5 9 4 15 4 12 اليرموك االولى 16

 9 95.24- 4.76 10 60 8 11 14 4 10 13 اليرموك الثانية 17

 14 93.18- 6.82 14.33 86 14 20 6 10 19 17 جرف الملح 18

 18 91.43- 8.57 18.00 108 19 19 16 17 18 19 ميسلون 19

 5 96.27- 3.73 7.83 47 7 10 9 14 2 5 شفته 20

 
و المعدل العامالمجموع   210 210 210 210 210 210 1260 210 100 0  
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( عن -94.13,  94.84-,  -94.92, 95.00- , 95.24- , -95.24)وبانحرافات معيارية 

 . (13,  12,  11,  10,  9,  9و قد احتلت المراتب ) للمدينةالمعدل العام  

 (المنخفض الرضا احياء) المستوى الثالث  -ت 

  – 13.45بين )تراوحت  التجميعية لرتبها  المعدالتسجلت احياء هذا المستوى اعلى        

, ميسلون ( سجلت  , الحكيم , القادسية الملح , العبور ( % , متضمنا كل من حي )جرف18.00

( , 18.00 ,17.00, 15.83,  14.83 , 14.33معدال لرتبها التجميعية لكل منها )

المعدل العام  ( عن 91.43-,  -91.90,  - 92.46,  -92.94, 18 .93-وبانحرافات معيارية )

 . ( 17,  16,  15,  15,  14لتشغل الرتب )  للمدينة على التوالي 

( مستويات جودة الحياة االقتصادية على وفق المعدل العام لمجموع رتب االحياء 41خريطة )

 2018المؤشرات االقتصادية الذاتية في احياء مدينة بعقوبة لعام في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(45) جدول على باالعتماد الباحثة عمل من:  المصدر
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 مدينة بعقوبة ة الحياه االقتصادية المجمعة في مستويات جودتقييم ثالثا :

 الموضوعية االقتصادية المؤشرات خالصة على يعتمد  الجغرافي التقييم من النوع هذا ان         

 ممن كمال فمي السمكنية االحيماء  عليهما حصملت التمي المسمتويات بمين المقارنة خالل ومن,  والذاتية

 االتية االنماط الى السكنية االحياء نقسم الذاتية المؤشرات و الموضوعية المؤشرات

نمط احياء الرفاهة تضمن االحياء التمي احتلمت المسمتوى االول فمي المؤشمرات الموضموعية   - 1

,  ) الوفمماء , المصممطفى , الفممارس اءحيمما( , متضمممنا كممل مممن 46الذاتيممة , جممدول ) المؤشممرات و

( علمممى التممموالي فمممي المؤشمممرات 4,  3,  2,  1( وقمممد احتلمممت الرتمممب ) 42) خريطمممة( التحريمممر

 ( على التوالي في المؤشرات الذاتية . 4,  2,   7 , 1والرتب )الموضوعية , 

 , , السمراي المعلممين) اءحيمانمط احياء التأقلم  يشمل احدى عشمر حيما سمكنيا تمثلمه كمل ممن  – 2

الثانيممة ,  األولممى , الصمممود , المفممرق, اليرممموك , اليرممموك والجهمماد النصممر, الفمماروق,  شممفته

المسمتوى الثماني والمسمتوى الثالمث فمي المؤشمرات الموضموعية الحصري , الصناعي ( , احتلت 

, هذه االحياء يتأقلم سمكانها ممع الواقمع االقتصمادي  والمستوى االول والثاني في المؤشرات الذاتية

   .الذي يعيشه السكان

 قتصاديةوفق مستويات جودة الحياة االعلى ( توزيع احياء مدينة بعقوبة  46جدول )

  2018الموضوعية والذاتية الى انماط احياء الرفاهة , التناقض , التأقلم , الحرمان لعام 

 .( 45( , )44)باالعتماد على بيانات جدول الباحثة,  اعدادمن  -المصدر :

المستويات  االحياء النمط ت

 الموضوعية

 الرتبة  المستويات الذاتية الرتبة

 ةاحياء الرفاه 1

 

 

 1 المستوى االول 1 المستوى االول الوفاء

 7 المستوى االول 2 المستوى  االول المصطفى

 2 المستوى االول 3 المستوى  االول الفارس

 4 المستوى االول 4 الثاني المستوى   التحرير

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حياء التأقلم

 5 الثانيالمستوى  5 المستوى الثاني المعلمين

 3 االول المستوى 6 المستوى الثاني السراي

 6 المستوى  االول 7 المستوى الثاني شفته

 7 الثانيالمستوى  8 المستوى الثاني الفاروق

 8 ثانيالمستوى ال 8 المستوى الثاني النصر والجهاد

 10 االول المستوى 9 المستوى الثاني اليرموك األولى

 9 االول المستوى 10 المستوى الثاني الصمود

 12 المستوى االول 11 المستوى الثاني المفرق

 9 المستوى الثاني 12 المستوى الثالث اليرموك الثانية

 11 الثاني المستوى 13 المستوى الثالث الحصري

 13 الثاني المستوى 13 المستوى الثالث الصناعي

 14 المستوى الثالث 14 المستوى الثالث الملحجرف  احياء الحرمان 3

 18 المستوى الثالث 15 المستوى الثالث ميسلون

 16 المستوى الثالث 16 المستوى الثالث الحكيم

 15 المستوى الثالث 17 المستوى الثالث العبور

 17 المستوى الثالث 17 المستوى الثالث القادسية

      التناقض احياء 4



 جودة الحياة االقتصادية في مدينة بعقوبة ....................................الفصل الثالث  

 

122 
 

نمط احياء الحرمان تضمن خمسة احياء سكنية احتلت المستوى الثالث في كل من المؤشرات  – 3

, القادسية( ,  , العبور , الحكيمالملح , ميسلون  الموضوعية والذاتية معا , تمثله احياء )جرف

و ذلك يشير الى تردي االوضاع االقتصادية فيها مما يعكس واقع الحرمان الذي يعيشه سكانها 

 .هذه االحياء في شمال شرق المدينة و جنوبها الغربي و عموما   تمثل االحياء النائية الفقيرة  تقع

 المؤشرات االقتصادية للمدينة . خريطةنمط احياء التناقض فهو النمط الذي لم يظهر على  – 4

الموضوعية  جتماعيةتوزيع احياء مدينة بعقوبة وفق مستويات جودة الحياة اال (42) خريطة

 2018 لعاموالذاتية الى انماط احياء الرفاهة , التناقض , التأقلم , الحرمان 

 . (46) جدول على باالعتمادالباحثة  عمل من:  المصدر
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 الفصل الرابع

 جودة الحياة العمرانية في مدينة بعقوبة

 

 بعقوبة مدينة ي العمرانية الحياة لجودة الموضوعية المؤشرات: المبحث االول 

 بعقوبة مدينة فيالذاتية العمرانية  الحياة لجودة الذاتية المؤشرات: المبحث الثاني 

 الموضوعية العمرانية للمؤشرات االرتباطية العالقات تحليل: المبحث الثالث 

 2018 لعام بعقوبة مدينة في العمرانية الحياة جودة مستويات تقييمو والذاتية

 2018والذاتية لعام  الموضوعية للمؤشرات االرتباطية العالقات تحليل -: اوال

 لعامفي مدينة بعقوبة  العمرانيةالتقييم المكاني لمستويات جودة الحياة  -ثانيا :

2018 

 الموضوعية العمرانيةمستويات جودة الحياة  تقييم -1

 الذاتية العمرانية مستويات جودة الحياة  تقييم -2

المجمعة ) الموضوعية والذاتية ( في   العمرانيةمستويات جودة الحياه  تقييمثالثا :  

 2018 لعام مدينة بعقوبة
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 مدينة في العمرانيةلجودة الحياة  الموضوعيةالمبحث االول : المؤشرات 

 بعقوبة
, البيئة   World Healthy Organization (WHOتعرف منظمة الصحة العالمية )         

يستعمله االنسان للمأوى ومكمالت هذا المنشأ الذي يتضمن  السكنية بأنها المنشأ الفيزيائي الذي

كافة الخدمات الضرورية و االجهزة واالدوات المطلوبة للصحة وتحقيق السعادة االجتماعية 

للعائلة والفرد
(1)

, وفي هذا االطار تم دراسة واقع الحالة العمرانية للبيئة السكنية ومدى تلبيتها 

راحته وتحقيق خصوصيته , و من الضروري معرفة العناصر ر يلمتطلبات االنسان وتوف

تقييم جيد لجودة   العمرانية التي لها تأثير واضح على البيئة السكنية للمنطقة للحصول على نموذج

الحياه العمرانية  وتتمثل هذه العناصر بكل من المؤشرات : ملكية الوحدة السكنية , نصيب الفرد 

درجة اشغال الوحدة السكنية , درجة التزاحم , وجود حديقة  , وجود من مساحة الوحدة السكنية , 

غرفة مستقلة للضيوف , وجود مطبخ , وجود مرأب للسيارة , وجود صحيات منفصلة , التهوية 

 -واالضاءة الطبيعية  والتي جرى عرضها كاالتي :

 ملكية الوحدة السكنية -1 
رات العمرانية المهمة الدالة على مستوى المعيشة , السكنية احدى المؤش ةتعد ملكية الوحد        

المستقطع من الدخل الذي  إذ ان الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لقاطنيها توفر ذلك الجزء

الى ما تحققه لألسرة من االستقرار المادي والنفسي وبذلك  ضافةباال,يجار هذا من جانب يدفع لإل

 . تحقق نوع من الجودة في الحياه العمرانية

     كيتها لقاطنيها في مدينة بعقوبةد ملللوحدات السكنية التي تعو المعدل العاموقد بلغ 

الموقعي  التاريخي ,العامل %( , ويتباين من حي سكني ألخر تبعا لعوامل عديدة منها  43.20)

 -:, االقتصادي , وبذلك ظهرت ثالث مستويات لجودة الحياه العمرانية وكاالتي 

 المستوى االول )احياء عالية الجودة( -أ 

فيها نسبة الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لقاطنيها  تشمل االحياء السكنية التي ارتفع       
,  , المعلمين ) الحصري احياء وهي( , 47( % , جدول )(59.42 - 48.80تراوحت بين و

 لكل منهم,(  52.03,  56.28 , 59.42( , بلغت نسبها )43) خريطةالتحرير ( , 
( على التوالي , وهناك عدد من االسباب  20.44 , 30.27 ,37.55وبانحرافات معيارية )

التي تفسر ارتفاع نسبة الوحدات السكنية المملوكة منها العامل االقتصادي متمثال بالمستوى 
االقتصادي الجيد كما في حي التحرير , ايضا العامل االجتماعي لعب دور في ارتفاع نسبة 

دقاء فنجد  معظم الوحدات السكنية الوحدات السكنية المملوكة متمثل بالقرب من االهل واالص
تكون متجاورة تربط بينهم صلة القرابة , هذا باإلضافة الى ان احياء نشأت عندما وزعت 

ليكهم هذه االراضي كما هو على شريحة من المجتمع وتم تم من قبل الدولة االراضي السكنية
 حي المعلمين .الحال في 

 (المستوى الثاني )احياء متوسطة الجودة -ب 

, متضمنا % (48.79 - 38.17ضم هذا المستوى ستة احياء سكنية تراوحت نسبها بين )       

احياء )شفته , اليرموك االولى , القادسية , المفرق , اليرموك الثانية , المصطفى(, احتل حي 

عن ( 12.34( , وبانحراف معياري )48.53شفته الصدارة في هذا المستوى مسجال نسبة )

بنسبة , بينما احتل حي المصطفى المرتبة االخيرة (4, وبذلك شغل الرتبة ) للمدينة العامالمعدل 
                                                           

تقرير الجلسة الوزارية الستعراض السياسات , الدورة الثانية لجمعية االمم المتحدة  للبيئة التابعة لبرنامج االمم   (1)
 .  2006ايار / مايو  27 – 23المتحدة للبيئة , نيروبي 
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( و لعل هذه النسب المتوسطة ارتبطت 9محتال ً الرتبة )( 8.96-( وانحراف معياري )39.33)

بتوزيع اراضي سكنية لمواطنيها كما في اليرموك الثانية  واليرموك الثانية و المفرق و 

جانب , و من جانب ثاني لوجود مساكن لمواطنيها لكنها ضمن االراضي المصطفى من 

, شفته  اء )حياالزراعية و البساتين المتجاوز عليها و لم تسجل ملكيتها بأسماء اصحابها كما في 

 .  (المفرق, اليرموك الثانية 

احياء  بحسبمؤشر ملكية الوحدة السكنية على وفق الحياة  جودةتوزيع مستويات ( 47) دولج

 2018لعام مدينة بعقوبة 

 .(6, ملحق ), الدراسة الميدانية اعداد الباحثةمن  -المصدر :

 المستوى الثالث )احياء منخفضة الجودة( -ت 

)السراي, الصناعي, الحكيم , جرف الملح ,  اءحياتمثلت احياء هذا المستوى بكل من          

العبور , ميسلون , الصمود , الوفاء , الفارس , النصر و الجهاد , الفاروق( انخفضت نسبة 

( % , 38.16 - 27.54الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لقاطنيها سجلت نسبا تراوحت بين )

للمدينة ,  المعدل العام( عن -14.90( وانحراف معياري )36.76تصدرها حي السراي بنسبة )

( , 27.55بينما تدنت النسب في حي الفاروق محتال المرتبة االخيرة على مستوى المدينة نسبته )

(, ويعود سبب انخفاض نسب الوحدات السكنية المملوكة ألصحابها 36.23-وبانحراف معياري )

كزية او مجاورة لها فيضعف في هذه االحياء الى الموقع اوال فمنها تمثل منطقة اعمال مر

االستعمال السكني امام منافسة االستعماالت االخرى وخاصه االستعمال التجاري وتنتشر 

 اسم الحي ت

 المملوكة العينة

النسبة %

 المئوية 

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 9 8.96- 91.04 39.33 70 178 حي المصطفى 1

 3 20.44 120.44 52.03 410 788 حي التحرير 2

 10 14.90- 85.10 36.76 25 68 حي السراي 3

 16 25.93- 74.07 32.00 24 75 حي الصمود 4

 14 21.57- 78.43 33.88 41 121 حي العبور 5

 12 17.33- 82.66 35.71 5 14 حي الحكيم 6

 1 37.55 137.54 59.42 41 69 حي الحصري 7

 20 36.23- 63.77 27.55 27 98 حي الفاروق 8

 6 4.65 104.65 45.21 85 188 حي القادسية 9

 2 30.27 130.27 56.28 130 231 حي المعلمين 10

 7 0.28- 99.72 43.08 56 130 حي المفرق 11

 11 16.81- 83.19 35.94 23 64 حي الصناعي 12

 19 35.35- 64.65 27.93 31 111 حي النصر والجهاد 13

 17 26.73- 73.26 31.65 50 158 حي الوفاء 14

 18 35.25- 64.75 27.97 40 143 حي الفارس 15

 5 6.48 106.48 46.00 230 500 حي اليرموك االولى 16

 8 8.51- 91.48 39.52 183 463 حي اليرموك الثانية 17

 13 21.09- 78.91 34.09 15 44 حي جرف الملح 18

 15 24.24- 75.76 32.73 18 55 حي ميسلون 19

 4 12.34 112.34 48.53 66 136 شفتهحي  20

  0.01 100.01 43.20 1570 3634 و المعدل العام  المجموع  



 .................................. جودة الحياة العمرانية في مدينة بعقوبةالفصل الرابع 

126 
 

الصمود , الفاروق ,  ) الوحدات السكنية صغيرة المساحة والمؤجرة كما هو الحال في احياء

متمثلة باألراضي  وبعض االحياء تتوفر فيها مساحات واسعه (النصر والجهاد , الوفاء , الفارس 

الزراعية واراضي تابعه للدولة تقع في اطراف مدينة بعقوبة مثل جرف الملح والعبور في شمال 

شرق مدينة بعقوبة وحي ميسلون في جنوب غرب المدينة  حيث حصل في بعض االحياء التوسع 

االحياء  السكني العشوائي بشكل ملفت لالنتباه  والسيما على حساب البساتين المجاورة لبعض

حيث عملية تجريف البساتين مستمرة وتسبقها عمليات الحرق المسجلة ضد مجهول بهدف القيام 

 بالتجريف ثم بيعها قطع سكنية  .  

 بحسبملكية الوحدة السكنية  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات ( 43) خريطة

   2018لعام احياء مدينة بعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 ( .47) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :         

 نصيب الفرد من مساحة الوحدة السكنية -2

حقق راحة نفسية وبدنية وتمتع ة الكبيرة للوحدة السكنية ضرورة تان التمتع بالمساح

بالخصوصية داخل الوحدة السكنية , وبذلك فهو احد المؤشرات المهمة في قياس جودة الحياه 

العمرانية ,ايضا قياس الكثافة السكنية التي تتناسب عكسيا مع مساحة االستعمال السكني , إذ تقل 
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ه , ومن خالل الدراسة الميدانية كلما زادت مساحة االستعمال السكني و تزداد كلما  قلت مساحت

( م 15.37من مساحة االستعمال السكني بلغت ) لنصيب الفرد المعدل العامفان 
2

لكل فرد ,  

  -للجودة وكاالتي : ثالث مستوياتمن حي سكني ألخر بحيث امكن تنميطها الى  المعدل  وتباين

 المستوى االول ) احياء عالية الجودة( -أ 

نصيب الفرد فيها من مساحة الوحدة السكنية مؤشر يشمل خمسة احياء سكنية ارتفع            

( م22.32 - 17.58تراوح بين )
2

ي لكل فرد , متضمنا كل من احياء )شفته ,الفارس , الحصر  

حصه للفرد حي شفته ب يتصدرها( , 44( , خريطة )48جدول ), المعلمين , الصناعي ( , 

م 22.23) بمساحة
2

حي  جاءبينما  , للمدينة المعدل العام( عن 44.63( وبانحراف معياري )

م18.16 ) بلغت مساحةبفي نهاية الفئة الصناعي 
2

المعدل ( عن 18.15( وبانحراف معياري )

الجيد كما في احياء المعلمين والفارس , , ويعود ذلك الى المستوى االقتصادي  للمدينة العام

 اء )حياواتساع مساحة البساتين التي توسع على حسابها االستعمال السكني كما هو الحال في 

, فضال عن ان القطع السكنية التي وزعتها الحكومة في حي (الصناعي , الحصري , شفته 

م 300 -200المعلمين تراوحت مساحتها بين 
2

م 600و  400و قد تصل الى ,  
2 

كما هو الحال 

و  على شريحة من الموظفين من المعلمين في ذلك الوقت(الحصري, الفارس , شفته في احياء )

  .( 5,  4,  3,  2,  1بذلك احتلت احياءه الرتب ) 

 المستوى الثاني )احياء متوسطة الجودة( -ب 

 - 17. 57تضمن هذا المستوى احدى عشره حيا سكنيا تراوح نصيب الفرد بين )            

( م12.92
2

 اليرموك,  السراي,  ميسلون ,  الثانية اليرموك,  الملح جرف, متمثلة بأحياء ) 

( , وتصدرها حي جرف  المصطفى,  القادسية,  التحرير,  الحكيم,  المفرق,  العبور,  االولى

( م16.97الملح بمساحة )
2

للفرد الواحد من مساحة االستعمال السكني , وبأنحراف معياري  

( م12.94( , بينما حي المصطفى الذي جاء في نهاية القائمة وكان نصيب الفرد )10.41)
2

  ,

 .(  16 – 6حيث تربعت احيائه على الرتب )  (15.81-والنحراف معياري )

 الجودة( منخفضة المستوى الثالث )احياء -ت 

 -12.91تراوح نصيب الفرد من مساحة االستعمال السكني ضمن هذا المستوى بين )          

م( 8.26
2 

( , تقدمها حي  الفاروق, الجهاد و النصر,  الوفاء,  الصمود, وتمثل بأحياء )  

( م11.13الصمود بنصيب بلغ )
2

واحتل ( 17محتال ً الرتبة )(, 27.59-, بأنحراف معياري ) 

( م8.28على مستوى المدينة حي الفاروق بنصيب بلغ )( 20)المرتبة االخيرة 
2

نحراف با, و 

للمدينة , ويعلل ذلك في ان ثالثة احياء منها تقع في شرق  لمعدل العام( عن ا-46.14معياري )

الستعمال السكني مما قلل حيث اشتدت فيها المنافسة لنهر ديالى ضمن امتداد المنطقة التجارية 

من مساحته حيث شغلت واجهات الدور السكنية المحال التجارية  وبعضها  ازيلت وحل محلها 

كما يتضح االن في قلب المدينة مما قاد الى تجزئة الوحدة السكنية الى مشتمالت استعمال اخر 

حي الوفاء في الجانب الغربي وضمن نطاق المنطقة التجارية الثانوية في يقابلها  سكنية صغيرة

شارع الطابو ويكون فيها االستعمال السكني عرضة للمنافسة و زحف  –بعقوبة الجديدة 

 االستعمال التجاري و الصحي و االداري.
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نصيب الفرد من مساحة الوحدة  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات  (48) جدول

 2018لعام بعقوبة  بحسب االحياء في مدينةالسكنية 

 (.6من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع  اسم الحي ت

أفراد 

 الحي

 ةمجموع مساح

الوحدات 

 السكنية

حصة 

²الفرد م  

النسبة الى 

المعدل 

 العام

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 16 15.82- 84.18 12.94 20856 1612 حي المصطفى 1

 14 5.20- 94.80 14.57 229594 15755 حي التحرير 2

 9 2.73 102.73 15.79 17321 1097 حي السراي 3

 17 27.59- 72.41 11.13 17023 1530 حي الصمود 4

 11 1.10 101.10 15.54 47237 3040 حي العبور 5

 13 3.26- 96.74 14.87 3405 229 حي الحكيم 6

 3 26.42 126.42 19.43 17172 884 حي الحصري 7

 20 46.14- 53.86 8.28 9081 1097 حي الفاروق 8

 15 13.79- 86.21 13.25 42558 3213 حي القادسية 9

 4 22.25 122.25 18.79 52772 2809 حي المعلمين 10

 12 0.91 100.91 15.51 20790 1340 حي المفرق 11

 5 18.15 118.15 18.16 14470 797 حي الصناعي 12

 19 32.73- 67.27 10.34 15535 1503 حي النصر والجهاد 13

 18 31.55- 68.45 10.52 15749 1497 حي الوفاء 14

 2 27.07 127.07 19.53 53623 2746 حي الفارس 15

 10 2.60 102.60 15.77 84055 5330 االولىحي اليرموك  16

 7 10.01 110.01 16.91 105543 6242 حي اليرموك الثانية 17

 6 10.41 110.41 16.97 10214 602 حي جرف الملح 18

 8 9.76 109.76 16.87 12767 757 حي ميسلون 19

 1 44.63 144.63 22.23 34373 1546 شفتهحي  20

  0 100 15.37 824138 53626 و المعدل العامالمجموع  
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مؤشر نصيب الفرد من مساحة الوحدة  على وفقالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 44)  خريطة

   2018لعام بعقوبة  بحسب االحياء في مدينةالسكنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(48) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -: المصدر      

 السكنية الوحدة اشغال درجة  – 3

 ذاتها السكنية الوحدة في تشترك التي االسر عدد االشغال بدرجة يقصد              
(1)

 من ويعد, 

 الوحدة في التزاحم و الدخل حيث من السكان خصائص تفسر التي المهمة العمرانية المؤشرات

وهذه األسر نفسها قابلة لالنشطار مستقبال  , إذ هناك اسر تشترك في الوحدة السكنية لسكنية

والعيش في الوحدة السكنية نفسها وهي االسر النووية , مما يولد ضغطا على الوحدة السكنية 

لدرجة اشغال الوحدة السكنية في مدينة المعدل العام وقد بلغ , وتردي لجودة الحياه العمرانية فيها 

من حي سكني ألخر  المعدل( ويختلف هذا 49اسرة / وحدة سكنية , جدول ) ( 2.46بعقوبة )

خصوصية كل حي منها تبعا لحجم السكان وكثافتهم والخدمات العامة فيه , وقيمة  حسبب

   -كاالتي : ثالث مستوياتب حصرهاااليجارات والعقارات السكنية فيه , وبذلك امكن 

 

 
                                                           

 . 91مصدر سابق , ص ,  الجياش فليح الحسن عبد يحيى( 1)
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 المستوى االول ) احياء عالية الجودة( -أ 

( اسرة /  1.92  - 1.28شغلت احياء هذا المستوى معدال لدرجة االشغال تراوح بين )            

( , متضمنا ثالثة احياء كل من ) الفاروق , الوفاء , السراي ( , 49على وحدة سكنية , , جدول )

( على التوالي , وبانحرافات معياريه  1.91 , 1.58, 1.28( , معدالتها )45خريطة )

على التوالي  , ويعود سبب انخفاض  للمدينة المعدل العام( عن  - 22.36,  -35.77, -47.97)

صغر مساحة الوحدات السكنية ب متمثلةمعدل درجة االشغال في هذه االحياء الى مجموعة اسباب 

 الحياء االستعمال التجاري كما هو الحال في بعض االحياء السكنية بسبب الضغط الناتج عن

الفاروق والوفاء , اما حي السراي فمن االحياء السكنية القديمة في المدينة وغير المخططة 

عمرانيا وقسما من الوحدات السكنية متدهور عمرانيا واعيد بنائها وتقسيمها الى وحدات سكنية 

, والمساكن االخرى الحديثة تعود ملكيتها لألفراد من ذوي المستوى  اصغر مساحة )مشتمالت(

 قتصادي الجيد الذين يرفضون السكن المتعدد األسر .اال

 

الحياة على وفق مؤشر درجة إشغال الوحدة السكنية  ةتوزيع مستويات جود (49) جدول

 2018لعام بحسب احياء مدينة بعقوبة 

 . (6, ملحق )دانية, الدراسة المياعداد الباحثة من -المصدر :

 )احياء متوسطة الجودة(المستوى الثاني  -ب 

 1.93 - 2.39هذا المستوى االحياء التي تراوح فيها معدل االشغال بين )اندرجت ضمن         

%  من احياء المدينة و 75اسرة / وحدة سكنية ,متضمنا اربعة عشر حيا سكنيا او ما يعادلها ( 

, االولى اليرموكالثانية ,  اليرموك,  الصمود, الصناعي,  القادسية, العبور) تمثلت بأحياء

 اسم الحي ت

 العينة

عدد 

 األسر

معدل 

 االشغال

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 12 8.54- 91.46 2.25 400 178 حي المصطفى 1

 18 27.24 127.24 3.13 2470 788 حي التحرير 2

 3 22.36- 77.64 1.91 130 68 حي السراي 3

 7 9.35- 90.65 2.23 167 75 حي الصمود 4

 4 10.16- 89.84 2.21 267 121 حي العبور 5

 19 30.49 130.49 3.21 45 14 حي الحكيم 6

 16 6.92- 93.08 2.29 158 69 حي الحصري 7

 1 47.79- 51.03 1.28 125 98 حي الفاروق 8

 5 9.76- 90.24 2.22 417 188 حي القادسية 9

 10 8.94- 90.06 2.24 517 231 حي المعلمين 10

 11 8.54- 91.46 2.25 292 130 حي المفرق 11

 6 9.76- 90.24 2.22 142 64 حي الصناعي 12

 13 8.54- 91.46 2.25 250 111 حي النصر و الجهاد 13

 2 35.77- 64.23 1.58 250 158 حي الوفاء 14

 17 21.14 121.14 2.98 426 143 حي الفارس 15

 9 9.11- 90.89 2.24 1118 500 حي اليرموك االولى 16

 8 8.94- 91.06 2.23 1034 463 حي اليرموك الثانية 17

 15 7.72- 92.28 2.27 100 44 حي جرف الملح 18

 15 7.72- 92.28 2.27 125 55 حي ميسلون 19

 14 7.72- 92.28 2.27 309 136 شفتهحي  20

  0.03 100.03 2.46 8942 3634 معدل العامالمجموع وال 
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 ميسلون ,  الملح جرف, شفته , الجهاد وحي النصر,  المصطفى,  المفرق,  المعلمين

(اسره / وحدة سكنية , وبانحراف معياري 2.21( , يتصدرها حي العبور بمعدل بلغ )الحصري,

( عن المعدل العام للمدينة , وكانت ضمن المرتبة االخيرة حي الحصري بمعدل اشغال 10.16-)

(  وبذلك تحتل تلك االحياء المراتب 6.92-معياري ) ( اسرة / وحدة سكنية , وبانحراف2.29)

 .16 - 4بين 

 

مؤشر درجة إشغال الوحدة السكنية  على وفقالحياة  ةتوزيع مستويات جود (45)  خريطة

  2018لعام مدينة بعقوبة احياء  بحسب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .49) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :

 الجودة(منخفضة )احياء المستوى الثالث -ت 

, متضمنا اسرة / وحدة سكنية  (2.40 - 3.04)بلغ معدل االشغال ضمن هذا المستوى         

( ارتفع فيها معدل االشغال  الحكيم,  التحرير,  الفارسثالثة احياء سكنية متمثلة بكل من حي ) 

,  27.24,  21.14معيارية ) ( على التوالي , وبانحرافات3.21 , 3.13 , 2.98بلغ )

,  وهذا يعني ان الوحدات السكنية  19 – 17(   على التوالي , محتلة بذلك المراتب 30.49

تقطنها عموما ثالثة اسر , وارتفاع درجة االشغال للوحدة السكنية في هذه االحياء يعود لعدد من 

اء السكنية فتظهر احياء افضل االسباب ومنها خلل التوازن في تقديم الخدمات العامة بين االحي
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حال من غيرها كما هو الحال لحي الفارس الذي يتمتع بخدمات عامة افضل من بقية االحياء في 

الوقت الذي ترتفع فيه قيمة االيجارات والعقارات السكنية مما يشكل عائقا امام انشطار االسر 

, ينطبق الحال على حي التحرير الحديثة عن االسرة األم فيشغل الوحدة السكنية اكثر من اسرة 

مع ارتفاع كثافته السكانية , ايضا المستوى االقتصادي المنخفض يشكل عائقا كبيرا امام االسر 

 الحديثة 

التكوين إلشغال وحدة سكنية خاصة بها كما هو الحال لحي الحكيم الذي يعد من االحياء الحديثة 

اصول ريفية تميل الى وحدة االسر الكبيرة وال االنشاء في المدينة والذي تقطنه اسر تنحدر من 

تفضل انفصال االبناء عنها بعد الزواج وذلك بفعل تأثير العوامل االجتماعية و الروابط االسرية 

 للسكان المحافظين . 

 

 درجة التزاحم – 4
تعني درجة التزاحم نصيب الغرفة الواحدة من االفراد , ونحصل عليه من قسمة عدد         

, وهو احد اهم الدالئل على المستوى  في ذلك الحي على عدد الغرف القاطنين لحي معين السكان 

 من االفراد في الغرفة الواحدة فانه يشير تماعي لألسرة فكلما تكدس عدد اكبراالقتصادي واالج

لى انخفاض الدخلا
(1)

تراجع المستوى االقتصادي و االجتماعي للفرد ولألسرة , وتؤثر على و  

درجة التزاحم مجموعة من العوامل منها نصيب الفرد من مساحة الوحدة السكنية , حجم االسرة 

 لدرجةالمعدل العام التي تعيش داخل الوحدة السكنية , الكثافة السكانية للحي السكني , وقد بلغ 

من حي ألخر مما استدعى تصنيفها في ثالث  المعدلفرد / غرفة( , ويختلف هذا  3.79التزاحم )

   -فئات لمستويات الجودة وكما يأتي :

 المستوى االول ) احياء عالية الجودة( -أ 

 ( 2.52 - 3.44)انخفض معدل درجة التزاحم في احياء هذا المستوى ليكون بين        

( ,  الفارس , شفته , الحصري,  السراي,  الوفاءمتضمنا احياء )  ( ,50فرد / غرفة , جدول )

( فرد / غرفة , وبانحراف معياري 2.52( , سجل حي الوفاء اقل درجة تزاحم )46) خريطة

, بينما ارتفعت في حي الفارس بلغت (1ليحتل بذلك الرتبه ) للمدينة المعدل العام ( عن -33.49)

ليكون ضمن الفئة  للمدينة المعدل العام( عن 26.12-( فرد / غرفة , وبانحراف معياري )2.80)

, ويعود سبب انخفاض درجة التزاحم في احياء هذه الفئة الى سعة مساحة االراضي السكنية (5)

( , فضال ان بعض االحياء السكنية تقطنها اسرة احياء ) الحصري , شفته , الفارس كما في

 وبذلك ينخفض معدل التزاحم فيها .  و الفارس على االغلب كما في احياء الوفاء والسرايواحدة 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

متمثال ( % ,  3.45 - 4.37)ضم عشرة احياء سكنية تراوح معدل االشغال فيها بين    

 و النصر,  المفرق,  الصناعي,  الفاروق,  المصطفى,  المعلميناالولى ,  اليرموكبأحياء )

يتصدرها حي اليرموك االولى بدرجة ( ,  ميسلونالثانية ,  اليرموك,  الملح جرف,  الجهاد

, وارتفعت  للمدينة المعدل العام( عن 8.97-معياري ) وبانحراففرد / غرفة( ,  3.45تزاحم )

محتلة بذلك ( ,2.37فرد / غرفة( وبانحراف معياري ) 3.88درجة التزاحم في حي ميسلون )

وهذا يفسر ان درجة التزاحم في حي ميسلون اعلى من االحياء االخرى  , 16 – 6المراتب من 

في المستوى نفسه ولعل ذلك مرتبط بالمؤشر السابق درجة االشغال حيث وقعت ضمن المستوى 

ني , ومعظم هذه االحياء وقعت ضمن المستوى الثاني من درجة االشغال والتي تتعدد فيها الثا

 – 250على الرغم من مساحة بعض الوحدات السكنية فيه تتراوح بين االسر في الوحدة السكنية 

م 300
2 

 .تستطيع أسرها االنشطار عن األسرة األم  , إال ان هذا الحي من االحياء الفقيرة ال

                                                           
 247, ص2000, مطبعة جامعة بغداد , جامعة بغداد ,  2صبري فارس الهيتي , صالح فليح حسن , جغرافية المدن , ط (1)
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مدينة احياء  بحسبالتزاحم  ةدرج وفق مؤشرعلى الحياة  ةوزيع مستويات جودت( 50) جدول

  2018لعام بعقوبة 

 (.6من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة( -ت 

( فرد /  4.38 - 5.30)ارتفعت درجة التزاحم في احياء هذا المستوى متراوحة بين            

,  , الصمود , القادسية متضمنا خمسة احياء سكنية متمثلة بكل من )الحكيم , التحريرغرفة , 

فرد / غرفة( ,  4.40حي الحكيم قائمة احياء هذا المستوى بدرجة تزاحم ) يتصدرالعبور( , 

العبور المرتبة االخيرة ضمن قائمة احياء هذا  (, بينما احتل حي.0916وبانحراف معياري )

 - 16شاغلة بذلك الرتب  (,39.58معياري ) فرد / غرفة( , وبانحراف 5.29المستوى بدرجة )

قتصادي لكل من هذا المستوى بسبب تدني المستوى اال وجاءت هذه االحياء ضمن,  20

حي التحرير ,  الحكيم , القادسية , العبور( , وارتفاع الكثافة السكانية وتعدد االسر كما فياحياء)

وصغر مساحة الوحدات السكنية ادى الى ارتفاع درجة التزاحم كما في حي الصمود حيث قسمت 

شتمالت( , حيث شاعت هذه الظاهرة في المدينة لشدة الوحدات السكنية الى وحدات اصغر ) م

الطلب على االراضي السكنية والذي يعزز ذلك التجاوزات على التصميم العمراني لألراضي 

السكنية الواردة في التصميم االساسي للمدينة من خالل تجزأت تلك المساحات , فضال عن 

 حيث التوجه العامحدود المدينة  الزحف العمراني السكني على حساب اراضي البساتين ضمن

 اسم الحي ت

مجموع 

 افراد الحي

مجموع 

 فرد/غرفة الغرف

النسبة الى 

المعدل 

 العام

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 8 7.65- 92.35 3.50 460 1612 حي المصطفى 1

 17 16.36 116.36 4.41 3570 15755 حي التحرير 2

 2 33.25- 66.75 2.53 434 1097 حي السراي 3

 19 39.31 139.31 5.28 290 1530 حي الصمود 4

 20 39.58 139.58 5.29 575 3040 حي العبور 5

 16 16.09 116.09 4.40 52 229 حي الحكيم 6

 3 32.72- 67.28 2.55 347 884 حي الحصري 7

 9 7.18- 92.88 3.52 312 1097 حي الفاروق 8

 18 30.34 130.34 4.94 651 3213 حي القادسية 9

 7 8.18- 91.82 3.48 807 2809 حي المعلمين 10

 11 4.49- 95.51 3.62 370 1340 حي المفرق 11

 10 4.75- 95.25 3.61 221 797 حي الصناعي 12

 12 1.32 101.32 3.84 391 1503 حي النصر والجهاد 13

 1 33.49- 66.49 2.52 594 1497 الوفاءحي  14

 5 26.12- 73.88 2.80 980 2746 حي الفارس 15

 6 8.98- 91.02 3.45 1545 5330 حي اليرموك االولى 16

 14 2.11 102.11 3.87 1615 6242 حي اليرموك الثانية 17

 13 1.85 101.85 3.86 156 602 حي جرف الملح 18

 15 2.37 102.37 3.88 195 757 حي ميسلون 19

 4 29.82- 70.18 2.66 582 1546 حي شفته 20

  0.02 100.02 3.79 14147 53626 معدل العام الالمجموع و 
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للسكان في المدينة لشراء القطع السكنية الصغيرة في المساحات المتجاوز عليها الرتفاع قيمة 

 االرض فيها و السيما البساتين المطلة على ضفتي نهر ديالى

مدينة احياء  بحسبالتزاحم  ةدرج وفق مؤشرعلى الحياة  ةتوزيع مستويات جود( 46) خريطة

  2018لعام بعقوبة 

 

 ( .50) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :   

 وجود حديقة منزلية – 5

اصبحت الحديقة المنزلية من اساسيات المنزل مهما كبرت او صغرت مسااحتها فهاي تعبار         

عن واحة صغيرة للراحة النفسية واالسترخاء بعد عناء العمل وممارسة الهوايات وضمان ساالمة 

لوحاادات السااكنية التااي تحتااوي علااى ل المعاادل العاااماالطفااال , وقااد أظهاارت الدراسااة الميدانيااة ان 

 بحساب( , وتباينات هاذه النساب باين احيااء المديناة و51%( , جدول )45.93منزلية بلغ )حديقة 

ثاالث فئاات مساحة الوحدة السكنية وموقعها من مركز المدينة بحيث تم تقسيم االحياء السكنية الى 

 -هذا المؤشر وكاالتي : بحسبلمستويات الجودة 
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 (الجودة عالية احياء)  االول المستوى  -أ 

 , شاافته , السااراي, شاامل هااذا المسااتوى سااتة احياااء سااكنية تمثلاات بكاال ماان ) الحصااري     

تاراوح معادل احيائهاا الساكنية  ( , 47) خريطاة( , 51جدول )الفارس, المصطفى , ميسلون ( ,

, تصدر حي الحصري احياء المدينة  65.22 - 50.29)  )التي تحتوي على حديقة منزلية بين 
 المعادل العاامعان  ( 42.86معيااري ) وبانحراف%(  65.22في وجود حديقة منزلية بنسبة )

المعادل ( عان 11.52%( وبانحراف معياري ) 50.91, بينما جاء حي ميسلون بنسبة ) للمدينة

, وبفسر ذلك لسعة مساحة الوحدات السكنية في هذه االحياء مان جاناب ولكاون هاذه  للمدينة العام

وباذلك تباوأت المراتاب االحياء تقع على امتداد االراضي الزراعية والبساتين في المدينة وحولها 

 (1  ,2  ,3  ,4  ,5  ,6). 

احياء  بحسبوجود حديقة منزلية  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات  (51) دولج

   2018لعام مدينة بعقوبة 

 اسم الحي ت

 حديقة العينة

النسبة %

 المئوية 

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 5 20.60 120.60 55.06 98 178 حي المصطفى 1

 10 7.58 107.58 49.11 387 788 حي التحرير 2

 3 38.52 138.52 63.24 43 68 حي السراي 3

 18 50.35- 49.65 22.67 17 75 الصمود حي 4

 12 6.81 106.81 48.76 59 121 حي العبور 5

 7 9.53 109.53 50 7 14 حي الحكيم 6

 1 42.86 142.86 65.22 45 69 حي الحصري 7

 19 55.29- 44.71 20.41 20 98 حي الفاروق 8

 11 7.20 107.20 48.94 92 188 حي القادسية 9

 8 8.11 108.11 49.35 114 231 حي المعلمين 10

 16 32.60- 67.40 30.77 40 130 حي المفرق 11

 13 6.11 106.11 48.44 31 64 حي الصناعي 12

 15 30.93- 69.07 31.53 35 111 حي النصر والجهاد 13

 17 34.84- 65.16 29.75 47 158 حي الوفاء 14

 4 22.54 122.54 55.94 80 143 حي الفارس 15

 9 7.78 107.78 49.20 246 500 اليرموك االولىحي  16

 14 24.30- 75.70 34.56 160 463 حي اليرموك الثانية 17

 7 9.53 109.53 50 22 44 حي جرف الملح 18

 6 11.52 111.52 50.91 28 55 حي ميسلون 19

 2 41.74 141.74 64.71 88 136 شفتهحي  20

  0 100 45.65 1659 3634 و المعدل العام  المجموع  
 (.6من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 المستوى الثاني  )احياء متوسطة الجودة ( -ب 

,  ( % 50.28 - 35.35ها بين )ثمانية احياء سكنية تراوحت نسبضم هذا المستوى           

 القادسية , التحريراالولى ,  اليرموك ,  المعلمين ,  الملح جرف,  الحكيم) اءحيامتضمنا كل من 

(, احتل حي الحكيم و جرف الملح الصدارة على احياء هذا المستوى بنسبة  الصناعي , العبور ,

( إذ انه من االحياء السكنية الحديثة االنشاء ولم تنتشر فيها  9.53( % وبانحراف معياري )50)
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( % 48.44الحي الصناعي نهاية الفئة بنسبة ) عملية تجزأه الوحدات السكنية بكثرة , بينما احتل

 7مراتب هذه االحياء بين سجلت للمدينة و بذلك  المعدل العام( عن 6.11, وبانحراف معياري )

- 13. 

 

 بحسبوجود حديقة منزلية  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات ( 47)  خريطة

   2018لعام احياء مدينة بعقوبة 

 

 ( .51) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -صدر :الم    

 ( الجودة منخفضة احياء)  الثالث المستوى -ت 

 المساتوى هاذا احيااء فاي منزلية حديقة على تحتوي التي السكنية الوحدات نسبة انخفضت     

 اءحيااا ماان كاال سااكنية احياااء سااتة متضاامنا( %, 20.41 - 35.34) بااين تراوحاات كبياار بشااكل

وتصادر حاي  ( , , الفااروق,  الصامود,  الوفااء,  المفارق,  الجهااد و النصار,  الثانية اليرموك)

ن عاا( - 24.30( % , وبااانحراف معياااري )34.56اليرمااوك الثانيااة احياااء هااذه الفئااة بنساابة )

للمدينة , بينما ظهر حي الفاروق متأخرا على مستوى احياء المديناة محاتال المرتباة  المعدل العام

( %  , وباانحراف معيااري 20.41التاسعة عشر وهي المرتبة االخيرة , ليساجل ادناى النساب )

(, ويعود سبب انخفاض نسبة الوحدات السكنية التي تحتوي على حديقة منزلية ضامن -55.29)
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الااى صااغر مساااحة الوحاادات السااكنية التااي تحتااوي علااى حديقااة منزليااة  هااذه االحياااء السااكنية

وخصوصااا ان معظمهااا عرضااة لغاازو الوظيفااة التجاريااة والصااناعات الخفيفااة  مقاباال ضااعف 

الوظيفة السكنية امام منافساة تلاك االنشاطة كماا هاو الحاال ألحيااء  النصار والجهااد , الصامود , 

ليرماوك الثانياة فتنتشار فيهاا الوحادات الساكنية الصاغيرة الفاروق , الوفاء , اما احيااء المفارق وا

الستقطاع جزء منها لغرض الحديقاة فاي ظال هاذه الزياادة الساكانية و ارتفااع قيماة  يالتي ال تكف

اسااعار االراضااي , وتجزئااة الوحاادات السااكنية الااى وحاادات اصااغر )مشااتمالت سااكنية( ومحااال 

 رونية و السيما المفرق و الفاروق و الصمودتشغلها العيادات والصيرفة وبيع االجهزة االلكت

 وجود غرفة ضيوف مستقلة – 6

يطلق على غرفه الضيوف محليا غرفه االستقبال وغالبا ما تتضمنها خرائط تصمم        

بسعتها من بين غرف المنزل وذلك انسجاما مع الموروث  مما تتسالوحدات السكنية وعموما 

 المعدل العامعندهم , واتضح من خالل الدراسة الميدانية ان  الضيافةالحضاري للعراقيين وحسن 

 آلخرمن حي سكني  النسب ت%( وتباين58.67) فللضيوغرفه  حتويالتي ت ةلوحدات السكنيل

 -المؤشر وكاالتي : هذا على وفقمستويات للجودة  بحيث امكن تنميطها الى ثالث

 (الجودة عالية احياء) المستوى االول  -أ 

 –88.24) بين نسبها تراوحت التي السكنية االحياء المستوى هذا فئه ضمن تدخل     

 ( ,52, جدول )(  المصطفى,  الفارس,  المعلمين,  شقته)  احياء من بكل متمثلة(% 70.24

( 50.39)معياري  وبانحراف(% 88.24)بنسبة  شفته حي المدينة احياء تصدر( , 48) خريطة

) بنسبة  المستوى هذا ضمنالرابعة  بالمرتبة  المصطفى حي ووقع للمدينة المعدل العام عن

 الوحدات نسبه ارتفعت وقد,  للمدينة المعدل العام عن( 31.19)معياري  وبانحراف(%  76.97

 الموزعة السكنية الوحدات مساحه سعه الى االحياء هذه في ضيوف غرفه تخصص التي السكنية

 م 300 لمساحه المعلمين حي في كما المدينة ألحياء االساس التصميم ضمن
2 

 م 240و
2

 250 و 

م
2

, بينما توسع حي المصطفى وحي شفته على حساب االراضي الزراعية والبساتين بالذات ,  

ومن المفيد ان نذكر ان القطع السكنية التي وزعت في ثمانينات القرن العشرين للعسكريين كانوا 

 ملزمين فيها بخرائط للوحدات السكنية تحتوي على غرفة للضيوف .

 الجودة( سطةمتو احياء)  المستوى الثاني -ب 

 كل متضمنه(% 52.23 – 70.23)  بين النسبة فيها تراوحت سكنيه احياء ثمانية المستوى هذا

(  الملح جرف,  ميسلون,  السراي,  الوفاء,  التحرير,  المفرق,  العبور,  الحصري)  اءحيا من

 عن( 16.10)  معياري بانحراف(% 68.12) بنسبة  الفئه هذه احياء الحصري حي تصدر

معياري  وبانحراف(%  52.27) نسبه مسجال الملح جرف حي الفئه تذييل بينما, المعدل العام

 .  12 - 0للمدينة , وبذلك شغلت االحياء المراتب من  المعدل العام عن(  -89.09)

على  المنزل احتواء نسبه تزيد سكنيا حيا 12 ضما قد والثاني االول المستويين ان القول ملخص

% من الوحدات السكنية بالمدينة ايجابية الجودة  60وهذا يعني ان  % 50عن  ضيوفلل غرفه

 ضمن هذا المؤشر .

 (  الجودة منخفضة مناطق)  الثالث المستوى -ت 

 تضم التي السكنية الوحدات نسبه فيها  انخفضتان االحياء السكنية في مدينة بعقوبة التي      

 اليرموك)  اءحيا من كل متضمن(%  34.22-52.22)  لتقع ضمن الفئة للضيوف مستقله غرفه

(  والجهاد النصر,  الصمود,  الفاروق,  الحكيم,  القادسية,  الصناعي,  االولى اليرموك, الثانية

 عن( -12.02معياري ) وبانحراف(% 51.62) بنسبه الثانية اليرموك حي هاتصدر وقد, 

 المدينة احياء مستوى على النسب ادنى سجلاً متاخر والجهاد النصر حي جاء بينما, المعدل العام
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وبذلك تستحوذ ,  للمدينة المعدل العام عن( 41.66 -) معياري  وبانحراف( % 34.23)  بلغت

 انخفاض سبب ويعود(,20و 19و 18و 17و 16و 15و 14,  13هذه االحياء على الرتب )

 غرص الى المستوى ا هذا احياء في للضيوف مستقله غرفه تخصص التي السكنية الوحدات نسبه

 انخفاضو(  الفاروق, النصر والجهاد ,  الصمود)  كأحياء المركز مناطق وخصوصا مساحتها

 المظاهر تاركين والصغير البسيط بالمنزل تكتفي األسرة لجعي الذي االقتصادي المستوى

 وخصوصا  ذلك ما والى الفخمة الضيوف وغرف الفخمة السكنية بالوحدات المتمثلة االجتماعية

 غرفه يستخدم اغلبها فأن السكنية الوحدات هذه ومثل (  القادسية,  الصناعي,  الحكيم)  اءحيا

 لزحف تعرضت التي االحياء والسيما للمنزل الرئيسي المدخل من بالقرب تكون والتي المعيشة

  .السكني االستعمار لمنافسه الصحية والخدمات الخفيفة والصناعات التجارية األنشطة

 

وجود غرفة مستقلة  للضيوف  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات ( 52جدول ) 

  2018لعام االحياء السكنية في مدينة بعقوبة  بحسبداخل الوحدة السكنية 
 اسم الحي ت

 العدد العينة

النسبة %

 المئوية
النسبة الى 
 المعدل العام

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 4 31.19 131.19 76.97 137 178 حي المصطفى 1

 8 2.66- 97.34 57.11 450 788 حي التحرير  2

 10 4.76- 95.24 55.88 38 68 حي السراي  3

 19 34.09- 65.91 38.67 29 75 حي الصمود  4

 6 1.41 101.41 59.50 72 121 حي العبور  5

 17 26.95- 73.05 42.86 6 14 حي الحكيم 6

 5 16.10 116.10 68.12 47 69 حي الحصري  7

 18 32.17- 67.83 39.80 39 98 حي الفاروق 8

 16 22.04- 77.96 45.74 86 188 حي القادسية  9

 2 47.57 147.57 86.58 200 231 حي المعلمين  10

 7 0.95 100.95 59.23 77 130 حي المفرق  11

 15 12.12- 87.88 51.56 33 64 حي الصناعي 12

 20 41.66- 58.34 34.23 38 111 حي النصر و الجهاد  13

 9 2.91- 97.09 56.96 90 158 حي الوفاء  14

 3 44.22 144.22 84.62 121 143 حي الفارس 15

 14 12.05- 87.95 51.60 258 500 االولىحي اليرموك  16

 13 12.02- 87.98 51.62 239 463 الثانيةحي اليرموك  17

 12 10.91- 89.09 52.27 23 44 حي جرف الملح  18

 11 10.13- 89.87 52.73 29 55 حي ميسلون  19

 1 50.39 150.39 88.24 120 136 شفتهحي  20

  0 100 58.67 2132 3634 و المعدل العام  المجموع  
 (.6من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :
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وجود غرفة مستقلة للضيوف  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات ( 48)  خريطة

    2018لعام االحياء السكنية في مدينة بعقوبة  بحسب

     
 ( .52) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :

 وجود مطبخ مستقل داخل الوحدة السكنية   -7

في المنزل , إال ان مساحة الوحدة السكنية  عنصراً مستلزما ًان غرفة المطبخ تشكل             

وطريقة تصميمها وملكيتها  تقتضي احيانا اختصار المساحة التي يشغلها المطبخ  وعلى العموم 

تكون غرفة المطبخ متباينة المساحة تبعا لمساحة الوحدة السكنية والمستوى االقتصادي بامتالك 

حدات السكنية ضمن الحي الواحد و بين االحياء الوحدة السكنية , وقد تتباين مساحتها بين الو

تبعا لمساحات الدور السكنية و حجم االسرة القاطنة فيها وتبعا لما يدخل من تغيرات على المبنى 

 ذواق ساكني الوحدة السكنية , ولذلكالسكني عند تعرضه لزحف االستعماالت االخرى او تبعا أل

لسكنية كمؤشر ليعطي صورة جزئية عن جودة فقد اعتمد وجود مطبخ مستقل داخل الوحدة ا

لوحدات السكنية التي ل المعدل العامالحياة العمرانية , ومن خالل الدراسة الميدانية اتضح ان 

بحيث  النسبةهذا  تتباين( , و53%( في المدينة , جدول )81.81يوجد فيها مطبخ مستقل بلغ )

 -للجودة على وفق هذا المؤشر وكاالتي :  ثالث مستوياتتم تقسيم االحياء السكنية الى 
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 ( الجودة عالية احياء)  االول المستوى - أ

 – 93.07)  بين بالمطبخ خاصة غرفة على تحتوي التي السكنية الوحدات نسب تراوحت      

,  التحرير,  شفته,  المعلمين) هي سكنياً  حياً  احدة عشرة ضمنه وتوزع% , ( 78.89

,  الثانية اليرموك,   االولى اليرموك,  الفارس,  المفرق,  السراي,  المصطفى,  الحصري

 بنسبة المدينة احياء المعلمين حي متصدرا( , 49) خريطة( , 53) جدول( ,  والجهاد النصر

 هذا ضمن متأخرا والنصر اجهاد حي جاء بينما(, 13.76) معياري وبانحراف%( ,  93.07)

 هذه معظم وان(,  -1.99) معياري وبانحراف%( ,  80.18) بلغت نسبة مسجال المستوى

 وانخفاض السكنية الوحدة مساحة من الفرد نصيب ارتفاع في االول المستوى احتلت االحياء

 .( 11 -1 ) ايضاً , وبذلك شغلت الرتب التزاحم درجة

الوحدة وجود مطبخ مستقل داخل  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات  (53)  جدول

 2018لعام احياء مدينة بعقوبة  حسبالسكنية ب

 . (6, ملحق )الدراسة الميدانية  اعداد الباحثةالمصدر: من  

 ( الجودة متوسطة احياء)  الثاني المستوى - ب

 متمثلة( % , 64.70 - 78.88) بين نسبها تراوحت سكنية احياء اربعة المستوى هذا ضم    

,  72.45,  77.33) نسبا سلجت(  , العبور,  الوفاء,  الفاروق,   الصمود)   اءحيا من بكل

 -13.35,  - 11.44,  - 5.48) معيارية  بانحرافات وعلى التوالي , ( %  66.12,  70.89

 اسم الحي ت

 العينة

وجود 

 مطبخ

% النسبة  

 المئوية

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 5 9.19 109.19 89.33 159 178 حي المصطفى 1

 3 12.31 112.31 91.88 724 788 حي التحرير  2

 6 6.05 106.05 86.76 59 68 حي السراي  3

 12 5.48- 94.52 77.33 58 75 حي الصمود  4

 15 19.18- 80.82 66.12 80 121 حي العبور  5

 17 30.16- 69.84 57.14 8 14 حي الحكيم 6

 4 9.83 109.83 89.86 62 69 حي الحصري  7

 13 11.44- 88.56 72.45 71 98 حي الفاروق 8

 20 38.23- 61.77 50.53 95 188 حي القادسية  9

 1 13.76 113.76 93.07 215 231 حي المعلمين  10

 7 4.36 104.36 85.38 111 130 حي المفرق  11

 16 27.42- 72.58 59.38 38 64 حي الصناعي 12

 11 1.99- 98.01 80.18 89 111  حي النصر والجهاد 13

 14 13.35- 86.65 70.89 112 158 حي الوفاء  14

 8 2.57 102.57 83.92 120 143 حي الفارس 15

 9 1.21 101.21 82.80 414 500 حي اليرموك االولى 16

 10 0.32 100.32 82.07 380 463 حي اليرموك الثانية 17

 18 33.33- 66.67 54.55 24 44 حي جرف الملح  18

 19 37.77- 62.23 50.91 28 55 حي ميسلون  19

 2 13.25 113.25 92.65 126 136 شفتهحي  20

  0 100 81.81 2973 3634 و المعدل العام  المجموع  
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 الصمود حي من كل تعرض وقد , 15 – 12مراتب لبامما جعلها  , التوالي على(  - 19.18, 

  السكني االستعمال حساب على التجارية والسيما االخرى االستعماالتغزو  الى الوفاء, الفاروق,

 ( الجودة منخفضة احياء)  الثالث المستوى - ت

 متمثلة,  (% 50.51 - 64.69 ) بين لتتراوح النسب فيها تدنت سكنية احياء خمسة ضم        

,  57.14,  59.38) بنسب( ,  القادسية,  ميسلون,   الملح جرف,  الحكيم, الصناعي) بأحياء

 -30.16,   -27.42) معيارية بانحرافات و,  التوالي على( % 50.53, 50.91,  54.55

 السكنية الوحدات نسب تدني في االمر ويعود,  التوالي على( 38.23-,  37.77-,  - 33.33,

 بعضها في االقتصادية االوضاع تردي الى االحياء هذه في مستقل مطبخ على تحتوي التي

 حي في الحال هو كما والصناعية التجارية االستعماالت لغزو عرضة منها االخر وبعض

 لمتطلبات السكنية المرافق هذه خدمة من االحياء هذه اسر حرمان على مؤشر وهذا,  الصناعي

 للوحدة تلوثا يولد السكنية البيئة مكونات باقي مع الطبخ عملية تداخل ان اذ,  فيها الحياه ضرورة

 . الحرائق لمخاطر ويعرضها السكنية

وجود مطبخ مستقل داخل الوحدة  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات  (49خريطة )

  2018لعام احياء مدينة بعقوبة  بحسب السكنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .53على بيانات جدول ) الباحثة باالعتماداعداد المصدر :من       
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حياً سكنياً بجودة الخدمة في البنية  15وتجدر االشارة هنا ان عينة الدراسة كشفت عن تمتع 

احياء تنخفض نسبه وجود المطبخ في وحداتها السكنية ومع ذلك ان نسبتها لم  5العمرانية مقابل 

 . % وهذا دليل على ايجابية هذا المرفق الحيوي من الوحدة السكنية  50تهبط دون 

 

 وجود صحيات منفصلة داخل الوحدة السكنية  - 8
عند  ليتها جزءا مهما يتم التركيز عليهيعد وجود الصحيات في المنزل وتصميمها و جما       

التخطيط والتصميم للوحدة السكنية , وتناولت الدراسة وجود الصحيات المنفصلة كمؤشر 

, وبذلك يعطي صوره جزئية عن جودة الحياة العمرانية ومن عمراني لكفاءة الوظيفة السكنية  

لوحدات السكنية التي تحتوي صحيات منفصلة ل المعدل العامخالل الدراسة الميدانية اتضح ان 

بين احياء المدينة والتي صنفت الى ثالث مستويات لجودة الحياة  النسبة ت هذه%( وتباين82.03)

 -العمرانية وفق هذا المؤشر :

 المستوى االول ) احياء عالية الجودة ( -أ 

( %  82.16 – 95.18 االحياء الستة الداخلة ضمن هذه الفئة نسباً تراوحت بين) سجلت          

,  السراي,  شفته,  المعلمين,  الفارس,  التحرير)  حي من بكل متمثلة( , 54) جدول, 

(  95.18) بنسبته التحرير حي يتصدرها السكنية االحياء هذه ان( , 50) خريطة( , الحصري

 احتل بينما ( ,1و شغل الرتبة ), للمدينة المعدل العام عن( 16.03) معياري وبانحراف% , 

المعدل  عن( 6.01) معياري وبانحراف%( ,  86.96) بنسبة الحصري حي االخيرة المرتبة

تقتضيها متطلبات ان وجود الصحيات المنفصلة ضرورة  ( ,6وجاء ضمن الرتبة) , للمدينة العام

الحياه المعاصرة للحفاظ على صحة وسالمة البيئة السكنية مما جعل سكان المراكز الحضرية 

 . يولون اهتمامهم بأنشائها

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

( % ,  69.13 – 82.15وى عشرة احياء سكنية تراوح طول فئتها بين )هذا المست ضم      

 , اليرموك الصمود االولى , , اليرموك الجهاد و متضمنا كل من احياء ) المصطفى, النصر

المصطفى الذي  تصدرها حيالقادسية ( ,  , المفرق ,  الملح الحكيم , جرف , العبور الثانية ,

( عن - 0.01( , وبانحراف معياري )82.02احتل الرتبة السابعة على مستوى المدينة بنسبته )

وجاء حي القادسية متأخرا ضمن هذه الفئة ,  وبذلك احتل الرتبة السابعة , المعدل العام للمدينة

( , وبانحراف معياري  69.15ومحتل المرتبة السادسة عشر على مستوى المدينة بنسبته البالغة)

فيها الن نسبتها المعدل العام للمدينة , وهذا يعد مؤشرا ايجابيا على جودة الحياة ( عن  -15.70)

 . %50لن تنخفض دون 
 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

( % 56.12 – 69.12تضمن هذا المستوى االحياء السكنية التي انخفضت فيها النسبة بين )      

السابعة , متمثلة بكل من احياء ) الصناعي , ميسلون , الوفاء , الفاروق ( احتل الحي الصناعي 

( , بينما احتل  -16.19(% , وبانحراف معياري ) 68.75)المدينة بنسبةمستوى لى ع عشر

(% وبانحراف معياري 56.12) بنسبةالرتبة العشرين على مستوى المدينة حي الفاروق 

صغر مساحة الوحدة السكنية وخصوصا  , ويعود ذلك الى المعدل العام للمدينة( عن -31.59)

  . معظم وحداته السكنية يغزوها االستعمال التجارياحياء الوفاء والفاروق التي 
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بحسب   منفصلة صحيات وجود وفق مؤشرعلى  الحياة جودة مستويات توزيع ( 54) جدول

 2018لعام  بعقوبة االحياء في مدينة

 (.6من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الحي ت

 العدد العينة

النسبة %

 المئوية

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 7 0.01- 99.99 82.02 146 178 حي المصطفى 1

 1 16.03 116.03 95.18 750 788 حي التحرير  2

 5 7.56 107.56 88.24 60 68 حي السراي  3

 10 2.47- 97.53 80 60 75 حي الصمود  4

 12 4.29- 95.71 78.51 95 121 حي العبور  5

 13 12.92- 87.08 71.43 10 14 حي الحكيم 6

 6 6.01 106.01 86.96 60 69 حي الحصري  7

 20 31.59- 68.41 56.12 55 98 حي الفاروق 8

 16 15.70- 84.30 69.15 130 188 حي القادسية  9

 3 11.35 111.35 91.34 211 231 حي المعلمين  10

 15 15.60- 84.40 69.23 90 130 حي المفرق  11

 17 16.19- 83.81 68.75 44 64 حي الصناعي 12

 8 1.16- 98.84 81.08 90 111  حي النصر والجهاد 13

 19 30.56- 69.44 56.96 90 158 حي الوفاء  14

 2 13.38 113.38 93.01 133 143 حي الفارس 15

 9 1.74- 98.26 80.60 403 500 حي اليرموك االولى 16

 11 3.37- 96.63 79.27 367 463 حي اليرموك الثانية 17

 14 14.12- 85.88 70.45 31 44 حي جرف الملح  18

 18 26.86- 73.14 60 33 55 حي ميسلون  19

 4 10.25 110.25 90.44 123 136 شفتهحي  20

  0 100 82.03 2981 3634 و المعدل العام  المجموع  
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بحسب   منفصلة صحيات وجود وفق مؤشرعلى  الحياة جودة مستويات توزيع( 50) خريطة

   2018لعام  بعقوبة االحياء في مدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .54على بيانات جدول ) الباحثة باالعتماداعداد المصدر : من        

 وجود مرأب للسيارة داخل الوحدة السكنية  – 9

ء وفر للعديد من االسر بواسطة التجار من مختلف المناشى السيارات استيرادبان التوسع          

امكانية امتالك السيارة , مما أملى على مالكيها ضرورة توفير مكان مالئم لها داخل الوحدة 

( بالشكل الذي يضمن حمايتها من تقلبات الجو و يوفر لها االمان واطالة عمرها مرأبالسكنية ) 

اه يود المرأب داخل الوحدة السكنية مؤشرا عمرانيا لجودة حو متطلبات صيانتها , حتى ُعَد وج

لهذا المؤشر في مدينة بعقوبة  المعدل العامالمدن , وقد كشفت الدراسة الميدانية وتحليل بياناتها أن 

ة التي تم , وقد تباين هذا المؤشر بين احياء المدين المدروسة نةالعي حجم من %( 40.29بلغ )

 -وبالشكل االتي :تصنيفها في عدة مستويات 

 ( الجودة عالية احياء)  االول المستوى -أ 

 السكنية الوحدات من( %  55.36 – 76. 92) بين النمط هذا تمثل التي الفئة مدى تراوح         

 الفارس)  من كل سكنية احياء اربعة النمط هذا تضمن( , 55) جدول,  سيارة مرأب تحتوي التي

اعلى النسب ها حي الفارس ب( , تصدر51,  شفته ( , خريطة ) المصطفى,  الحصري, 
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للمدينة , وجاء حي شفته  المعدل العام( عن 90.92%( , وبانحراف معياري ) 92.76)

للمدينة ,  المعدل العام( عن 36.88( % , وبانحراف معياري )55.15سبته )بنبالمرتبة الرابعة 

وقد جاءت هذه االحياء ضمن هذا المستوى لكون معظمها احياء تبتعد عن المنطقة التجارية  في 

مركز المدينة فتتوفر مساحات كافية في وحداتها السكنية لبناء مرأب مع ارتفاع نسبة امتالك 

 السيارة فيها .

وجود مرأب للسيارة داخل الوحدة  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات  (55) جدول

  2018لعام بعقوبة  بحسب االحياء في مدينةالسكنية 

 (.6من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

( % , 33.76 – 55.35ضم هذا المستوى سبعة احياء سكنية تراوحت نسبها بين )         

متمثلة بكل من احياء )الصناعي , المعلمين , التحرير ,  العبور , السراي, الوفاء, اليرموك 

( , وبلك 16.36(%, وبانحراف معياري )64.88االولى ( , يتصدرها حي الصناعي بنسبة)

 يحتل الرتبة الخامسة على مستوى المدينة , بينما ظهر حي اليرموك االولى متأخرا ضمن هذه

( أن معظم هذه 11( ليمثل الرتبة ) - 4.19( %, وبانحراف معياري )38.60الفئة بنسبة     ) 

االحياء كانت عند توزيع القطع السكنية فيها في عقد الثمانينات من القرن العشرين تعد احياء 

سكنية فقييرة ومتوسطة الدخل ال تقوى على امتالك السيارة لذلك كانت تشغل واجهات وحداتها 

 السكنية الحديقة االمامية.

 اسم الحي ت

 العينة
مرأب 
 للسيارة

النسبة %

ويةالمئ  
النسبة الى 
 المعدل العام

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 3 38.04 138.04 55.62 99 178 حي المصطفى 1

 7 15.91 115.91 46.70 368 788 حي التحرير  2

 9 13.15 113.15 45.59 31 68 حي السراي  3

 13 27.19- 72.81 29.33 22 75 حي الصمود  4

 8 14.87 114.87 46.28 56 121 حي العبور  5

 15 29.09- 70.91 28.57 4 14 الحكيمحي  6

 2 40.28 140.28 56.52 39 69 حي الحصري  7

 19 69.62- 30.38 12.24 12 98 حي الفاروق 8

 17 37.95- 62.05 25.00 47 188 حي القادسية  9

 6 16.03 116.03 46.75 108 231 حي المعلمين  10

 12 21.72- 78.28 31.54 41 130 حي المفرق  11

 5 16.36 116.36 46.88 30 64 حي الصناعي 12

 14 28.45- 71.55 28.83 32 111  حي النصر والجهاد 13

 10 1.04- 98.96 39.87 63 158 حي الوفاء  14

 1 90.92 190.92 76.92 110 143 حي الفارس 15

 11 4.19- 95.81 38.60 193 500 االولىحي اليرموك  16

 18 42.10- 57.90 23.33 108 463 الثانيةحي اليرموك  17

 17 37.95- 62.05 25.00 11 44 حي جرف الملح  18

 16 32.32- 67.68 27.27 15 55 حي ميسلون  19

 4 36.88 136.88 55.15 75 136 شفتهحي  20

  0 100 40.29 1464 3634 و المعدل العام  المجموع  



 .................................. جودة الحياة العمرانية في مدينة بعقوبةالفصل الرابع 

146 
 

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

( 19. 12 – 33.75يمثل هذا المستوى تسعة احياء سكنية سجلت نسبا منخفضة بين )           

% , كل من احياء ) المفرق , الصمود , النصر والجهاد , الحكيم , ميسلون , القادسية , جرف 

 ( % ,31. 54انية , الفاروق ( , تصدرها حي المفرق مسجال نسبة بلغت )الملح , اليرموك الث

( % , 12.24)بنسبة الفاروق حي االخيرة المرتبة واحتل(,  21.72-) معياري وبانحراف

 المنطقة امتداد ضمن تقع االحياء هذه ان الى ذلك ويفسر(, 69.62-) معياري وبانحراف

كالفاروق و النصر والجهاد و الصمود و المفرق ,  الثانوية التجارية والمنطقة المركزية التجارية

بينما البعض االخر منها تعد أحياء فقيرة ال يمتلك قسماً كبيراً من سكانها سيارة خاصة و قد ال 

يمتلك سيارة نقل عام يتركها خارج المنزل في الشوارع و االزقة كما في ميسلون و الحكيم و 

 16االحياء السكنية في المستويين الثاني والثالث البالغ عددها  , مما سبق نقول ان .جرف الملح

 حي سكني تعاني من نقص المؤشر فيها . 20من اصل 

وجود مرأب للسيارة داخل الوحدة  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات ( 51) خريطة

  2018لعام بعقوبة  بحسب االحياء في مدينةالسكنية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ( . 55على بيانات جدول ) الباحثة باالعتماداعداد المصدر :من 
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 التهوية واالضاءة الطبيعية  – 10

ال بد من ترك مساحات في الوحدة السكنية سواء وسط الوحدة السكنية  او في المسالك           

الخارجية لها لضمان تهوية واضاءة الوحدة السكنية 
(1)

اعتمدت االضاءة والتهوية الطبيعية  

دالة جودة الهواء المستنشق  عيش فيها االسرة وتكمؤشر لما له من اثر على نظافة البيئة التي 

وخاصة ان الوحدات السكنية ترتفع فيها الغازات  للحياةبيئة صحية ومناسبة  على

بة الناتجة عن عمليات الهيدروكاربونية الناتجة عن عمليات الطبخ و احتراق الزيوت واالتر

التنظيف , كذلك االغطية والمفروشات داخل الوحدة السكنية تكون بيئة مالئمة لنمو البكتريا 

ببة امراضاً تكون خطيرة على قاطني وخاصة الوحدات السكنية ذات االرضيات الرطبة , مس

, ومن خالل الدراسة  فتقل كفاءة الوحدة السكنية وتتردى جودة الحياه العمرانيةالوحدة السكنية , 

 والتهوية الطبيعية  ةباإلضاءلوحدات السكنية التي تتمتع ل المعدل العامالميدانية اتضح ان 

بحيث قسمت  ألخرحي سكني  من النسبةهذا  ت( % , في مدينة بعقوبة , واختلف70.28)

 -كاالتي : ثالث مستوياتلهذا المؤشر الى  على وفقمستويات الجودة 

 االول ) احياء عالية الجودة (المستوى  -أ 

( % , جدول 70.78 – 87. 50المدى النسبي لفئتها بين ) كانضم سبعة احياء سكنية          

(, تمثلها احياء )الصناعي , الفارس , ميسلون , الحصري , اليرموك الثانية , شفته , 56)

( % , وبانحراف 87.50) يتصدرها حي الصناعي مسجال نسبة  ( ,52) خريطة,  العبور (

, بينما احتل حي العبور الرتبة السابعة على مستوى  للمدينة المعدل العام( عن 24.50معياري )

 للمدينة المعدل العام( عن 19.95( % , وبانحراف معياري )84.30المدينة بنسبته التي بلغت )

ا الجغرافية المطلة على , ان تمتع هذه االحياء باإلضاءة والتهوية الطبيعية يرتبط بمواقعه

ساتين و االراضي الزراعية كما هو الحال لموقع حي الفارس و الحصري على ضفتي نهر بال

ديالى و جدول سارية كذلك الحال لحي شفته والصناعي , فضال ان بعضها حديثة النشأة ولم 

 تشيد جميع اراضيها السكنية بعد .

 (المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة  -ب 

( % , متضمن كل من احياء                       54.05 – 70.77تراوح المدى لنسب هذا الفئة بين )  

) المصطفى , التحرير , اليرموك االولى , المعلمين , القادسية , الحكيم , جرف الملح , الوفاء 

(  0.09-(% , وبانحراف معياري )70.22, السراي ( , يتصدرها حي المصطفى بنسبه )

( % , وبانحراف معياري 55.88شاغال الرتبة الثامنة, وجاء حي السراي ليسجل نسبة )

% من حجم 50( , ان تمتع احياء هذا المستوى بنسب زادت عن 16( شاغال الرتبة ) -20.49)

العينة يعزى أيضاً النفتاح هذه األحياء على مجرى نهر ديالى و جدول سارية وجدول الخالص 

عية والبساتين المجاورة لها فضالً عن عدم بكتل كونكريتية و ابنية متعددة و األراضي الزرا

 الطوابق .

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة (  -ت 

ضاام اربعااة احياااء سااكنية انخفضاات فيهااا نساابة الوحاادات السااكنية التااي تتعاارض لإلضاااءة و 

( % , يمثلها كل من احيااء ) المفارق , 37.32 – 54.04التهوية الطبيعية تراوحت نسبها بين )

( % , 52.31النصر والجهاد , الفاروق , الصامود( , احتال حاي المفارق رأس القائماة بنسابته )

( 37.33( , بينما جاء حي الصمود بالرتبة االخيرة بلغت نسبته ) -25. 57وبانحراف معياري)
                                                           

واسس ومنهج ونظريات  محسن عبد الصاحب المظفر , عمر الهاشمي يوسف , جغرافية المدن  مباديء (1)

 .  156ص  ,  2010االردن ,  وتحليالت مكانية , دار صفا للنشر والتوزيع ,
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هاااذه االحيااااء لصاااغر المسااااحة (  , وتااادنت النساااب فاااي  - 46.88% , وباااانحراف معيااااري )

’  واكتظاظ المباني وتالصق جدرانها , خصوصا ان معظمها احياء تمثل مناطق تجارية مركزية 

بحيث ال يسمح لالستعمال السكني بالتوسع بالشكل الذي يجعل الوحدات السكنية معرضة للتهوية 

 إزالاة جه لتعدد الطوابق بعدواالضاءة الطبيعية الجيدة مما يقلل من كفاءتها , وظهور بدايات التو

الوحدات السكنية القديماة وانشااء عماارات بادالً عنهاا كماا فاي حاي الفااروق و الحصاري بهادف 

 تغيير استخداماتها .  

 

 حسببالتهوية واالضاءة الطبيعية  وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات ( 56جدول )

   2018لعام احياء مدينة بعقوبة 
 اسم الحي ت

 العينة

        و  التهوية

االضاءة 

 الطبيعية

النسبة 

 المئوية %

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 8 0.08- 99.92 70.22 125 178 حي المصطفى 1

 9 1.41- 98.59 69.29 546 788 حي التحرير  2

 16 20.49- 79.51 55.88 38 68 حي السراي  3

 20 46.88- 53.12 37.33 28 75 حي الصمود  4

 7 19.95 119.95 84.30 102 121 حي العبور  5

 13 8.53- 91.47 64.29 9 14 حي الحكيم 6

 4 23.73 123.73 86.96 60 69 حي الحصري  7

 19 34.66- 65.34 45.92 45 98 حي الفاروق 8

 12 7.66- 92.34 64.89 122 188 حي القادسية  9

 11 5.14- 94.86 66.67 154 231 حي المعلمين  10

 17 25.57- 74.43 52.31 68 130 حي المفرق  11

 1 24.50 124.50 87.50 56 64 حي الصناعي 12

 18 29.50- 70.50 49.55 55 111 حي النصر والجهاد  13

 15 11.75- 88.25 62.03 98 158 حي الوفاء  14

 2 24.38 124.38 87.41 125 143 حي الفارس 15

 10 3.81- 96.19 67.60 338 500 اليرموك االولىحي  16

 5 21.08 121.08 85.10 394 463 حي اليرموك الثانية 17

 14 9.45- 90.55 63.64 28 44 حي جرف الملح  18

 3 24.18 124.18 87.27 48 55 حي ميسلون  19

 6 20.32 120.32 84.56 115 136 شفتهحي  20

  0 100 70.28 2554 3634 و المعدل العام  المجموع  

 (.6من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :
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التهوية واالضاءة الطبيعية   وفق مؤشرعلى الحياة  جودةتوزيع مستويات  (52) خريطة

 2018لعام احياء مدينة بعقوبة  بحسب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 ( .56) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :            
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في مدينة  المبحث الثاني : المؤشرات الذاتية لجودة الحياة العمرانية

 بعقوبة

ان اعتماد المؤشرات الذاتية للحالة العمرانية للوحدات السكنية في المدينة يمكن ان يعطي          

االمر الذي دفع لدراسة درجات رضا السكان عن الحالة , صورة اكثر وضوحا واقرب للواقع 

العمرانية للبيئة السكنية لوحداتهم السكنية والتي تضمنت درجات رضاهم عن : نوعية الوحدة 

 كنية , االضاءة والتهوية الطبيعيةالسكنية , مساحة الوحدة السكنية , عدد االفراد في الوحدة الس

الحديقة داخل الوحدة السكنية , الصحيات داخل الوحدة السكنية التي تتعرض لها الوحدة السكنية , 

 -وقد تناولت هذه المؤشرات وكما يأتي :

 الرضا عن نوعية الوحدة السكنية  – 1

يوضح هذا المؤشر درجات رضا السكان عن نوعية الوحدة السكنية من حيث الحالة            

العمرانية  , ان كانت صالحة للسكن , قديمة متهرئة , نوع مادة البناء , طراز البناء وحداثته , 

 2018لعام لسكان الراضين عن نوعية الوحدة السكنية في مدينة بعقوبة ل المعدل العام توقد سجل

 للجودة كاالتي  ثالث مستوياتبين احياء المدينة فقسمت الى  ت النسب( % , وتباين55.23)

 (لعال  المستوى االول )احياء الرضا ا -أ

( %, 77.85 - 60.99نسب السكان الراضين في احياء هذا المستوى تراوحت بين ) نا          

( , 53) خريطة( , متمثلة بأحياء ) الوفاء , المصطفى ,الفارس , التحرير , شفته( , 57جدول )

( % , 77.85)النسب احتل حي الوفاء الرتبة االولى على مستوى المدينة مسجال اعلى 

, بينما احتل حي شفته الرتبة الخامسة  للمدينة المعدل العام( عن 40.95)وبانحراف معياري 

المعدل ( عن 23.81( %, وبانحراف معياري )68.38بنسبته التي بلغت )على مستوى المدينة 

تعد ارقى  احياء مدينة ا وارتفعت نسب السكان الراضين في هذه االحياء كونه  للمدينة العام

نيسان  7بعقوبة والسيما الفارس , الوفاء , المصطفى التي كان يطلق عليها بعقوبة الجديدة و 

 . سابقاً و لتوفر خدمات البنى التحتية معظمها 

 ( المتوسطالمستوى الثاني ) احياء الرضا  -ب 

 – 60.98ضم هذا المستوى سبعة احياء سكنية تروحت نسب السكان الراضين فيها بين )       

 , القادسية , لجهادوا النصر االولى , اليرموك , الصمود , السراي) بأحياءمتمثلة ,  ( 44.12%

(% , وبانحراف معياري 58,82الثانية ( , يتصدرها حي السراي بنسبة ) اليرموك , الفاروق

ضمن هذا المستوى ( 12) بالرتبة, بينما جاء حي اليرموك الثانية (6محتال الرتبة ) (6.50)

( , ان احياء هذا المستوى  الواقعة في قلب 19.44-( % , وانحرف معياريا )44.49)بنسبة

لالستخدام السكني والتجاوز عليه و امتالئها المدينة التجاري بدأت تعاني من شدة المنافسة 

ث الضوضائي والبصري وازدحام حركة المرور , بينما تعاني اليرموك االولى بمسببات التلو

 . واليرموك الثانية من نقص خدمات البنى التحتية والسيما المجاري 

 المستوى الثالث ) احياء الرضا المنخفض( -ت 

ضم هذا المستوى ثمان احياء سكنية انخفضت فيا نسب السكان الراضين تراوحت بين         

 , العبور  , الحكيم المفرق , , حصريال , المعلمين ( % , متمثلة بأحياء )27.25 –44.11)

( على مستوى المدينة بنسبته 13رتبة )محتل حي المعلمين الالصناعي , ميسلون( ,ا جرف الملح,

للمدينة , بينما احتل حي ميسلون  المعدل العام( عن 24.75-%( وبانحراف معياري )41.56)
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( المعدل  50.62-( %, وبانحراف معياري )27.27( على مستوى المدينة بنسبته )20الرتبة )

العام للمدينة ويفسر انخفاض نسب السكان الراضين في هذه االحياء الى المستوى المعيشي الذي 

 ان بعضها اصبح طرازه قديم ولم تجري عليه تعديالت كما في المعلمين والمفرق وانادى الى 

مستوى بنائها اصبح منخفض عن مستوى الشوارع واالزقة والسيما االحياء غير المخدومة 

بشبكة مجاري للصرف الصحي ومياه االمطار وهذا ليس بمستوى طموحاتهم , أما االحياء 

سكانها تتمثل بنقص خدمات البنى التحتية للماء والمجاري وخطوط االخرى الحديثة فأن معاناة 

امداد الكهرباء وشبكة الشوارع غير المبلطة و تراكم النفايات الصلبة في شوارعها و ازقتها مما 

 ينعكس سلبيا على نوعية الوحدة السكنية فيها  .

الوحدة السكنية  نوعية عن الرضا درجة وفق مؤشرعلى  الجودة مستويات توزيع (57) جدول

 2018لعام  بعقوبة مدينةاحياء   بحسب

 . (9, ملحق ) , الدراسة الميدانيةاعداد الباحثةمن  -المصدر :

 

 

 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

نسب 

 الرضا

النسبة الى 

 المعدل العام

 االنحراف

 الرتبة المعياري

 2 35.29 135.29 74.72 133 178 حي المصطفى 1

 4 28.21 128.21 70.81 558 788 حي التحرير  2

 6 6.50 106.50 58.82 40 68 حي السراي  3

 7 1.39 101.39 56.00 42 75 حي الصمود  4

 17 35.65- 64.34 35.54 43 121 حي العبور  5

 16 35.34- 64.66 35.71 5 14 حي الحكيم 6

 14 26.53- 73.47 40.58 28 69 حي الحصري  7

 11 16.86- 83.14 45.92 45 98 حي الفاروق 8

 10 15.25- 84.75 46.81 88 188 حي القادسية  9

 13 24.75- 75.25 41.56 96 231 حي المعلمين  10

 15 28.97- 71.03 39.23 51 130 حي المفرق  11

 19 49.06- 50.93 28.13 18 64 حي الصناعي 12

 9 13.54- 86.45 47.75 53 111 النصر و الجهاد  13

 1 40.95 140.95 77.85 123 158 حي الوفاء  14

 3 32.95 132.95 73.43 105 143 حي الفارس 15

 8 9.47- 90.53 50 250 500 االولىحي اليرموك  16

 12 19.44- 80.55 44.49 206 463 الثانيةحي اليرموك  17

 18 38.27- 61.72 34.09 15 44 حي جرف الملح  18

 20 50.62- 49.38 27.27 15 55 حي ميسلون  19

 5 23.81 123.81 68.38 93 136 شفته 20

و المعدل  المجموع  

  0 100 55.23 2007 3634 العام 
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الوحدة  نوعية عن الرضا درجة وفق مؤشرعلى  الجودة مستويات وزيعت( 53) خريطة

 2018لعام  بعقوبة مدينةاحياء   بحسبالسكنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .57) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :     

 الرضا عن مساحة الوحدة السكنية  – 2

يعبر هذا المؤشر عن مدى كفاءة وظيفة الوحدة السكنية من خالل توفير كافة الخدمات التي        

الراضين عن لسكان ل بلغ المعدل العامسرة الراحة والخصوصية واالمان وقد تحقق ألفراد اال

من حي سكني ألخر  هذه النسب ت(% , في مدينة بعقوبة , وتباين30.05مساحة الوحدة السكنية )

 وهي :ثالث فئات بحيث قسمت الى 

 ( الرضا العال  المستوى االول ) احياء  -أ 

بين  لتكنت فيها نسب السكان الراضين عضم هذا المستوى سبعة احياء سكنية ارتف        

( , ليشمل أحياء ) الفارس , التحرير , الحصري , 58( % , جدول ) 48.14 - 60.84)

النسب في حي  ( , وقد سجلت اعلى54) خريطةالمعلمين, شفته , المصطفى , السراي ( , 

, وادناها  للمدينة المعدل العامعن ( 102.46معياري ) وبانحراف% , (60.84الفارس بلغت )

,  للمدينة المعدل العام( عن 61.50وبانحراف معياري )(% , 48.53في حي السراي بلغت )
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ويعود السبب في ارتفاع نسب السكان الراضين عن هذا المؤشر لهذه االحياء لكونها ال تحتل 

مركز المدينة ) منطقة االعمال المركزية( , وان قطع االراضي السكنية التي وزعت على 

 – 200مانينات كانت مساحاتها تتراوح بين ) العسكريين والمواطنين في سنوات السبعينات والث

 حي التحرير .ا في حي الفارس  وحي المعلمين و( , كم 400 – 300

 ( لمتوسطاالمستوى الثاني ) احياء الرضا  -ب 

(% , تمثلها 35.43 - 48.13يضم هذا المستوى ستة احياء سكنية تراوحت نسبها بين )           

احياء ) العبور , المفرق , الصناعي ,اليرموك االولى , الحكيم , القادسية ( , ليأتي حي العبور 

, بينما تأخر حي  (48.51(% , وبانحراف معياري )44.63)بنسبةمتصدرا هذه االحياء 

 العامالمعدل ( عن 18.60)( , وبانحراف معياري 35.64القادسية بنسبته المتدنية التي بلغت )

 . للمدينة

مساحة الرضا عن  درجة وفق مؤشرعلى توزيع مستويات الجودة ( 58) جدول

 2018لعام بعقوبة  مدينةاحياء في  الوحدة السكنية
 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

نسب 

 الرضا

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 6 62.66 162.66 48.88 87 178 حي المصطفى 1

 2 77.80 177.80 53.43 421 788 حي التحرير  2

 7 61.50 161.50 48.53 33 68 حي السراي  3

 16 10.91 110.91 33.33 25 75 حي الصمود  4

 8 48.51 148.51 44.63 54 121 حي العبور  5

 12 18.83 118.83 35.71 5 14 حي الحكيم 6

 3 68.80 168.80 50.72 35 69 حي الحصري  7

 17 8.65 108.65 32.65 32 98 حي الفاروق 8

 13 18.60 118.60 35.64 77 188 حي القادسية  9

 4 65.67 165.67 49.78 101 231 حي المعلمين  10

 9 45.91 145.91 43.85 57 130 حي المفرق  11

 10 45.59 145.59 43.75 28 64 حي الصناعي 12

 19 1.07- 98.93 29.73 33 111 النصر و الجهاد  13

 18 5.32 105.32 31.65 50 158 حي الوفاء  14

 1 102.46 202.46 60.84 87 143 حي الفارس 15

 11 40.43 140.43 42.20 211 500 االولىحي اليرموك  16

 15 17.17 117.17 35.21 163 463 الثانيةحي اليرموك  17

 20 24.35- 75.64 22.73 10 44 حي جرف الملح  18

 14 27.05 127.05 38.18 21 55 حي ميسلون  19

 5 63.92 163.92 49.26 67 136 شفتهحي  20

  0 100 30.05 1092 3634 و المعدل العام  المجموع  
 (.10ملحق )من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية ,  -المصدر :

 المستوى الثالث ) احياء الرضا المنخفض( -ت

ضم هذا المستوى سبعة احياء سكنية انخفضت فيها نسب السكان الراضين لتكون ضمن            

( % , متضمنا االحياء ) ميسلون , اليرموك الثانية , الصمود ,  22.72 - 35.42المدى )

( % , 38.18الفاروق , الوفاء ,النصر والجهاد , جرف الملح ( , يتصدرها حي ميسلون بنسبة)

وسجلت ادنى النسب في حي جرف  , المعدل العام للمدينة( عن 27.06)معياريوبانحراف 
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, ويعود  المعدل العام للمدينة( عن 24.37-( % , وبانحراف معياري )75 .22)الملح بلغت 

السبب في انخفاض درجات رضا سكان هذه االحياء بعضها يقع في مركز المدينة يمثل منطقة 

اعمال مركزية كما هو الحال ألحياء الصمود , الفاروق , النصر والجهاد , الوفاء فهذه االحياء 

التي تغيرت فيها صفة االستعمال السكني الى استعماالت اخرى والسيما واجهات الدور السكنية 

حولت الى محال تجارية و صناعات خفيفة , اما بالنسبة الحياء ميسلون , اليرموك الثانية , 

جرف الملح فأن التوجه لتجزئة المساحات السكنية الى مساحات اصغر منها و السيما للقطع ذات 

م 300 – 200المساحات 
2

م 100الى قطعتين او ثالث قطع بواقع  
2

للواحدة لتستغل في بناء  

 شتمالت وهذا يقود الى عدم رضا السكان عن مساحة الوحدة السكنية .م

مساحة الوحدة الرضا عن  درجة وفق مؤشرعلى توزيع مستويات الجودة ( 54) خريطة

 2018لعام بعقوبة  مدينةاحياء في  السكنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .58) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -صدر :الم

 الرضا عن عدد افراد االسرة في الغرفة الواحدة – 3

يتباين هذا المؤشر من حي سكني ألخر على وفق مساحة الوحدة السكنية و عدد األسر           

لنسب السكان الراضين عن عدد افراد االسرة في الغرفة  بلغ المعدل العامالتي تقطنها, وقد 

ادراجه في ثالث مستويات لجودة الحياة العمرانية ( % , وهذا التباين يمكن 43.67الواحدة بين )

 -كالتالي  :
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 (الرضا العال  المستوى االول ) احياء  -أ

( 53.96 - 69.12) ضمن المدىنسب سكانها الراضين  التي كانتحياء سكنية االضم          

( , تصدر 55) خريطة)شفته , المعلمين , السراي , الفارس ( ,  تمثله احياء( , 59% , جدول )

عن  ((58.27( % , وبانحراف معياري  69.12النسب )  احياء المدينة حي شفته مسجال اعلى

(% , وبانحراف معياري 55.24لتبلغ ) الفارس, وتدنت النسب في حي  للمدينة المعدل العام

نخفاض درجة التزاحم فاع درجات رضا سكان هذه االحياء ال, ويعود السبب في ارت( 26.49)

 فرد.  2كما اشرنا اليه في المؤشرات الموضوعية اذ بلغ عدد االفراد في الغرفة الواحدة 

 (المتوسطالمستوى الثاني ) احياء الرضا  -ب

( 38.79 - 53.95ظهرت ضمن هذا المستوى تسعة احياء سكنية تراوحت نسبها بين )         

)الحصري , المصطفى , المفرق ,اليرموك االولى , القادسية , الصناعي ,الوفاء ,  وهي% , 

(, 22.78(% و وبانحراف معياري )53.62التحرير , الفاروق ( , تصدرها الحصري بنسبه )

( % , وبانحراف معياري 39.80)بنسبة ى لفاروق متأخرا ضمن هذا المستوبينما ظهر حي ا

8.86)-) . 

عدد االفراد الرضا عن  درجة وفق مؤشرعلى توزيع االحياء مستويات الجودة (  59)  جدول

 2018لعام بعقوبة  مدينة احياء بحسبفي الغرفة الواحدة 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

نسب 

 الرضا

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 6 20.93 120.93 52.81 94 178 حي المصطفى 1

 12 8.17- 91.83 40.10 316 788 حي التحرير  2

 3 31.33 131.33 57.35 39 68 حي السراي  3

 17 29.76- 70.23 30.67 23 75 حي الصمود  4

 15 20.52- 79.48 34.71 42 121 حي العبور  5

 19 34.57- 65.42 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 5 22.78 122.78 53.62 37 69 حي الحصري  7

 13 8.86- 91.13 39.80 39 98 الفاروقحي  8

 9 1.33- 98.67 43.09 81 188 حي القادسية  9

 2 33.82 133.82 58.44 135 231 حي المعلمين  10

 7 5.67 105.67 46.15 60 130 حي المفرق  11

 10 3.39- 96.61 42.19 27 64 حي الصناعي 12

 16 25.73- 74.26 32.43 36 111 النصر و الجهاد  13

 11 7.24- 92.76 40.51 64 158 حي الوفاء  14

 4 26.49 126.49 55.24 79 143 حي الفارس 15

 8 3.50 103.50 45.20 226 500 حي اليرموك االولى 16

 14 18.39- 81.61 35.64 165 463 حي اليرموك الثانية 17

 18 32.33- 67.66 29.55 13 44 حي جرف الملح  18

 20 45.86- 54.13 23.64 13 55 حي ميسلون  19

 1 58.27 158.27 69.12 94 136 شفته 20

  0 100 43.67 1587 3634 و المعدل العام  المجموع  
 (.10ملحق )من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية ,  -المصدر :
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 المستوى الثالث ) احياء الرضا المنخفض( -ت 

انخفضت نسب السكان الراضين في هذا المستوى في سبعه احياء سكنية تراوحت بين          

( % , و هي )اليرموك الثانية , العبور , النصر والجهاد , الصمود , جرف 23.62 - 38.78)

( على مستوى المدينة , بنسبته 14الملح , الحكيم , ميسلون( , احتل حي اليرموك الثانية الرتبة )

(, وسجل حي ميسلون ادنى النسب 18.39-( , وبانحراف معياري )35.64ي بلغت )الت

( , ويعود 45.86-( على مستوى المدينة , وبانحراف معياري )20( , ومحتال الرتبة )23.64)

السبب في انخفاض نسب السكان الراضين عن هذا المؤشر في هذه االحياء الى ارتفاع عدد 

( فرد / غرفة , وخمسة احياء منها في اطراف المدينة 5 – 3ما بين )االفراد في الغرفة الواحدة 

يغلب على قاطنيها االسر الكثيرة العدد , بينما حي الصمود والنصر والجهاد موقعها في قلب 

مدينة بعقوبة فترتفع اسعار الوحدات السكنية فيها و االيجارات واالتجاه نحو تجزئة الوحدات 

 . السكنية الى مشتمالت اصغر

 

عدد االفراد الرضا عن  درجة وفق مؤشرعلى توزيع االحياء مستويات الجودة ( 55) خريطة

 2018لعام بعقوبة  مدينة احياء بحسبفي الغرفة الواحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .59) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :
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 الطبيعية الرضا عن اإلضاءة والتهوية -4

للسكان الراضين عن هذا المؤشر  المعدل العاماتضح من خالل الدراسة الميدانية ان 

( % , وتباينت هذه النسبة بحيث صنفت االحياء الى ثالث مستويات للجودة على وفق 53.80)

 -هذا المؤشر وهي :

 (الرضا العال  المستوى االول ) احياء  -أ

(% ,جدول 52.77 - 69.15يشمل هذا المستوى االحياء المرتفعة النسب تراوحت بين )          

) القادسية , التحرير , المصطفى ,الفارس , المعلمين , شفته ,  اءحيا( , متمثلة بكل من 60)

 بنسبة القادسية حي االولى الرتبة احتل وقد( , 56) خريطة, , العبور , الوفاء (   السراي

 الوفاء, بينما جاء  حي  للمدينة المعدل العامن ( ع28.53معياري ) وانحراف( % 69.15)

المعدل ( عن 1.17(% , وبانحراف معياري )54.43متأخرا ضمن هذا المستوى مسجال نسبة )

, ويعلل ارتفاع  ( على التوالي6,  5, ,  4,  3,  3,  2,  1وبذلك احتلت الرتب )  للمدينة العام

في هذه االحياء لكونها احياء مفتوحة باتجاه المناطق الزراعية والبساتين  ننسب السكان الراضي

 . ( 2صورة ) والممتدة مع نهر ديالى و جدول سارية  المحيطة بها

 الممتدة باتجاه المناطق الزراعية في حي السراي الوحدات السكنية( 2صوره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2019/  9/ 7بتاريخ التقطت 

 (لمتوسطاالمستوى الثاني ) احياء الرضا  -ب 

 - 52.76يقع ضمن هذا المستوى سبعة احياء سكنية سجلت نسبا تراوحت بين )          

, اليرموك الثانية ,  ح , الحصري ,الصناعي , ميسلون(% , كل من حي )جرف المل36.38



 .................................. جودة الحياة العمرانية في مدينة بعقوبةالفصل الرابع 

158 
 

 جرف الملح في حي  , اعلى النسب ضمن هذا المستوى ( النصر والجهاد , الحكيم , المفرق

(, 9محتال الرتبة ) للمدينة المعدل العام( عن 6.60(% , وبانحراف معياري )57.35)

و شغل   (22.79-(% , وبانحراف معياري )41.54بلغت ) المفرقالنسب في حي  وانخفضت

 . (16الرتبة )

االضاءة الرضا عن مستوى  درجة وفق مؤشرعلى توزيع مستويات الجودة ( 60) جدول

 2018لعام بعقوبة  مدينةفي  االحياء حسببوالتهوية الطبيعية 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

نسب 

 الرضا

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 3 22.17 122.17 65.73 117 178 حي المصطفى 1

 2 27.61 127.60 68.65 541 788 حي التحرير  2

 6 6.60 106.60 57.35 39 68 حي السراي  3

 19 62.83- 37.17 20 15 75 حي الصمود  4

 7 1.39 101.39 54.55 66 121 حي العبور  5

 15 20.34- 79.66 42.86 6 14 حي الحكيم 6

 10 3.02- 96.97 52.17 36 69 حي الحصري  7

 17 35.51- 64.49 34.69 34 98 حي الفاروق 8

 1 28.53 128.53 69.15 130 188 حي القادسية  9

 4 18.28 118.28 63.64 147 231 حي المعلمين  10

 16 22.79- 77.21 41.54 54 130 حي المفرق  11

 11 4.16- 95.84 51.56 33 64 حي الصناعي 12

 14 19.62- 80.37 43.24 48 111 النصر و الجهاد  13

 8 1.17 101.17 54.43 86 158 حي الوفاء  14

 3 22.17 122.17 65.73 94 143 حي الفارس 15

 18 38.29- 61.71 33.20 166 500 االولىحي اليرموك  16

 13 16.50- 83.49 44.92 208 463 الثانيةحي اليرموك  17

 9 2.84- 97.16 52.27 23 44 حي جرف الملح  18

 12 12.13- 87.86 47.27 26 55 حي ميسلون  19

 5 17.54 117.54 63.24 86 136 شفته 20

  0 100 53.80 1955 3634 و المعدل العام  المجموع  
 (.10ملحق )من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية ,  -المصدر :

 لمستوى الثالث ) احياء الرضا المنخفض(ا -ت 

% ,  (19.99 -36.37انخفضت درجات رضا سكان احياء هذا المستوى لتكون بين )           

( بنسبتها 19,  18,  17يمثلها احياء ) الفاروق , اليرموك االولى , الصمود ( , شغلت الرتب )

( عن  - 62.83,  - 38.29,  35.51-(% , وبانحراف معياري )  20 , 33.20 , 34.69)

ويفسر السبب في انخفاض درجات رضا السكان الى صغر مساحة للمدينة  ,  المعدل العام

السكنية فضال عن وقوع بعضها ضمن منطقة االعمال المركزية والمناطق التجارية الوحدات 

 الثانوية .
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االضاءة الرضا عن مستوى  درجة وفق مؤشرعلى توزيع مستويات الجودة ( 56) خريطة

 2018لعام بعقوبة  مدينةفي  االحياء بحسبوالتهوية الطبيعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .60) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :

 الرضا عن الحديقة داخل الوحدة السكنية  – 5

 ألخر( % , وتباين تباينا واضحا من حي سكني 48.02الراضين ) للسكان بلغ المعدل العام      

 -: كاالتيثالث فئات بحيث وزعت االحياء السكنية الى 

 (الرضا العال  المستوى االول ) احياء  -أ 

( 50.49 - 65.73تراوحت نسب السكان الراضين فيها بين ) ةتضمن اربعة احياء سكني         

 خريطة, شفته ( , )الفارس , الحصري , مصطفى  احياء( , ليشمل كل من 61% , جدول )

( % على التوالي , وبانحرافات  50.74 ,51.12 , 52.17 , 65.73)( ,سجلت نسبا 57)

 المعدل العامعن ( 4,  3,  2,  1محتلة الرتب )(  5.66,  6.46,  8.64, 36.88معياريه )

لها ذات اطالالت على مجرى  على التوالي , ان االحياء التي ظهرت ضمن هذا المستوى للمدينة

 .نهر ديالى و جدول سارية و توسعت على حساب مساحات البساتين 
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 ( لمتوسطاالمستوى الثاني ) احياء الرضا  -ب 

( % , 35.24 - 50.48هذا المستوى  ثمانية احياء سكنية تراوحت نسبها بين ) انضوى تحت

اليرموك الثانية , التحرير النصر والجهاد , ) اليرموك االولى , السراي ,  احياءمتضمنه كل من 

(% , 48.80الوفاء ( , تقدمها حي اليرموك االولى بنسبه ) , , الصناعي , المعلمين , ميسلون

(% , وبانحراف معياري 37.97(, وجاء حي الوفاء متأخرا بنسبة )1.62معياري )وبانحراف 

,اضافة الى استغالل واجهات  جزئة القطع وتحويلها الى مشتمالت(, ويعود ذلك الى ت20.92-)

والسراي والمعلمين   التحرير و الوفاء اءحيالمنازل والحدائق كمحال تجارية كما هو الحال ال

 (3صورة ) ية وثانوية اصبحت تجاريةت السكنية تطل على شوارع فرعحيث ان بعض الوحدا

 .ال في حي اليرموك على شارع الرحمة كذلك الح

 للبيع في حي الوفاء تزل كمحالااستغالل واجهه المن (3)صورة 

 . 2019/ 12/  10لتقطت بتاريخ ا 

 المستوى الثالث ) احياء الرضا المنخفض ( -ت 

( % , 19.99 - 35.23ثمانية احياء سكنية تراوح المدى لها بين )ظهرت ضمن هذا المستوى 

) الفاروق , المفرق , العبور, جرف الملح , الحكيم , القادسية , الصمود (  احياءبكل من  متمثلة

, المعدل العام( عن 27.75-(% , وبانحراف معياري )34.69تصدرها حي الفاروق بنسبه ), 

( عن 58.35-(% , وبانحراف معياري )20الصمود بلغت )وسجلت ادنى النسب في حي 

والسكان كما هو الحال ألحياء  باألعمال مكتظة, ويعلل ذلك لكونها احياء  للمدينة المعدل العام

 ألغراضالفاروق , المفرق , الصمود االمر الذي ادى الى استغالل الفضاءات والحدائق 

 بالرغمديقة خفضت نسب سكانها الراضين عن الحاناالستعمال السكني واالعمال وبعضها احياء 

لم تتوفر بالشكل والتصميم المطلوب كما في احياء العبور ,  الحديقةمن وجود مساحة اال ان 

 جرف الملح , الحكيم , القادسية .
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احياء  بحسب الحديقة الرضا عن  درجة وفق مؤشرعلى توزيع مستويات الجودة ( 61) جدول

 2018لعام بعقوبة  مدينة

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 نسب الرضا االجابات

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 3 6.46 106.46 51.12 91 178 حي المصطفى 1

 9 10.93- 89.06 42.77 337 788 حي التحرير  2

 6 2.00- 98.00 47.06 32 68 حي السراي  3

 20 58.35- 41.65 20 15 75 حي الصمود  4

 16 32.88- 67.12 32.23 66 121 حي العبور  5

 18 40.50- 59.50 28.57 6 14 حي الحكيم 6

 2 8.64 108.64 52.17 36 69 حي الحصري  7

 14 27.75- 72.24 34.69 34 98 حي الفاروق 8

 19 51.27- 48.73 23.40 130 188 حي القادسية  9

 11 16.16- 83.84 40.26 147 231 حي المعلمين  10

 15 29.50- 70.49 33.85 44 130 حي المفرق  11

 10 12.14- 87.85 42.19 27 64 حي الصناعي 12

 7 9.95- 90.05 43.24 48 111 النصر و الجهاد  13

 13 20.92- 79.07 37.97 86 158 حي الوفاء  14

 1 36.88 136.88 65.73 94 143 حي الفارس 15

 5 1.62 101.62 48.80 244 500 االولىحي اليرموك  16

 8 10.04- 89.96 43.20 200 463 الثانيةحي اليرموك  17

 17 38.46- 61.53 29.55 13 44 حي جرف الملح  18

 12 20.49- 79.51 38.18 26 55 حي ميسلون  19

 4 5.66 105.66 50.74 69 136 شفته 20

  0 100 48.02 1745 3634 و المعدل العام  المجموع  
 (.10ملحق )من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية ,  -المصدر :
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 بحسب الحديقة الرضا عن  درجة وفق مؤشرعلى توزيع مستويات الجودة ( 57) خريطة

 2018لعام بعقوبة  مدينةاحياء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .61) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :  

 الرضا عن الصحيات الموجودة داخل الوحدة السكنية  – 6

لسكان الراضين عن الصحيات داخل الوحدات السكنية في مدينة بعقوبة ل المعدل العامان         

وهي  و عند حصر النسبة في فئات جاءت بثالث مستويات من انماط التوزيع(% , 46.62بلغ )

: 

 (العال  الرضا المستوى االول ) احياء  -أ 

( , كل 62(% , جدول )47.59 - 59.56احياء سكنية تراوحت نسبها بين ) خمسةيضم        

( , احتل الرتبة 58) خريطة( , , الصمود  , التحرير , المصطفى , الفارس شفته)احياء من 

(% , وبانحراف معياري 59.56االولى على مستوى المدينة حي شفته مسجال اعلى النسب )

بنسبة  الصمود( على مستوى المدينة حي 5, بينما جاء بالرتبة )المعدل العام( عن 27.75)

  . للمدينة المعدل العام( عن 2.96(% , وبانحراف معياري )48.00)
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 ( المتوسطالمستوى الثاني ) احياء الرضا  -ب 

( % , متمثلة بكل 35.61 - 47.58ة حيا سكنيا تراوحت نسبها بين )رتضمن احدى عش         

الوفاء , النصر والجهاد , العبور , اليرموك االولى , الحصري , السراي , المعلمين  ) احياءمن 

(% , 45.57بنسبة ) الوفاء( , تصدرها حي , الفاروق, القادسية , اليرموك الثانية , المفرق 

( على مستوى 6بة ), وبذلك احتل الرتللمدينة  المعدل العام( عن 2.25-وانحرفت معياريا )

( على مستوى 16الذي جاء متأخرا ضمن هذا المستوى الرتبة ) لفاروقالمدينة , بينما احتل حي ا

 . للمدينة المعدل العام( عن 23.40-(% , وانحرف معياريا )35.71المدينة بنسبته )

 المستوى الثالث ) احياء الرضا المنخفض ( -ت 

(% , جدول 23.63 - 35.60احياء سكنية تراوحت نسبها بين ) اربعةيشمل هذا المستوى 

 , 34.09 , 34.38( , وهي احياء )الصناعي , جرف الملح , الحكيم , ميسلون ( , نسبها )62)

,  -26.87 , -26.25( % على التوالي , وانحرفت معياريا بدرجات ) 23.64 , 28.57

 .على التوالي  ( 20, 19,  18,  17. شغلت الرتب ) (  -49.29,  -38.71

 احياء  بحسب الصحياتالرضا عن  درجة وفق مؤشرعلى توزيع مستويات الجودة ( 62) جدول

 2018لعام بعقوبة  مدينة

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

نسب 

 الرضا

النسبة الى 

 المعدل العام

 االنحراف 

 الرتبة المعياري

 3 18.10 118.10 55.06 98 178 حي المصطفى 1

 2 24.94 124.94 58.25 459 788 حي التحرير  2

 11 11.66- 88.33 41.18 28 68 حي السراي  3

 5 2.96 102.96 48.00 36 75 حي الصمود  4

 8 6.05- 93.95 43.80 53 121 حي العبور  5

 19 38.71- 61.28 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 10 9.85- 90.15 42.03 29 69 حي الحصري  7

 16 23.40- 76.60 35.71 35 98 الفاروقحي  8

 13 12.14- 87.85 40.96 77 188 حي القادسية  9

 12 11.77- 88.22 41.13 95 231 حي المعلمين  10

 15 15.85- 84.15 39.23 51 130 حي المفرق  11

 17 26.25- 73.74 34.38 22 64 حي الصناعي 12

 7 5.31- 94.68 44.14 49 111 النصر و الجهاد  13

 6 2.25- 97.75 45.57 72 158 حي الوفاء  14

 4 9.50 109.50 51.05 73 143 حي الفارس 15

 9 7.34- 92.66 43.20 216 500 االولىحي اليرموك  16

 14 12.91- 87.08 40.60 188 463 الثانيةحي اليرموك  17

 18 26.87- 73.12 34.09 15 44 حي جرف الملح  18

 20 49.29- 50.70 23.64 13 55 حي ميسلون  19

 1 27.75 127.75 59.56 81 136 شفتهحي  20

  0 100 46.62 1694 3634 و المعدل العام  المجموع  
 (.10ملحق )من اعداد الباحثة, الدراسة الميدانية ,  -المصدر :
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 بحسب الصحياتالرضا عن  درجة وفق مؤشرعلى توزيع مستويات الجودة ( 58) خريطة

 2018لعام بعقوبة  مدينة احياء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .62) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :
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المبحث الثالث : تحليل العالقات وتقييم مستويات جودة الحياه العمرانية 

 في مدينة بعقوبة 

بين المؤشرات العمرانية لجودة الحياه االرتباطية  اوال : تحليل العالقات

 الحضرية 

 الموضوعية تحليل العالقات للمؤشرات العمرانية – 1

من خالل عرض بيانات جداول المؤشرات الموضوعية العمرانية على معامل ارتباط    

 االرتباطيةوبعد تحليل العالقات ,  في المبحث االولات التي بيرسون والبالغ عددها عشرة مؤشر

 بينها ظهرت النتائج االتية :

ات مؤشرملكية الوحدة السكنية بعالقات ارتباطية موجبة متوسطة مع كل من ال مؤشرارتبط  -أ 

)نصيب الفرد من مساحة الوحدة السكنية , وجود حديقة , وجود غرفة مستقلة للضيوف , وجود 

,  0.46,  0.46,  0.48,  0.50) معيارية مطبخ , وجود صحيات منفصلة ( , بدرجات 

 -p ات هي قيمة مؤشر( على التوالي , و ما يدل على معنوية وقوة العالقة بين هذه ال 0.50

value ( 63( على التوالي جدول ) 0.02,  0.03,  0.03,  0.02التي بلغت. ) 

نصيب الفرد من مساحة الوحدة السكنية بعالقات ارتباط موجبة متوسطة  مؤشركما ارتبط  -ب 

ات ) ملكية الوحدة السكنية , وجود حديقة , وجود غرفة مستقلة للضيوف , مؤشر مع كل من

صحيات منفصلة , وجود مرأب للسيارة , االضاءة والتهوية الطبيعية ( بلغت درجاتها 

 ( على التوالي , وقد بلغت قيمة  0.74, 0.58,  0.50,  0.69,  0.75,  0.50االرتباطية )

p-value ( لكل 0.00,  0.00,  0.02,  0.00,  0,  0.02جود عالقة )التي تؤكد معنوية و

منها على التوالي , ومن خالل تحليل هذه العالقات االرتباطية نجد من الطبيعي جدا ان الوحدات 

السكنية الواسعة المساحة يرتفع نصيب الفرد من مساحتها , وتتوفر حديقة منزلية وغرفة مستقلة 

يارة , كذلك تكون معرضة لإلضاءة والتهوية الطبيعية , للضيوف وصحيات منفصلة ومرأب س

 فترتفع كفاءة الوحدة السكنية وتتوفر الراحة والخصوصية لقاطنيها 

 مؤشردرجة اشغال الوحدة السكنية عالقة ارتباط موجبة متوسطة مع ال مؤشركما اظهر ال -ت 

( , عند مستوى 0.52ة ارتباطها )جوجود صحيات منفصلة داخل الوحدة السكنية بلغت در

 ( .0.01معنوية )

درجة التزاحم عالقات ارتباطية سالبة )عكسية( تراوحت ما بين ضعيفة  مؤشرلقد أظهر  -ث 

ات )وجود غرفة مستقلة للضيوف , وجود مطبخ , وجود مرأب مؤشرإلى متوسطة مع كل من ال

ها على التوالي , ( لكل من -0.45,  -0.45,  - 0.50للسيارة ( بلغت درجاتها االرتباطية )

( على  0.04, 0.04,  0.02التي بلغت ) p-valueومما يؤكد وجود هذا االرتباط بينها قيمه 

( , إذ كلما ارتفعت درجة التزاحم أدى الى استغالل الوحدة السكنية بكافه 63التوالي , جدول )

صة فضاءاتها وغرفها على حساب غرفة الضيوف ومرأب السيارة , وحتى الغرفة المخص

   للمطبخ تستغل كغرفة نوم , بينما يختصر المطبخ في زاوية صغيرة من الوحدة السكنية .

 الى قوية بين موجبة ارتباطية عالقات السكنية الوحدة داخل حديقة وجود مؤشر أظهر - ج

 غرفة وجود,  مساحتها من الفرد نصيب,  السكنية الوحدة ملكية)  المؤشرات من كل مع متوسطة

 والتهوية لإلضاءة التعرض,  للسيارة مرأب وجود,  منفصلة صحيات وجود,  للضيوف مستقلة

 منزلية يقةدح ووجود لقاطنيها ملكيتها تعود التي السكنية الوحدات معظم ان نجد إذ ( , الطبيعية

,  السكنية الوحدة مساحة من الفرد نصيب ارتفاع مع السكنية الوحدة مساحة سعة الى يشير فيها

   ارةيللس مرأب توفير عن فضال منفصلة وصحيات للضيوف مستقلة غرفة تخصص ثم ومن
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على وفق معامل  بعقوبة مدينة في الموضوعية العمرانية المؤشرات بين االرتباط درجة( 63) جدول

 بيرسون ارتباط

 .Spssعلى برنامج  الباحثة باالعتماداعداد المصدر : من 

Correlations 

 المؤشرات                        

ملكية 

الوحدة 

 السكنية

نصيب الفرد 

من مساحة 

الوحدة 

 السكنية

درجة 

إشغال 

الوحدة 

 السكنية

درجة 

 التزاحم

 

وجود 

 حديقة

وجود 

غرفة 

مستقلة 

 للضيوف

وجود 

 مطبخ

وجود 

 صحيات

 منفصلة

وجود 

مرأب 

 للسيارة

التهوية 

واالضاءة 

 الطبيعية

ملكية 

الوحدة 

 السكنية

Pearson 

Correlation 
1 0.50   0.22 -0.15 0.48 0.46  0.46  0.50  0.28 0.27 

P- value 0 0.02 0.34 0.51 0.03 0.03 0.03 0.02  0.21 0.24 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

الفرد  نصيب

من مساحة 

الوحدة 

 السكنية  

Pearson 

Correlation 
0.50  1 0.41 -0.34 0.75  0.69  0.20 0.50   0.58  0.74  

P- value 0.02 0 0.07 0.13 0.00 0.00 0.38 0.02 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ة درج 

إشغال 

الوحدة 

 السكنية

Pearson 

Correlation 
0.22 0.41 1 0.25 0.40 0.18 0.04 0.52  0.37 0.31 

P- value 0.34 0.07 0 0.28 0.07 0.43 0.83 0.01 0.10 0.17 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 درجة

   التزاحم

Pearson 

Correlation 
-0.15 -0.34 0.25 1 -0.35 -0.50  -0.45  -0.13 -0.45  -0.22 

P- value 0.51 0.13 0.28 0 0.12 0.02 0.04 0.57 0.04 0.33 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ود وج  

   حديقة

Pearson 

Correlation 
0.48  0.75  0.40 -0.35 1 0.60  0.14 0.54  0.65  0.64  

P- value 0.03 0.00 0.07 0.12 0 0.00 0.54 0.01 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ود وج  

غرفة 

مستقلة 

 للضيوف

Pearson 

Correlation 
0.46  0.69   0.18 -0.50  0.60  1 0.54  0.55   0.79  0.53  

P- value 
0.03 0.00 0.43 0.02 0.00 0 0.01 0.01 0.00 0.01 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

وجود   

   مطبخ

Pearson 

Correlation 
0.46  0.20 0.04 -0.45  0.14 0.54  1 0.72  0.51  -0.04 

P- value 0.03 0.38 0.83 0.04 0.54 0.01 0 0.00 0.02 0.85 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

وجود 

 صحيات

 منفصلة

Pearson 

Correlation 
0.50  0.50  0.52  -0.13 0.54  0.55  0.72  1 0.67  0.22 

P- value 0.02 0.02 0.01 0.57 0.01 0.01 0.00 0 0.00 0.34 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

وجود مرأب 

  للسيارة 

Pearson 

Correlation 
0.28 0.581  0.37 -0.45  0.65  0.79 0.51  0.67  1 0.53  

P- value 0.21 0.00 0.10 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0 0.01 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

وية الته

واالضاءة 

 الطبيعية

Pearson 

Correlation 
0.27 0.74   0.31 -0.22 0.64  0.53  -0.04 0.22 0.53  1 

P- value 0.24 0.00 0.17 0.33 0.00 0.01 0.85 0.34 0.01 0 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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,  0.75,  0.48) االرتباطية درجاتها بلغت , الطبيعية والتهوية لإلضاءة بالنسبة الحال كذلك 

 p- value 0.03  ,0.00 (  وبلغت قيمه  ( على التوالي , 0.64,  0.65,  0.54 , 0.60

 ( .63( على التوالي , جدول ) 0.00,  0.00,  0.01,  0.00,

بعالقات  يرتبط وجود غرفة مستقلة للضيوف مؤشرن الوقد بينت نتائج تحليل االرتباط ا - ح

ات )ملكية الوحدة السكنية , نصيب الفرد من مساحتها , وجود مؤشرموجبة متوسطة مع كل من ال

ات منفصلة  ,وجود مرأب للسيارة , التعرض حديقة منزلية , وجود مطبخ , وجود صحي

,  0.54,  0.60,  0.69,  0.46لالضاءة والتهوية الطبيعية ( ,وقد بلغت درجاتها االرتباطية )

,  p- value  (0.03  ,0.00  ,0.00( على التوالي , وبلغت قيمة 0.53,  0.79,  0.55

 ( على التوالي , 0.01,  0.00,  0.01,  0.01

وجود مطبخ مستقل داخل الوحدة السكنية موجبة  مؤشرعالقات ارتباطية ل ايضا ظهرت -خ

وجود ,  وجود غرفة مستقلة للضيوف ات )ملكية الوحدة السكنية ,مؤشرمتوسطة مع كل من ال

,  0.54,  0.46صحيات منفصلة , وجود مرأب للسيارة ( بدرجات ارتباطية بلغت لكل منها ) 

 0.00,  0.01,  0.03التي بلغت )   p- valueلعالقة قيمه ( , مما يدعم وجود ا0.51,  0.72

 ( على التوالي .0.02, 

ي وجود مطبخ مستقل داخل مؤشرظهرت عالقات ارتباطية سالبة متوسطة بين كل من  -د

-p( , وبلغت قيمه -0.45درجة التزاحم بلغت درجتها االرتباطية ) مؤشرالوحدة السكنية مع 

value (0.04لتؤكد معنوية ) . االرتباط 

وجود صحيات  مؤشركما اظهرت نتائج التحليل ايضا عالقات ارتباطية موجبة متوسطة ل -ذ 

ات )) ملكية الوحدة السكنية , نصيب الفرد من مساحتها , درجة مؤشرمنفصلة مع كل من ال

االشغال , وجود حديقة منزلية ,  وجود غرفة مستقلة للضيوف , وجود مطبخ , وجود مرأب 

,  0.72,  0.55,  0.54,  0.52,  0.50,  0.50للسيارة( , بلغت درجاتها االرتباطية )

,  0,00, 0.01,  0.01,  0.01,  0.02,  0.02( على التوالي , عند مستوى معنوية )0.67

 ( مما يدعم معنوية وصدق االرتباط .0.01

وحدة السكنية فأرتبط مع التهوية واالضاءة الطبيعية التي تتعرض لها ال مؤشروفيما يخص  -ز

ات ), نصيب الفرد من مساحتها , وجود حديقة منزلية , وجود غرفة مستقلة مؤشركل من ال

,  0.53,  0.64,  0.74للضيوف , وجود مرأب للسيارة ( بعالقات موجبة )طردية( بلغت )

,  0.00,  0.00التي تدعم معنوية االرتباط بقيمتها البالغة ) p-value ( , وبلغت قيمه  0.53

( , ومن البديهي ان تظهر هذه العالقات 63, جدول ) لتواليا( لكل منها على 0.01,  0.01

الطردية بينها إذ ان المساحة الواسعة والمتمثلة بوجود حديقة منزلية ومرأب للسيارة , وارتفاع 

السكنية ة الوحدة السكنية , ذلك يعطي صورة واضحة الى ان هذه الوحدة حنصيب الفرد من مسا

 تتعرض للتهوية واالضاءة الطبيعة ويذلك ظهرت العالقات موجبة ) طردية ( متوسطة وقوية .

الذي هو الحد االدنى لمستوى  0.05فيها اكبر من  p-valueات التي بلغت قيمه مؤشراما ال -س

 المعنوية لتؤكد بذلك عدم وجود عالقات ارتباطية بينها .

وهو الحد االدنى لمستوى  0.05فيها اكثر من  p-valueمه اما المؤشرات التي بلغت قي –س 

 المعنوية لتؤكد بذلك عدم وجود عالقات ارتباطية بينها .

 تحليل العالقات للمؤشرات الذاتية العمرانية -2

 وباستخداماقتصادية ذاتية عمرانية كما اسلفنا سابقا  تمؤشرا لقد تناولت الدراسة ستة           

 -معامل ارتباط بيرسون بين هذه المؤشرات فظهرت الحقائق االتية :

ارتبط مؤشر الرضا عن نوعية الوحدة السكنية بعالقات ارتباطية موجبة ) طردية ( ضعيفة  -أ 

مع مؤشرات ) عدد االفراد في الغرفة الواحدة , وجود حديقة منزلية ( بلغت درجاتها االرتباطية 
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عالقة ( , و0.05,  0.03تؤكد صحة االرتباط اذ بلغت ) p-value ( , وقيمة 0.44,  0.48)

يها الحدائق والصحيات فر ف( عند مستوى تتو0.82قويه مع مؤشر الرضا عن الصحيات بلغت )

 . (64, جدول ) قل درجة التزاحم فيهاالمنفصلة وت

الرضا عن مساحة الوحدة  مؤشرقويه ل موجبة متوسطة و كما ظهرت عالقات ارتباطية -ب 

ات )الرضا عن عدد االفراد في الغرفة الواحدة , االضاءة والتهوية , مؤشرالسكنية  مع كل من ال

( عند 0.51, 0.71, 0.51,  0.67وجود الحديقة , الصحيات ( بلغت درجاتها االرتباطية )

 االرتباط بينها . ( على التوالي مما يؤكد صدق 0.02,  0.00, 0.02,  0.00مستوى معنوية ) 

موجبة قوية و  ارتبط مؤشر الرضا عن عدد افراد االسرة في الغرفة الواحدة بعالقات -ت 

ات )الرضا عن نوعية الوحدة السكنية , الرضا عن مساحة الوحدة مؤشرمع كل من ال متوسطة

حيات( بلغت السكنية , االضاءة والتهوية الطبيعية , الرضا عن الحديقة المنزلية , الرضا عن الص

( على التوالي , وما يدعم معنوية وصدق االرتباط  0.58,  0.62,  0.51,  0.67,  0.48) 

( على التوالي , ومن  0.00,  0.00,  0.02,  0.00,  0.02التي بلغت ) p-value قيمه 

ات التي مؤشرالبديهي ان يرتبط مؤشر الرضا عن عدد االفراد في الغرفة الواحدة مع هذه ال

, إذ إن عدد االفراد في الغرفة الواحدة يقل كلما اتسعت مساحة الوحدة السكنية وازداد عدد  ذكرت

الغرف فيها وتوفرت الحدائق المنزلية وهذا يتحقق مع الوحدات السكنية جيدة النوعية والطراز 

 الحديث في البناء .

ة متوسطة مع كل من اتضح إن مؤشر الرضا عن الحديقة المنزلية ارتبط بعالقات موجبكما  –ث 

المؤشرات )الرضا عن نوعية الوحدة السكنية , الرضا عن مساحة الوحدة السكنية , الرضا عن 

( على  0.62,  0.71,  0.44عدد االفراد في الغرفة الواحدة ( , بلغت درجاتها االرتباطية )

 . التوالي( على  0.00,  0.00,  0.05, عن مستوى معنوية بلغت ) التوالي

          مع كل من المؤشرات موجبة قوية و متوسطة ارتبط مؤشر الرضا عن الصحيات بعالقات  -ح 

) الرضا عن نوعية الوحدة السكنية , الرضا عن مساحة الوحدة السكنية , لبرضا عن عدد افراد 

-p( , وقيمة  0.58, 0.51,  0.82االسرة في الغرفة الواحدة ( بلغت درجاتها االرتباطية ) 

value( على التوالي  0.00, 0.02,  0.00التي تدعم صدق ومعنوية االرتباط التي بلغت )

 . ( 64) جدول, لتدعم معنوية االرتباط 
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على وفق معامل  بعقوبة مدينة فيالذاتية  العمرانية المؤشرات بين االرتباط درجة( 64) جدول

 بيرسون ارتباط

 .Spssعلى برنامج  الباحثة باالعتماداعداد المصدر : من 

 

 مستويات جودة الحياه العمرانية في مدينة بعقوبة تقييم -ثانيا :

 الحياة العمرانية الموضوعية  جودةمستويات  تقييم -1

لكي نتمكن من اعطاء صورة واضحة وموضوعية عن مستويات جودة الحياة العمرانية لذا       

العام للمدينة ثم االنحراف المعدل التجميعي لرتب االحياء السكنية ثم النسبة الى  المعدلنستخرج 

لجدول ا ن خالل تحليل بياناتوم ( ,65كما موضح في الجدول ) المعدل العامالمعياري  عن 

 : كما يأتيمستويات الجودة نستخلص 

 

 

Correlations 

المؤشرات                              
      

 عن الرضا
 الوحدة نوعية

 السكنية  

 عن الرضا
 الوحدة مساحة

 السكنية  

الرضا عن 
االفراد في 

 الغرفة الواحدة

الرضا عن 
االضاءة 
 والتهوية

الرضا عن 
 الحديقة

الرضا عن 
 الصحيات

 عن الرضا
 الوحدة نوعية

 السكنية  

Pearson 
Correlation 

1 0.39 0.48 0.36 0.44 0.82 

P- value 0 0.08 0.03 0.11 0.05 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا
 الوحدة مساحة

 السكنية  

Pearson 
Correlation 

0.39 1 0.67 0.51 0.71 0.51 

P- value 0.08 0 0.00 0.02 0.00 0.02 

N 20 20 20 20 20 20 

الرضا عن 
االفراد في 

 الغرفة الواحدة

Pearson 
Correlation 

0.48 0.67 1 0.51 0.62 0.58 

P- value 0.03 0.00 0 0.02 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 

الرضا عن 
االضاءة 
 والتهوية

Pearson 
Correlation 

0.360 0.51 0.51 1 0.40 0.39 

P- value 0.11 0.02 0.02 0 0.07 0.08 

N 20 20 20 20 20 20 

الرضا عن 
 الحديقة

Pearson 
Correlation 

0.44 0.71 0.62 0.40 1 0.42 

P- value 0.05 0.00 0.00 0.07 0 0.06 

N 20 20 20 20 20 20 

الرضا عن 
 الصحيات

 

Pearson 
Correlation 

0.82 0.51 0.58 0.39 0.42 1 

P- value 0.00 0.02 0.00 0.08 0.63 0 

N 20 20 20 20 20 20 
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 المستوى االول ) احياء عالية الجودة ( -أ 

( , 65( , جدول )8.06 – 4.20التجمعي لرتب احياء هذا المستوى بين ) المعدلتراوح        

, خريطة  متضمنا كل من حي )شفته , الحصري , المعلمين , الفارس , السراي , المصطفى(

( على  7.70,  7.30, 6.20,  5.40,  4.50,  4.20لرتبها ) التجمعي المعدل( , بلغ 59)

, 96.49- , -97.02, 97.40- , -97.84,  -97.98)معيارية التوالي , وبانحرافات 

 .( 6,  5,  4,  3,  2, 1, وبذلك شغلت الرتب )  للمدينة المعدل العامعن  ( -96.30

 االحياء رتب  لمجموع العام المعدل وفق على العمرانية الحياة جودة مستويات( ( 65) جدول

 .  2018 لعام بعقوبة مدينة احياء في الموضوعية العمرانية المؤشرات في

 ,( 53( , )52( ,)51( ,)50( ,)49( ,)48(,)47)  جدول بيانات على الباحثة باالعتماداعداد  من:   المصدر

(54),(55 ) . 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

احياء ( , تشمل كل من 11.93 – 8.07التجمعي التجميعي لرتبها بين ) المعدلتراوح         

)التحرير , اليرموك االولى , الصناعي , اليرموك الثانية , العبور , المفرق ( بلغ المعدالت 

( على التوالي و  11.50, 10.90,  10.80, 9.90,  9.20,  9.00التجميعية لرتبها )

عن المعدل  (94.47- ,94.76-, 94.81-,  -95.24, 95.57-,  - 95.67)انحرفت معياريا 

 ( .12,  11,  10,  9,  8,  7بذلك شغلت الرتب ) العام للمدينة , و

 

 

 

 ت

 

 

 االحياء السكنية

 رتب االحياء في المؤشرات الموضوعية

  
ع
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ا
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ض

 

خ
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م

م  
ما
ح

ل
ص
نف
م

 

ب 
رأ
م

ره
يا
س

ه  
وي
ته
ال

ءة
ضا

ال
وا

 

 6 96.30- 3.70 7.70 77 8 3 7 5 4 5 8 12 16 9 المصطفى 1

 7 95.67- 4.33 9.00 90 9 7 1 3 8 10 17 18 14 3 التحرير   2

 5 96.49- 3.51 7.30 73 16 9 5 6 10 3 2 3 9 10 السراي   3

 19 92.74- 7.26 15.10 151 20 13 10 12 19 18 19 7 17 16 الصمود  4

 11 94.76- 5.24 10.90 109 7 8 12 15 6 12 20 4 11 14 العبور   5

 17 93.17- 6.83 14.20 142 13 15 13 17 17 7 16 19 13 12 الحكيم  6

 2 97.84- 2.16 4.50 45 4 2 6 4 5 1 3 16 3 1 الحصري  7

 20 92.40- 7.60 15.80 158 19 19 20 13 18 19 9 1 20 20 الفاروق 8

 16 93.46- 6.54 13.60 136 12 17 16 20 16 11 18 5 15 6 القادسية  9

 3 97.40- 2.60 5.40 54 11 6 3 1 2 8 7 10 4 2 المعلمين  10

 12 94.47- 5.53 11.50 115 17 12 15 7 7 16 11 11 12 7 المفرق  11

 9 95.24- 4.76 9.90 99 1 5 17 16 15 13 10 6 5 11 الصناعي 12

 18 92.83- 7.17 14.90 149 18 14 8 11 20 15 12 13 19 19 النصر و الجهاد  13

 13 94.13- 5.87 12.20 122 15 10 19 14 9 17 1 2 18 17 الوفاء   14

 4 97.02- 2.98 6.20 62 2 1 2 8 3 4 5 17 2 18 الفارس  15

 8 95.57- 4.43 9.20 92 10 11 9 9 14 9 6 9 10 5 اليرموك االولى 16

 10 94.81- 5.19 10.80 108 5 18 11 10 13 14 14 8 7 8 اليرموك الثانية 17

 15 93.80- 6.20 12.90 129 14 17 14 18 12 7 13 15 6 13 جرف الملح   18

 14 93.94- 6.06 12.60 126 3 16 18 19 11 6 15 15 8 15 ميسلون   19

 1 97.98- 2.02 4.20 42 6 4 4 2 1 2 4 14 1 4 شفته 20

 المجموع 
  0 100.00 207.90 2079 210 207 210 210 210 197 210 205 210 210 والمعدل العام
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                                                                                                                              المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 
( , يمثله كل من 15.80 – 11.94بين ) ليكوناحياء هذا المستوى  التجميعي لرتب المعدلارتفع 

)الوفاء , ميسلون , جرف الملح , القادسية , الحكيم , النصر والجهاد , الصمود , الفاروق(  احياء

 15.10, 14.90,  14.20,  13.60, 12,90,  12.60,  12.20, سجلت معدالتها )

 - ,93.46 -,  93.80- , -93.94, 94.13-)ريه ( على التوالي , وبانحرافات معيا 15.80,

 14,  13, وقد شغلت الرتب ) لكل منها على التوالي (92.40- ,92.74- ,92.83 - ,93.17

 ,15  ,16  ,17  ,18  ,19  ,20. )                                                                                   

                                                                                                                                                                            

توزيع مستويات جودة الحياة  العمرانية الموضوعية بحسب احياء مدينة بعقوبة (59) خريطة

  2018لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           

                                                         ( .65) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :

                                                                                                                                          

                                             تقييم مستويات جودة الحياة العمرانية الذاتية – 2           

التي تم اعتمادها مع المؤشرات الموضوعية يمكن تنميط جودة الحياة  ذاتها على وفق األلية

  -العمرانية الذاتية الى ثالث مستويات كاالتي :
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 (العال   الرضا المستوى االول )احياء  –أ 

)  احياءكل من  ( ليشمل66( , جدول )7.33 – 2.67) التجميعي لرتبها بين المعدلتراوح        

 المعدل( , سجل 60) خريطة( , , التحرير , السراي , الحصري  المصطفى شفته ,,  الفارس

 .98 - )معيارية ( , وبانحرافات 7.33,  6.50,   3.83 , 3.50 , 2.67التجمعي لرتبها )

, اخذت كل منها الرتب  العام المعدلعن ( -96.87,  -97.51,  - 98.15 ,98.31 - , 71

 على التوالي  (6,  5, 4,  3, 2, 1)

 (المتوسط  الرضاالمستوى الثاني ) احياء  -ب 

, الوفاء ,  المعلمين ( , متمثلة بكل من حي )12.00 -7.34ال بلغ )دسجلت احياءه مع       

,  9.83 , 9.50,   7.67) بنسب( , , النصر والجهاد العبور, القادسية,  اليرموك االولى

 -95.42,  -96.30)( على التوالي , وانحرفت معياريا بدرجات  12.00,  11.83,  10.83

 9,  8,  7, وبذلك شغلت الرتب ) على التوالي ( -94.21,  -94.29,  -94.78,  -95.26, 

 .( على التوالي 12,  11,  10, 

 

 في االحياء رتب  لمجموع العام المعدل وفق على يةالعمران الحياة جودة مستويات( 66) جدول

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء في الذاتية يةالعمران  المؤشرات

( , 63( , )62( ,)61( ,)60( ,)59( ,)58(,)57)  جدول بيانات على اعداد الباحثة باالعتماد من المصدر :

(64)  (65.) 

 

 

 ت

 

 

 االحياء السكنية

 يةذاترتب االحياء في المؤشرات ال
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 3 98.15- 1.85 3.83 23 3 3 3 6 6 2 حي المصطفى 1

 4 97.51- 2.49 5.17 31 2 9 2 12 2 4 حي التحرير  2

 5 96.87- 3.13 6.50 39 11 6 6 3 7 6 حي السراي  3

 15 93.25- 6.75 14.00 84 5 20 19 17 16 7 حي الصمود  4

 11 94.29- 5.71 11.83 71 8 16 7 15 8 17 حي العبور  5

 18 92.05- 7.95 16.50 99 19 18 15 19 12 16 حي الحكيم 6

 6 96.47- 3.53 7.33 44 10 2 10 5 3 14 حي الحصري  7

 16 92.92- 7.08 14.67 88 16 14 17 13 17 11 حي الفاروق 8

 10 94.78- 5.22 10.83 65 13 19 1 9 13 10 حي القادسية  9

 7 96.30- 3.70 7.67 46 12 11 4 2 4 13 حي المعلمين  10

 14 93.81- 6.19 12.83 77 15 15 16 7 9 15 حي المفرق  11

 14 93.81- 6.19 12.83 77 17 10 11 10 10 19 حي الصناعي 12

 12 94.21- 5.79 12.00 72 7 7 14 16 19 9 النصر و الجهاد  13

 8 95.42- 4.58 9.50 57 6 13 8 11 18 1 حي الوفاء  14

 1 98.71- 1.29 2.67 16 4 1 3 4 1 3 حي الفارس 15

 9 95.26- 4.74 9.83 59 9 5 18 8 11 8 اليرموك االولىحي  16

 13 93.89- 6.11 12.67 76 14 8 13 14 15 12 حي اليرموك الثانية 17

 19 91.97- 8.03 16.67 100 18 17 9 18 20 18 حي جرف الملح  18

 17 92.12- 7.88 16.33 98 20 12 12 20 14 20 حي ميسلون  19

 2 98.31- 1.69 3.50 21 1 4 5 1 5 5 شفته 20

و المعدل العام المجموع     210 210 210 193 210 210 1243 207.17 100 0  
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 (المنخفض الرضاالمستوى الثالث ) احياء  -ت 

التجمعي لرتب احياء هذا المستوى والتي احتلت رتب متأخرة في المؤشرات  المعدلارتفع        

احياء سكنية متمثلة  ثمانية( , متضمنه   16. 67 – 12.01الذاتية وقد تراوح معدلها التجميعي )

 ,الحكيم ,ميسلون , الفاروق ,الصمود ,الصناعي , المفرق, اليرموك الثانية) احياءبكل من 

 , 16.33 , 14.67 , 14.00 ,12.83 ,12.83 , 12.67( ,  سجلت معدالت ) الملح جرف

, 93.81-, 93.98-)( , وانحرفت معياريا عن بدرجات سجلت لكل منها على التوالي  16.67

, 11( , احتلت الرتب )91.97- , 05 .92-, 92.12-,  - 92.92 , - 93.25, -. 81 .93-

 ( على التوالي. 17,  16,  15,  14,  13,  12, 12
للمعدل التجميعي لرتب االحياء في  على وفقمستويات جودة الحياة االقتصادية  (60) خريطة

   2018المؤشرات الذاتية في احياء مدينة بعقوبة لعام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (66) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -المصدر :

 مستويات جودة الحياة العمرانية المجمعة في مدينة بعقوبة  تقييم – ثالثا   

التجميعية لرتب االحياء السكنية للمؤشرات المعدالت يعتمد هذا التقييم على خالصة         

راء المقارنة بينهما , أمكن تحديد ( , وبعد اج66( , )65ية  في الجدولين )الموضوعية والذات

 -: لألحياء كما يأتياالنماط السكنية 
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 نمط أحياء الرفاه -أ 

أحياء سكنية , احتلت المستويات االولى في التقييم للمؤشرات خمس تضمن هذا النمط        

السراي , الفارس,  , الحصري ) شفته احياء( , متمثلة بكل من 67الذاتية والموضوعية , جدول)

بالمستوى  جودة الحياه فيها حيث تمسكت( , ذلك يشر الى تحقق 61المصطفى ( , خريطة ), 

عن هذه هذه االحياء  رضا سكان االول لكل من المؤشرات الموضوعية والذاتية المعبرة عن

 المؤشرات .

الموضوعية  العمرانيةتوزيع احياء مدينة بعقوبة وفق مستويات جودة الحياة  ( 67) جدول

  2018والذاتية الى انماط احياء الرفاهة , التناقض , التأقلم , الحرمان لعام 

 . (66( , )65على بيانات جدول) اعداد الباحثة باالعتمادمن  -المصدر :

 نمط أحياء التناقض -ب 

, ان هذه (  المفرق, , اليرموك الثانية الصناعي  ,  المعلمينيمثل هذا النمط كل من حي )        

الثاني عدا حي  متمثال بالمستوى االحياء احتلت مستويات متقدمة في المؤشرات الموضوعية

ذاتية , أذ احتلت المستوى , بينما تراجعت في المستويات الالمعلمين احتلت المستوى االول 

, وهذا بطبيعة الحال يشير الى حالة التناقض التي الثالث عدا حي المعلمين احتل المستوى الثاني 

 تعيشها هذه االحياء .

 

المستويات  االحياء النمط ت

 الموضوعية

 الرتبة المستويات الذاتية الرتبة

 

 

1 

 

 

 احياء الرفاهة

 

 

 2 المستوى االول 1 المستوى االول شفته

 6 المستوى  الثاني 2 المستوى  االول الحصري

 1 المستوى الثاني  4 المستوى  االول الفارس

 5 المستوى الثاني 5 المستوى  االول السراي

 3 المستوى الثاني 6 المستوى  االول المصطفى

 

2 

 

 احياء التناقض

 7 المستوى الثاني 3 المستوى  االول المعلمين

 14 المستوى  الثالث 9 المستوى الثاني الصناعي

 13 المستوى  الثالث 10 المستوى الثاني الثانيةاليرموك 

 14 المستوى  الثالث 12 المستوى الثاني المفرق

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 احياء التأقلم

 4 المستوى االول 7 المستوى الثاني تحرير

االولى اليرموك  9 المستوى الثاني 8 المستوى الثاني 

 11 المستوى  الثاني 11 المستوى الثاني العبور

 10 المستوى الثاني 16 المستوى الثالث القادسية

 8 المستوى الثاني 13 المستوى الثالث الوفاء

 12 المستوى الثاني 18 المستوى الثالث النصر والجهاد

 

 

4 

 

 

 احياء الحرمان

 17 المستوى الثالث 14 المستوى الثالث ميسلون

 19 المستوى الثالث 15 المستوى الثالث جرف الملح

 18 المستوى الثالث 17 المستوى الثالث الحكيم

 15 المستوى الثالث 19 المستوى الثالث الصمود

 16 المستوى الثالث 20 المستوى الثالث الفاروق
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 نمط احياء التأقلم  -ت 

, الوفاء , النصر  , القادسية, العبوريضم خمسة احياء سكنية ) التحرير , اليرموك االولى       

,  اليرموك االولىالمستوى الثاني لكل من حي متمثلة ب ( , وقد حصلت على مستوياتوالجهاد

في المؤشرات  والمستوى الثالث لكل من حي القادسية , الوفاء , النصر والجهادالعبور 

الموضوعية بينما بلغت مستويات اعلى في المؤشرات الذاتية مقارنه بمستوياتها بالمؤشرات 

  .ير شغل المستوى االول , عدا حي التحرالثاني الموضوعية بلغت المستوى 

الموضوعية  العمرانيةتوزيع احياء مدينة بعقوبة وفق مستويات جودة الحياة  ( 61)  خريطة

   2018والذاتية الى انماط احياء الرفاهة , التناقض , التأقلم , الحرمان لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .67) باالعتماد على  بيانات جدولمن عمل الباحثة  -: المصدر

 نمط احياء الحرمان  -ث 

يظهر على خريطة التوزيع الجغرافي هذا النمط يشمل ستة احياء سكنية وهي ) ميسلون ,         

جرف الملح , الحكيم , الصمود , الفاروق ( , احتلت هذه االحياء مستويات متأخرة في 

فيها , وبعضها احياء المؤشرات الذاتية والموضوعية , يعكس ذلك صورة التراجع العمراني 

قديمة كما هو الحال بالنسبة لحي الفاروق , النصر والجهاد , الصمود والبعض االخر يتراجع 

مستواها االقتصادي مثل حي جرف الملح , الحكيم , ميسلون , ولذلك ظهرت ضمن نمط 

 الحرمان الذي يتصف في هذا المؤشر بالتراجع العمراني فيها .
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 فصل الخامسال

 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة

 

 المبحث االول 

 بعقوبة مدينة في الخدمية  الحياة لجودة الموضوعية المؤشرات

 المبحث الثاني 

 بعقوبة مدينة في الخدمية  الحياة لجودة الذاتية المؤشرات

 المبحث الثالث 

 تقييمو والذاتية ضوعيةالمو ةخدميال للمؤشرات االرتباطية العالقات تحليل 

 2018لعام  بعقوبة مدينة في الخدمية الحياة جودة مستويات

 2018 لعام الذاتية و الموضوعية للمؤشرات االرتباطية العالقات تحليل -: اوال

 لعامالتقييم المكاني لمستويات جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  -ثانيا :

2018 

 ة الخدمية الموضوعيةمستويات جودة الحيا تقييم -1

 مستويات جودة الحياة الخدمية الذاتية تقييم -2

مستويات جودة الحياه الخدمية لمجمعة ) الموضوعية والذاتية ( في   تقييمثالثا : 

 2018لعام  مدينة بعقوبة
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 المؤشرات الموضوعية لجودة الحياة الخدمية  -المبحث االول : 

اة سكان المدن إذ من خاللها يرتقى مستوى حياة السكان وترتقي للخدمات اهمية في حي        

عدة تعاريف لمفهوم الخدمات منها ما يشير إلى طبيعة األهداف العامة مثال ظهرت الدول , وقد 

جيدة و تحسين االحوال المعيشية واالرتقاء بالمستوى الصحي  اعدادفرصة زيادة الدخول وتوفير 

بصورة مباشرة ة من الجغرافيين انها اعمال موجه يعرفها البعض والتعليمي لألفراد , في حين

رغبات األفراد مادية وغير مادية حاجات و إلشباع
(1)

.  

 إلشباعاهلية انشطة تمارسها مؤسسات حكومية أو بأنها الخدمات وهناك من يعرف 

دية احاجات ورغبات الناس منها ما هو ملموس وما هو غير ملموس وال ينتج عنها مكاسب م

صحية و ذهنية ونفسية و بدنية وبيئية وتقنية تساهم في زيادة  ملموسة , إذ تحقق لهم مكاسب

 واستمرار عطاءه لخدمة المجتمعكفاءة الفرد 
(2)

, بسبب هذه االهمية على المجتمع فتمت دراستها 

 -وتشمل الخدمات األتية :

 التحتية يةخدمات البن -اوال :
بين اكثر الخدمات اهمية للمدينة إذ ان توفيرها يمكن المدينة  ان خدمات البنية التحتية من 

بسبب اهميتها للمدينة سلطنا الضوء مل بكافة قطاعاتها بشكل متوازن ومن تحقيق واقع تنموي شا

على عدد الوحدات السكنية المرتبطة بخدمة شبكة الكهرباء , الماء , الصرف الصحي , مياه 

االمطار , الشوارع المبلطة 
(3)

 

 السكنية المرتبطة بشبكة الكهرباءالوحدات  – 1
تعد خدمات الطاقة الكهربائية من الخدمات المهمة والضرورية التي تعتمد عليها مفاصل 

كافية و  اتميالحياة المختلفة , و قد يواجه السكان مشكلة في الحصول على الطاقة الكهربائية بك

طاقة او عدم توزيعها بما ينسجم مع الكثافات للعدم توفر مصدر كافي لمتساوية لجميع السكان 

السكانية و توزيع استعماالت االرض أو عدم تطور مصادر الطاقة الكهربائية 
(4)

, فضال عن  

النمو العشوائي للتجمعات السكنية مما يسبب ضغطا  إضافيا على هذه الخدمة ومن خالل الدراسة 

%( في 93.02)ة المرتبطة بشبكات الكهرباء لوحدات السكنيل المعدل العامالميدانية تبين ان 

 -كما يأتي :ثالث مستويات مدينة بعقوبة وتباينت معدالتها فظهرت 

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول )احياء  -أ 

ارتفع في هذا المستوى نسبة الوحدات السكنية التي ارتبطت بخدمة شبكة الطاقة الكهربائية       

( , ضم عشرة أحياء سكنية وهي كل من احياء 68جدول ) ( % ,(100 -92.73تراوحت بين 

)المصطفى , الصمود , الفاروق , المعلمين , المفرق , النصر والجهاد , الوفاء , فارس , شفته , 

 ( وبانحراف %100) النسبة في االحياء التسعة االولى( , بلغت 62) خريطةاليرموك االولى ( , 

مدينة لكل منها على التوالي , بينما بلغت النسبة في حي لل المعدل العام( عن 8.67معياري )

و ذلك  للمدينة المعدل العام( عن 102.34(, وبانحراف معياري )95.20اليرموك االولى )

, وجاءت االحياء التسعة األولى ضمن المرتبة االولى  لتوفر الخدمة ألغلبية الوحدات السكنية 

 .لثانية فقط ماعدا حي اليرموك االولى احتل الرتبة ا
                                                           

 1بشير ابراهيم الطيف , محسن عبد علي , رياض كاظم الجميلي , خدمات المدن دراسة في الجغرافية التنموية , ط( (1

 . 30, ص  2009لبنان ,  –, المؤسسة الحديثة للكتاب , طرابلس 

, دار صفاء  1تقنيا ت, ط –ت المجتمعية والبنية التحتية اسس , معايير خلف حسين علي الدليمي , تخطيط الخدما(2) 

 . 38, ص 2009للنشر و التوزيع , االردن , 
صالح هاشم ياسين ,اسماعيل عثمان , تقييم كفاءة خدمات البنية التحتية في مدينة الزبير دراسة في جغرافية ( 3)

 .449,ص 2016, نيسان , 6المدن , مجلة حولية المنتدى , العدد 
 . 59خلف حسين علي الدليمي , مصدر سابق , ص ((4



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

178 
 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

( % , تمثله احياء 85.55 – 92.72ضم ستة احياء سكنية  تراوحت نسبها المئوية بين )       

)اليرموك الثانية , التحرير , السراي , الحصري  , جرف الملح , الصناعي( , تقدم احياء هذا 

, و جاء  (-0.62%( , ونحرف معياريا بدرجة )92.44بة )المستوى حي اليرموك الثانية بنس

%( , بدرجة انحراف 85.94ضمن هذا المستوى بنسبه )بالمرتبة االخيرة  الصناعيحي 

 فقط . 7 – 3وبذلك تتبوأ المراتب من للمدينة  المعدل العام( عن -7.43معيارية بلغت )

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

( % , تمثله 78.17 – 85.44م هذا المستوى اربعة احياء سكنية تراوحت نسبها بين )ض        

 78.18, 78.57, 79.26, 81.82احياء )العبور , القادسية , الحكيم , ميسلون ( بنسب بلغت )

,  - 15.53,  -14.80,  - 12.04( % , على التوالي, وبانحرافات معيارية بلغت درجاتها )

, ان انتشار ظاهرو السكن  (11,  10,  9,  8لتشغل الرتب )  لي ,( على التوا-15.95

العشوائي في هذه األحياء  ادى الى حرمان عدد من الوحدات السكنية من خدمة شبكة الكهرباء 

 طق القريبة من تلك الوحدات العشوائية .اوقد تحصل عليها بالتجاوز في المن

 المرتبطة السكنية الوحدات نسبة على وفق مؤشر الحياة جودة مستويات توزيع( 68) جدول

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب لكهرباءا بشبكة

 (.7من اعداد الباحثة , الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 ت
 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

النسبة %

ئويةالم  

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 1 8.67 108.67 100 178 178 حي المصطفى 1

 4 3.41- 96.59 89.85 708 788 حي التحرير 2

 5 5.14- 94.86 88.24 60 68 حي السراي 3

 1 8.67 108.67 100 75 75 حي الصمود 4

 8 12.04- 87.96 81.82 99 121 حي العبور 5

 10 15.53- 84.46 78.57 11 14 حي الحكيم 6

 6 6.52- 93.48 86.96 60 69 حي الحصري 7

 1 8.67 108.67 100 98 98 حي الفاروق 8

 9 14.80- 85.20 79.26 149 188 حي القادسية 9

 1 8.67 108.67 100 231 231 حي المعلمين 10

 1 8.67 108.67 100 130 130 حي المفرق 11

 7 7.61- 92.39 85.94 55 64 حي الصناعي 12

 1 8.67 108.67 100 111 111 حي النصر و الجهاد 13

 1 8.67 108.67 100 158 158 حي الوفاء 14

 1 8.67 108.67 100 143 143 حي الفارس 15

 2 2.34 102.34 95.20 476 500 حي اليرموك االولى 16

 3 0.62- 99.38 92.44 428 463 حي اليرموك الثانية 17

 6 7.16- 92.84 86.36 38 44 حي جرف الملح 18

 11 15.95- 84.04 78.18 43 55 حي ميسلون 19

 1 8.67 108.67 100 136 136 حي شفته 20

  - 100 93.02 3387 3641 المعدل العاموالمجموع  
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نسبة  الوحدات السكنية المرتبطة  على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 62) خريطة

 2018 لعاممدينة بعقوبة  بشبكة الكهرباء بحسب احياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .68) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولن المصدر م

 شبكة ماء الشربخدمة الوحدات السكنية المرتبطة ب  - 2

العام لنسب الوحدات السكنية التي تصل اليها  المعدلان  الدراسة الميدانيةظهرت خالل 

أمكن لذا %( في مدينة بعقوبة وتباينت معدالتها من حي سكني ألخر 90.83خدمة شبكة الماء )

 -: وفق هذا المؤشر وهي ثالث مستويات تقسيم االحياء السكنية الى 

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول )احياء  -ا 

( 69( % , جدول )8(100 -9.07بين نسبها تراوحت  عشرة احياء سكنية هذا المستوى احتوى

علمين , التحرير , الصمود , الفاروق , النصر والجهاد , الوفاء , المكل من احياء )متمثلة ب, 

منها ضمن الرتبة االولى االربعة  وقعت( ,63) خريطة ,المصطفى (السراي , المفرق , فارس ,

معياري وبانحراف  للحصول على ماء الشرب  (%100)( و زودت بالخدمة بنسبة 1)

من حي  ابتداء  , و توزعت نسب االحياء الستة الباقية  العام للمدينة  المعدل( عن 10.19)

,  97.90,  98.46,  98.53,  99.37,  99.57معلمين حتى حي المصطفى بالشكل االتي )ال
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, 7.70,  8.32,  8.39,  9.32,  9.54على التوالي , وانحرفت معياريا )%(  89.89

( على مستوى المدينة على 7,  6,  5,   4,  3, 2( على التوالي , وشغلت الرتب ) -1.11

 التوالي. 

 ني ) احياء متوسطة الجودة (المستوى الثا -ب 

 -89.06ان االحياء السكنية التي دخلت ضمن هذا المستوى تراوح مدى فئتها بين )        

القادسية  , ( % , ليشمل كل من احياء ) شفته , جرف الملح , ميسلون ,اليرموك االولى78.13

%( , 88.24وى بنسبة ), اليرموك الثانية , الحصري( , جاء حي شفته ليتصدر احياء هذا المست

, و جاء بالمرتبة االخيرة حي الحصري  ضمن هذا المستوى  (-2.93ونحرف معياريا بدرجة )

ز بذاك العام للمدينة  المعدل( عن -9.12%( , بدرجة انحراف معيارية بلغت )82.61بنسبه )

 .(  14,  13,  12,  11,  10,  9,  8شغلت الرتب ) 

الوحدات السكنية المرتبطة  نسبة على وفق مؤشرالحياة  دةجومستويات  توزيع (69) جدول

  2018 لعامشبكة مياه الشرب بحسب احياء مدينة بعقوبة خدمة 

 (.7من اعداد الباحثة , الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة (  -ت 

( % , لتشمل كل من حي 67.19 – 78.12تراوحت نسب احياء هذا المستوى بين )      

( % , لكل منها على 67.19, 71.43, 73.55لعبور , الحكيم , الصناعي ( بنسب بلغت ))ا

,  على التوالي( -26.08,  -21.42,  -19.90التوالي , وبانحرافات معيارية بلغت درجاتها )

 ت

 العدد العينة اسم الحي

النسبة %

 المئوية

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 7 1.11- 98.96 89.89 160 178 حي المصطفى 1

 3 9.32 109.32 99.37 783 788 حي التحرير 2

 4 8.39 108.39 98.53 67 68 حي السراي 3

 1 10.19 110.19 100 75 75 حي الصمود 4

 15 19.90- 80.91 73.55 89 121 حي العبور 5

 16 21.42- 78.58 71.43 10 14 حي الحكيم 6

 14 9.12- 90.88 82.61 57 69 حي الحصري 7

 1 10.19 110.19 100 98 98 حي الفاروق 8

 12 8.71- 91.29 82.98 156 188 حي القادسية 9

 2 9.54 109.54 99.57 230 231 حي المعلمين 10

 5 8.32 108.32 98.46 128 130 حي المفرق 11

 17 26.08- 73.92 67.19 43 64 حي الصناعي 12

 1 10.19 110.19 100 111 111 حي النصر و الجهاد 13

 1 10.19 110.19 100 158 158 حي الوفاء 14

 6 7.70 107.70 97.90 140 143 حي الفارس 15

 11 8.69- 91.31 83.00 415 500 حي اليرموك االولى 16

 13 8.76- 91.24 82.94 384 463 حي اليرموك الثانية 17

 9 7.49- 92.51 84.09 37 44 حي جرف الملح 18

 10 7.99- 92.01 83.64 46 55 حي ميسلون 19

 8 2.93- 97.01 88.24 120 136 حي شفته 20

  0 100 90.83 3307 3641 المعدل العاموالمجموع  
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ويعود سبب انخفاض النسب لهذه االحياء الى انتشار المناطق العشوائية غير المخططة داخل هذه 

 لربطقاطنيها تحمل التكاليف  يستطيعما تدني المستوى االقتصادي لقاطنيها بحيث ال االحياء , ك

فضال   عن عدم إيصال شبكة ماء على حسابهم الخاص  بوحداتهم السكنية بشبكة ماء الشر

الشرب لجميع أزقة تلك األحياء لحداثة تلك االحياء وقد أكتمل بناء قطعها السكنية والسيما ان 

قية ال تنفذ فيها خدمات البنى التحتية قبل انشاء الوحدات السكنية و األنشطة األخرى المدينة العرا

 .و انما بعد البناء

الوحدات السكنية المرتبطة  نسبة على وفق مؤشرالحياة  جودةمستويات  توزيع (63) خريطة

  2018 لعاممدينة بعقوبة  شبكة مياه الشرب بحسب احياءخدمة ب

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .69) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن :المصدر    

 الوحدات السكنية المرتبطة بخدمة شبكة الصرف الصحي  – 3

تمثل خدمات الصرف الصحي أحد العناصر األساسية التي يجب توفرها في المناطق          

 ؤدي الى التلوث وانتشارالحضرية , وفي حالة توفرها أو عدم كفاءتها ينتج عنها مشاكل بيئية ت
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االمراض
(1)

على تلوث المياه الجوفية من خالل تسربها من  ؤثركما ت ة, والروائح الكريه 

احواضها تحت سطح االرض و تغذية المياه الجوفية و هذا فضال عما تسببه من رطوبة 

 صحياالساسات و الجدران للوحدة السكنية وتأكلها , ومن هنا يظهر تأثير شبكات الصرف ال

هذا النوع  توفرجودة حياة األفراد القاطنين في الوحدة السكنية , ولذلك من الضروري أن ي على

 جميع الوحدات السكنية في المدينة .لمن الخدمات 

للوحدات السكنية في مدينة  المعدل العامو قد اتضح من خالل نتائج الدراسة الميدانية ان 

( , وهذا يشير الى 70(% , جدول )11.48صحي )ا خدمة شبكة الصرف التصلهبعقوبة التي 

من الوحدات السكنية غير مرتبطة بهذه الخدمة ويعتمد السكان على الصهاريج او  مرتفعةان نسبة 

ألخرى , وتباينت نسبة الوحدات  زمنية ةمدوضية للتخلص من هذه المياه من السيارات الح

ثالث مستويات خر بحيث قسمت الى السكنية المخدومة بشبكة الصرف الصحي من حي سكني أل

 -للجودة وكاالتي :

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول )احياء   -أ 

% , جدول (25.17 – 37.75)تراوحت نسبها بين  خمسة احياء ان هذا المستوى ضم 

( ,واحتل 64) خريطة)الفاروق , الصمود , فارس , الوفاء , السراي( ,  وتمثلت بأحياء( ,70)

معياري ( , وبانحراف %37.76( على مستوى المدينة بنسبة )1لرتبة )حي الفاروق ا

( على 5للمدينة  , بينما تذييل الفئة حي السراي محتال الرتبة ) المعدل العام( عن 228.92)

للمدينة  ,  المعدل العام( عن 130.58معياري )( , وبانحراف %26.47مستوى المدينة بنسبة )

منذ نشأتها  حظيتضمن هذا المستوى الى كونها احياء قديمة ويعود سبب وقوع هذه االحياء 

 الصرف الصحي. بمشروع شبكات

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب

تراوحت نسبة الوحدات السكنية المرتبطة بشبكة الصرف الصحي ضمن هذا المستوى بين       

حرير , النصر والجهاد , ) الت هي( % , ليشمل ثالثة احياء سكنية  12.66 – 25.16)

%, وانحرفت معياريا بدرجات ( 21.35,  23.42,  24.11المصطفى( , بلغت بنسبها )

ة من انخفاض نسب على الرغممدينة , و لل المعدل العامعن  (85.98,  104.01 , 110.02)

الوحدات السكنية المرتبطة بشبكة الصرف الصحي ألحياء هذا المستوى والتي لم تتجاوز 

  .الحالية السنوات خالل تنفيذها بدأ ذإ الثالث المستوى احياء من حاال احسن انها إال%( , 25)

 

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

( % , 0.07 – 12.65ضم هذا المستوى اثنى عشر حيا سكنيا تراوحت نسبتها بين )         

ادسية , المعلمين , المفرق , الصناعي  , لتشمل كل من حي )العبور , الحكيم , الحصري , الق

( % , لجميع 0)بنسبه  اليرموك األولى , اليرموك الثانية , جرف الملح , ميسلون , شفته( , 

وهذا يشير  ,  المعدل العام عن (, -100األحياء المذكورة , وبانحرافات معيارية بلغت درجاتها )

هذه الخدمة ,  لمدروسة تعاني من عجزا كامال فيا(% من احياء مدينة بعقوبة وفق العينة 60ان )

يشملها مشروع شبكات الصرف الصحي  ويعود ذلك الى كون ان معظمها احياء حديثة النشأة فلم

, وبعظها  احياء استغنى سكانها عن شبكات الصرف الصحي بسبب اهمالها وعد صيانتها 

المعلمين وبعض مناطق ه كما في حي فاستخدموا بدال عنها الحفر )البالوعات( لتتجمع بها الميا

  حي المفرق .

                                                           

,  والتوزيع للطبع المنهجية الدار,  1ط,  ةمعاصر جغرافية برؤية الحضرية الخدماتفؤاد بن غضبان , ( (1

 . 148ص, 2015االردن , 
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 المرتبطة السكنية الوحدات نسبة مؤشر وفق على الحياة جودة مستويات توزيع( 70) جدول

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب الصحي الصرف شبكة بخدمة

 (.7من اعداد الباحثة , الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 العدد العينة اسم الحي

النسبة %

 المئوية

النسبة الى 

 المعدل العام

االنحراف 

 الرتبة معياريال

 8 85.98 185.98 21.35 38 178 حي المصطفى 1

 6 110.02 210.02 24.11 190 788 حي التحرير 2

 5 130.58 230.58 26.47 18 68 حي السراي 3

 2 190.33 290.33 33.33 25 75 حي الصمود 4

 9 100- 0 0 0 121 حي العبور 5

 9 100- 0 0 0 14 حي الحكيم 6

 9 100- 0 0 0 69 حي الحصري 7

 1 228.92 328.92 37.76 37 98 حي الفاروق 8

 9 100- 0 0 0 188 حي القادسية 9

 9 100- 0 0 0 231 حي المعلمين 10

 9 100- 0 0 0 130 حي المفرق 11

 9 100- 0 0 0 64 حي الصناعي 12

 7 104.01 204.01 23.42 26 111 حي النصر و الجهاد 13

 4 142.60 242.60 27.85 44 158 حي الوفاء 14

 2 143.64 243.64 27.97 40 143 حي الفارس 15

 9 100- 0 0 0 500 حي اليرموك االولى 16

 9 100- 0 0 0 463 حي اليرموك الثانية 17

 9 100- 0 0 0 44 حي جرف الملح 18

 9 100- 0 0 0 55 حي ميسلون 19

 9 100- 0 0 0 136 حي شفته 20

  0 100 11.48 418 3641 امالمجموع والمعدل الع 
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الوحدات السكنية المرتبطة  نسبة على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 64) خريطة

 2018 لعاممدينة بعقوبة  شبكة الصرف الصحي بحسب احياءخدمة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .70) مل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولعالمصدر من 

 شبكة لتصريف مياه األمطارخدمة الوحدات السكنية المرتبطة ب -4

ان تصريف مياه األمطار سواء بشبكة خاصة بها أو بشبكة الصرف الصحي و الحيلولة 

ضوعية دون تجمعها في شوارع المدينة او امام الوحدات السكنية  , يعد ذلك من المؤشرات المو

لنسبة  المعدل العامالمهمة التي تؤثر على جودة حياة األفراد , ومن خالل االستبانة تبين ان 

%( , وتباين من حي 62.02الوحدات السكنية التي تصرف مياه االمطار و تتخلص منها بلغ )

 -سكني ألخر بحيث قسمت الى ثالث مستويات متباينة و كاالتي :

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول )احياء   -أ 

ان الوحدات السكنية التي تصرف مياه األمطار سواء بشبكة خاصة بها أوعن طريق شبكة 

( 71% , جدول )(64.34 – 96.50)الصرف الصحي ضمن هذا المستوى تراوحت نسبها بين 

كل منها على ( 2,  1الرتب ) ( ,واحتال65) خريطةفارس , الوفاء( , التمثلت بكل من حي )

 ( 25.52,  55.60( % , ودرجات انحراف معيارية )77.85,  96.50نسب )التوالي ب
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حيث ان ( اليمنىية ) غربللمدينة , ان هذه األحياء تحاذي نهر ديالى الضفة ال المعدل العامعن 

مما يسهل صرف مياه األمطار  هناك التواء )ثنية( في مجرى نهر ديالى يطل عليها الحيين

 ظاهرية لصرف مياه االمطار .شبكة لمجرى النهر مع وجود 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

 –64.33انضوت ضمن هذا المستوى عشرة احياء سكنية تراوحت نسبها بين )      

( % , ليشمل كل من احياء ) الفاروق , المصطفى, التحرير , الصمود , المفرق ,  32.17

اد , السراي , المعلمين( , تصدرها حي الفاروق بنسبة اليرموك األولى , , شفته , النصر والجه

وجاء حي المعلمين متأخرا  ( ,3محتال   الرتبة ) , (2.01( %, وانحرف معياريا )63.27)

إذ نفذت في بعض  (11محتال   الرتبة ) , (-9.26(% , وانحرف معياريا )56.28بنسبه )

 ألمطار . مناطق هذه األحياء شبكات للصرف الصحي وشبكة لمياه ا

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة (  -ت 

المخدومة ضم هذا المستوى ثمانية احياء سكنية انخفضت فيها نسبة الوحدات السكنية          

( % , لتشمل كل من حي )القادسية , اليرموك 0 – 32.16بين ) بشبكة مياه االمطار لتكون

حي  تقدمهاجرف الملح ,  ميسلون( ,  الصناعي  , الثانية , الحصري , العبور , الحكيم ,

 هذا المستوىحياء (, أما بقيه ا -82.85( %, وبانحراف معياري )10.64)بنسبه   القادسية

وشكلت هذه  ,للمدينة  المعدل العام( عن  -100, وبانحراف معياري )%( 0فبلغت نسبتها )

ا شبكات الصرف الصحي و شبكات مياه هذه االحياء تنعدم فيه ( فقط ,13,  12االحيار الرتب )

األمطار , فهي تعاني من تراكم مياه األمطار فيها في فصل الشتاء , وهذا يؤثر بشكل سلبي على 

 . ( 4صورة ) جودة حياة االفراد فيها 

 اليرموك الثانيةفي حي  االمطار مياهشبكات تصريف  ( انعدام4)صورة 

 . 2019/ 3/ 1المصدر : التقطت الصورة بتاريخ 
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 التي السكنية الوحدات نسبة على وفق مؤشر الحياة جودة مستويات توزيع( 71) جدول

 بحسب الصحي الصرف شبكه طريق عن او االمطار لمياه بشبكة سواء االمطار مياه تصرف

 2018لعام  بعقوبة مدينة احياء

 (.7من اعداد الباحثة , الدراسة الميدانية , ملحق ) -لمصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 %        العدد العينة اسم الحي

النسبة الى 

 المعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 4 1.45 101.45 62.92 112 178 حي المصطفى 1

 5 0.35- 99.65 61.80 487 788 حي التحرير  2

 10 5.15- 94.84 58.82 40 68 حي السراي  3

 6 3.26- 96.74 60 45 75 حي الصمود  4

 13 100- 0 0 0 121 حي العبور  5

 13 100- 0 0 0 14 حي الحكيم 6

 13 100- 0 0 0 69 حي الحصري  7

 3 2.01 102.01 63.27 62 98 حي الفاروق 8

 12 82.85- 17.15 10.64 20 188 حي القادسية  9

 11 9.26- 90.74 56.28 130 231 حي المعلمين  10

 6 3.26- 96.74 60 78 130 حي المفرق  11

 13 100- 0 0 0 64 حي الصناعي 12

 9 4.13- 95.87 59.46 66 111 حي النصر و الجهاد  13

 2 25.52 125.52 77.85 123 158 حي الوفاء  14

 1 55.60 155.60 96.50 138 143 حي الفارس 15

 7 3.58- 96.42 59.80 299 500 حي اليرموك االولى 16

 13 100- 0 0 0 463 حي اليرموك الثانية 17

 13 100- 0 0 0 44 حي جرف الملح  18

 13 100- 0 0 0 55 حي ميسلون  19

 8 3.97- 96.03 59.56 81 136 شفتهحي  20

  0 100 62.02 2258 3641 المجموع والمعدل العام 
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نسبة الوحدات السكنية التي  على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 65) خريطة

ب االمطار او عن طريق شبكه الصرف الصحي بحس تصرف مياه االمطار سواء  بشبكة لمياه

  2018 لعاماحياء مدينة بعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .71) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن : المصدر 

 كسوةالم الوحدات السكنية المرتبطة بشبكة الشوارع – 5

 الدولة أو تأخرها , واول االموريعد النقل من الخدمات التي يقاس على اساسها مدى تقدم          

ر على جودة حياة االفراد , فكلما يأثتلما له من  اختيار مكان السكن  التي يفكر بها االنسان عند

مسافات اطول  قطعحافالت يضطر السكان الى ان يبعدت المسافة بين مكان السكن ومحطات ال

مر يزيد من اعباء تكاليف النقل , او االستعانة بسيارات االجرة )تاكسي( , اال اليهاللوصول 

وان كانت منخفضة  تتمتع بسهولة الوصولولذلك يعزف السكان عن السكن في المناطق التي ال 

لنسبة الوحدات السكنية المرتبطة  المعدل العامااليجار , ومن خالل نتائج االستبانة اتضح ان 

ن حي سكني ألخر فقسمت م النسبة ت( ,وتباين72( , جدول )68.50بشبكة الشوارع بلغ )

 -لهذا المؤشر الى المستويات االتية : على وفقاالحياء السكنية 
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 الجودة( مرتفعةالمستوى االول )احياء   -أ 

( , 72( % , جدول )69.70(100 - ضم عشرة احياء سكنية سجلت نسبا تراوحت بين 

, الوفاء, الفارس ,  المفرق , النصر والجهاد متمثلة بكل من احياء )الصمود , الفاروق ,

( ,احتلت احياء )الصمود , الفاروق, 66) خريطةالمعلمين , المصطفى , التحرير , السراي( , 

معياري ( , وبانحراف %100( سجلت نسبا  )1النصر والجهاد , الوفاء, الفارس( الرتبة )

توى بلغت للمدينة , بينما جاء حي السراي متأخرا ضمن هذا المس المعدل العامعن ( 45.99)

 .( 16ليعتلي الرتبة )( 5.20%( , وبانحراف معياري )72.06نسبته )

 نسبة على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع األحياء السكنية بحسب مستويات  (72) جدول 

  2018في مدينة بعقوبة لعام  المعبدة  الشوارعالوحدات السكنية المرتبطة بشبكة 

 (.7من اعداد الباحثة , الدراسة الميدانية , ملحق ) -المصدر :

 ثاني ) احياء متوسطة الجودة (المستوى ال -ب 

( % , 39.39 –69.69ضم هذا المستوى ثالثة احياء سكنية تراوحت نسبها بين )          

,  62.80,  66.18ليشمل كل من احياء )شفته ,  اليرموك األولى , اليرموك الثانية( , بنسب )

 للمدينة , لعامالمعدل اعن  ( - 8.56,  - 8.32,  -3.39( %, وانحرف معياريا )62.63

 .على التوالي  ( 9,  8, 7وبذلك احتلت الرتب )

 

 ت

 العدد العينة اسم الحي

النسبة 

 المئوية

النسبة الى 

 المعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 4 11.54 111.54 76.40 136 178 حي المصطفى 1

 5 7.45 107.45 73.60 580 788 حي التحرير 2

 6 5.20 105.20 72.06 49 68 حي السراي 3

 1 45.99 145.99 100 75 75 حي الصمود 4

 12 62.60- 37.40 25.62 31 121 حي العبور 5

 11 58.29- 41.71 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 14 78.84- 21.16 14.49 10 69 حي الحصري 7

 1 45.99 145.99 100 98 98 حي الفاروق 8

 15 79.03- 20.97 14.36 27 188 حي القادسية 9

 2 39.67 139.67 95.67 221 231 حي المعلمين 10

 3 34.76 134.76 92.31 120 130 حي المفرق 11

 10 49.82- 50.18 34.38 22 64 حي الصناعي 12

 1 45.99 145.99 100 111 111 حي النصر و الجهاد 13

 1 45.99 145.99 100 158 158 حي الوفاء 14

 1 45.99 145.99 100 143 143 حي الفارس 15

 8 8.32- 91.68 62.80 314 500 حي اليرموك االولى 16

 9 8.56- 91.44 62.63 290 463 حي اليرموك الثانية 17

 13 66.82- 33.18 22.73 10 44 حي جرف الملح 18

 16 86.73- 13.27 9.09 5 55 حي ميسلون 19

 7 3.39- 96.61 66.18 90 136 حي شفته 20

  0 100 68.50 2494 3641 ل العامالمعدو المجموع  
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 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

( % , 9.08 –39.38سبعة احياء سكنية سجلت نسبا منخفضة تراوحت بين ) وقع ضمنه        

, ميسلون ( جرف الملح, الحصري , القادسية العبور,  لتشمل كل من حي ) الصناعي , الحكيم ,

( عن  -49.82( % , وبانحراف معياري )34.38)بنسبه   (10, احتله الحي الصناعي الرتبة )

%(  , وبانحراف معياري 9.09( بنسبة  )16للمدينة , و جاء حي ميسلون بالرتبة ) المعدل العام

ت , وهذه االحياء تقع في اطراف مدينة بعقوبة ولذلك تنخفض فيها نسبة الوحدا( -86.73)

تكثر فيها الحفر و االتربة وعدم وجود االرصفة و االنارة  والسكنية المرتبطة بشبكة الشوارع  

 .  (5, صورة ) وهذا يشير الى اهمال هذه االحياء

 

 نسبة على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع األحياء السكنية بحسب مستويات ( 66) خريطة

  2018 لعامفي مدينة بعقوبة  بدة لمعا الشوارعالوحدات السكنية المرتبطة بشبكة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 ( .72) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن : المصدر              
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 شارع في مدينة بعقوبة ( 5)صورة 

 . 2019/ 3/ 1 بتاريخ الصورة التقطت:  المصدر 

 الخدمات المجتمعية -: ثانيا

جتمعية واحدا   من ابرز النشاطات الحضرية التي تشكل ركيزة اساسية في يعد قطاع الخدمات الم

الحياة الحضرية للسكان للعيش داخل المدينة بشكل نظامي بفعل ما تقدمه للسكان من خدمات 

تحسن نوعية الحياة 
(1)

 وتحقق جودة في الحياة  

 الخدمات الصحية  –أ 

في تحقيق الصحة و الرفاهية لجميع المراكز الصحية دورا مركزيا المستشفيات وتؤدي 

افراد المجتمع و لمختلف االعمار فهي الوسيلة لمعالجة االسباب و المخاطر لسوء الصحة و 

الرفاهة اليوم , فضال عن مواجهة التحديات الناشئة التي تهدد الصحة والرفاهه غدا , وهذه 

يصاب بها افراد المجتمع بل المراكز ليست مسؤولة فقط عن االمراض الموسمية والبسيطة التي 

هناك امراض تهتم بها كأمراض القلب والضغط و السكر وغيرها التي تمثل الخط االول في 

االدارة والمراقبة و تخصص لها عالجات بأسعار مناسبة 
(2)

, وقد تناولت الدراسة الخدمات 

 قسمهااعدد المراكز الصحية وتوزيعها الجغرافي و اوضحت , وقد  2018الصحية لعام 

ض المؤشرات الصحية لبيان مدى عمن خالل بوهنا نقيس  ومساحتها على مستوى المدينة ككل
                                                           

و الصحية و رياض كاظم سلمان الجميلي , كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية ) التعليمية  (1)

 . 26, ص 2006جامعة بغداد ,  ابن رشد,  الترفيهية( في مدينة كربالء, اطروحة دكتوراه )غير منشورة(  ,

 

Conters of disease control and prevention < 2007 < the state of aging and 

healthy in Amrica 2007 , retrieved from 

.  2007http://www.cdc.gov/Aging/pdf/sarah,(2)  

http://www.cdc.gov/Aging/pdf/sarah,2007
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 للجودة ثالث مستويات  فيفي على احياء المدينة و عرضها الجغراو توازن توزيعها مالئمة 

 -:و كما يأتي  هذه المؤشراتحسب 

 نصيب السكان من المراكز الصحية -1

كز الصحية وعدد السكان لكل مركز صحي و قد بلغ يوضح هذا المؤشر عدد المرا

 ( 100/ 1حدد) وزارة التخطيط معيار و ( فرد / مركز صحي ,2213507العام ) المعدل
(1)

 

, وعلى اساس التباين في هذا المعدل من حي سكني ألخر قسمت االحياء الى  مركز صحيفرد / 

 -:للجودة وهي ثالث مستويات 

 

 الجودة( مرتفعةاء المستوى االول ) احي -أ 

( فرد 13420 – 1281بين )معدالتها هذا المستوى خمسة احياء سكنية تراوحت  نضمت         

( ,تمثله كل من احياء ) ميسلون , العبور , السراي , الفاروق , 73/ مركز صحي , جدول )

فرد / مركز صحي( ,بانحراف 1281)( , يتصدرها حي ميسلون بواقع 67) خريطةشفته ( 

( على مستوى المدينة بسبب 1العام للمدينة  وبذلك يحتل الرتبة ) المعدل( عن -94.21عياري )م

 متأخرا   الحي السكني , بينما جاء حي شفته قلة عدد سكانه و وجود ثالثة مراكز صحية منشرة في

( عن -53.99فرد/ مركز صحي( ,بانحراف معياري ) 10184ضمن هذا المستوى بواقع )

, علما ان عدد السكان قريب جدا   من المعيار بينما احياء الفاروق والسراي للمدينة  العام المعدل

 .والعبور سكانها اقل تقريبا  من نصف المعيار  

 (الجودة متوسطة احياء)  الثاني المستوى -ب 

)  احياء من كل ضمنها ومن,  مركز/  فرد( 25560 – 13421) بين الفئة مدى تراوح          

معياري  وبانحراف,  مركز/  فرد(  21320,  14238) بواقع( ,  االولى اليرموك,  ىالمصطف

 .المدينة  على مستوى ( 7,  6)  الرتب منها كل احتل وبذلك ( على التوالي-3.68,  -35.68)

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

 ب المركز الصحي من السكان  فيها نصيضم هذا المستوى االحياء السكنية التي ارتفع             

, لتشمل كل من حي ) التحرير , اليرموك  صحي فرد / مركز( 37700 –25561بين )ليكون 

( 70.31,   47.70)( فرد / مركز , وبانحراف معياري  37699,  32694بواقع ),  الثانية(

  عدد سكان فاق ينة , إذ ( على مستوى المد 9,  8على التوالي , وبذلك احتلت كل منها الرتب ) 

 .ثالثة مرات بأكثر من  المعياركل منهما 

كما ظهرت االحياء السكنية التي انعدم وجود المراكز الصحية فيها كأحياء )الصمود , الحكيم , 

 الحصري , القادسية , المعلمين , المفرق , الصناعي , النصر والجهاد , الوفاء , الفارس ,

االشارة ان اعداد سكان يعض االحياء يؤهلها إلنشاء مركز صحي إذ  جرف الملح ( , والبد من

كما في احياء الوفاء والمفرق , المعلمين , القادسية , واالحياء الباقية قريبة المعيارانهم اكثر من 

من المعيار او اكثر من نصفه تقريبا ولعل ذلك يرتبط بقربها من المراكز الصحية في االحياء 

يراجعه  وككل  المحافظةد مستشفى رئيسي كبير في الحي خدمته على مستوى المجاورة أو يوج

المركز  فان الحالتين ايضا كما هو الحال بالنسبة لحي الوفاء , وفي كال اءحياالتلك سكان 

الصحي الذي يخصص للحي السكني افضل من مراجعه مركز صحي واحد من قبل سكان 

 لرئيسي الموجود في الحي من قبل سكان الحي االحياء المجاورة او مراجعه المستشفى ا
                                                           

(1)
 . 2010وزارة الصحة , دليل مراكز الرعاية الصحية االولية ,  
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 بير وتقل جودة الخدمةمستشفى الكواالحياء االخرى يسبب تزاحم السكان على المركز او ال 

 

الحياة على وفق مؤشر نصيب السكان من المراكز الصحية  جودةتوزيع مستويات ( 73) جدول

 2018بحسب احياء مدينة بعقوبة 

 

دائرة صحة محافظة ديالى , قسم سياسات باالعتماد على وزارة الصحة , الباحثة  اعدادمن  -المصدر : 

 .2018ام , لعالتخطيط  , بيانات غير منشورة 

  

 ت

 عدد السكان اسم الحي

عدد 

المراكز 

 الصحية

فرد / 

مركز 

 صحي

النسبة الى 

 المعدل

 العام

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 6 35.68- 64.32 14238 1 14238 حي المصطفى 1

 8 47.70 147.70 32694 2 65387 حي التحرير 2

 3 78.00- 22.00 4870 1 4870 حي السراي 3

 10 100- 0 0 0 5202 حي الصمود 4

 2 80.25- 19.75 4371 1 4371 حي العبور 5

 10 100- 0 0 0 2998 حي الحكيم 6

 10 100- 0 0 0 4951 حي الحصري 7

 4 69.79- 30.21 6688 1 6688 حي الفاروق 8

 10 100- 0 0 0 13329 حي القادسية 9

 10 100- 0 0 0 19784 حي المعلمين 10

 10 100- 0 0 0 11708 حي المفرق 11

 10 100- 0 0 0 5831 حي الصناعي 12

 10 100- 0 0 0 7724 حي النصر و الجهاد 13

 10 100- 0 0 0 13887 حي الوفاء 14

 10 100- 0 0 0 6887 حي الفارس 15

 7 3.68- 96.32 21320 2 42639 حي اليرموك االولى 16

 9 70.31 170.31 37699 1 37699 حي اليرموك الثانية 17

 10 100- 0 0 0 5536 حي جرف الملح 18

 1 94.21- 5.79 1281 3 3843 حي ميسلون 19

 5 53.99- 46.01 10184 1 10184 حي شفته 20

  0 100 22135 13 287756 المجموع والمعدل العام 
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نصيب السكان من المراكز  على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 67) خريطة

 2018 لعامالصحية بحسب احياء مدينة بعقوبة 

 

 ( .73) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من 

 نصيب السكان من االطباء - 2

د السكان المستفيدين من خدماتهم , وقد وضع هذا المؤشر ليقارن بين عدد االطباء وعد      

نسمة / ( 3/10000)  وزارة التخطيط معيار, وحدد  طبيب/ نسمة( 11068العام ) المعدلبلغ 

ثالث مستويات ياء الى العام من حي سكني ألخر و بذلك قسمت االح المعدل, وتباين طبيب

 -للجودة :

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ 

( , 74, جدول )نسمة / طبيب( 12962 – 594بين ) نسمة / طبيبتراوح مؤشر           

 خريطةومتضمنا كل من احياء ) ميسلون , العبور, الفاروق , المصطفى , السراي , شفته( 

( عن -95.04( ,بانحراف معياري )نسمة / طبيب 594( , يتصدرها حي ميسلون بواقع )68)

 متأخرا  ( على مستوى المدينة, بينما جاء حي شفته 1الرتبة ) وبذلك يحتلالعام للمدينة  المعدل
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 المعدل( عن -53.99( ,بانحراف معياري )نسمة / طبيب 5092ضمن هذا المستوى بواقع )

 العام للمدينة .

 ى الثاني ) احياء متوسطة الجودة(المستو -ب 

نسمة / ( 25331 – 12963بين )هذا المستوى سجلت معدالت تراوحت حياء ان ا 

(  21320,  13077, ومتضمنا  كل من احياء ) التحرير, اليرموك االولى ( , بواقع )طبيب 

كل منها الرتب )  احتل( على التوالي , 92.62,  - 18.15, وبانحراف معياري )نسمة / طبيب

  على مستوى المدينة.على التوالي  (  8,  7

 بحسب االطباء السكان نصيب مؤشر وفق على الحياة جودة مستويات توزيع( 74) جدول

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء

 

محافظة ديالى , قسم سياسات دائرة صحة باالعتماد على وزارة الصحة , الباحثة  اعدادمن  -المصدر :

 . 2018 لعام, التخطيط  , بيانات غير منشورة

 

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة ( -ت 

هذا المستوى االحياء السكنية التي ارتفع فيها نصيب الطبيب من السكان   نضمت           

, بواقع فقط  انية(, لتشمل حي )اليرموك الثنسمة / طبيب( 37700 –25332تراوح بين )لي

 ت

 اسم الحي

عدد 

 السكان

عدد 

 فرد / طبيب االطباء

النسبة الى 

 المعدل

نحراف اال

 الرتبة المعياري

 4 57.12- 42.88 4746 3 14238 حي المصطفى 1

 7 18.15 118.15 13077 5 65387 حي التحرير 2

 5 56.00- 44.00 4870 1 4870 حي السراي 3

 10 100- 0 0 0 5202 حي الصمود 4

 2 80.25- 19.75 2186 2 4371 حي العبور 5

 10 100- 0 0 0 2998 حي الحكيم 6

 10 100- 0 0 0 4951 ي الحصريح 7

 3 79.86- 20.14 2229 3 6688 حي الفاروق 8

 10 100- 0 0 0 13329 حي القادسية 9

 10 100- 0 0 0 19784 حي المعلمين 10

 10 100- 0 0 0 11708 حي المفرق 11

 10 100- 0 0 0 5831 حي الصناعي 12

 10 100- 0 0 0 7724 حي النصر و الجهاد 13

 10 100- 0 0 0 13887 الوفاءحي  14

 10 100- 0 0 0 6887 حي الفارس 15

 8 92.62 192.62 21320 2 42639 حي اليرموك االولى 16

 9 240.61 340.61 37699 1 37699 حي اليرموك الثانية 17

 10 100- 0 0 0 5536 حي جرف الملح 18

 1 95.04- 4.96 549 7 3843 حي ميسلون 19

 6 53.99- 46.01 5092 2 10184 حي شفته 20

  0 100 11068 26 287756 المجموع والمعدل العام 
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كما ظهرت االحياء السكنية التي , . (240.61, وبانحراف معياري ) نسمة / طبيب(  37699)

أحياء )الصمود , الحكيم , الحصري , القادسية , المعلمين , متمثلة بمراكز صحية  ال توجد فيها

وجود المراكز  دمان عالمفرق , الصناعي , النصر والجهاد , الوفاء , الفارس , جرف الملح(, 

 عدم شمول سكانها بخدمة المراكز الصحية , إنما هؤالء السكان ذلك ال يعنيفيها  لصحيةا

 يشير ذلك الى ضعف اعتماد المعايير في مشمولين بخدمة المراكز المجاورة لتلك االحياء مما 

 توزيع المراكز الصحية بين احياء المدينة .   والتخطيط 

نصيب السكان االطباء بحسب  على وفق مؤشرالحياة  جودةيات توزيع مستو (68) خريطة

  2018 لعاماحياء مدينة بعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 74) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول من:  المصدر        

 نصيب السكان من اطباء االسنان – 3

حدد , واسنان  نسمة / طبيب( 143873)لهذا المؤشر العام  المعدل بلغ

, وتباين بين االحياء السكنية مما استدعى تصنيف االحياء الى نسمة / طبيب( 1/10000)المعيار

  -ثالث مستويات للجودة :
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 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ

( 7683 – 641اسنان ضمن هذا المستوى ليتراوح بين ) نسمة / طبيبانخفض معدل        

( , ومتضمنا اربعة احياء سكنية ) ميسلون , المصطفى, شفته, 75)اسنان , جدول  نسمة / طبيب

 نسمة / طبيب 641( , جاء حي ميسلون متصدرا احياء المدينة بواقع )69) خريطةالفاروق ( 

, بينما (1العام للمدينة  وبذلك يحتل الرتبة ) المعدل( عن -95.55اسنان( ,بانحراف معياري )

اسنان(  نسمة / طبيب 6688ى مستوى المدينة بواقع )( عل4) الرتبة الفاروق حي تبوءا

 .وجميعها دون المعيار العراقي المحلي  (-53.52,بانحراف معياري )

 االسنان اطباء من السكان نصيب مؤشر وفق على الحياة جودة مستويات توزيع( 75)  جدول

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب

 
 سياسات قسم,  ديالى محافظة صحة دائرة,  الصحة وزارة على باالعتماد الباحثة اعداد من -: المصدر

 2018 لعام, منشورة غير بيانات,   التخطيط

 

 (ةالجود متوسطة احياء)  الثاني المستوى -ب 

, اسنان نسمة / طبيب( 14726 – 7684) بين الممتدة الفئة المستوى هذا تضمن          

 وبانحراف, اسنان نسمة / طبيب( 8528) بواقع,  فقط االولى اليرموك حي ومتضمنا

 ت
 عدد السكان اسم الحي

*عدد اطباء 

 السنانا

 

/ طبيب نسمه  

النسبة الى 

 المعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 2 67.01- 32.99 4746 3 14238 حي المصطفى 1

 6 51.49 151.49 21796 3 65387 حي التحرير 2

 10 100- 0 0 0 4870 حي السراي 3

 10 100- 0 0 0 5202 حي الصمود 4

 10 100- 0 0 0 4371 حي العبور 5

 10 100- 0 0 0 2998 حي الحكيم 6

 10 100- 0 0 0 4951 حي الحصري 7

 4 53.52- 46.48 6688 1 6688 حي الفاروق 8

 10 100- 0 0 0 13329 حي القادسية 9

 10 100- 0 0 0 19784 حي المعلمين 10

 10 100- 0 0 0 11708 حي المفرق 11

 10 100- 0 0 0 5831 حي الصناعي 12

 10 100- 0 0 0 7724 حي النصر و الجهاد 13

 10 100- 0 0 0 13887 حي الوفاء 14

 10 100- 0 0 0 6887 حي الفارس 15

 5 40.73- 59.27 8528 5 42639 حي اليرموك االولى 16

 10 100- 0 0 0 37699 حي اليرموك الثانية 17

 10 100- 0 0 0 5536 حي جرف الملح 18

 1 95.55- 4.45 641 6 3843 حي ميسلون 19

 3 64.61- 35.39 5092 2 10184 حي شفته 20

  0 100 14388 20 287756 المجموع والمعدل العام 
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في المعيارالحي اقل من سكان ( علما ان 5الرتبة ) ضمن, وبذلك ليكون ( - 40.73)معياري

 العراق .

 (  الجودة منخفضة احياء)  الثالث المستوى - ت

 لتشمل,  اسنان طبيب/  نسمة( 21769 –14727) بين المستوى هذا في المعدل سجل

( , 51.49) معياري وبانحراف,  اسنان طبيب/  نسمة(  21796) بواقع فقط التحرير حي

 االسنان باءطال وجود ال التي السكنية االحياء المستوى هذا ضم كما(,  6)  الرتبة احتلت وبذلك

 هامراكزفي  االسنان اطباء باونيت(  الثانية اليرموك,  العبور,  السراي)   كأحياء مراكزها في

,  الحكيم,  الصمود) وتمثلها صحية مراكزلم تنشأ فيها  التي االحياء اما,  الحاجة لسد الصحية

,  الوفاء,  لفارسا,  والجهاد النصر,  الصناعي,  المفرق,  المعلمين,  القادسية,  الحصري

 . االسنان اطباء خدمة في عجزا المدينة احياء من% 70 نسبة يشكل ما وهذا( ,  الملح جرف

نصيب السكان من اطباء االسنان  على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 69) خريطة

  2018 لعامبحسب احياء مدينة بعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( 75) ثة باالعتماد على بيانات جدولعمل الباحمن :المصدر        
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 نصيب السكان من الصيادلة – 4

 1)المعيار( نسمة لكل صيدلي في مدينة بعقوبة , وحدد 13080بلغ المعدل العام )   

 -:للجودة ثالث مستويات تباين المعدل بين االحياء السكنية تم تبويبها الى ونسمة ( , 20000\

 الجودة( تفعةمرالمستوى االول ) احياء  -أ 

بضضين  ةفئضضللالمسضضتوى هضضذا فضضي احيضضاء  طبيضضب صضضيدالني / نسضضمة لمؤشضضر العضضام انخفضضض المعضضدل       

مثله احياء ) ميسلون, ت( , 76, جدول ) في المراكز الصحية ي( نسمة لكل صيدل4870 – 480)

,  2186,  480صضضيب الصضضيدلي مضضن سضضكانها )ن( , بلضضغ معضضدل 70) خريطضضةالعبضضور, السضضراي ( 

العام للمدينة , وبضذلك  المعدل( عن -62.77,  -83.29,  -96.33( ,بانحراف معياري )4870

مضضن  حتضضواء مراكزهضضا الصضضحية علضضى اعضضدادال ( علضضى مسضضتوى المدينضضة ,3,  2,  1احتلضضت الرتضضب )

 . تفوق المعيار و قلة عدد سكانهاالصيادلة 

 الصيادلة من السكان نصيب مؤشر وفق على الحياة جودة مستويات توزيع( 76) جدول 

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب

 سياسات قسم,  ديالى ظةمحاف صحة دائرة,  الصحة وزارة على باالعتماد الباحثة اعداد من -: المصدر 

 2018 لعام, منشورة غير بيانات,   التخطيط

 

 ت

 اسم الحي

عدد 

 السكان

عدد  

 الصيادلة

نسمة / 

 صيدلي

 ةالنسب

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 5 45.57- 54.43 7119 2 14238 حي المصطفى 1

 8 149.95 249.95 32694 2 65387 حي التحرير 2

 3 62.77- 37.23 4870 1 4870 حي السراي 3

 10 100- 0 0  5202 حي الصمود 4

 2 83.29- 16.71 2186 2 4371 حي العبور 5

 10 100- 0 0  2998 حي الحكيم 6

 10 100- 0 0  4951 حي الحصري 7

 4 48.87- 51.13 6688 1 6688 حي الفاروق 8

 10 100- 0 0 0 13329 حي القادسية 9

 10 100- 0 0 0 19784 حي المعلمين 10

 10 100- 0 0 0 11708 حي المفرق 11

 10 100- 0 0 0 5831 الصناعي حي 12

 10 100- 0 0 0 7724 حي النصر و الجهاد 13

 10 100- 0 0 0 13887 حي الوفاء 14

 10 100- 0 0 0 6887 حي الفارس 15

 7 18.50- 81.50 10660 4 42639 حي اليرموك االولى 16

 9 188.22 288.22 37699 1 37699 حي اليرموك الثانية 17

 10 100- 0 0  5536 حي جرف الملح 18

 1 96.33- 3.67 480 8 3843 حي ميسلون 19

 6 22.14- 77.86 10184 1 10184 حي شفته 20

  0 100 13080 22 287756 المجموع والمعدل العام 
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 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب 

( نسضمة لكضل صضيدلي , 10660 – 4871اربعة احياء سكنية تضراوح المعضدل بضين ) تشغله

,  6688ومتضضضمنا كضضل مضضن احيضضاء ) الفضضاروق , المصضضطفى , شضضفته , اليرمضضوك االولضضى  ( بواقضضع )

 , -45.57,  - 48.87( نسمة لكل صضيدلي, وبضانحراف معيضاري )10660,  10184,  7119

( علضضى مسضضتوى  7,  6,  5,  4ليكضضون محضضتال كضضل مضضن  الرتضضب ) (  , وبضضذلك -18.50,  -22.14

 . العراقي المعيارنصف  تزيد عنالمستوى االول والثاني  احياء المدينة , وبذلك فان

 ياء منخفضة الجودة ( المستوى الثالث ) اح -ت

( نسضمة لكضل 37699 –10661) الفئضة لتقضع ضضمن ارتفع المعدل في احياء هذا المسضتوى

(   37699,  32694بواقع )( اليرموك الثانية  ) التحرير , ( , متضمنا حي76, جدول ) صيدلي

وتنضدر  ضضمن  (9, 8و قد شغل الحيين الرتب ) ( ,188.22,  149.95وبانحراف معياري ), 

وجضضود المراكضضز الصضضحية فيهضضا  كأحيضضاء  االحضضدى عشضضر الباقيضضة الخاليضضة مضضنالمسضضتوى االحيضضاء  ذاهضض

)الصضضمود , الحكضضيم , الحصضضري , القادسضضية , المعلمضضين , المفضضرق , الصضضناعي , النصضضر والجهضضاد , 

العضام للمدينضة لكضل  المعضدل( عضن -100الفارس , الوفاء , جرف الملضح ( , وقضد انحرفضت معياريضا )

علمضا ان هنضاك ,  االحياء المجضاورة الصحية في  مراكزال من قبل الخدمة تقدم للسكان علماا ,  منه

 . من السكان بالحجم الذي يتطلب انشاء مركز صحي ياء مثل المعلمين و المفرق فيها اح

نصيب السكان من الصيادلة  على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 70) خريطة

  2018 لعامبعقوبة  ب احياء مدينةبحس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .76) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول من المصدر           
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 نصيب السكان من ذوي المهن الصحية – 5 

من ذوي المهن الصحية في  موظف( نسمة لكل 1683) لهذا المؤشر سجل المعدل العام         

نسمة ( , 10000من ذوي المهن الصحية / موظف 2)  العراقي مدينة بعقوبة, وحدد المعيار

 -: االتية ثالثالمستويات ال المعدالت لألحياء بالشكل الذي يمكن حصرها في توتباين

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ 

موظف ( نسمة لكل 1351 – 142تضمن  ستة احياء سكنية  ليتراوح مدى فئتها بين )        

,  ) ميسلون, العبور, السراي , الفاروق , شفته حياءلأل( , 77, جدول ) صحيةمن ذوي المهن ال

 142احياء المدينة بواقع ) الصدارة على حي ميسلون  احتل( , 71) خريطة( اليرموك االولى 

العام  المعدل( عن - 91.56( ,بانحراف معياري )موظف من ذوي المهن الصحيةنسمة لكل 

نسمة لكل  1332بواقع ) ( 6) الرتبة اليرموك االولىحي  احتل, بينما  (1الرتبة ) شاغالللمدينة  

االولى  حي اليرموكعلما   ان , ( -20.85( ,بانحراف معياري )موظف من ذوي المهن الصحية

 .من هذا الصنف من الموظفين المعيار فيها من السكان ما يزيد على ثالث اضعاف 

على وفق مؤشر نصيب السكان من ذوي المهن الحياة  جودةتوزيع مستويات ( 77)  جدول

 2018الصحية بحسب احياء مدينة بعقوبة لعام 

 سياسات قسم,  ديالى محافظة صحة دائرة,  الصحة رةوزا على باالعتماد الباحثة اعداد من -: المصدر 

 2018 لعام, منشورة غير بيانات,   التخطيط

 ت

 اسم الحي

عدد 

 السكان

ذوي المهن 

1فرد /  الصحية  

ة النسب

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 8 20.86 120.86 2034 7 14238 حي المصطفى 1

 7 4.99 104.99 1767 37 65387 حي التحرير 2

 3 73.73- 26.26 442 11 4870 لسرايحي ا 3

 10 100- 0 0 0 5202 حي الصمود 4

 2 87.04- 12.95 218 20 4371 حي العبور 5

 10 100- 0 0 0 2998 حي الحكيم 6

 10 100- 0 0 0 4951 حي الحصري 7

 4 73.55- 26.44 445 15 6688 حي الفاروق 8

 10 100- 0 0 0 13329 حي القادسية 9

 10 100- 0 0 0 19784 لمينحي المع 10

 10 100- 0 0 0 11708 حي المفرق 11

 10 100- 0 0 0 5831 حي الصناعي 12

 10 100- 0 0 0 7724 حي النصر و الجهاد 13

 10 100- 0 0 0 13887 حي الوفاء 14

 8 100- 0 0 0 6887 حي الفارس 15

 6 20.85- 79.14 1332 32 42639 حي اليرموك االولى 16

 9 123.94 223.94 3769 10 37699 ي اليرموك الثانيةح 17

 10 100- 0 0  5536 حي جرف الملح 18

 1 91.56- 8.43 142 27 3843 حي ميسلون 19

 5 49.61- 50.38 848 12 10184 حي شفته 20

  0 100 1683 171 287756 المجموع والمعدل العام 
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 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة(  -ب 

,  موظف من ذوي المهن الصحية( نسمة لكل 2561 – 1352تراوح المعدل بين )

موظف من ( نسمة لكل 2034,  1767المصطفى ( بواقع ) ومتضمنا كل من احياء ) التحرير,

 7(  , وبذلك محتال كل من  الرتب ) 20.86,  4.99, وبانحراف معياري )ذوي المهن الصحية

ليكون فيها من السكان الذين يعانون من ضعف خدمة هؤالء الموظفين ( على مستوى المدينة  8, 

 .بسبب نقص اعدادهم في تلك المراكز 

 دة ( المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجو -ت

( نسمة لكل 3771 –2562ضم هذا المستوى اثنى عشر حيا سكنيا تراوح المعدل بين )

( , وبانحراف  3769, متضمنا حي اليرموك الثانية بواقع ) موظف من ذوي المهن الصحية

اما االحياء السكنية التي ينعدم وجود المراكز  ,عن المعدل العام للمدينة ( 123.94معياري )

)الصمود , الحكيم , الحصري , القادسية , المعلمين , المفرق , الصناعي , النصر الصحية فيها  

( مما يشير الى ضعف -100والجهاد , الفارس , الوفاء , جرف الملح ( , انحرفت معياريا )

 .  لمدينة % من مجموع سكان احياء ا 60الخدمة المقدمة من ذوي المهن الصحية لسكان نحو 

نصيب السكان من ذوي المهن  على وفق مؤشرالحياة  جودةستويات توزيع م (71) خريطة

 2018 لعامب احياء مدينة بعقوبة الصحية بحس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .77) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن :المصدر 
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 نصيب السكان من ذوي المهن التمريضية – 6

لكل فرد من ذوي المهن التمريضية في مدينة  ( نسمة1073المعدل العام لهذا المؤشر) بلغ        

نسمة ( , وتباين بين  250/  موظف من ذوي المهن الصحية 1بعقوبة, وحدد المعيار المحلي) 

 -:ثالث مستويات االحياء السكنية وعلى اساس التباين قسمت الجودة الى 

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ 

فرد من ذوي المهن  /( نسمة 823 – 107ذي مداه  تراوح بين )تضمن هذا المستوى ال       

ميسلون, السراي , الفاروق ,  )العبور, هي(,78التمريضية , متضمنا ستة احياء سكنية جدول )

 107بواقع ) الصدارة على  احياء المدينة العبور( , احتل حي 72) خريطةشفته , المصطفى ( , 

العام  المعدل( عن -90.04( ,بانحراف معياري )يضيةموظف من ذوي المهن التمرنسمة لكل 

نسمة لكل  712بواقع ) (6الرتبة )المصطفى , بينما احتل حي  (1للمدينة  وبذلك يحتل الرتبة )

 . ( -33.71( ,بانحراف معياري )موظف من ذوي المهن التمريضية

 المهن ذوي من السكان نصيب مؤشر وفق على الحياة جودة مستويات توزيع( 78) جدول 

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب التمريضية

 سياسات قسم,  ديالى محافظة ةصح دائرة,  الصحة وزارة على باالعتماد الباحثة اعداد من -: المصدر

 2018 لعام, منشورة غير بيانات,   التخطيط

 ت

 عدد السكان اسم الحي

ذوي المهن 

1فرد /  التمريضية  

 ةالنسب

 للمعدل

نحراف عن اال

 الترتيب المعدل

 6 33.71- 66.29 712 20 14238 حي المصطفى 1

 9 109.96 209.96 2255 29 65387 حي التحرير 2

 3 81.84- 18.15 195 25 4870 حي السراي 3

 10 100- 0 0 0 5202 حي الصمود 4

 1 95.14- 40.85 107 41 4371 حي العبور 5

 10 100- 0 0 0 2998 حي الحكيم 6

 10 100- 0 0 0 4951 حي الحصري 7

 4 78.53- 21.50 231 29 6688 حي الفاروق 8

 10 100- 0 0 0 13329 حي القادسية 9

 10 100- 0 0 0 19784 حي المعلمين 10

 10 100- 0 0 0 11708 حي المفرق 11

 10 100- 0 0 0 5831 حي الصناعي 12

 10 100- 0 0 0 7724 حي النصر و الجهاد 13

 10 100- 0 0 0 13887 حي الوفاء 14

 10 100- 0 0 0 6887 حي الفارس 15

 7 13.69- 86.31 927 46 42639 حي اليرموك االولى 16

 8 46.27 146.27 1571 24 37699 حي اليرموك الثانية 17

 10 100- 0 0 0 5536 حي جرف الملح 18

 2 89.19- 10.80 116 33 3843 حي ميسلون 19

 5 54.84- 45.15 485 21 10184 حي شفته 20

  0 100 1074 268 287756 المجموع والمعدل العام 
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 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب 

 موظف من ذوي المهن التمريضية( نسمة لكل 1540 – 824بين )فيها تراوح المعدل        

لمهن موظف من ذوي ا( نسمة لكل 927بواقع ) فقطحي اليرموك االولى  ضم, وبذلك 

( على مستوى 7)  ة(  , وبذلك ليكون محتال  الرتب-13.69, وبانحراف معياري )التمريضية

 . المدينة

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة (  -ت 

( نسمة لكل 2257 –1541بين ) معدلهاعشر حيا سكنيا تراوح  ثالثةضم هذا المستوى         

 1571بواقع ) و حي التحرير ا حي اليرموك الثانية, متضمن موظف من ذوي المهن التمريضية

االحياء السكنية التي ينعدم  وتظهركما , ( 109.96 – 46.27( , وبانحراف معياري ) 2255 -

وجود المراكز الصحية فيها  كأحياء )الصمود , الحكيم , الحصري , القادسية , المعلمين , 

, جرف الملح ( , و انحرفت معياريا لفارس , االمفرق , الصناعي , النصر والجهاد, الوفاء 

% من 55( حي سكني اي ما نسبته 11وبذلك فأن )العام للمدينة لكل منها ,  المعدل( عن -100)

 .لمجاورة لهاالمراكز الصحية في االحياء ا يتلقى سكانها هذه الخدمة منمجموع احياء المدينة 

 

نصيب السكان من ذوي المهن  مؤشر على وفقالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 72) خريطة

 2018 لعامب احياء مدينة بعقوبة التمريضية بحس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .78) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن :المصدر 
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 الخدمات التعليمية  –ب 

أن مهنة التعليم من اصعب و اهم المهن في حياة الشعوب لما تحتاجه من جهد من قبل   

لعديد لدولة و المعلم لنجحاها الذي يعكس مدى تقدم الدولة وبناء مجتمعها بشكل سليم  وااالسرة وا

بفضل اهتمامها بالتعليم بعدما ادركن اهمية التعليم في بناء  من شعوب العالم التي تطورت

وبالتالي تعود ثمارها على افراد المجتمع فتتطور  المجتمع والدولة بكافة مفاصلها ومؤسساتها

اهتمامها بالتعليم وتحقيق جودة في حياه افرادها بفضل 
(1 )

, ويبدأ سلسلة التعليم في حياة الفرد من  

مرحلة رياض االطفال ثم االبتدائي , المتوسط , الثانوي وصوال الى التعليم العالي وقد اعتمدت 

 -: كاالتيكمؤشرات عن جودة حياة االفراد في المدينة وسنعرضها 

 الطفالمرحلة رياض ا  –اوال

ان وجود هذه المؤسسات التعليمية يلعب دورا كبيرا في جودة حياة االفراد , إذ بالنسبة          

لألطفال تقوم بتنمية مهاراتهم الفكرية وتهيئتهم للمراحل التعليمية الالحقة وبالنسبة للوالدين فأن 

يبعث فيهم  عدادلهم في االايداع اطفالهم في هذه المؤسسات التعليمية طيلة اوقات الدوام و انشغا

الشعور باألمان و االطمئنان على اطفالهم , ومن هنا يتضح دورها في جودة حياه االفراد , 

 وقد بلغ عدد رياض االطفال في مدينة  5 - 2وتشمل هذه المرحلة التعليمية االطفال من عمر 

 -ي :هوحدد مديات الجودة  وهو الذي بصدد دراسته اليوم( 5)بعقوبة 

 طفل / روضة مؤشر -1

 المعيارطفل / روضة ( ,بينما  313العام لعدد االطفال في الروضة الواحدة ) المعدلبلغ         

طفل / روضة(  180حدد )
(2)

ذلك قسمت الى  على وفقبين احياء المدينة و  المعدل, وتباين هذا  

 -وهي :ثالث مستويات 

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ

( , 79( طفل / روضة, جدول )231 – 109وح مدى الفئه لهذا المستوى بين )ترا 

( , بلغ عدد االطفال في الروضة لكل منها 73) خريطةومتضمنا كل من )السراي , الفارس ( 

 المعدل( عن -28.12,  -65.17, وبانحراف معياري بلغت درجته )طفال    ( 225,  109)

زاد وبذلك فان حي السراي دون المعيار بينما الفارس  ( ,2,  1) و احتال الرتبتين العام للمدينة ,

   .طفل و طفلة( 45بواقع ) عن المعيار

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب

حي  و دخل ضمن الفئة  ( 354 – 232تمتد الفئة التي تمثل هذا المستوى من االحياء بين )     

 المعدل( عن 2.55ة , وبانحراف معياري بلغت درجته)( طفل / روض321الفاروق فقط بواقع )

( طفل 141أنه يفوق المعيار بواقع )  , ( على مستوى المدينة3العام للمدينة وبذلك احتل الرتبة )

 و طفلة .

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة( -ت

/ روضضة ,  ( طفضل477 – 355) التضي معضدالتها امتضدت بضينهضذا المسضتوى االحيضاء  شغل      

( طفل 477) االولى( طفل / روضة , وحي اليرموك 437في كل من حي التحرير بواقع )تمثلت 

                                                           

( عماد جاسم حسن , دور التعلييم فيي بنياء الدولية والمجتميع ...التجربية اليابانيية أنموذجيا   , مجلية الميؤتمر 1)

 . 3, ص 2018تكار والتميز في دبي , اكتوبر , العالمي الرابع للريادة واالب

وزارة التخطيط , الجهياز المركيزي لالحصياء , معيايير االسيكان الحضيري المعايير التعليمية باالعتماد على  (2)

 . 2019والريفي 
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( لكضل منهضا علضى التضوالي , 52.39, 39.62/ روضة , مسجلة درجات انحراف معيارية بلغضت )

 ( حي سضكني15رياض االطفال والبالغ عددها ) فيها  دوجال يونشير الى ان االحياء السكنية التي 

متمثلة بكل من حي )المصطفى , الصمود ,العبضور , الحكضيم , الحصضري , القادسضية , المعلمضين , 

الثانية , جرف الملح , ميسضلون , شضفته (  النصر والجهاد, الوفاء , اليرموكالمفرق , الصناعي , 

ر ويعد ذلك مؤشرا  على انخفاض جودة الحياة فهي صحراوات تعليمية في هذا المسضتوى مضن العمض

 , وبذلك يسجلون االطفال في الرياض االهلية التي نشكل عبء مادي اضافي على األسرة 

( بحسب مدينة ) طفل / روضة على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات  (79)  جدول 

 2018 لعامبعقوبة 

 

, قسم التخطيط , شعبة اإلحصاء , بيانات غير مديرية تربية ديالى الباحثة باالعتماد على  اعدادالمصدر من  

 . 2018منشورة لعام 

 

 

 

 

 ت

 اسم الحي

عدد 

 ض الريا

عدد االطفال 

 في الروضة

طفل / 

 روضه

 ةالنسب

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة ياريالمع

 6 100- 0 0 0 0 حي المصطفى 1

 4 39.62 139.62 437 437 1 حي التحرير 2

 1 65.17- 34.82 109 109 1 حي السراي 3

 6 100- 0 0 0 0 حي الصمود 4

 6 100- 0 0 0 0 حي العبور 5

 6 100- 0 0 0 0 حي الحكيم 6

 6 100- 0 0 0 0 حي الحصري 7

 3 2.55 102.55 321 321 1 حي الفاروق 8

 6 100- 0 0 0 0 حي القادسية 9

 6 100- 0 0 0 0 حي المعلمين 10

 6 100- 0 0 0 0 حي المفرق 11

 6 100- 0 0 0 0 حي الصناعي 12

 6 100- 0 0 0 0 حي النصر و الجهاد 13

 6 100- 0 0 0 0 حي الوفاء 14

 2 28.12- 71.88 225 225 1 حي الفارس 15

 5 52.39 152.39 477 477 1 لىحي اليرموك االو 16

 6 100- 0 0 0 0 حي اليرموك الثانية 17

 6 100- 0 0 0 0 حي جرف الملح 18

 6 100- 0 0 0 0 حي ميسلون 19

 6 100- 0 0 0 0 حي شفته 20

  0 100 313 1569 5 المجموع والمعدل العام 



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

206 
 

( بحسب مدينة  ) طفل / روضةعلى وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 73)  خريطة

 2018 لعامبعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .79) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من        

 طفل / شعبة -2

( طفل في 30حدد )المعيارطفل / شعبة ( ,و 71الشعب ) فيالعام لعدد االطفال  المعدلبلغ         

بحسب بين احياء المدينة و مما يمكن تقسيم مستويات الجودة  المعدلالشعبة الواحدة , وتباين هذا 

 -وهي :ثالث مستويات المؤشر الى  هذا

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ

 / شعبة( طفل 54 – 27ضمن هذا المستوى االحياء التي تراوح معدل عدد االطفال بين )يت      

, اتضح ان حي السراي فقط يدخل ضمن هذا  ( , و من تحليل بيانات الجدول80جدول ),

 المعدل( عن -61.98( طفل / شعبة , وبانحراف معياري بلغت درجته )27, بواقع ) المستوى

 .(74) خريطة ( على مستوى المدينة ,1رتب )الالعام للمدينة , محتله 
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 () احياء متوسطة الجودة الثانيالمستوى  -ب

 - 55يضم هذا المستوى االحياء التي يتراوح معدل االطفال / شعبة في رياضها بين )

( , 64,  56( طفل / شعبة , ليشمل بذلك كل من حي ) الفارس , الفاروق ( بواقع )82

( 3,  2)  الرتب( عن المعدل العام للمدينة وبذلك احتال-9.86,  -19.13وبانحراف معياري )

المعيار مما ينعكس سلبا على جودة الخدمة بواقع و هذا يشكل زيادة على على مستوى المدينة, 

 الفاروق . طفل لروضة(  34الفارس و ) طفل لروضة (  26)

بحسب احياء مدينة  وفق مؤشر )طفل / شعبة ( ياة علىالح جودةتوزيع مستويات  (80) جدول

  2018بعقوبة لعام 

الباحثة باالعتماد على مديرية تربية ديالى , قسم التخطيط , شعبة اإلحصاء , بيانات غير  اعدادالمصدر من 

 . 2018منشورة لعام 

 

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة(  -ت

( 110 – 83تراوح بين )لي الشعبةيها عدد االطفال في ارتفع فالتي  هذا المستوى االحياء مثل

,  ( طفل / شعبة109,  95بواقع )االولى  , التحرير   اليرموك طفل / شعبة , في كل من حي

ويشير ذلك الى انخفاض كفاءه  ( لكل منها على التوالي53.52,  33.80) معياريا تفانحرو

ك االولى والتحرير وذلك بسبب اكتظاظ االطفال الخدمة التعليمية لهذه المرحلة في احياء اليرمو

 ت

 اسم الحي

عدد  

 الشعب

عدد االطفال 

 في الشعبة

طفل / 

 روضه

 ةسبالن

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 6 100- 0 0 0 0 حي المصطفى 1

 5 53.52 153.52 109 437 4 حي التحرير 2

 1 61.98- 38.02 27 109 4 حي السراي 3

 6 100- 0 0 0 0 حي الصمود 4

 6 100- 0 0 0 0 حي العبور 5

 6 100- 0 0 0 0 حي الحكيم 6

 6 100- 0 0 0 0 حي الحصري 7

 3 9.86- 90.14 64 321 5 حي الفاروق 8

 6 100- 0 0 0 0 حي القادسية 9

 6 100- 0 0 0 0 حي المعلمين 10

 6 100- 0 0 0 0 حي المفرق 11

 6 100- 0 0 0 0 حي الصناعي 12

 6 100- 0 0 0 0 حي النصر و الجهاد 13

 6 100- 0 0 0 0 حي الوفاء 14

 2 19.13- 80.87 56 225 4 حي الفارس 15

 4 33.80 133.80 95 477 5 حي اليرموك االولى 16

 6 100- 0 0 0 0 حي اليرموك الثانية 17

 6 100- 0 0 0 0 حي جرف الملح 18

 6 100- 0 0 0 0 حي ميسلون 19

 6 100- 0 0 0 0 حي شفته 20

  0 100 71 1569 22 المجموع والمعدل العام 
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رياض االطفال فيها  متمثلة بكل لد ووجال كما ظهرت احياء السكنية التي  ,في شعب رياضها 

 من حي )المصطفى , الصمود ,العبور , الحكيم , 

نية الحصري , القادسية , المعلمين , المفرق , الصناعي , النصر والجهاد, الوفاء , اليرموك الثا

, جرف الملح  , ميسلون , شفته( , وهذا يمثل انعكاسا سلبيا لعدم توفر هذه الخدمة التعليمية  في 

  % من مجموع احياء مدينة بعقوبة  .75

 

ب احياء بحس )طفل / شعبة ( على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 74) خريطة

  2018 لعاممدينة بعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .80) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن : المصدر 

 طفل / معلممؤشر   – 3

 18المعيارحدد بينما طفل / معلم ( ,  18العام لعدد االطفال لكل معلم ) المعدلبلغ         

ثالث مستويات هي من حي ألخر بحيث قسمت مستويات الجودة الى  المعدلطفل/معلم , وتباين 

:- 
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 الجودة( مرتفعةل ) احياء المستوى االو -أ 

معلم في / ( طفل 15 – 5تمثل هذا المستوى باألحياء التي تراوح عدد االطفال بين )       

, سجلت لفارس( متضمنا كل من حي  ) السراي , ا,  (75) خريطة ( ,81الروضة, جدول )

( عن - 44.44,  -72.23(في كل منها على التوالي  , وبانحراف معياري )10,  5) عددا بلغ

العام للمدينة على التوالي يتضح ان المؤشر دون المعيار ينعكس ايجابا على جودة الخدمة  المعدل

 .مما مكنها من اشغال الرتبة االولى و الثانية 

 وى الثاني ) احياء متوسطة الجودةالمست -ب 

( طفل / معلم في 26 - 16وحت  بين )يضم هذا المستوى االحياء التي سجلت معدالت ترا        

وبذلك احتل , ( 11.11( طفل / معلم, وبانحراف معياري )20)حي الفاروق الروضة , ليشمل 

مما يشير الى طفل و طفله  2بواقع المعيار   اعلى من( على مستوى المدينة وقد جاء 3الرتبة )

 .جودة الخدمة

ب احياء مدينة بحس )طفل / معلم ( مؤشرعلى وفق الحياة  جودةتوزيع مستويات ( 81جدول )

  2018 لعامبعقوبة 

 
الباحثة باالعتماد على مديرية تربية ديالى , قسم التخطيط , شعبة اإلحصاء , بيانات غير  اعدادالمصدر من 

 . 2018منشورة لعام 

 ت

 اسم الحي

عدد  

 المعلمين

عدد االطفال 

 في الروضة

طفل / 

 معلم

 ةالنسب

 للمعدل

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة

 6 100- 0 0 0 0 حي المصطفى 1

 5 100 200 36 437 12 حي التحرير 2

 1 72.23- 27.77 5 109 21 حي السراي 3

 6 100- 0 0 0 0 حي الصمود 4

 6 100- 0 0 0 0 حي العبور 5

 6 100- 0 0 0 0 حي الحكيم 6

 6 100- 0 0 0 0 حي الحصري 7

 3 11.11 111.11 20 321 16 حي الفاروق 8

 6 100- 0 0 0 0 حي القادسية 9

 6 100- 0 0 0 0 حي المعلمين 10

 6 100- 0 0 0 0 حي المفرق 11

 6 100- 0 0 0  حي الصناعي 12

 6 100- 0 0 0 0 حي النصر و الجهاد 13

 6 100- 0 0 0 0 حي الوفاء 14

 2 44.44- 55.55 10 225 21 حي الفارس 15

 4 55.55 155.55 28 477 17 وك االولىحي اليرم 16

 6 100- 0 0 0 0 حي اليرموك الثانية 17

 6 100- 0 0 0 0 حي جرف الملح 18

 6 100- 0 0 0 0 حي ميسلون 19

 6 100- 0 0 0 0 حي شفته 20

  0 100 18 1569 87 المجموع والمعدل العام 
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 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة(  -ت 

لم في الروضة  في احياء هذا المستوى ليتراوح بين ارتفع معدل عدد االطفال لكل مع           

,  28( طفل / معلم في الروضة , في كل من حي اليرموك  االولى  , التحرير بواقع )36 – 26)

ليشغال المرتبتين  ( لكل منها على التوالي ,55.55, 100( طفل / معلم , وانحرفت معياريا )36

المعلم يرهق المعلم من جانب ويقلل حصة الطفل ان ارتفاع العدد يشكل عبأ على  ( ,4,  3)

( المتمثلة بكل من حي )المصطفى , الصمود 15اما االحياء ال ) , المتعلم من وقت التعليم  

,العبور , الحكيم , الحصري , القادسية , المعلمين , المفرق , الصناعي , النصر والجهاد, 

ن , شفته( , فهي خالية من رياض االطفال و الوفاء , اليرموك الثانية , جرف الملح  , ميسلو

لذلك جاءت محرومة من الخدمة فيما عدا االطفال المسجلين في رياض االحياء المجاورة او 

الرياض االهلية التي تشكل عبء مالي على الوالدين ولذلك يستدعى االمر من الجهات المعنية 

لهذا المؤشر , وهذا يعكس  على وفقحياء الى االلتفات اليها لرفع جودة حياه االفراد في هذه اال

في هذا المستوى من التعليم الذي يعد اللبنة االولى في السلم  رةمتصحصوره ان هذه االحياء 

 , التي تعد مؤشرا  معتمدا عالميا للجودة .التعليمي العام 
بحسب احياء  )طفل / معلم ( على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات  (75) خريطة

  2018 لعامعقوبة ينة بمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .81) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من 
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 التعليم االبتدائي ةمرحل – ثانيا

( سنة , من الصف االول 11 – 6يلتحق التالميذ بهذه المرحلة التعليمية من عمر) 

هي مدرسة  1913قوبة عام ابتدائي الى السادس ابتدائي , واول مدرسة انشات في مدينة بع

( مدرسة ابتدائية موزعه على احياء 96بعقوبة االبتدائية , وقد بلغ عدد المدارس االبتدائية )

 -هي : هذا التعليم المدينة و ومن اهم المؤشرات المعتمدة لتسليط الضوء على جودة 

 تلميذ / مدرسة مؤشر - -1

( تلميذ 360والمعيار حدد )  تلميذ / مدرسة , (548العام لهذا المؤشر بواقع ) المعدلبلغ          

هذا التباين  على وفقو  في مدينة بعقوبة من حي ألخر المعدلوتلميذه في المدرسة , وتباين 

 -وهي :ثالث مستويات قسمت مستويات الجودة لألحياء السكنية الى 

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ 

 - 191االبتدائية بين ) ةحلالتي تراوح عدد تالمذتها في المرى باألحياء تمثل هذا المستو         

( , 82ليشمل كل من )النصر والجهاد , الحصري , الفاروق ( , جدول )’ تلميذ / مدرسة  (379

 (31.57-,  - 50.73,  65.15-(  وبانحرافات معياريه )375, 270,191 ) ( ,76) خريطة

فهي دون  المعيار( على مستوى المدينة , وبالمقارنة مع  3,  2,  1, وبذلك احتلت الرتب ) 

 تلميذ و تلميذة (15المعيار بواقع ) فاقالذي  ما عدا حي الفاروق المعيار

 االبتدائية للمرحلة( مدرسة/ تلميذ) مؤشر وفق على الحياة جودة مستويات توزيع( 82) جدول

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب

 الباحثة باالعتماد على مديرية تربية ديالى , قسم التخطيط , شعبة اإلحصاء , بيانات غير اعدادالمصدر من  

 . 2018منشورة لعام 

 ت

 اسم الحي

 عدد

 المدارس

عدد 

 التالميذ

تلميذ / 

 مدرسه

النسبة 

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 11 0.55 100.55 551 3306 6 حي المصطفى 1

 9 4.38- 95.62 524 8901 17 حي التحرير 2

 4 28.10- 71.90 394 788 2 حي السراي 3

 19 100- 0 0 0 0 حي الصمود 4

 10 0.91- 99.09 543 1630 3 حي العبور 5

 19 100- 0 0 0 0 حي الحكيم 6

 2 50.73- 49.27 270 540 2 حي الحصري 7

 3 31.57- 68.43 375 1500 4 حي الفاروق 8

 7 5.64- 94.16 516 3611 7 حي القادسية 9

 16 18.43 118.43 649 2596 4 حي المعلمين 10

 13 7.67 107.67 590 5902 10 حي المفرق 11

 12 0.73 100.73 552 1103 2 حي الصناعي 12

 1 65.15- 34.85 191 382 2 حي النصر و الجهاد 13

 6 9.12- 90.88 498 2491 5 حي الوفاء 14

 18 37.96 137.96 756 1511 2 حي الفارس 15

 14 11.86 111.86 613 11037 18 حي اليرموك االولى 16

 17 18.80 118.80 651 4554 7 حي اليرموك الثانية 17

 8 5.66- 94.34 517 517 1 جرف الملححي  18

 5 13.50- 86.50 474 947 2 حي ميسلون 19

 15 17.52 117.52 644 1288 2 حي شفته 20

  0 100 548 52604 96 المجموع والمعدل العام 
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 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب 

( تلميذ / 568 - 380يضم هذا المستوى تسعة احياء سكنية سجلت معدالت تراوحت  بين )        

الوفاء , القادسية , جرف الملح  , التحرير, العبور  مدرسة, ليشمل كل من ) السراي , ميسلون ,

( تلميذ / مدرسة, وبذلك يفوق 394, يتصدرها حي السراي بواقع ), المصطفى , الصناعي( 

العام للمدينة  المعدل( عن 28.10-( تلميذ وتلميذة , وبانحراف معياري )34المعيار بواقع )

( 552( بواقع )12( على مستوى المدينة بينما جاء حي الصناعي بالرتبة )4وبذلك احتل الرتبة )

( عن 0.73( تلميذ وتلميذة وبانحراف معياري )192بواقع ) تلميذ / مدرسة, ويفوق المعيار

 . في هذه االحياء الى تدني جودة الخدمة ذلك يشير و العام للمدينة المعدل

)تلميذ/ مدرسة( للمرحلة  على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات  (76) خريطة

  2018 لعامب احياء مدينة بعقوبة بحس االبتدائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .82) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من 

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة(   -ت 

( تلميذ / مدرسة , ليشمل كل 757 - 569ارتفع المعدل في احياء هذا المستوى ليتراوح بين )     

ية الفارس ( , جاء حي شفته , المعلمين , اليرموك الثان, ) المفرق , اليرموك  االولى   من حي
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( , وارتفع المعدل 7.67( تلميذ / مدرسة, وانحرفت معياريا )590( بواقع )13المفرق بالرتبة )

( ,كما 37.96( تلميذ / مدرسة, وانحرفت معياريا )756ليكون اعاله في حي )الفارس( بواقع )

حي ببتدائية متمثلة مدارس اال ال يوجد فيهافي االحياء التي التعليمية انخفضت جودة الحياه 

القريبة ينتقل تالميذ هذه االحياء الى مدارس االحياء إذ ( , 19)الحكيم , الصمود( بالرتبة )

ان هذه االعداد من التالميذ في مدارس احياء هذا المستوى فضال عن حرمان والمجاورة لها 

دمة  ويؤثر على ة الخاحياء االخرى من المدارس االبتدائية يشكل حقيقة ضعف كفاءة و كفاي

, وال بد من اإلشارة الى ان المعدل العام للتالميذ في المدارس االبتدائية في مدينة ضعف جودتها 

( تلميذ و تلميذة في كل مدرسة عن 234( تلميذ و تلميذة يكشف عن زيادة )548بعقوبة و البالغ )

 و تلميذ( 18048) المعيار عن الفائض الكلي العدد كان لذلك االبتدائية للمدارس المعتمد المعيار

 يستوعب الذي بالشكل منها القائم توسعت و جديدة ابتدائية مدارس انشاء الى بحاجة فهم  تلميذة

 االحياء في المستحدثة المدارس توزيع و التوسعة يتطلب اطفالها و سكانها عدد التي او التالميذ

 . منها الخالية

 تلميذ / شعبة مؤشر  – 2

والمعيار  تلميذ / شعبة , (43ام لعدد التالميذ في الشعبة الواحدة  بواقع )الع المعدلبلغ 

ذلك التباين قسمت  على وفقمن حي ألخر و  المعدلفي المدرسة وتباين  ة( تلميذ وتلميذ36حدد )

  -مستويات الجودة لألحياء السكنية الى :

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ

مثله حي  تلميذ / شعبة ,   (30 - 21ي سجلت معدالت تراوحت  بين )االحياء الت تضمن    

( تلميذ وتلميذة , 9) بفارقذ / شعبة , وهو دون المعيار ( تلمي21الحصري فقط بواقع )

( , 83) جدول, ( على مستوى المدينة 1الرتبة ) , وبذلك احتل (- 51.46) انحراف معياريوب

س على جودة الخدمة التي يتلقاها التلميذ في الشعبة ايجابي ينعك وهذا مؤشر, ( 77) خريطة

  . و يتوفر له الوقت الكافي للتعامل بينه وبين المعلمالدراسية وقدرته على االستيعاب 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب

,  تلميذ / شعبة( 40 - 31ة احياء سكنية التي سجلت معدالت بين )خمسهذا المستوى ل يشم       

(,يتصدرها حي  , التحرير  شفتهالسراي , , , الفاروق ,  النصر والجهادليشمل كل من ) 

, وبانحراف معياري ( تلميذ4المعيار ) فهو دونوبذلك  ( تلميذ / شعبة32السراي بواقع )

( 6التحرير بالرتبة )( بينما جاء حي 2العام للمدينة وبذلك احتل الرتبة ) المعدل( عن  - 25.58)

        ( -7.11معياري ) وبانحراف ( تلميذ4يزيد عن المعيار ) ( تلميذ / شعبة,40قع )بوا

 

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة(  -ت 

اذ ارتفع المعدل تلميذ / االثنى عشر حيا  سكنيا  تراجعت الجودة في احياء هذا المستوى    

كل من حي )المعلمين , جرف الملح ,  ( تلميذ / شعبة , ليشمل50 - 41شعبة ليتراوح بين )

المصطفى , القادسية , العبور , الوفاء , , اليرموك  االولى , اليرموك الثانية ,  المفرق , 

( تلميذ 41( بواقع )7الفارس , ميسلون , الصناعي( , تصدرها حي المعلمين الذي احتل الرتبة )

( 50( حي الصناعي  بواقع )15خيرة )( , واحتل الرتبة اال4.65-/ شعبة, وانحرفت معياريا )

وفق هذا المؤشر في على ( , كما انخفضت جودة الحياه 17.21تلميذ / شعبة, وانحرفت معياريا )

حي ) الحكيم , الصمود( بالرتبة االبتدائية متمثلة لكل من  المدارس ال توجد فيهااالحياء التي 
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قطع اطفالها في عمر االبتدائية مسافة أطول إذ ي( فهي من االحياء التي تراجعت فيها الجودة 16)

( تلميذ و 43للوصول للمدارس االحياء المجاورة , و بما ان المعدل العام في المدينة والبالغ )

( تلميذا  فأن فرق الزيادة يساوي 29لوزارة التربية المحدد ب )المعيارتلميذة للشعبة وهو اكثر من 

( 1230عدد الشعب للمدارس االبتدائية في المدينة والبالغ ) ( تلميذ للشعبة الواحدة ولذلك فأن14)

 ( تلميذ وتلميذة وعند ذلك 35670شعبة ال يستوعب على اساس المعيار سوى )

(تلميذ و تلميذة يعانون من االكتظاظ في الشعب الدراسية مما يستوجب استحداث 16934يبقى ) 

 .اسية في المدارس االبتدائية ( شعبة دراسية لفك االختناق في الشعب الدر583نحو )
 

 االبتدائيةالحياة على وفق مؤشر )تلميذ/شعبة( للمرحلة  جودةتوزيع مستويات ( 83) جدول 

  2018حسب مدينة بعقوبة لعام 

الباحثة باالعتماد على مديرية تربية ديالى , قسم التخطيط , شعبة اإلحصاء , بيانات غير  اعدادالمصدر من  

 . 2018منشورة لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 اسم الحي

عدد 

 الشعب

عدد 

 التالميذ

 معدل

 تلميذ / شعبة

النسبة 

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 9 2.33 102.33 44 3306 75 حي المصطفى 1

 6 7.00- 93.03 40 8901 224 حي التحرير 2

 4 20.93- 79.07 34 788 23 حي السراي 3

 16 100- 0 0 0 0 حي الصمود 4

 11 4.65 104.65 45 1630 36 حي العبور 5

 16 100- 0 0 0 0 حي الحكيم 6

 1 51.16- 48.84 21 540 26 حي الحصري 7

 3 25.58- 74.42 32 1500 47 حي الفاروق 8

 10 4.65 104.65 45 3611 80 حي القادسية 9

 7 5.65- 95.35 41 2596 64 حي المعلمين 10

 13 9.30 109.30 47 5902 125 حي المفرق 11

 15 16.28 116.28 50 1103 22 حي الصناعي 12

 2 25.58- 74.42 32 382 12 حي النصر و الجهاد 13

 11 4.65 104.65 45 2491 55 حي الوفاء 14

 15 9.30 109.30 47 1511 32 حي الفارس 15

 12 6.98 106.98 46 11037 242 حي اليرموك االولى 16

 12 6.98 106.98 46 4554 99 حي اليرموك الثانية 17

 8 0 100 43 517 12 حي جرف الملح 18

 14 16.28 116.28 50 947 19 حي ميسلون 19

 5 18.60- 81.40 35 1288 37 حي شفته 20

  0 100 43 52604 1230 المجموع والمعدل العام 
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 االبتدائية)تلميذ/شعبة( للمرحلة  على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات  (77خريطة )

  2018 لعامحسب مدينة بعقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .83) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن  :المصدر

 تلميذ  / معلممؤشر  – 3

 ( تلميذ لكل معلم ,25ن المعيار الذي حدد )م وهو اقل تلميذ / معلم (17)العام  المعدلبلغ         

 -ثالث مستويات للجودة كما يأتي :يمها الى من حي ألخر و مما يمكن تقس المعدلوتباين 

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ 

تلميذ  (13 - 5هذا المستوى معدالت منخفضة بين )احياء سجلت المدارس االبتدائية ضمن        

)الحصري , النصر والجهاد , السراي ,الفاروق , المصطفى , شفته , الوفاء ( , ضم ,   / معلم

, وبانحراف  معلمتلميذ /( 5( بواقع )1جاء حي الحصري بالرتبة )( ,78) خريطة( ,84ل )جدو

( تلميذ / معلم , وبانحراف معياري 13( بواقع )7بينما حي الوفاء بالرتبة ),  (-70.59) معياري

حيث جودة الخدمة من  ايجابيالعام للمدينة وهذا المؤشر دون المعيار  المعدل( عن -23.53)

من كونه يشكل هدرا  للمال العام و السيما تكاليف رواتب المعلمين الفائضين عن الحاجة  بالرغم

 . مما يتطلب اعادة توزيعهم على المدارس التي فيها عجز والسيما مدارس المستوى الثالث 



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

216 
 

 االبتدائية للمرحلة( معلم/تلميذ)مؤشر وفق على الحياة جودة مستويات توزيع( 84) جدول 

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب

التخطيط , شعبة اإلحصاء , بيانات غير  الباحثة باالعتماد على مديرية تربية ديالى , قسم اعدادالمصدر من  

 . 2018منشورة لعام 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب 

تمثله )  , تلميذ / معلم( 22 -14يشمل سبعة  احياء سكنية التي سجلت معدالت بين )       

درها حي ( , يتص, المعلمين , جرف الملح , المفرقالفارس , التحرير , العبور , القادسية 

بينما جاء حي  ( 8حتل الرتبة )( و ا -11.77( تلميذ / معلم , وبانحراف معياري )15الفارس )

 دون تكانو (17.65( تلميذ / معلم , وبانحراف معياري )20( بواقع )14المفرق بالرتبة )

  . الخدمةهذه جودة في هذه االحياء حققت  و بذلكار المعي

 خفضة الجودة( المستوى الثالث ) احياء من -ت 

 - 21بين ) معلممعدل تلميذ / ارتفع فيها  مدارس االحياء السكنية التيب ىتمثل هذا المستو        

( , تصدرها حي اليرموك  االولى , اليرموك الثانية,  الصناعي,  ميسلون), معلم( تلميذ /31

( , والرتبة 41.17)وانحرفت معياريا ,معلم ( تلميذ / 24( بواقع )15احتل الرتبة ), ميسلون

, كما (70.58وانحرفت معياريا ), ( تلميذ/شعبة29) اليرموك الثانية حيل( 18االخيرة )

المدارس االبتدائية ) الحكيم , الصمود(  ال يوجد فيهافي االحياء التي نخفضت جودة الحياه ا

علمين والمعلمات , نستنتج مما سبق عن هذا المؤشر حاجة المدارس االبتدائية من الم(19بالرتبة )

( تلميذ و تلميذة للمعلم و بذلك يكون الفائض 19)المعيار( معلم ومعلمة حسب 2769ال يتعدى )

( معلما ومعلمة وهذا يشكل ترهال  وظيفيا   ينعكس سلبا  على موازنة الدولة االمر يقتضي 268)

 ت

 اسم الحي

عدد 

 المعلمين

عدد 

 التالميذ

تلميذ / 

 معلم

النسبة 

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 5 35.30- 64.70 11 3306 288 حي المصطفى 1

 9 5.89- 94.11 16 8901 551 حي التحرير 2

 3 47.06- 52.94 9 788 84 حي السراي 3

 19 100- 0 0 0 0 حي الصمود 4

 10 0 100 17 1630 98 حي العبور 5

 19 100- 0 0 0 0 حي الحكيم 6

 1 70.59- 29.41 5 540 110 حي الحصري 7

 4 41.18- 58.82 10 1500 148 حي الفاروق 8

 11 0 100 17 3611 208 حي القادسية 9

 12 5.88 105.88 18 2596 142 حي المعلمين 10

 14 17.65 117.65 20 5902 288 حي المفرق 11

 16 41.17 141.17 24 1103 46 حي الصناعي 12

 2 64.71- 35.29 6 382 59 حي النصر و الجهاد 13

 7 23.53- 76.47 13 2491 193 حي الوفاء 14

 8 11.76- 88.23 15 1511 100 حي الفارس 15

 17 64.70 164.70 28 11037 393 حي اليرموك االولى 16

 18 70.58 170.58 29 4554 157 حي اليرموك الثانية 17

 13 11.76 111.76 19 517 27 حي جرف الملح 18

 15 41.17 141.17 24 947 40 حي ميسلون 19

 6 29.41- 70.58 12 1288 105 حي شفته 20

  0 100 17 52604 3037 المجموع والمعدل العام 



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

217 
 

لمعلمين واالستفادة من خدمات اواستيعاب التالميذ المتسربين استحداث مدارس وشعب 

  .والمعلمات بشكل افضل مما هو عليه الحال

 

 االبتدائية)تلميذ/معلم( للمرحلة على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 78) خريطة

  2018 لعاممدينة بعقوبة  احياء بحسب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .84) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول من:  المصدر

 عليم الثانويمرحلة الت –ثالثا 

, لكل من  ( سنة17 – 12تشمل هذه المرحلة التعليمية ستة سنوات دراسية لألعمار بين )      

 (60ة واالعدادية , قد بلغ عدد المدارس لهذه المرحلة التعليمية في مدينة بعقوبة )توسطالم

ى جودة ة لتسليط الضوء علومن اهم المؤشرات المعتمد ,مدرسة موزعه على احياء المدينة 

 -خدمة التعليم الثانوي هي : على وفقالحياه 

 طالب / مدرسةمؤشر   - 1

طالب / مدرسه ( و تباين من حي ألخر,   451) عاما  لمدينة بعقوبة سجل هذا المؤشر معدال       

( 60( طالب وطالبة وبذلك فان المعدل العام دون المعيار بواقع )510حدد المعيار العراقي )و قد 

االحياء السكنية مدارس هذا التباين الجغرافي من تقسيم  على وفقوبذلك امكننا  , طالبةطالب و

  -للجودة وهي :ثالث مستويات الى 

 



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

218 
 

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء   -أ 

 (396 - 226ضم المدارس الثانوية لستة احياء سكنية تراوح معدل عدد طلبتها بين )         

( , متضمنا كل من حي  )العبور , شفته , المعلمين , الصناعي , 85ل ), جدو طالب/مدرسة

( طالب / مدرسة, 226( بواقع )1( , جاء حي العبور بالرتبة )79) خريطةالسراي ,  الوفاء( , 

( بواقع 5حي السراي و الوفاء  بالرتبة ) متأخرا  بينما جاء ,  (-49.89وبانحرافات معياريه )

العام للمدينة  و  المعدل( عن -17.89ل منها, وبانحراف معياري )( طالب / مدرسة لك370)

لجودة  ا  جعله مؤشر بذلك فان احياء هذا المستوى دون المعيار العراقي وان انخفاض المعدل

 التعليم في الحي لهذه المرحلة التعليمية كفاية وكفاءة  . 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة( -ب  

سبعة احياء ( طالب / مدرسة, متضمنا 567 - 397معدل  طالب / مدرسة بين )تراوح        

, الصمود , اليرموك االولى النصر و الجهادكل من )القادسية  , الفاروق , التحرير ,  سكنية

  مدرسة/ طالب (   515,  471,  448,  417,  414,  413,   399,الفارس ( , بواقع )

(  14.19,  4.43,  - 0.67,  -7.54,  - 8.20,  -8.43,  - 11.53بانحرافات معيارية ) 

( على التوالي  12,  11,  10,  9,  8,  7,  6العام للمدينة , وبذلك احتلت الرتب ) المعدلعن 

. 

الحياة على وفق مؤشر)طالب/ مدرسة( للمرحلة الثانوية   جودةتوزيع مستويات  (85)  جدول 

 2018بحسب احياء مدينة بعقوبة لعام 

 غير بيانات,  اإلحصاء شعبة,  التخطيط قسم,  ديالى تربية مديرية على باالعتماد الباحثة اعداد من المصدر 

 . 2018 املع منشورة

 ت

 اسم الحي

عدد 

 المدارس

عدد 

 الطلبة

طالب / 

 ةمدرس

النسبة 

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 15 63.58 163.58 738 2951 4 حي المصطفى 1

 8 8.20- 91.80 414 4555 11 حي التحرير 2

 5 17.96- 82.04 370 1480 4 حي السراي 3

 10 0.67- 99.34 448 895 2 حي الصمود 4

 1 49.89- 50.11 226 226 1 ورحي العب 5

 16 100- 0 0 0 0 حي الحكيم 6

 16 100- 0 0 0 0 حي الحصري 7

 7 8.43- 91.58 413 825 2 حي الفاروق 8

 6 11.53- 88.47 399 1996 5 حي القادسية 9

 3 24.17- 75.83 342 1369 4 حي المعلمين 10

 13 35.25 135.25 610 610 1 حي المفرق 11

 4 19.29- 80.71 364 727 2 صناعيحي ال 12

 9 7.54- 92.46 417 1250 3 حي النصر و الجهاد 13

 5 17.96- 82.04 370 1111 3 حي الوفاء 14

 12 14.19 114.19 515 1030 2 حي الفارس 15

 11 4.43 104.43 471 4710 10 حي اليرموك االولى 16

 14 58.98 158.98 717 2868 4 حي اليرموك الثانية 17

 16 100- 0 0 0 0 حي جرف الملح 18

 16 100- 0 0 0 0 حي ميسلون 19

 2 48.00- 52.10 235 469 2 حي شفته 20

  0 100 451 27072 60 المجموع والمعدل العام 
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 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة(  -ت 

( في هذه 738 - 568معدل طالب / مدرسة ضمن هذا المستوى  ليتراوح بين )ارتفع         

,  717,  610, بواقع ) يرموك الثانية , المصطفى (االحياء, ليشمل كل من حي )المفرق , ال

( على التوالي عن  63.58,    58.98,  35.25( على التوالي , وانحرفت معياريا ) 738

( على التوالي  ان ارتفاع هذا المعدل 15,  14,  13وقد شغلت الرتب ) العام للمدينة ,  المعدل

المدرس وتقل حصة الطالب  يسبب ضغطا على المدارس و ينعكس على جودة الخدمة و ارهاق

ض في المدارس في المدارس الثانوية ان الفائمن وقت التعليم  واستهالك  بناء واثاث المدرسة 

طالبا و طالبة من نصاب مدرسة ثانوية  415لهذه االحياء الثالثة من اعداد الطلبة ال تتعدى 

 . شعبة في تلك المدارس  بإضافةواحدة و هو ال يشكل عبئا  على تلك المدارس و يمكن معالجته 

ود المدارس الثانوية  فيها متمثلة بكل كما ظهرت االحياء منخفضة الجودة التي انعدم وج        

تدعي الوقوف عند حاجتها الى وهذا يسمن  حي )الحكيم , الحصري , جرف الملح , ميسلون ( 

انشاء مدارس ثانوية أو متوسطة و اعدادية و السيما احياء الحكيم و جرف الملح و ميسلون إذ 

 . االنشاءانها ذات مواقع نائية تقريبا  عن مركز المدينة و حديثة 

)طالب/ مدرسة( للمرحلة الثانوية  على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 79) خريطة

  2018 لعامب احياء مدينة بعقوبة بحس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .85) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن : لمصدر ا
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 طالب / شعبةمؤشر   - 2

( 30)المعيارحدد لب / شعبة( و تباين من حي ألخر,  طا 38سجل هذا المؤشر معدال )       

وبذلك امكننا ( طالب وطالبة ,8المعيار بواقع ) اكثر من طالب وطالبة وبذلك فان المعدل العام 

  -هي :للجودة ثالث مستويات هذا التباين الجغرافي من تقسيم االحياء السكنية الى  على وفق

 جودة(ال مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ 

( 33 - 15انخفض عدد الطلبة في الشعب الدراسية ألحياء هذا المستوى ليتراوح  بين )        

( , في المدارس الثانوية ضمن االحياء االربعة )المعلمين , الوفاء , 86طالب / شعبة , جدول )

 ( , وبانحراف معياري 33,  29,  28,  15( , بواقع )80) خريطةشفته , التحرير ( , 

) و قد شغلت المراتب  العام للمدينة  المعدل( عن -13.16,  -23.68,   -26.32,  - (60.53

ونشير هنا الى ان حي المعلمين اقل  محققه بذلك جودة تعليمية لسكان هذه االحياء( 4,  3,  2, 1

   .يةنه يعد مكلفا  للدولة من الناحية المالامن نصف المعيار العراقي وبالرغم من ايجابيته اال 

الحياة على وفق مؤشر)طالب/ شعبة( للمرحلة الثانوية   جودةتوزيع مستويات  (86)  جدول 

 2018بحسب احياء  مدينة بعقوبة لعام 

الباحثة باالعتماد على مديرية تربية ديالى , قسم التخطيط , شعبة اإلحصاء , بيانات غير  اعدادالمصدر من  

 . 2018منشورة لعام 

 

 ت

 اسم الحي

عدد 

 الشعب

عدد 

 الطلبة

 طالب /

 ةشعب

النسبة 

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 15 84.21 184.21 70 2951 42 حي المصطفى 1

 4 13.16- 86.84 33 4555 139 ريرحي التح 2

 11 15.80 115.80 44 1480 34 حي السراي 3

 5 10.53- 89.48 34 895 26 حي الصمود 4

 12 18.42 118.42 45 226 5 حي العبور 5

 16 100- 0 0 0 0 حي الحكيم 6

 16 100- 0 0 0 0 حي الحصري 7

 10 13.16 113.16 43 825 19 حي الفاروق 8

 10 13.16 113.16 43 1996 46 سيةحي القاد 9

 1 60.53- 39.48 15 1369 92 حي المعلمين 10

 14 44.74 144.74 55 610 11 حي المفرق 11

 6 7.89- 92.11 35 727 21 حي الصناعي 12

 7 2.25- 97.37 37 1250 34 حي النصر و الجهاد 13

 2 26.32- 74.69 28 1111 39 حي الوفاء 14

 8 5.26 105.26 40 1030 26 حي الفارس 15

 9 10.53 110.53 42 4710 111 حي اليرموك االولى 16

 13 39.47 139.47 53 2868 54 حي اليرموك الثانية 17

 16 100- 0 0 0 0 حي جرف الملح 18

 16 100- 0 0 0 0 حي ميسلون 19

 3 23.68- 76.32 29 469 16 حي شفته 20

  0 100 38 27072 715 المجموع والمعدل العام 
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 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة(  -ب 

  - 34تراوح عدد الطلبة في الشعبة الدراسية الواحدة ضمن مدارس احياءه التسعة بين )       

 , الفارس , يرموكالنصر و الجهاد( طالب / شعبة  تمثله كل من )الصمود , الصناعي , 52

( 34بواقع )( 5االولى , القادسية , الفاروق , السراي , العبور ( جاء حي الصمود بالرتبة )

( بواقع 12حي العبور بالرتبة ) بينما جاء,  ( -10.53طالب / شعبة, وبانحرافات معياريه )

, علما ان الفائض العام للمدينة  المعدل( عن 13.16, وبانحراف معياري ) شعبة طالب / ( 45)

يؤثر على جودة الحياة التعليمية  هذه المرحلة اللفي اعداد الطلبة الى الشعب في هذا المستوى 

  .للمرحلة الثانوية فيها 

للمرحلة الثانوية  )طالب/ شعبة( على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات  (80)  خريطة

  2018 لعاماحياء  مدينة بعقوبة  بحسب

 

 ( .86) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن  :المصدر

  المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة(  -ت 

 حي من كل ليشمل, شعبة/  طالب( 71 - 53) بين ليتراوح  شعبة/  طالب المعدل ارتفع        

  وبانحرافات,  شعبة/  طالب( 70,  55,  53) بواقع( ,  المصطفى,  المفرق , الثانية يرموك)



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

222 
 

,  14,  13, شاغلة المراتب ) المعدل العام للمدينة ( عن 84.21,  44.74,  39.47) معيارية

( طالبا 70( , علما ان الزيادة في اعداد طلبة  المدارس الثانوية في االحياء الثالثة ال يتعدى )15

ذا ال يعد عبئا  على شعب المدارس في احياء هذا المستوى , كما تنضوي ضمن هذا وطالبه و ه

الحصري , جرف  حي )الحكيم ,بفيها متمثلة لمدارس الثانوية لوجود ال االحياء التي   المستوى

تعليميا  للمرحلة الثانوية انما يتوزع طلبتها   متصحرةال ان ذلك ال يعني انها ‘ الملح , ميسلون ( 

مدارس االحياء المجاورة مما يكلفهم عناء النقل و الوقت و الجهد و المال السيما انها تقع  على

 .عند أطراف المدينة

 طالب / مدرسمؤشر  – 3

( طالب وطالبة وبذلك فان 25( طالب / مدرس , حدد المعيار العراقي )14سجل معدال بلغ )     

وتم  سكني ألخر قد تباين من حي, و  طالبة( طالب و11بواقع ) المعيار اقل منالمعدل العام 

 هذا المؤشر وكما يلي  :_  على وفقللجودة ثالث مستويات توزيعها الى 

 الجودة( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ 

طالضضب /  (13 - 9انخفضضض نصضضيب المضضدرس مضضن الطلبضضة فضضي هضضذا المسضضتوى ليتضضراوح  بضضين )        

,  شضفته , الوفضاء , السضراية )ثمانيضلثانوية ضمن االحياء الدارس ا( , في الم87, جدول )مدرس 

( , , الصضناعي , التحريضر , القادسضية , الفضارس , المعلمضين , الفضاروقالنصر والجهاد , الصمود 

وبذلك احتلضت ( طالب وطالبة 9يتصدرها احياء السراي و الوفاء و شفته بواقع )( , 81) خريطة

( 14( بواقضع )6بينما جاء حي الصناعي بالرتبضة )( -71.35) وبانحراف معياري , ( 1)  ةالرتب

ان مدارس هضذا المسضتوى كضل معضدالتها اقضل وهذا يشير  (100وانحراف معياري ) طالب وطالبة

 .من المعدل العام للمدينة ومن المعيار العراقي 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة(   -ب 

معدل  طالب / مدرس  سجلت( إذ  اليرموك االولى,   المفرق ) سكنيةاحياء  ضم ثالثة            

العام  المعدل( لكل منها عن 35.71)في كل منها وبانحراف معياري ( طالب / مدرس 19)

 ( . 7للمدينة  , وبذلك احتلت هذه االحياء الرتبة )

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة(   -ت 

المصضضطفى,  ن حضضي )فمضضا فضضوق , ليشضضمل كضضل مضض 21رس مضضن معضضدل طالضضب / مضضد بلضضغ            

( طالضب / مضدرس , وبانحرافضات معياريضة 75,  23,  21) اليرموك الثانية , العبضور( , بواقضع 

( 10, 9,  8العام للمدينة , وقد شغلت بذلك الرتضب )  المعدل( عن 435.71,  64.28,  50)

متمثلضة  الثانويضة مضدارسللوجضود  اللتضي ظهضرت االحيضاء ا,  على التضوالي علضى مسضتوى المدينضة 

  بالحصري , الحكيم , جرف الملح, ميسلون
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رس( للمرحلة الثانوية ى وفق مؤشر)طالب/ مدالحياة عل جودةتوزيع مستويات  (87)  جدول 

 2018مدينة بعقوبة لعام  بحسب احياء

الباحثة باالعتماد على مديرية تربية ديالى , قسم التخطيط , شعبة اإلحصاء , بيانات غير  اعدادالمصدر من  

 . 2018منشورة لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 اسم الحي

عدد 

 التدريسين

عدد 

 الطلبة

طالب / 

 مدرس

النسبة 

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 8 50 150 21 2951 135 حي المصطفى 1

 5 7.14- 92.85 13 4555 327 حي التحرير 2

 1 35.71- 64.28 9 1480 150 حي السراي 3

 3 21.42- 78.57 11 895 76 حي الصمود 4

 10 435.71 535.71 75 226 3 حي العبور 5

 11 100- 0 0 0 0 حي الحكيم 6

 11 100- 0 0 0 0 حي الحصري 7

 4 14.28- 85.71 12 825 65 حي الفاروق 8

 5 7.14- 92.85 13 1996 145 حي القادسية 9

 4 14.28- 85.71 12 1369 111 حي المعلمين 10

 7 35.71 135.71 19 610 32 حي المفرق 11

 6 0 100 14 727 51 حي الصناعي 12

 2 28.57- 71.42 10 1250 123 حي النصر و الجهاد 13

 1 35.71- 64.28 9 1111 120 حي الوفاء 14

 4 21.42- 78.57 12 1030 85 حي الفارس 15

 7 35.71 135.71 19 4710 237 االولى حي اليرموك 16

 9 64.28 164.28 23 2868 123  الثانيةحي اليرموك  17

 11 100- 0 0 0 0 حي جرف الملح 18

 11 100- 0 0 0 0 حي ميسلون 19

 1 35.71- 64.28 9 469 52 حي شفته 20

  0 100 14 27072 1835 المجموع والمعدل العام 
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س( للمرحلة الثانوية  / مدر)طالبعلى وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات  (81) خريطة

  2018 لعاممدينة بعقوبة  بحسب احياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .87) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من               

 

 ثالثا : الخدمة الترفيهية

الى ان استخدام المناطق الترفيهية للترويح عن النفس و لو لمره واحدة في االسبوع يشير        

فهضي بمثابضة الرئضة للمدينضة يتنضافس مضن خاللهضا السضكان بضاحثين عضن  حيضاة االفضراد انها جزء من 

اماكن هادئة بعيدا صخب وضجيج المدينة 
(1 )

التي تعضزز جضودة  ولذا يعد احد المؤشرات المهمة

 هذا المؤشر وما تيسر من الحصول على البيانات فقد شملت على وفقحياه االفراد واالسرة , و

الوسضطية  ,  خدمات الترفيه الحضدائق والمتنزهضات و السضاحات والشضوارع المشضجرة والجضزرات

م 2.24العام لحصة الفرد ) المعدلوقد بلغ 
2

 6.5المعيار  العراقضي حصضة الفضرد ) بينما حدد ( ,

م 
2

 )
(2)

 -وكاالتي: ثالث مستويات , وتباين من حي سكني ألخر  بحيث قسمت الى 

                                                           

 . 149, ص 2010, دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان ,  1( صبري فارس الهيتي , جغرافية المدن , ط1)

 . 2018رية بلدية بعقوبة , شعبة الحدائق والمتنزهات , بيانات غير منشورة لعام مدي (2)
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 الجودة ( مرتفعة ء) احياالمستوى االول  -أ

(  5.91 – 8.84ضم هذا المستوى االحياء السكنية التي تراوح نصيب الفضرد فيهضا بضين )

م
2
( , إذ بلضغ 83) خريطضة( , 88, وبذلك يشمل كضل مضن حضي ) المصضطفى , الفضارس ( , جضدول ) 

( م 6.08,  8.84نصضضيب الفضضرد فضضي كضضل منهضضا ) 
2
راف لكضضل منهضضا علضضى التضضوالي , وبضضدرجات انحضض 

(  , وعنضد مقارنتهضا 2,  1( على التوالي , وبذلك احتلضت الرتضب ) 170.22, 293.00معياري )

م 2.34بالمعيار  إذ ان حي المصطفى يفوق المعيضار )
2
 المعيضار مضن اقضل فأنهضاوحضي الفضارس ( ,  

 . لجودة الترفيه فيهاذ مؤشر ايجابي وه (2م 0.42) بفارق

 مساحة من الفرد حصة مؤشر وفق على حياةال جودة مستويات توزيع(  88) جدول

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب الترفيهي االستعمال

مديرية بلدية بعقوبة , شعبة الحدائق والمتنزهات , بيانات غير   اعداد الباحثة باالعتماد علىمن  -المصدر : 

 . 2018منشورة لعام 

 

 المستوى الثاني ) احياء متوسطة الجودة ( -ب

(  2.97 – 5.90ضم هذا المستوى خمسة احياء سكنية تراوح نصيب الفرد فيها بين )          

م
2

يتصدرها حي القادسية  بلغ  )القادسية , الوفاء , السراي , جرف الملح , الحكيم ( , وهي, 

م 4.71نصيب الفرد بواقع ) 
2

نصيب الفرد فحي الحكيم اما (, 109.33( و بانحراف معياري )

 ت

 عدد السكان اسم الحي

   المساحة 

م 
2

 

نصيب 

الفرد م 
2

 

 النسبة

 للمعدل

االنحراف 

 الرتبة المعياري

 1 293.00 392.88 8.84 125900 14238 حي المصطفى 1

 11 28.70- 71.11 1.60 104900 65387 حي التحرير 2

 5 65.78 165.78 3.73 18188 4870 حي السراي 3

 17 100- 0 0 0 5202 حي الصمود 4

 8 28 128 2.88 12600 4371 حي العبور 5

 7 57.33 157.33 3.54 10600 2998 حي الحكيم 6

 17 100- 0 0 0 4951 حي الحصري 7

 13 50.22- 49.78 1.12 7515 6688 حي الفاروق 8

 3 109.33 209.33 4.71 62744 13329 حي القادسية 9

 12 44- 56 1.26 25000 19784 حي المعلمين 10

 17 100- 0 0 0 11708 حي المفرق 11

 16 97.78- 2.22 0.05 300 5831 حي الصناعي 12

 15 96.89- 3.11 0.07 552 7724 حي النصر و الجهاد 13

 4 74.22 174.22 3.92 54500 13887 حي الوفاء 14

 2 170.22 270.22 6.08 41884 6887 حي الفارس 15

 9 6.22- 93.78 2.11 90000 42639 حي اليرموك االولى 16

 10 19.55- 80.44 1.81 68300 37699 حي اليرموك الثانية 17

 6 59.55 159.55 3.59 19900 5536 حي جرف الملح 18

 17 100- 0 0 0 3843 حي ميسلون 19

 14 83.11- 16.88 0.38 3900 10184 هحي شفت 20

  0 100 2.24 646783 287756 المجموع والمعدل العام 
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م 3.54فيه )
2
( ومعظمها تتمتع 7 – 3لتشغل الرتب )  (57.33, وبانحراف معياري ) (

   . بمساحات 

 المستوى الثالث ) احياء منخفضة الجودة( -ت 

( , متضمنا  0.03 – 2.96بين )لتكون  انخفضت حصة الفرد في احياء هذا المستوى 

لمعلمين , الفاروق , شفته كل من حي ) العبور , اليرموك االولى , اليرموك الثانية , التحرير , ا

م 2.88حصه الفرد )بيتصدرها حي العبور  , (, النصر والجهاد , الصناعي 
2

( , بانحراف 

( , وانحراف معياري 0.05حي الصناعي بنسبة ), بينما جاء  (8محتال  الرتبة )( 28معياري )

المتمثل  لترفيها تتمتع بخدماتكما ظهرت االحياء التي ال  (16لتشغل الرتبة ) , (- 97.71)

   ., الحصري , المفرق , ميسلون ( ) الصمودكل من رة بالساحات واالرصفة والجزرات المتشج

رد من مساحة حصة الف على وفق مؤشرالحياة  جودةتوزيع مستويات ( 82) خريطة 

 2018 لعامب احياء مدينة بعقوبة بحس االستعمال الترفيهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .88) مل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولعالمصدر من         
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 المؤشرات الذاتية لجودة الحياة الخدمية  -:  نيالمبحث الثا

هم لسكان يكن اان وجود الخدمات ليس مؤشرا كافيا عن نوعية الحياه في المدينة مالم        

لى مجموعه من المستفيدين من الخدمة ويستطيعون تقييم نوع الخدمة المقدمة لهم معتمدين ع

الرضا عن ) المدرسة االبتدائية , المدرسة الثانوية , الوصول درجة المؤشرات الذاتية وهي 

للخدمات التعليمية , خدمات المركز الصحي , العيادات الخاصة باألطباء , الوصول للخدمات 

 , شبكه كهرباءال المعبدة , شبكه الشوارعالصحية , الخدمات االمنية , الخدمات االدارية , شبكة 

تناولت قد مياه الشرب , شبكه الصرف الصحي , شبكه مياه االمطار , الخدمات الترفيهية و

 -:االتيالدراسة هذه المؤشرات بالشكل 

 الرضا عن خدمة التعليم االبتدائي  – 1

 – 6) ذ خالل سنوات عمرهم في حياه التالمي ةتعليم االبتدائي مرحلة مهمتعد مرحلة ال       

, إذ يعد التالميذ خالل هذه المرحلة اللبنة االولى في البناء الفكري و تنمية المهارات سنه (11

, ولذا يعد مؤشر الرضا عن خدمة التعليم للمرحلة االبتدائية مؤشر مهم في قياس جودة والقدرات 

وقد  فقط , هاجودالحياة , فهو يعكس نوعية الخدمة التي يحصل عليها السكان وال يقتصر على و

االحياء  حيث يمكن تقسيم, وتباينت النسب  (%59.08العام لدرجات رضا السكان ) المعدلبلغ 

 -وهي :لجودة الحياة ثالث مستويات  في السكنية 

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

ين بنسبها تراوحت و  حياء السكنيةن بالرضا المرتفع لألتضمن هذا المستوى اجابات السكا      

)الوفاء , التحرير , الفاروق ,  احياء( , وهي كل من 89( % , جدول ) 75.95-57.78)

( , وقد احتل حي 83) خريطةالسراي , الفارس , المعلمين , المصطفى , اليرموك االولى ( , 

العام  المعدل( عن 28.55( , وبانحراف معياري)75.95( أذ سجل نسبة )1الوفاء الرتبة )

( , وبانحراف 57.80( أذ سجل نسبة )8ا احتل حي اليرموك االولى الرتبة )للمدينة , بينم

ي احياء , وهذا يدل على توفر مؤسسات هذه الخدمة ف العام للمدينة المعدل( عن -2.17معياري)

 ة .عاليثالثة ارباعهم جاءت بدرجات رضا  صف السكان أواكثر من هذا المستوى الن اجابات 

 (الرضا المتوسطياء المستوى الثاني )اح -ب 

( % ,  57.77 - 39.60)حياء هذا المستوى بين تراوحت نسب عدد السكان الراضين أل     

, شفته , القادسية , اليرموك الثانية ( , وقد احتل  النصر والجهاد)المفرق ,  احياءوهي كل من 

 ( , وبانحراف56.92) على مستوى المدينة أذ سجل نسبة (9حي المفرق الرتبة )

( , 45.14( أذ سجل نسبة )13(, بينما احتل حي اليرموك الثانية الرتبة )-3.65معياري)

 . (-23.59وبانحراف معياري)

 (المنخفض الرضا احياء) الثالث المستوى - ت

( 88) جدول( % ,  39.59 - 21.42) بين تراوحتو النسب أدنى السبعة أحياءه سجلت        

,  ميسلون,  العبور,  الصناعي,  الصمود,  الحصري,  ملحال جرف) احياء من كل متضمنا, 

 بلغت نسبة سجل أذ المدينة مستوى على( 14) الرتبة الملح جرف حي احتل وقد(, الحكيم

 الحكيم حي احتل بينما,  للمدينة العام المعدل عن( -34.60)معياري وبانحراف( , 38.64)

( -63.73)معياري وبانحراف( , 21.43) تبلغ نسبة سجل أذ المدينة مستوى على( 20) الرتبة

 وجود ملعد االحياء هذه سكان رضا انخفاض في السبب يعود وقد,  للمدينة العام المعدل عن
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 قد وبعضها,  الملح جرف,  الحصري,  الحكيم حي في كما بعضها في االبتدائية للمرحلة مدارس

 . والمعلمين بوالشع المدرسة على ضغطا يشكل الذي التالميذ عدد من يعاني

 الرضا عن المدرسة االبتدائية على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 89) جدول

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب

 ت

 النسبة العدد العينة اسم الحي

النسبة 

 للمعدل

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة

 7 9.35 109.35 64.61 115 178 حي المصطفى 1

 2 27.81 127.81 75.51 595 788 حي التحرير 2

 4 14.50 114.50 67.65 46 68 حي السراي 3

 16 36.81- 63.19 37.33 28 75 حي الصمود 4

 18 49.64- 50.36 29.75 36 121 حي العبور 5

 20 63.73- 36.27 21.43 3 14 حي الحكيم 6

 15 36.22- 63.78 37.68 26 69 حي الحصري 7

 3 15.72 115.72 68.37 67 98 حي الفاروق 8

 12 8.17- 91.83 54.26 102 188 حي القادسية 9

 6 11.38 111.38 65.80 152 231 حي المعلمين 10

 9 3.65- 96.35 56.92 74 130 حي المفرق 11

 17 47.11- 52.89 31.25 20 64 حي الصناعي 12

 10 3.93- 96.07 56.76 63 111 النصر والجهاد 13

 1 28.55 128.55 75.95 120 158 حي الوفاء 14

 5 12.45 112.45 66.43 95 143 حي الفارس 15

 8 2.17- 97.83 57.80 289 500 حي اليرموك االولى 16

 13 23.59- 76.41 45.14 209 463 حي اليرموك الثانية 17

 14 34.60- 65.40 38.64 17 44 حي جرف الملح 18

 19 53.84- 46.16 27.27 15 55 حي ميسلون 19

 11 6.66- 93.34 55.15 75 136 شفتهحي  20

  0 100 59.08 2147 3634 المجموع والمعدل العام 
 .(11الدراسة الميدانية الملحق )  -المصدر :
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 الرضا عن المدرسة االبتدائية  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 83) خريطة

 2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .89) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من 

 الرضا عن المدارس الثانوية  – 2

يعكس جودة الخدمة المقدمة لسكان الحي والتي لها  ان الرضا عن خدمات التعليم الثانوي       

بشكل  دينة في الم العام لدرجات رضا السكان المعدلتأثير على جودة الحياة الحضرية , وقد بلغ 

ثالث مستويات %( , وتباين من حي سكني ألخر , وبذلك قسمت االحياء الى 61.45عام )

  -للجودة وكاالتي:

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

( 90( % , جدول )63.78 – 86.29بين ) سجلت اعلى النسب سكنيةحياء أثمانية تضمن       

, النصر والجهادالفاروق ,  الفارس, ,المصطفى, المعلمين , الوفاء التحرير , ) اءحيا وهي, 

( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة 1الرتبة ) التحرير( , وقد احتل حي 84) خريطة( ,  المفرق

العام للمدينة , بينما احتل حي  المعدل( عن 40.42( , وبانحراف معياري)86.29بلغت )

( , وبانحراف 68.46( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )8الرتبة )المفرق 
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جودة التعليم الثانوي من خالل  العام للمدينة , وهذا يدل على المعدل( عن 11.41معياري)

 . عنه لسكان االحياء من خالل عينة الدراسةدرجات الرضا 

  (الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

 متضمنا( , 90( % , جدول )41.26 – 63.77نسب ألحياء هذا المستوى بين )التراوحت      

( % , وبانحرافات 55.20, 60.29بنسب ), (  ولى, اليرموك االالسراي ) احياءكل من 

ان درجات رضا (10,  9لتمثال الرتب )العام للمدينة ,  المعدل( عن -10.17,  -1.88معيارية )

التعليم مدارس يشير الى رضا نسبي لسكانها عن خدمة % ما 50سكان الحيين قد تجاوزت 

 الثانوي .

 الرضا عن المدرسة الثانوية على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 90) جدول

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب

 .(11الدراسة الميدانية الملحق )  -المصدر :     

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

( % , متضمنا كل  41.25 – 8.74`بين ) اتكونرة لعشاة ألحيائه نخفضسجلت نسبا م        

)شفته ,اليرموك الثانية , جرف الملح , العبور , الحصري, الحكيم , القادسية, ميسلون  احياءمن 

مستوى المدينة ( على 11( , وقد احتل حي شفته الرتبة )85) خريطة, الصمود , الصناعي( , 

 ت

 النسبة العدد العينة اسم الحي

النسبة 

 للمعدل

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة

 3 37.14 137.14 84.27 150 178 حي المصطفى 1

 1 40.42 140.42 86.29 680 788 حي التحرير 2

 9 1.89- 98.11 60.29 41 68 حي السراي 3

 19 58.78- 41.22 25.33 19 75 حي الصمود 4

 14 39.48- 60.52 37.19 45 121 حي العبور 5

 16 53.51- 46.49 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 15 52.83- 47.17 28.99 20 69 حي الحصري 7

 6 24.54 124.54 76.53 75 98 حي الفاروق 8

 17 58.45- 41.55 25.53 48 188 حي القادسية 9

 4 31.73 131.73 80.95 187 231 حي المعلمين 10

 8 11.41 111.41 68.46 89 130 حي المفرق 11

 20 69.49- 30.51 18.75 12 64 حي الصناعي 12

 7 14.35 114.35 70.27 78 111 النصر والجهاد 13

 2 39.04 139.04 85.44 135 158 حي الوفاء 14

 5 25.18 125.18 76.92 110 143 حي الفارس 15

 10 10.17- 89.83 55.20 276 500 حي اليرموك االولى 16

 12 36.73- 63.27 38.88 180 463 حي اليرموك الثانية 17

 13 37.12- 62.88 38.64 17 44 حي جرف الملح 18

 18 58.58- 41.42 25.45 14 55 حي ميسلون 19

 11 36.58- 63.42 38.97 53 136 شفتهحي  20

  0 100 61.45 2233 3634 المجموع والمعدل العام 
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(, بينما احتل حي الصناعي الرتبة - 36.58( , وبانحراف معياري)38.97) أذ سجل نسبة 

, ان الغالبية ( -69.49( , وبانحراف معياري)18.75( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة )20)

عن خدمة التعليم الثانوي  ويعد  منخفض كان رضاهمالعظمى من اجابات سكان عينة هذه االحياء 

, وهذا يعني ان نصف احياء المدينة كان فيها هذا مؤشرا  سلبيا   لجودة الحياة التعليمية الثانوية 

 رضاهم سلبيا عن هذه الخدمة .

 الرضا عن المدرسة الثانوية على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 84) خريطة

 2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .90) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من    

 

 الرضا عن الوصول للخدمات التعليمية  – 3

لمدرسة في مختلف المراحل التعليمية تؤثر ان المسافة التي يقطعها التلميذ او الطالب الى ا      

على جودة حياه االفراد , فالمسافة بين المسكن والمدرسة كلما كانت قصيرة تولد شعورا 

طالت المسافة فان ذلك يكلف التلميذ و الطالب وقتا باالرتياح لدى الطلبة المتعلمين و ذويهم أما لو 

العام  المعدلوقد بلغ للوصول والسيما اذا كانت تلك المواقع غير مخدومة بشبكة نقل جيدة , 
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%( و صنفت االحياء 58.59لدرجات رضا سكان االحياء عن الوصول للخدمات التعليمية )

 -كاالتي :ثالث مستويات السكنية الى 

 (احياء الرضا العال  االول )المستوى  -أ 

 ة عنعاليلقد كانت اجابات عينة الدراسة لسبعة احياء من مدينة بعقوبة بنسب رضا 

( , 91( % , جدول )65.89 – 88.11وصول ابنائهم الى مواقع المدارس  وقد تراوحت بين )

ى, اليرموك )الفارس , الوفاء , التحرير , الفاروق , المعلمين , المصطف احياءمثلتها كل من 

( , %88.11( أذ سجل نسبة بلغت )1( , وقد احتل حي الفارس الرتبة )85) خريطةاالولى ( , 

العام للمدينة , بينما احتل حي اليرموك االولى الرتبة  المعدل( عن 50.38وبانحراف معياري)

ولد و تالعام للمدينة ,  المعدل( عن 12.65( , وبانحراف معياري)%66.00نسبة ) سجالم( 7)

رضا السكان نتيجة لوجود المدارس بمستوياتها في تلك االحياء و وجود شبكة خطوط النقل العام 

  . التي تخدم سكان تلك االحياء 

الرضا عن الوصول للخدمات  على وفق مؤشروزيع مستويات جودة الحياة ت (91) جدول  

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسبالتعليمية 
 ت

 نةالعي اسم الحي

عدد 

 % االجابات

 النسبة

 للمعدل

االنحراف 

 المعياري

الر

 تبة

 6 13.14 113.14 66.29 118 178 حي المصطفى 1

 3 19.13 119.13 69.80 550 788 حي التحرير 2

 8 10.44 110.44 64.71 44 68 حي السراي 3

 16 59.04- 40.96 24.00 18 75 حي الصمود 4

 19 63.33- 36.67 21.49 26 121 حي العبور 5

 20 63.43- 36.57 21.43 3 14 حي الحكيم 6

 15 55.48- 44.52 26.09 18 69 حي الحصري 7

 4 18.43 118.43 69.39 68 98 حي الفاروق 8

 12 22.84- 77.16 45.21 85 188 حي القادسية 9

 5 16.74 116.74 68.40 158 231 حي المعلمين 10

 9 0.22- 99.78 58.46 76 130 حي المفرق 11

 17 59.99- 40.01 23.44 15 64 حي الصناعي 12

 10 7.75- 92.25 54.05 60 111 النصر والجهاد 13

 2 49.07 149.07 87.34 138 158 حي الوفاء 14

 1 50.38 150.38 88.11 126 143 حي الفارس 15

 7 12.65 112.65 66.00 330 500 حي اليرموك االولى 16

 13 24.43- 75.57 44.28 205 463 حي اليرموك الثانية 17

 14 49.57- 50.43 29.55 13 44 حي جرف الملح 18

 18 62.76- 37.24 21.82 12 55 حي ميسلون 19

 11 17.17- 82.83 48.53 66 136 شفتهحي  20

  0 100 58.59 2129 3634 المجموع والمعدل العام 
 .(11الدراسة الميدانية الملحق )  -المصدر :

 ( توسطالموى الثاني )احياء الرضا المست -ب 

( % , متضمنا كل 43.66 – 65.88سته احياء سكنية سجلت نسبا تراوحت بين ) نضمت       

 , وقد احتل(  من حي )السراي , المفرق , النصر والجهاد , شفته , القادسية , اليرموك الثانية
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( , وبانحراف 64.71%)( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت 8حي السراي الرتبة )

( على 13العام للمدينة , بينما احتل حي اليرموك االولى الرتبة ) المعدل( عن 10.44معياري)

العام  المعدل( عن -24.42( , وبانحراف معياري)44.28مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )

لذلك جاءت هذه االحياء قريبه من مركز المدينة وتخدمها شبكة الشوارع  بعض للمدينة ان

 .%50درجات رضا سكانها قريبه من 

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

( % , متضمنا كل من حي 21.43 – (43.65 تراوحت بين منخفضةسجلت نسبا          

وقد احتل حي  , )جرف الملح , الحصري, الصمود, الصناعي , العبور, ميسلون ,الحكيم (

( , وبانحراف 29.55لى مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )( ع14جرف الملح الرتبة )

( , وبانحراف 21.43)الى النسب في حي الحكيم  انخفضت(, بينما -49.56معياري)

, ولعل ذلك مرتبط بموقع االحياء في شمال شرق (20ليشغل بذلك الرتبة ) (- 63.43معياري)

للمؤسسات التعليمية  حاجتهال العام فيها والمدينة وجنوبها وهي بذلك بعيدة عن المركز و قلة النق

 ظهر معاناه التالميذ والطلبة في الوصول للمدارس .ي مما 

الرضا عن الوصول للخدمات  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 85) خريطة

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب التعليمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .91) االعتماد على بيانات جدولعمل الباحثة بمن  :المصدر     

 الرضا عن خدمات المراكز الصحية – 4
للخدمات الصحية عالقة ارتباط مباشرة بصحة االنسان مما استلزم دراستها كأحد    

المؤشرات الذاتية في قياس جودة الحياة من خالل الرجوع الى السكان حيث يستطيعون 
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مة , وتتأثر المراكز الصحية بالزيادة السكانية  حيث تشخيصها بشكل ادق فهم المستفيدين من الخد

يزداد عدد المترددين اليها من المرضى و المراجعين وبذلك يرتفع نصيب االطباء و ذوي المهن 

العام لدرجات  المعدلاالفراد المراجعين للمركز الصحي , وقد بلغ الصحية والتمريضية من 

%( , متباينا من حي سكني ألخر حيث 42.90رضا السكان عن خدمات المركز الصحي )

 -اندرجت االحياء تحت ثالث مستويات :

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

ارتفعت نسب رضا سكانها عن الخدمة الصحية للمراكز وقد تراوحت  تضمن ستة احياء         

فى , الوفاء ( , ليشمل كل من حي )الفاروق , المصط92( % , جدول )45.93 – 56.12بين )

على مستوى  االولىالرتبة  الفاروق( , وقد احتل حي 86) خريطة( ,  الفارس , شفته,ميسلون , 

العام للمدينة ,  المعدل( عن 30.82( , وبانحراف معياري)56.12 المدينة أذ سجل نسبة بلغت )

( عن 13.12( , وبانحراف معياري)48.53)أذ سجل نسبة  السادسةالرتبة شفته بينما احتل حي 

, ان ذلك مرتبط بوجود المراكز الصحية فيها ولصغر مساحة بعض األحياء العام للمدينة  المعدل

منها مما يسهل وصول المرضى اليها فضال  عن توفر المؤسسات الصحية الرئيسية مثل 

 الى عيادات األطباء و المختبرات. المستشفيات باإلضافة

 

اة على وفق مؤشر الرضا عن خدمات المركز الصحي توزيع مستويات جودة الحي( 92)  جدول

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب

 .(11الدراسة الميدانية الملحق )  -المصدر :

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 % االجابات

 النسبة

 للمعدل

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 2 29.65 129.65 55.62 99 178 حي المصطفى 1

 7 5.01 105.01 45.05 355 788 حي التحرير 2

 8 2.84 102.84 44.12 30 68 حي السراي 3

 16 19.19- 80.81 34.67 26 75 حي الصمود 4

 14 15.24- 84.76 36.36 44 121 حي العبور 5

 18 33.40- 66.60 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 15 18.93- 81.07 34.78 24 69 حي الحصري 7

 1 30.82 130.82 56.12 55 98 حي الفاروق 8

 20 40.49- 59.51 25.53 48 188 حي القادسية 9

 9 0.10- 99.90 42.86 99 231 حي المعلمين 10

 13 4.97- 95.06 40.77 53 130 حي المفرق 11

 17 30.80- 69.20 29.69 19 64 حي الصناعي 12

 10 1.30- 98.70 42.34 47 111 حي النصر والجهاد 13

 3 25.40 125.40 53.80 85 158 حي الوفاء 14

 5 14.10 114.10 48.95 70 143 حي الفارس 15

 11 4.43- 95.57 41.00 205 500 حي اليرموك االولى 16

 12 4.85- 95.15 40.82 189 463 حي اليرموك الثانية 17

 19 36.43- 63.57 27.27 12 44 حي جرف الملح 18

 4 22.91 122.91 52.73 29 55 حي ميسلون 19

 6 13.12 113.12 48.53 66 136 حي شفته 20

المعدل العامالمجموع و   3634 1559 42.90 100 0  
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 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

 – 45.92تراوحت النسب المئوية لعدد السكان الراضين ضمن هذا المستوى بين )   

الجهاد, اليرموك النصر والمعلمين ,( %, متضمنا كل من حي )التحرير , السراي, 35.73

 (7)(, وقد احتل حي التحرير الصدارة فيها و الرتبة , العبور االولى , اليرموك الثانية , المفرق

على  (14)الرتبة  العبور(, بينما تبوء حي 5.01( , وبانحراف معياري)45.05أذ سجل نسبة )

  ان هذه االحياءان سك, ( -4.97( , وبانحراف معياري)40.77) مستوى المدينة أذ سجل نسبة 

عن رضاهم عن خدمات المراكز الصحية نصف ال - ثلثالبين نسب اجابات سكانها اقتربت فيها 

و ذلك لصغر مساحتها  فيها بالرغم من خلو ثالثة احياء منها من وجود المراكز الصحية فيها 

تمتعون وقربها من المراكز الصحية و المستشفيات العامة و العيادات الخاصة جعل سكانها ي

برضاهم عن تلك الخدمات اما حي التحرير و اليرموك االولى لكل منها يحتوي على مركزين 

 .صحيين في الحي نفسه 

 

الرضا عن خدمات المركز الصحي  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 86) خريطة

 2018نة بعقوبة لعام مدي احياء بحسب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .92) ثة باالعتماد على بيانات جدولعمل الباحالمصدر من 
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 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

 احياء( % , متضمنا كل من 25.53 – (35.72 بين منخفضةة نسبا تالساحيائه  سجلت  

 الحصري)الحصري , الصمود, الصناعي, الحكيم , جرف الملح , القادسية(, وقد جاء حي 

- 18.93( , وبانحراف معياري)34.78نة أذ سجل نسبة بلغت )( على مستوى المدي15الرتبة )

( , وبانحراف 25.53أذ سجل نسبة بلغت ), ( 20, بينما شغل حي القادسية الرتبة ) (

درجات رضا سكان تلك االحياء يشير الى ان العام للمدينة , المعدل( عن - 40.49معياري)

ما يؤثر سلبا على جودة حياة سكانها صحيا ضعف خدمات المراكز الصحية فيها او القريبة منها م

واجتماعيا واقتصاديا اذ ان صحة االنسان مفتاحا لسر نجاحه وسعادته علما ان هذه االحياء 

جميعها خالية من وجود المراكز الصحية كما أتضح المدينة مركز المتطرفة في مواقعها من 

  ا للمراكز الصحية القريبة منها بحيث ( مما يزيد من تكاليف مراجعة سكانه73سابقا  من الجدول )

وال سيما ان مديرية صحة ديالى حددت االحياء المشمولة بكل مركز صحي و ال يحق للمراجع .

مراجعة مركز صحي غير المخصص لرقعته الجغرافية فضال عن قلة تمتع سكان هذه االحياء 

 بخدمة النقل العام بسبب مواقعها النائية و رداءة شوارعها . 

 طباءرضا عن العيادات الخاصة باأللا  - 5

لدرجات رضا السكان في مدينة بعقوبة عن العيادات الخاصة لألطباء العام  المعدلبلغ         

%( , ان هذا االنخفاض الكبير في النسبة يعود الى ارتفاع تكاليف الفحص والعال  في 30.49)

عام من حي سكني ألخر حيث قسمت الى ال المعدل, وتباين  عيادات وصيدليات القطاع الخاص 

 -للجودة :ثالث مستويات 

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

( % , جدول 31.75 – 39.80تراوحت نسب درجات رضا سكان احيائه الثمانية بين )       

لنصر )الفاروق , الوفاء, السراي , الفارس , الصمود  , التحرير , ا احياء( , ليشمل كل من 93)

أذ سجل  ( ا1( , وقد احتل فيها حي الفاروق الرتبة )87) خريطةوالجهاد , اليرموك االولى ( , 

(, بينما جاء حي اليرموك االولى متأخرا ضمن 30.54( , وبانحراف معياري)39.80)  نسبة 

, ان نسب (4.95( , وبانحراف معياري)32.00نسبة ) مسجال( 8هذا المستوى و بالرتبة )

% من رضا السكان عن خدمة العيادات الخارجية لألطباء 50ذا المستوى لم تصل الى حياء ها

, فضال عن محاولة بعض االطباء وهذا يرتبط بارتفاع اجور الكشف والتشخيص واسعار العال  

االختصاص بامتالك كل متطلبات الخدمة من صيدليات و مختبرات التحليل و االشعة والسونار 

و موجهه لخدمة الطبيب صاحب العيادة و قد يتحكم هو  متطلباتها متكاملة  مما يجعل العيادة و

بأنواع االدوية و العالجات المتوفرة فيها بما ينسجم مع تشخيصه للمرض و ال يتيح فرصه 

للمريض بالحصول على بعض االدوية من صيدليات اخرى و هذا ناتج عن غياب الرقابة 

التي تفرضها نقابة دوية على الرغم من وجود القوانين الصحية على اجور الفحص و اسعار اال

 .الصيادلة في العراق ولكن دون تنفيذ 

 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

)اليرموك الثانية  احياءكل ( %, 23.69 – 31.74تراوحت النسب ضمن هذا المستوى بين )    

, جاء حي اليرموك الثانية  ( ى , شفته, العبور , المعلمين , المفرق , الحصري , المصطف

(, بينما تبوء حي شفته الرتبة -0.82( , وبانحراف معياري)30.24( أذ سجل نسبة )9بالرتبة )

( و يفسر انخفاض نسب هذه - 20.43( , وبانحراف معياري)24.26( أذ سجل نسبة )15)

ة في مركز المدينة كما في االحياء لقلة العيادات المتخصصة فيها وبعدها عن العيادات المتخصص
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, .حي الوفاء و حي الفارس و النصر والجهاد التي يظهر فيها شوارع لعيادات اطباء متخصصة 

وقد بدأت تظهر بعض العيادات المتخصصة و المختبرات و الصيدليات في بعض احياء هذا 

  .المستوى كما في شفته واليرموك الثانية

 المنخفض(المستوى الثالث )احياء الرضا  -ت 

متضمنا ( % , 15.63 – (23.68 النسب جدا في احياء هذا المستوى  تراوحت بين انخفضت

)جرف الملح ,  الحكيم , القادسية, ميسلون , الصناعي(, شغل حي جرف الملح  احياءكل من 

( , بينما شغل حي -25.45( , وبانحراف معياري)22.73( أذ سجل نسبة بلغت )16الرتبة )

( , ويعود -48.74( , وبانحراف معياري)15.63( أذ سجل نسبة بلغت )20تبة )الصناعي الر

السبب في تدني النسب لهذه االحياء هو ارتفاع تكاليف مراجعة هذه العيادات و  عدم وجود 

عيادات اطباء فيها كونها تقع في اطراف المدينة , فيضطر المريض الى قطع مسافة وصوال 

ز المدينة مما يشكل عبأ مضافا و مما يزيد من معاناة سكان هذه للعيادات التي تتركز في مرك

االحياء  هو رداءة الشوارع و ارتفاع كلفة النقل بسيارات االجرة و ال سيما سيارات االجرة 

 الصغيرة )تاكسي( .

توزيع مستويات جودة الحياة على وفق مؤشر الرضا عن العيادات الخاصة  ( 93) جدول

 2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسبباألطباء 

 .(11الدراسة الميدانية الملحق )  -مصدر :ال     

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

النسبة 

% 

النسبة 

 للمعدل

االنحراف  

 المعياري

 الرتبة

 14 17.09- 82.991 25.28 45 178 حي المصطفى 1

 6 12.36 112.36 34.26 270 788 حي التحرير 2

 3 20.57 120.57 36.76 25 68 حي السراي 3

 5 13.70 113.70 34.67 26 75 حي الصمود 4

 10 13.26- 86.74 26.45 32 121 حي العبور 5

 17 29.72- 70.28 21.43 3 14 حي الحكيم 6

 13 14.44- 85.56 26.09 18 69 حي الحصري 7

 1 30.54 130.54 39.80 39 98 حي الفاروق 8

 18 30.23- 69.77 21.28 40 188 حي القادسية 9

 11 13.39- 86.61 26.41 61 231 حي المعلمين 10

 12 14.22- 85.78 26.15 34 130 حي المفرق 11

 20 48.75- 51.25 15.63 10 64 حي الصناعي 12

 7 12.27 112.27 34.23 38 111 النصر والجهاد 13

 2 28.70 128.70 39.24 62 158 حي الوفاء 14

 4 19.25 119.25 36.36 52 143 حي الفارس 15

 8 4.95 104.95 32.00 160 500 حي اليرموك االولى 16

 9 0.82- 99.16 30.24 140 463 حي اليرموك الثانية 17

 16 25.46- 74.54 22.73 10 44 حي جرف الملح 18

 19 40.37- 59.63 18.18 10 55 حي ميسلون 19

 15 20.43- 79.57 24.26 33 136 شفتهحي  20

  0 100 30.49 1108 3634 المجموع والمعدل العام 
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الرضا عن العيادات الخاصة  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة  (87) خريطة

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب باألطباء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .93) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من               

  المراكز الصحية الحكوميةن الوصول الى الرضا ع  – 6

اعن الوصول لمراكز الصحية العام لدرجات رضا السكان في مدينة بعقوبة  المعدلبلغ 

لذلك الى  على وفقالعام من حي سكني ألخر و قسمت  المعدل%( , , وتباين 54.87) الحكومية

 -للجودة :ثالث مستويات 

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

( , 94( % , جدول )62.22 –78.48بين )النسب المئوية لفئة هذا المستوى ت تراوح       

احتل  ( ,88) خريطةس , ميسلون, شفته ( , )الوفاء, الفاروق , المصطفى, الفار احياء ليشمل

, بينما احتل حي ( 43.03وبانحراف معياري)( ,78.48)  أذ سجل نسبة( 1حي الوفاء الرتبة )

سكان هذه  اغلب, ان ( 19.26( , وبانحراف معياري)65.44) أذ سجل نسبة( 6تبة )شفته الر
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والمستشفيات الرئيسية  االحياء يتمتعون بقرب مساكنهم من مراكز الخدمات الصحية الحكومية 

و المصطفى وشفته وميسلون الذي يتمتع بوجود ثالث  .الوفاء و الفارس و الفاروقاحياء كما في 

 مراكز صحية 

للمراكز  الوصول عن الرضا مؤشر وفق على الحياة جودة مستويات توزيع( 94) ولجد

 2018 لعام بعقوبة مدينة احياء بحسب الصحية الحكومية

 ت

 % العدد العينة اسم الحي

 النسبة

 للمعدل

 االنحراف

 المعياري

 الرتبة

 3 27.98 127.98 70.22 125 178 حي المصطفى 1

 8 7.55 107.55 59.01 465 788 حي التحرير 2

 7 12.56 112.56 61.76 42 68 حي السراي 3

 16 22.24- 77.76 42.67 32 75 حي الصمود 4

 14 17.17- 82.83 45.45 55 121 حي العبور 5

 19 34.92- 65.08 35.71 5 14 حي الحكيم 6

 15 20.76- 79.24 43.48 30 69 حي الحصري 7

 2 32.04 132.04 72.45 71 98 حي الفاروق 8

 18 34.08- 65.92 36.17 68 188 حي القادسية 9

 9 1.77 101.77 55.84 129 231 حي المعلمين 10

 13 15.89- 84.11 46.15 60 130 حي المفرق 11

 20 45.89- 54.11 29.69 19 64 حي الصناعي 12

 10 3.13- 96.87 53.15 59 111 النصر والجهاد 13

 1 43.03 143.03 78.48 124 158 حي الوفاء 14

 4 27.45 127.45 69.93 100 143 حي الفارس 15

 11 9.24- 90.76 49.8 249 500 حي اليرموك االولى 16

 12 13.80- 86.20 47.3 219 463 حي اليرموك الثانية 17

 17 33.73- 66.27 36.36 16 44 حي جرف الملح 18

 5 22.60 122.60 67.27 37 55 حي ميسلون 19

 6 19.26 119.26 65.44 89 136 شفته 20

  0 100 54.87 1994 3634 المجموع والمعدل العام 
 .(11الدراسة الميدانية الملحق )  -المصدر :

 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

( %, متضمنا كل من 45.95 –62.21بين ) حياء هذا المستوىتراوح المدى النسبي أل  

( لمين , النصر والجهاد , اليرموك االولى ,اليرموك الثانية, المفرقحي )السراي , التحرير, المع

(, 12.56( , وبانحراف معياري)61.76( أذ سجل نسبة بلغت )7, احتل حي السراي بالرتبة )

(, أن - 15.89, وبانحراف معياري)(46.15( أذ سجل نسبة )13بينما تبوء حي المفرق الرتبة )

ربه من المؤسسات الصحية ضمن المستوى االول فضال عن مواقع هذه االحياء تكون على مق

 .وتمتعها بخدمات النقل العام بمستوياته  المؤسسات الصحية الواقعة ضمنها 
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مراكز الرضا عن الوصول لل على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 88)  خريطة

 2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب الحكومية الصحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .94) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن : المصدر          

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

( % ,  29.68 – (45.94 انخفضت  نسبه السكان الراضين في احياءه السبعة  تراوحت بين     

,  الحكيم , الصناعي(, يشمل كل من حي )العبور , الحصري , الصمود , جرف الملح, القادسية

( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت 14( , شغل حي العبور الرتبة )88) خريطة

العام للمدينة , بينما شغل حي الصناعي  المعدل( عن - 17.17( , وبانحراف معياري)45.45)

( -45.89( , وبانحراف معياري)29.69( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )20الرتبة )

هذه االحياء في اقصى شمال شرق ل لعل ذلك مرتبط بالموقع النائي ,  العام للمدينة المعدلعن 

عدا حي الصمود والحصري القريبة من المركز وهي تعتمد على  المدينة  جنوبالمدينة و

تعوزها المؤسسات الصحية داخل الحي  لك ية الموجودة في مركز المدينة ولذالمؤسسات الصح

 نفسة .
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 الرضا عن الوصول الى الخدمات االمنية – 7
خدمة امنية و تشمل كل من ) مراكز الشرطة  مان هذه الخدمات المتمثلة بالدوائر التي تقد       

واقسامها , مراكز الدفاع المدني واالطفاء , مراكز تحري الجريمة واالمن االجتماعي , 

العام  المعدلوالتأهيل العسكري ( وقد بلغ  مؤسسات االمن والمخابرات  المدنية , مراكز التدريب

%( , و اندرجت ضمن 47.85لنسب سكان مدينة بعقوبة الراضين عن الوصول لهذه الخدمات )

  -العام بين احياء المدينة كاالتي : المعدلتباين اساس على ثالث مستويات 

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

( 95( % , جدول )47.79 –64.86بين )ت نسبها تراوحسكنية  سبعة احياءوقع ضمنه          

الفاروق , شفته ,  الفارس , , الوفاءالنصر والجهاد , اليرموك االولى , , ليشمل كل من حي )

( على مستوى المدينة أذ 1الرتبة )ب النصر والجهادحي  يتصدرها( ,  89) خريطة( , الصمود

العام للمدينة , بينما  المعدل( عن 35.55عياري)( , وبانحراف م64.86سجل نسبة بلغت ) 

( , وبانحراف 54.67( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )7الرتبة )الصمود احتل حي 

حيث تقع ضمنها عدة مؤسسات امنية كالمديرية العامة العام للمدينة  المعدل( عن 14.25معياري)

راكز الشرطة و مقرات افوا  الشرطة للشرطة و االستخبارات و االمن الوطني فضال عن م

 .المنشآتوحماية 

 بحسب الرضا عن الخدمات االمنية على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة  (95) جدول

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء

 ت

 العدد العينة اسم الحي

النسبة %

 المئوية

 النسبة

 للمعدل

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة

 8 1.38- 98.62 47.19 84 178 حي المصطفى 1

 9 1.88- 98.12 46.95 370 788 حي التحرير 2

 12 13.94- 86.06 41.18 28 68 حي السراي 3

 7 14.25 114.25 54.67 41 75 حي الصمود 4

 17 43.01- 56.99 27.27 33 121 حي العبور 5

 19 70.14- 29.86 14.29 2 14 حي الحكيم 6

 15 15.19- 84.81 40.58 28 69 حي الحصري 7

 6 23.68 123.68 59.18 58 98 حي الفاروق 8

 13 14.40- 85.60 40.96 77 188 حي القادسية 9

 14 14.96- 85.04 40.69 94 231 حي المعلمين 10

 10 6.76- 93.24 44.62 58 130 حي المفرق 11

 11 8.57- 91.43 43.75 28 64 حي الصناعي 12

 1 35.55 135.55 64.86 72 111 النصر والجهاد 13

 3 30.95 130.95 62.66 99 158 حي الوفاء 14

 4 27.15 127.15 60.84 87 143 حي الفارس 15

 2 35.42 135.42 64.80 324 500 حي اليرموك االولى 16

 16 30.04- 69.96 33.48 155 463 حي اليرموك الثانية 17

 20 71.49- 28.51 13.64 6 44 حي جرف الملح 18

 18 46.81- 53.19 25.45 14 55 يسلونحي م 19

 5 24.47 124.47 59.56 81 136 شفتهحي  20

  0.01 100.01 47.85 1739 3634 المجموع والمعدل العام 
 .(11الدراسة الميدانية الملحق )  -المصدر :
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  (الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

, متضمنا تسعة  ( %30.71 – 47.78بين ) تراوحت النسب المئوية لفئة هذا المستوى       

احياء كل من حي )المصطفى , التحرير, المفرق , الصناعي , السراي , القادسية , المعلمين , 

( , وبانحراف 47.19نسبة )ب( 8الحصري ,  اليرموك الثانية(, جاء حي المصطفى بالرتبة )

( , 33.48( أذ سجل نسبة )16الرتبة )اليرموك الثانية (, بينما تبوء حي -1.38معياري)

إذ انها تقع على مقربة من المؤسسات العام للمدينة  المعدل( عن - 30.03وبانحراف معياري)

االمنية بالمستوى االول فضال عن احتوائها على مراكز شرطة خاصة بها كمركز شرطة 

 التحرير و المفرق و الصناعي التي تتوسط هذه االحياء 

 الرضا عن الخدمات االمنية على وفق مؤشرات جودة الحياة توزيع مستوي (89) خريطة

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب

 

 

 
 ( .95) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن : المصدر     

 

 



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

243 
 

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

 –30.70 ( تراوحت نسبها بينضمن هذا المستوى اربعة احياء   السكنيةبلغ عدد االحياء        

)العبور , ميسلون, الحكيم, جرف الملح(, شغل حي  احياء( %,  لتشمل بذلك كل من 13.63

( , وبانحراف 27.27( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )17العبور الرتبة )

لى ( ع20العام للمدينة , بينما شغل حي جرف الملح الرتبة ) المعدل( عن - 43.01معياري)

العام  المعدل( عن -71.49( , وبانحراف معياري)13.64مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )

 , وجميعها بعيدة عن المؤسسات االمنية لمواقعها المتطرفة في اقصى شمال شرق المدينة للمدينة

 واقصى جنوب غربها كما في حي ميسلون . كالحكيم والعبور

 إلداريةالرضا عن الوصول الى الخدمات ا – 8

و تتمثل الخدمات االدارية بدور القضاء , والمجلس المحلي , المجلس البلدي , الخدمات     

البلدية , المؤسسات التي تقدم خدمات التأمين االجتماعي , اضافة الى المؤسسات المالية 

بية و ية والجوازات و التروالمديريات العامة للزراعة و الموارد المائية و الجنس والمصرفية ,

ت النفطية و الطرق والجسور والمرور و السياحة واالثار و الضريبة  و الماء المنشاءا

العام لنسب  المعدلوبلغ  والمجاري و الكهرباء و نقابة العمال و النقابات للمهندسين والمعلمين ,

%( , وصنفت االحياء الى ثالث مستويات في درجات رضا 51.18السكان الراضين عنها )

 -ا عن هذا المؤشر وهي :سكانه

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

( , 96( % , جدول )52.33 –64.86بين ) نسب درجات الرضا للسكان ضمنهتراوحت 

ليشمل كل من حي )النصر والجهاد , اليرموك االولى , الوفاء , الفارس , شفته , الفاروق , 

( أذ سجل نسبة بلغت 1والجهاد بالرتبة )النصر  ( , يتصدرها حي90) خريطةالصمود( , 

العام للمدينة , بينما احتل حي الصمود  المعدل( عن 23.73( , وبانحراف معياري)64.86)

و ذلك  (4.20( , وبانحراف معياري)53.33( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة )7الرتبة )

 .سسات االدارية لقرب هذه االحياء من مركز المدينة واحتوائها على اغلب هذه المؤ

 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

( %  , متضمنا ثمانية 39.79 – 52.32تراوحت النسب المئوية لفئة هذا المستوى بين )        

 القادسية , المعلمين , الحصري , احياء كل من حي )المصطفى , التحرير, المفرق , السراي ,

( , 52.25( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة )8طفى بالرتبة )اليرموك الثانية(, جاء حي المص

( أذ سجل نسبة 15حي اليرموك الثانية الرتبة ) شغل(, بينما 2.09وبانحراف معياري)

 العام للمدينة . المعدل( عن - 21.92( , وبانحراف معياري)39.96)

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

( %, لتشمل كل من 27.25 –39.78 ( حيائه الخمسة الراضين بينسكان التراوحت النسب   

 مسجال( 16حي )العبور , ميسلون, الصناعي , الحكيم, جرف الملح(, جاء حي العبور بالرتبة )

(  20(, بينما شغل حي جرف الملح الرتبة )-22.49( , وبانحراف معياري)39.67نسبة )

( , و تقع هذه االحياء جميعها في اطراف - 46.72( , وبانحراف معياري)27.27بنسبة بلغت )

 المدينة وتبعد عن المؤسسات االدارية في مركز المدينة .
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توزيع مستويات جودة الحياة على وفق مؤشر الرضا عن الخدمات االدارية  (96) جدول

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب

 .(11الدراسة الميدانية الملحق )  -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 العدد العينة اسم الحي

النسبة %

 المئوية

 النسبة

 عدلللم

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 8 2.09 102.09 52.25 93 178 حي المصطفى 1

 9 0.32- 99.68 51.02 402 788 حي التحرير 2

 11 5.18- 94.82 48.53 33 68 حي السراي 3

 7 4.20 104.20 53.33 40 75 حي الصمود 4

 16 22.49- 77.51 39.67 48 121 حي العبور 5

 19 44.18- 55.82 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 14 20.71- 79.29 40.58 28 69 حي الحصري 7

 6 13.64 113.64 58.16 57 98 حي الفاروق 8

 12 9.58- 90.42 46.28 87 188 حي القادسية 9

 13 13.72- 86.28 44.16 102 231 حي المعلمين 10

 10 0.80- 99.20 50.77 66 130 حي المفرق 11

 18 35.89- 64.11 32.81 21 64 حي الصناعي 12

 1 26.73 126.73 64.86 72 111 النصر والجهاد 13

 3 23.66 123.66 63.29 100 158 حي الوفاء 14

 4 18.87 118.87 60.84 87 143 حي الفارس 15

 2 25.44 125.44 64.2 321 500 حي اليرموك االولى 16

 15 21.93- 78.07 39.96 185 463 حي اليرموك الثانية 17

 20 46.72- 53.28 27.27 12 44 ي جرف الملحح 18

 17 25.40- 74.60 38.18 21 55 حي ميسلون 19

 5 16.37 116.37 59.56 81 136 شفتهحي  20

  0.01 100.01 51.18 1860 3634 المجموع والمعدل العام 
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 الرضا عن الخدمات االدارية على وفق مؤشرالحياة  توزيع مستويات جودة (90) خريطة

  2018مدينة بعقوبة لعام  احياء بحسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( .96) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن : المصدر      

 الشوارع شبكةالرضا عن  – 9
وارع في مدينة بعقوبة العام انسبة السكان الراضين عن شبكة الش المعدللقد بلغ       

  -:هذا التباين قسمت الى ثالث مستويات كاالتي على وفق%( , و تباين من حي ألخر و 49.09)

 

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

( , 97( % , جدول )54.50 –71.52سجلت احيائه نسب رضا مرتفعة تراوحت بين )      

 التحرير, الفارس , المصطفى  , الفاروق وفاء ,متضمنا سبعة احياء سكنية كل من حي )ال

( على مستوى 1بالرتبة )الوفاء ( ,  يتصدرها حي 91) خريطة( , الجهاد  المفرق , النصر و

العام للمدينة ,  المعدل( عن 45.69( , وبانحراف معياري)71.52المدينة أذ سجل نسبة بلغت )

 ( ,55.86توى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )( على مس7الرتبة ) النصر و الجهادبينما احتل حي 

و شوارع هذه االحياء عدا حي التحرير تتمتع نسبيا بشوارع اغلبها ( 13.78وبانحراف معياري)

 .قات االكساء و نقص ارصفة الشوارعمبلطة و ان كانت تعاني من التخسفات و التكسرات في طب
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 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

 خمسة( % , متضمنا 37.47 – 54.49راوحت النسب المئوية لفئة هذا المستوى بين )ت      

,  45.59,  52.81,  54.41بنسب )القادسية( ,  الصمود , , السراي ,, المعلمين  شفته) هي

 , -7.13,  7.58,  10.84, وبانحراف معياري)( لكل منها على التوالي 42.55, 42.67

على التوالي , حيث بعض  (12, 11,  10,  9,  8غلت الرتب ), وبذلك ش(-13.32,  -13.08

شوارعها مبلطة وال سيما ان مداخل االحياء أما االزقة والسيما في شفته والقادسية فهي غير 

 . مبلطة

الشوارع المبلطة  خدمةالرضا عن  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 97) جدول

 2018بعقوبة لعام حياء مدينة بحسب ا

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

النسبة %

 المئوية

 النسبة

 للمعدل

االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 4 30.46 130.46 64.04 114 178 حي المصطفى 1

 2 40.88 140.88 69.16 545 788 حي التحرير 2

 10 7.13- 92.87 45.59 31 68 حي السراي 3

 11 13.08- 86.92 42.67 32 75 حي الصمود 4

 15 39.40- 60.60 29.75 36 121 حي العبور 5

 16 41.80- 58.20 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 14 29.15- 70.85 34.78 24 69 حي الحصري 7

 5 28.88 128.88 63.27 62 98 حي الفاروق 8

 12 13.32- 86.68 42.55 80 188 حي القادسية 9

 9 7.58 107.58 52.81 122 231 حي المعلمين 10

 6 25.36 125.36 61.54 80 130 حي المفرق 11

 18 52.26- 47.74 23.44 15 64 حي الصناعي 12

 7 13.78 113.78 55.86 62 111 النصر والجهاد 13

 1 45.69 145.69 71.52 113 158 حي الوفاء 14

 3 32.47 132.47 65.03 93 143 حي الفارس 15

 13 29.11- 70.89 34.80 174 500 حي اليرموك االولى 16

 19 56.00- 44.00 21.60 100 463 حي اليرموك الثانية 17

 20 58.34- 41.60 20.45 9 44 حي جرف الملح 18

 17 48.16- 51.84 25.45 14 55 حي ميسلون 19

 8 10.84 110.84 54.41 74 136 شفتهحي  20

  0 100 49.09 1784 3634 المجموع والمعدل العام 
 .(11لميدانية الملحق )الدراسة ا  -المصدر :

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

 اءحيا( % , كل من 20.44 –37.46 ( تراوحت النسب لسكان احيائه ثمانية الراضين بين      

)اليرموك االولى , الحصري , العبور , الحكيم , ميسلون, الصناعي , اليرموك الثانية , جرف 

 ( , وبانحراف34.80( أذ سجل نسبة  )13ولى الرتبة )الملح(, شغل حي اليرموك اال

( , 20.45( أذ سجل نسبة )20(, بينما شغل حي جرف الملح الرتبة )-29.11معياري)
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اغلبها , و هذه االحياء تعاني شوارعها من التكسر و المطبات و (- 58.34وبانحراف معياري)

 غير مبلط .

الشوارع  خدمةالرضا عن  على وفق مؤشروزيع مستويات جودة الحياة ت(  91)  خريطة

  2018حياء مدينة بعقوبة لعام بحسب ا المبلطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(97) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من        

 خدمة الكهرباءالرضا عن  – 10

ا اثر على يواجه سكان المدينة مشكلة في الحصول على كميات كافية من الطاقة الكهربائية مم

العام للسكان الراضين عن الخدمة  المعدلدرجات رضا السكان عن خدمة الكهرباء , و قد بلغ 

 -الى ثالث مستويات كاالتي : صنفتلهذا التباين  على وفق%( متباينا من حي ألخر و 47.99)

 (احياء الرضا العال  )  المستوى االول -أ  

ستوى إذ سجلت احيائه نسب رضا تراوحت بين ارتفعت النسب المئوية ضمن هذا الم       

,التحرير,  الفارس عة احياء سكنية )الوفاء ,تس( , متضمنا 98( % , جدول )51.89 –66.46)



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

248 
 

( ,  يتقدم 92) خريطة( , , شفته , المعلمين الجهاد  المصطفى , الفاروق , المفرق , النصر و

( , وبانحراف 66.46بة بلغت )( على مستوى المدينة أذ سجل نس1حي الوفاء بالرتبة )

 بنسبة( 9الرتبة ) المعلمينالعام للمدينة , بينما احتل حي  المعدل( عن 38.48معياري)

 العام للمدينة وارتفعت نسب السكان المعدل( عن 10.75( , وبانحراف معياري)53.15)

و قدم جاري االحياء لوقوعها في وسط المدينة وقلبها الت الراضين عن خدمة الكهرباء في هذه

والسيما احتواء بعضها على المؤسسات االدارية نشأتها مما جعلها تتمتع بخدمة الكهرباء 

 .والتعليمية والخدمية مما يستدعي استمرار تجهيزها بخدمة الكهرباء في معظم ساعات النهار 

 بحسب الرضا عن خدمة الكهرباء على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة (  98) جدول

  2018مدينة بعقوبة لعام  حياءا

 العينة اسم الحي ت

عدد 

 االجابات

النسبة %

 المئوية

 النسبة

 للمعدل

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة

 4 24.09 124.09 59.55 106 178 حي المصطفى 1

 3 26.92 126.92 60.91 480 788 حي التحرير 2

 10 1.12 101.12 48.53 33 68 حي السراي 3

 11 2.76- 97.24 46.67 35 75 حي الصمود 4

 19 27.67- 72.33 34.71 42 121 حي العبور 5

 18 25.59- 74.41 35.71 5 14 حي الحكيم 6

 12 27.53- 72.47 34.78 24 69 حي الحصري 7

 5 19.07 119.07 57.14 56 98 حي الفاروق 8

 14 22.42- 77.58 37.23 70 188 حي القادسية 9

 9 8.25 108.25 51.95 120 231 حي المعلمين 10

 6 15.40 115.40 55.38 72 130 حي المفرق 11

 17 28.37- 71.63 34.38 22 64 حي الصناعي 12

 7 10.75 110.75 53.15 59 111 النصر والجهاد 13

 1 38.48 138.48 66.46 105 158 حي الوفاء 14

 2 31.15 131.15 62.94 90 143 حي الفارس 15

 13 24.98- 75.02 36.00 180 500 لىحي اليرموك االو 16

 16 34.74- 65.26 31.32 145 463 حي اليرموك الثانية 17

 20 52.64- 47.36 22.73 10 44 حي جرف الملح 18

 15 31.80- 68.20 32.73 18 55 حي ميسلون 19

 8 10.31 110.31 52.94 72 136 شفتهحي  20

  0 100 47.99 1744 3634 المجموع والمعدل العام 
 .(11الدراسة الميدانية الملحق )  -المصدر :

 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

( 37.31 – 51.88ضم هذا المستوى االحياء السكنية تراوحت النسب المئوية لفئتها بين )       

( لكل منها على التوالي , 46.67,  48.53%, متضمنا حي ), السراي , الصمود(, بنسب )

( انخفضت نسب سكانها 11,  10(, وبذلك شغلت الرتب )-2.76 ,1.12نحراف معياري)وبا

من احياء المدينة القديمة فضال عن طول مدة  ألنهاالراضين يعور لقدم شبكة الكهرباء فيها 

 اعات القطع والتجهيز بالكهرباء .المناوبة لس
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 عن خدمة الكهرباء الرضا على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة  (92) خريطة 

  2018أحياء مدينة بعقوبة لعام بحسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( . 98)عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر : من 

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

)القادسية  احياء( %, لتشمل كل من 22.73 –37.30 ( سجلت احيائه نسبا تراوحت بين        

موك االولى, الحكيم , الحصري , العبور, الصناعي , ميسلون, اليرموك الثانية , جرف , الير

( , وبانحراف 37.23( على مستوى المدينة  بنسبة )14الملح(, شغل حي لقادسية الرتبة )

( على 20( عن المعدل العام للمدينة , بينما شغل حي جرف الملح الرتبة )-22.42معياري)

( عن المعدل العام - 52.64( , وبانحراف معياري)22.73ل نسبة بلغت )مستوى المدينة أذ سج

للمدينة ,لتشغل الطرف الغربي والجنوبي الشرقي و شمال شرق المدينة ولم تنفذ خدمات بنى 

تحتيه فيها بالكامل والسيما شبكة الكهرباء حيث ان بعض الوحدات السكنية فيها والسيما حديثة 

   اعمدة ايصال الكهرباء كما في جنوب حي ميسلون و الحكيم و العبور . االنشاء و لم ترتبط بشبكة
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 مياه الشرب شبكة الرضا عن خدمة – 11

توفير المياه الصالحة للشرب من الخدمات االساسية التي يجب توفيرها بكميات  شبكةتعد 

 اضين عن هذهكافية لالستهالك البشري بكل اشكاله , وقد تباين المعدل العام لنسب السكان الر
 -االحياء السكنية ضمن ثالث مستويات : صنفت%( , و56.88الخدمة بلغ )

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

( % , 62.26 – 79.75بين ) ية إذ سجلت نسب رضا سكانهاتضمن ثمانية احياء سكن       

, الصمود لفاروق , ,التحرير, المصطفى , ا, السراي الفارس  )الوفاء ,وهي ( , 99جدول )

( , وبانحراف 79.75نسبة ) ب( 1الرتبة )بحي الوفاء  جاء( , 93) خريطةالجهاد ( ,  النصر و

( , وبانحراف 63.06نسبة )ب( 8)الرتبة الجهاد و , بينما احتل حي النصر(40.21معياري)

يسي فضال عن , ألنها اقدم أحياء المدينة والتي يغذيها مشروع ماء بعقوبة الرئ (10.87معياري)

مجمعات مياه الشرب كما في حي التحرير حيث هناك انبوب رئيسي يربط جانبي المدينة عبر 

 .نهر ديالى مع امتداد الجسر الحديدي السابق  

 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

 هي%,  (44.76 – 62.25شغلت هذا المستوى اربعة احياء سكنية النسب المئوية لها بين )      

لكل  (46.38,  58.09,  60.77,  61.04)المعلمين, المفرق , شفته , الحصري( , بنسب )

,  9شغلت الرتب ) , (-18.47 ,2.12,  6.84, 7.31منها على التوالي , وبانحراف معياري)

( ولعل التراجع النسبي فيها للرضا عن الخدمة يرتبط بقدم شبكة مياه الشرب كما 12,  11, 10

زيادة اعداد السكان فيها مما يستدعي مدها بشبكة اء الحصري و المعلمين والمفرق ويفي اح

 انابيب اكبر سعة نسبيا  مع عدد سكانها  .

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

)القادسية ,  احياء ( % , كل من27.26 –44.75 ( سجلت احيائه نسبا منخفضة بين     

اليرموك الثانية , الحكيم , جرف الملح( , شغل  , الصناعي , ميسلون ,العبور اليرموك االولى,

(, بينما شغل حي -22.38( , وبانحراف معياري)44.15( بنسبة )13حي لقادسية الرتبة )

( , ان هذه - 52.06( , وبانحراف معياري)27.27( أذ سجل نسبة )20جرف الملح الرتبة )

شرقها وشمال غربها وجنوبها ومنها لم تصل اليها خدمة  االحياء تقع في اطراف المدينة في شمال

مياه الشرب لبعض وحداتها السكنية مما يضطر السكان العتماد على انفسهم في ايصالها فضال 

عن ضعف امدادهم بالمياه طوال اليوم العتماد نظام المناوبة بين االحياء السكنية مما يتسبب في 

حصول على مياه الشرب و لعل اشد المعاناة تظهر في حرمان اطراف االحياء البعيدة من ال

 .الجزء الجنوبي من حي ميسلون و حي اليرموك االولى ثم الثانية
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 شبكة مياه الشربخدمة الرضا عن  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة  (99) جدول

  2018حياء مدينة بعقوبة لعام بحسب ا

 .(11الدراسة الميدانية الملحق ) -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

% النسبة  

 المئوية

النسبة 

 للمعدل

االنحراف  

 المعياري

الرت

 بة

 5 18.52 118.52 67.42 120 178 حي المصطفى 1

 4 29.40 129.40 73.60 580 788 حي التحرير 2

 3 31.86 131.86 75.00 51 68 حي السراي 3

 7 12.52 112.52 64.00 48 75 حي الصمود 4

 15 24.45- 75.55 42.98 52 121 حي العبور 5

 19 49.77- 50.23 28.57 4 14 حي الحكيم 6

 12 18.47- 81.53 46.38 32 69 حي الحصري 7

 6 14.81 114.81 65.31 64 98 حي الفاروق 8

 13 22.38- 77.62 44.15 83 188 حي القادسية 9

 9 7.31 107.31 61.04 141 231 حي المعلمين 10

 10 6.84 106.84 60.77 79 130 حي المفرق 11

 16 42.32- 57.68 32.81 21 64 حي الصناعي 12

 8 10.87 110.87 63.06 70 111 النصر والجهاد 13

 1 40.20 140.20 79.75 126 158 حي الوفاء 14

 2 37.69 137.69 78.32 112 143 حي الفارس 15

 14 24.40- 75.60 43.00 215 500 حي اليرموك االولى 16

 18 39.63- 60.37 34.34 159 463 حي اليرموك الثانية 17

 20 52.06- 47.94 27.27 12 44 حي جرف الملح 18

 17 39.27- 60.73 34.55 19 55 حي ميسلون 19

 11 2.12 102.12 58.09 79 136 شفتهحي  20

  0 100 56.88 2067 3634 المجموع والمعدل العام 
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مياه شبكة ة خدمالرضا عن  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 93) خريطة

  2018حياء مدينة بعقوبة لعام بحسب ا الشرب

 
 ( .99) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول من:  المصدر

 الصرف الصحيشبكة الرضا عن خدمة  - 12

و منها يتضح ان %( , 32.31عن هذه الخدمة ) العام لنسب السكان الراضين المعدل كان      

%( , 100)  ةفهي ال تتعدى ثلث درجة الرضا الكامل منخفضة درجات الرضا العامة للسكان

 -:الحياء السكنية ضمن ثالث مستويات اتباين من حي سكني ألخر بحيث اندرجت تو

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

الفاروق )احياء  وهي( , 100( % , جدول )39.95 – 50بين ) ا  نسب احيائه السبعة سجلت       

شغل ( ,  94) خريطةالجهاد ( ,  , النصر و التحرير ,المصطفى  , الوفاءالفارس ,  , الصمود ,

, بينما احتل حي النصر (54.75( , وبانحراف معياري)%50نسبة )ب( 1الرتبة ) حي الفاروق

معظم مناطق هذه , وان ( 25.47( , وبانحراف معياري)%40.54نسبة )ب( 7الجهاد الرتبة )و

االحياء تغطيها شبكة لتصريف مياه الصرف الصحي  إال ان عدم الرضا الكامل عن خدمة الشبكة 

 .يرتبط بقدم بعض اجزائها 
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شبكة الصرف خدمة الرضا عن  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 100جدول )

  2018بعقوبة لعام  ب أحياء مدينةالصحي بحس

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

النسبة  %

 المئوية

النسبة 

 للمعدل

االنحراف  

 المعياري

الرت

 بة

 5 32.15 132.15 42.70 76 178 حي المصطفى 1

 6 29.61 129.61 41.88 330 788 حي التحرير 2

 9 4.68 104.68 33.82 23 68 حي السراي 3

 2 44.45 144.45 46.67 35 75 حي الصمود 4

 11 23.27- 76.73 24.79 30 121 حي العبور 5

 17 33.68- 66.32 21.43 3 14 حي الحكيم 6

 12 23.75- 76.25 24.64 17 69 حي الحصري 7

 1 54.75 154.75 50 49 98 حي الفاروق 8

 10 19.34- 80.66 26.06 49 188 حي القادسية 9

 14 26.31- 73.69 23.81 55 231 حي المعلمين 10

 8 7.14 107.14 34.62 45 130 حي المفرق 11

 15 27.46- 72.54 23.44 15 64 حي الصناعي 12

 7 25.47 125.47 40.54 45 111 النصر والجهاد 13

 4 37.11 137.11 44.30 70 158 حي الوفاء 14

 3 40.67 140.67 45.45 65 143 حي الفارس 15

 13 25.72- 74.28 24.00 120 500 حي اليرموك االولى 16

 16 33.15- 66.85 21.60 100 463 حي اليرموك الثانية 17

 18 36.71- 63.29 20.45 9 44 حي جرف الملح 18

 19 38.10- 61.90 20 11 55 حي ميسلون 19

 20 38.56- 61.44 19.85 27 136 شفتهحي  20

  0 100 32.31 1174 3634 المجموع والمعدل العام 

 (11دراسة الميدانية الملحق )ال -المصدر :

 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

( %, متضمنا كل من حي )المفرق ,  29.89 –39.94تراوحت النسب المئوية لفئتها بين )       

, 7.14(% لكل منها على التوالي , وبانحراف معياري) 33.82,  34.62السراي( , بنسب )

(  , و على الرغم من وجود شبكة الصرف الصحي  9,  8) المرتبتينيحتال  ما(, وبذلك فه4.68

في المناطق القديمة من حي السراي اال ان قدمها وانسداد المجاري خفض نسب السكان الراضين 

 عنها اما حي المفرق فهو من االحياء التي انعدم وجود شبكة فيه.

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض(  -ت 

 – 29.88 ( هذا المستوى احدى عشر حيا سكنيا سجلت نسبا منخفضة تراوحت بين احتوى     

 )القادسية , العبور, الحصري , اليرموك االولى, المعلمين , الصناعي, هي( %, 19.83

اليرموك الثانية , الحكيم , جرف الملح, ميسلون , شفته(, وقد سجلت نسبا منخفضة اعالها في 

 انخفضت(, و10الرتبة ) غالش( , - 19.34( ,وبانحراف معياري)26.06حي القادسية بنسبة )

 (, ان مبرر عدم 20الرتبة ) ( ب-38.56) ( , وبانحراف معياري19.85حي شفته ) فيالنسب 
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شبكة الصرف خدمة الرضا عن  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة  (94) خريطة

  2018ب أحياء مدينة بعقوبة لعام الصحي بحس

 

 ( .100) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن : مصدر ال

مل لهذه الشبكات في مرتبط بعدم التشييد الكا عن خدمة الصرف الصحيرضا سكان هذه االحياء 

,ان وجدت في بعض مناطقها فهي عبارة عن مجاري سطحية لمياه االمطار وقد  معظم مناطقها

فع السكان الستخدام نظام البالوعات )السبتتنك( لغرض ما يد استغنى عنها السكان لعدم فائدتها

الف دينار عراقي  25خزن تلك المياه ثم سحبها بالسيارات الحوضية و هذه العملية مكلفة ال تقل 

علما ان هذه البالوعات سريعة االمتالء في احياء المدينة والتي ترفع فيها المياه الجوفية 

لى والثانية لقربها من مجرى جدول الخالص الذي يرتفع وخصوصا احياء ميسلون واليرموك االو

عن مستوى ارض هذه االحياء و كذلك حي الحصري والتحرير التي يحاذيها مجرى جدول 

 . سارية 

 الرضا عن خدمة شبكة مياه االمطار - 13

%( , و 26.55)خدمة شبكة مياه االمطار العام لنسب السكان الراضين عن  المعدل غلبقد ل      

درجة الرضا ربع  قريبة منفهي  نخفض يتضح عدم قناعة السكان بالخدمةمال المعدل اذه من

 -االحياء السكنية ضمن ثالث مستويات : صنفتوبذلك %( , 100الكاملة ) 



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

255 
 

 (احياء الرضا العال  المستوى االول ) -أ 

( % , 42.04 – 59.49بين )النسب لرضا سكانها تراوحت  سكنية  ة احياءثالثضم        

بلغت  نسبا تأذ سجل( , 95) خريطةالصمود( ,  الفارس , , الوفاء( , كل من حي )101جدول )

( عن 75.77,  76.46,  124.07)ة معياري ات, وبانحراف% ( 46.67,  46.85,  59.49)

و هذه االحياء و  ( على مستوى المدينة3,  2,  1و قد  شغلت الرتب ) العام للمدينة , المعدل

لوفاء والفارس كثيرا ما تصرف مياه االمطار و حتى الصرف الصحي في مجرى خصوصا ا

 نهر ديالى المحاذية له و هذا يشكل مصدر تلوث واضح لمياه النهر.

شبكة مياه خدمة الرضا عن  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة  ( 101) جدول

  2018دينة بعقوبة لعام االمطار ألحياء م

 ت

 ينةالع اسم الحي

عدد 

 االجابات

% النسبة  

 المئوية

النسبة 

 للمعدل

االنحراف  

 المعياري

الرت

 بة

 4 52.35 152.35 40.45 72 178 حي المصطفى 1

 6 33.82 133.82 35.53 280 788 حي التحرير 2

 10 33.53- 66.47 17.65 12 68 حي السراي 3

 3 75.77 175.77 46.67 35 75 حي الصمود 4

 13 40.87- 59.13 15.70 19 121 حي العبور 5

 20 73.11- 26.89 7.14 1 14 حي الحكيم 6

 17 61.81- 38.19 10.14 7 69 حي الحصري 7

 5 53.75 153.75 40.82 40 98 حي الفاروق 8

 15 55.93- 44.07 11.70 22 188 حي القادسية 9

 12 42.94- 57.06 15.15 35 231 حي المعلمين 10

 7 4.29 104.29 27.69 36 130 حي المفرق 11

 19 70.58- 29.42 7.81 5 64 حي الصناعي 12

 11 35.52- 64.48 17.12 19 111 النصر والجهاد 13

 1 124.07 224.07 59.49 94 158 حي الوفاء 14

 2 76.47 176.47 46.85 67 143 حي الفارس 15

 8 8.85- 91.15 24.20 121 500 حي اليرموك االولى 16

 14 51.19- 48.81 12.96 60 463 ك الثانيةحي اليرمو 17

 16 57.21- 42.79 11.36 5 44 حي جرف الملح 18

 18 65.76- 34.24 9.09 5 55 حي ميسلون 19

 9 16.91- 83.09 22.06 30 136 شفتهحي  20

  0.02 100.02 26.55 965 3634 المجموع والمعدل العام 
  .(11الدراسة الميدانية الملحق ) -المصدر :

 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

( % , متضمنا كل من حي 24.58 –42.03تراوحت النسب المئوية لفئتها بين )       

  27.69,  35.53,  40.82,  40.45)المصطفى , الفاروق , التحرير , المفرق( , بنسب )

( عن 4.29,  33.82,  53.75,  52.35(% لكل منها على التوالي , و انحرفت معياريا )

و عموما ما تصرف هذه المياه  (7,  6,  5,  4المعدل العام للمدينة , وبذلك فهي تحتل الرتب )
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باتجاه نهر ديالى , فيما تصرف مياه حي التحرير باتجاه مبزل بعقوبة الذي ينتهي ايضا في 

 مجرى نهر ديالى و هذا ايضا يشكل مصدر تلوث اخر .

 ياء الرضا المنخفض(المستوى الثالث )اح -ت 

( % , لتشمل كل من 7.12 – 24.57 ( انخفضت  النسب لفئة هذا المستوى تراوحت بين       

 حي )اليرموك االولى, شفته , السراي , النصر والجهاد , المعلمين , العبور, اليرموك الثانية ,

سبا منخفضة الصناعي, الحكيم(, وقد سجلت ن الحصري , ميسلون, القادسية, جرف الملح ,

%( , على مستوى المدينة  , وبانحراف 24.20اعالها في حي اليرموك االولى بنسبة )

(,  وسجلت النسب انخفاضا 8( عن المعدل العام للمدينة , ويذلك يحتل الرتبة )-8.85معياري)

( عن المعدل العام للمدينة -73.11( , وبانحراف معياري)%7.14في حي الحكيم )وصلت 

, ان هذه االحياء لم تنشأ فيها شبكات لتصريف  ( على مستوى المدينة 20الرتبة ) ويذلك يحتل

مياه االمطار أو للصرف الصحي  فتتجمع المياه في الشوارع واالزقة والقطع السكنية الشاغرة 

طيلة موسم االمطار مكونه برك مائية ينمو فيها القصب والبردي التي تعد بيئة مالئمة لحشرة 

 .(4جعل منها عنصر ملوث لبيئة تلك االحياء السكنية كما موضح في صورة )البعوض مما 

 

شبكة مياه خدمة الرضا عن  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة ( 95) خريطة

  2018حياء مدينة بعقوبة لعام بحسب ا االمطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( 101) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولالمصدر من 
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 الرضا عن الخدمة الترفيهية   - 14

العام لنسب السكان الراضين عن  المعدل( ان 102يظهر من خالل الجدول )

%( , و من هذا يعطي داللة واضحة عن عدم رضا السكان 18.38) الترفيهخدمة 

بين  االحياء  ت النسب, تباين تردي مستواها وعن االنشطة الترفيهية في المدينة 

 -:للجودة الث مستويات لسكنية ضمت ثا

 (احياء الرضا العال  المستوى االول )  -أ 

( % , جدول 27.83 – 61.38ضم اربعة احياء  تراوحت النسب لرضا سكانها بين )       

احتل حي ( , 96) خريطة( ,  يرموك االولىال,   المصطفى, وفاء ال) احياء( , كل من 102)

حي , بينما شغل  (110.07معياري) وبانحراف ( %,38.61بنسبة ) ( ,1الرتبة ) الوفاء

( عن 52.34( % , وبانحراف معياري)28.00نسبة بلغت )ب( 3الرتبة ) االولىاليرموك 

 .العام للمدينة   المعدل

 ( الرضا المتوسطالمستوى الثاني )احياء  -ب 

السراي ) احياء( %, متضمنا كل من 17.04 –27.82تراوحت النسب المئوية لفئتها بين )       

( على 4الرتبة ) السراي(, احتل حي المفرق, الجهاد والنصر , الفارس , الفاروق , المعلمين , 

( عن المعدل العام للمدينة , 44.02( %, وبانحراف معياري)26.47مستوى المدينة بنسبة )

( % , 19.23( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )9الرتبة ) المفرقبينما شغل حي 

 .  ( عن المعدل العام للمدينة  4.63انحراف معياري   )وب

 المستوى الثالث )احياء الرضا المنخفض( -ت 

التحرير , ( %, لتشمل كل من ) 6.25 –17.03 ( نسبا منخفضة بين لثمانية سجلت احياءه ا  

 الصناعي, الحكيم , جرف الملح , شفته , , العبور , ميسلون,, القادسية  الحصري ,الصمود

( %, 16.50( على مستوى المدينة بنسبة )10الرتبة ) التحريراليرموك الثانية (, احتل حي 

( عن المعدل العام للمدينة , بينما شغل حي اليرموك الثانية الرتبة -10.24وبانحراف معياري)

( - 65.94( % , وبانحراف معياري   )6.26( على مستوى المدينة أذ سجل نسبة بلغت )20)

 ل العام للمدينة  .عن المعد
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الرضا عن الخدمات الترفيهية  على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة  (102)  دولج 

  2018مدينة بعقوبة لعام  بحسب احياء

  .(11الملحق ), الدراسة الميدانية  -المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 العينة اسم الحي

عدد 

 االجابات

% النسبة  

 المئوية

النسبة 

 للمعدل

االنحراف  

 الرتبة المعياري

 2 52.83 152.83 28.09 50 178 حي المصطفى 1

 10 10.24- 89.76 16.50 130 788 حي التحرير 2

 4 44.02 144.02 26.47 18 68 حي السراي 3

 11 20.18- 79.82 14.67 11 75 حي الصمود 4

 14 37.05- 62.95 11.57 14 121 حي العبور 5

 19 61.15- 38.85 7.14 1 14 حي الحكيم 6

 12 21.15- 78.85 14.49 10 69 حي الحصري 7

 7 16.59 116.59 21.43 21 98 حي الفاروق 8

 13 27.65- 72.35 13.30 25 188 حي القادسية 9

 8 13.05 113.05 20.78 48 231 حي المعلمين 10

 9 4.63 104.63 19.23 25 130 حي المفرق 11

 18 57.50- 42.50 7.81 5 64 حي الصناعي 12

 5 27.42 127.42 23.42 26 111 النصر والجهاد 13

 1 110.07 210.07 38.61 61 158 حي الوفاء 14

 6 21.75 121.75 22.38 32 143 حي الفارس 15

 3 52.34 152.34 28.00 140 500 حي اليرموك االولى 16

 20 65.94- 34.06 6.26 29 463 حي اليرموك الثانية 17

 16 50.54- 49.46 9.09 4 44 حي جرف الملح 18

 15 40.65- 59.35 10.91 6 55 حي ميسلون 19

 17 52.01- 47.99 8.82 12 136 شفتهحي  20

  0.01 100.01 18.38 668 3634 المجموع والمعدل العام 
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 الرضا عن الخدمات الترفيهية على وفق مؤشرتوزيع مستويات جودة الحياة   (96) خريطة

 2018عقوبة لعام ألحياء مدينة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .102) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن  -المصدر :
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 الخدمييييية للمؤشييييرات االرتباطييييية العالقييييات تحليييييل -المبحييييث الثالييييث :

احييياء  فييي ةخدميييال الحييياة جييودة مسييتويات وتقييييم والذاتييية الموضييوعية

 2018لعام بعقوبة  مدينة

 
 و الذاتية  لمؤشرات الخدمية الموضوعيةاالرتباطية ليل العالقات تحل -اوال :

 الموضوعية للمؤشرات االرتباطية العالقات تحليل – 1

لقد اظهرت مجموعة من العالقات االرتباطية بين المؤشرات لخدمات البنى التحتية 

 -والخدمات المجتمعية وكاالتي :

 ومنها : فيما بينها موجبة متباينة خدمات البنى التحتية بعالقات  اتمؤشر تارتبط

موجبة  الوحدات السكنية التي ارتبطت بشبكة الكهرباء ارتبط بعالقات ان مؤشر نسب  -أ 

نسبة الوحدات السكنية المرتبطة بشبكة ) مياه مع كل من المتغيرات  قوية و متوسطة  )طردية( 

,  0.72ت درجاتها االرتباطية )الشرب , الصرف الصحي , مياه االمطار , الشوارع ( , وقد بلغ

,  0.00,  0.01و  0.00التي بلغت ) p-value, وقيمه ( على التوالي  0.90 , 0.82,  0.52

 .( 103, جدول ) ( لكل منها على التوالي مما تدعم صدق االرتباط ومعنويته 0.00

 موجبة ارتبط مؤشر نسبة الوحدات السكنية التي ترتبط بشبكة الصرف الصحي بعالقات – ب

متوسطة القوة و مع كل من المتغيرات ) نسبة الوحدات السكنية التي تصرف مياه االمطار , 

,  0.69نسبة الوحدات السكنية التي ارتبطت بشبكة الشوارع ( , وقد بلغت درجاتها االرتباطية )

( لكل 0.00التي بلغت ) p-value( على التوالي , ومما يدعم صحة االرتباط هو قيمة 0.69

 .منها

ارتبط مؤشر نسبة الوحدات السكنية التي تصرف مياه االمطار بعالقات قوية موجبة مع  -ت 

( , 0.88مؤشر نسبة الوحدات السكنية المرتبطة بشبكة الشوارع بلغت درجتها االرتباطية )

 .( 0.00التي كانت ) p-valueوقيمه 

 الصحية ارتباطا فيما بينها :الخدمات اظهرت مؤشرات  كما

ان مؤشر نصيب السكان من المراكز الصحية ارتبط بعالقات موجبه )طردية( قويه مع كل من  -أ

المتغيرات نصيب السكان من ) االطباء , ذوي المهن الصحية , ذوي المهن التمريضية , 

( على التوالي عند مستوى 0.97,  0.96,  0.93,  0.90الصيادلة( بدرجات ارتباط بلغت )

د صدق وجود االرتباطات ومعنويتها , كما ارتبط المؤشر بعالقات موجبة ( لتؤك0.00معنوية )

-p( قيمة 0.65متوسطة مع متغير نصيب السكان من اطباء االسنان بلغت درجتها االرتباطية )

value ( 103( لتؤكد صحة العالقة , جدول )0.00التي بلغت) 

مع كل من المتغيرات نصيب  ارتبط مؤشر نصيب السكان من االطباء بعالقات موجبة قوية -ب

( 0.87,  0.90السكان من )ذوي المهن الصحية , الصيادلة( , بلغت قوة درجتها االرتباطية )

ذوي المهن على التوالي , وارتبط المؤشر ذاته بعالقة متوسطة مع متغير نصيب السكان من 

( لتدعم معنوية 0.00التي بلغت ) p-value( قيمة 0.78التمريضية بلغت درجتها االرتباطية )

 االرتباط
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Correlations 

 المؤشرات                 

شبكة 

 الكهرباء

مياه 

 الشرب

شبكة 

الصرف 

 الصحي

شبكة 

مياه 

 االمطار

شبكة 

الطرق 

 المعبدة

نصيب 

السكان من 

المراكز 

 الصحية

نصيب 

السكان 

 االطباء

نصيب 

السكان 

من 

اطباء 

 االسنان

نصيب 

السكان 

من 

ذوي 

المهن 

ةالصحي  

نصيب السكان 

من ذوي 

المهن 

 التمريضية

نصيب 

السكان 

من 

 الصيادلة

/  طفل )

 ( روضة

( /  طفل

   ( شعبة

( /  طفل

   ( معلم

( / تلميذ

( مدرسة

 للمرحلة

 االبتدائية

(

شعبة/تلميذ

 للمرحلة( 

 االبتدائية

(

( معلم/تلميذ

 للمرحلة

 االبتدائية

( / طالب

( مدرسة

 للمرحلة

   الثانوية

( ( شعبة/طالب

 لةللمرح

 الثانوية

( / طالب

( مدرس

 للمرحلة

 الثانوية

 الفرد حصة

 مساحة من

 االستعمال

 الترفيهي

 Pearson شبكة الكهرباء

Correlation 
1 0.72 0.52 0.82 0.90 0.09 0.06 0.11 0.13 0.06 0.06 0.17 0.16 0.13 0.18 0.02 -0.11 0.61 0.44 -0.04 -0.00 

p- value 0 0.00 0.01 0.00 0.00 0.70 0.79 0.62 0.56 0.80 0.78 0.46 0.50 0.57 0.43 0.92 0.63 0.00 0.04 0.84 0.99 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 Pearson مياه الشرب

Correlation 
0.72 1 0.71 0.82 0.82 0.00 

-

0.10 
0.22 

-

0.04 
0.07 0.05 0.25 0.27 0.25 0.01 -0.03 -0.25 0.40 0.24 -0.21 -0.00 

p- value 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.98 0.66 0.35 0.86 0.74 0.83 0.28 0.23 0.27 0.95 0.88 0.28 0.07 0.29 0.35 0.99 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

شبكة الصرف 

 الصحي

Pearson 

Correlation 
0.52 0.71 1 0.69 0.69 -0.00 

-

0.15 
0.24 

-

0.02 
0.06 0.02 0.33 0.36 0.33 -0.26 -0.22 -0.48 0.36 0.32 -0.10 0.21 

p- value 0.01 0.00 0 0.00 0.00 0.99 0.52 0.29 0.90 0.79 0.92 .14 0.11 0.15 0.25 0.33 0.03 0.11 0.158 0.67 0.35 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

شبكة مياه 

 االمطار

Pearson 

Correlation 
0.82 0.82 0.69 1 0.88 0.03 

-

0.08 
0.30 

-

0.01 
0.09 -0.00 0.43 0.44 0.38 0.17 0.04 -0.19 0.53 0.43 -0.08 0.20 

p- value 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.87 0.72 0.19 0.94 0.70 0.99 0.05 0.05 0.09 0.45 0.85 0.41 0.01 0.05 0.73 0.37 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

شبكة الطرق 

 المعبدة

Pearson 

Correlation 
0.90 0.82 0.69 0.88 1 0.09 0.04 0.16 0.09 0.09 0.10 0.26 0.26 0.23 0.05 -0.05 -0.19 0.64 0.47 -0.01 0.02 

p- value 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.70 0.86 0.50 0.70 0.69 0.67 0.26 0.25 0.31 0.81 0.81 0.41 0.00 0.03 0.94 0.91 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

نصيب السكان 

من المراكز 

 الصحية

Pearson 

Correlation 
0.09 0.00 -0.00 0.03 0.09 1 0.90 0.65 0.93 0.96 0.97 0.49 0.51 0.55 0.32 0.21 0.42 0.46 0.38 0.20 0.05 

) p- value 0.70 0.98 0.99 0.87 0.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.16 0.36 0.06 0.04 0.09 0.39 0.81 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

نصيب السكان 

الطباءا  

Pearson 

Correlation 
0.06 -0.10 -0.15 -0.08 0.04 0.90 1 0.32 0.90 0.78 0.87 0.35 0.34 0.35 0.31 0.21 0.52 0.45 0.34 0.19 -0.01 

p- value 0.79 0.66 0.52 0.72 0.86 0.00 0 0.15 0.00 0.00 0.00 0.12 0.14 0.12 0.17 0.36 0.01 0.04 0.13 0.41 0.96 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

نصيب السكان 

من اطباء 

 االسنان

Pearson 

Correlation 0.11 0.22 0.24 0.30 0.16 0.65 0.32 1 0.41 0.79 0.61 0.77 0.80 0.87 0.15 0.08 0.10 0.16 0.15 0.01 -0.01 

 p- value 0.62 0.35 0.29 0.19 0.50 0.00 0.15 0 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.72 0.64 0.47 0.51 0.95 0.94 

 N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 2018 لعام بعقوبة مدينة في الخدمية الموضوعية المؤشرات بين بيرسون ارتباط معامل( 103) جدول
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Correlations 

 

شبكة 

 الكهرباء

مياه 

 الشرب

شبكة 

الصرف 

 الصحي

شبكة 

مياه 

 االمطار

شبكة 

الطرق 

 المعبدة

نصيب 

السكان من 

المراكز 

صحيةال  

نصيب 

السكان 

 االطباء

نصيب 

السكان 

من اطباء 

 االسنان

نصيب 

السكان من 

ذوي المهن 

 الصحية

نصيب 

السكان من 

ذوي المهن 

 التمريضية

نصيب 

السكان من 

 الصيادلة

/  طفل )

 ( روضة

( /  طفل

   ( شعبة

( /  طفل

   ( معلم

( / تلميذ

( مدرسة

 للمرحلة

 االبتدائية

(

شعبة/تلميذ

 للمرحلة( 

ةاالبتدائي  

(

( معلم/تلميذ

 للمرحلة

 االبتدائية

( / طالب

( مدرسة

 للمرحلة

   الثانوية

(

شعبة/طالب

 للمرحلة( 

 الثانوية

( / طالب

( مدرس

 للمرحلة

 الثانوية

 من الفرد حصة

 مساحة

 االستعمال

 الترفيهي

نصيب السكان 

من ذوي المهن 

 الصحية

Pearson 

Correlation 
0.13 -0.04 -0.02 -0.01 0.09 0.93 0.90 0.41 1 0.84 0.90 0.25 0.25 0.29 0.32 0.22 0.40 0.55   0.46   0.19 0.18 

p- value 0.56 0.86 0.90 0.94 0.70 0.00 0.00 0.07 0 0.00 0.00 0.28 0.27 0.21 0.15 0.34 0.07 0.01 0.03 0.40 0.42 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

السكان نصيب 

من ذوي المهن 

 التمريضية

Pearson 

Correlation 
0.06 0.07 0.06 0.09 0.09 0.96 0.78 0.79 0.84 1 0.94 0.55 0.59 0.65 0.28 0.18 0.34 0.38 0.30 0.13 0.04 

p- value 0.80 0.74 0.79 0.70 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.01 0.00 0.00 0.22 0.42 0.13 0.09 0.19 0.58 0.86 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

نصيب السكان 

 من الصيادلة
Pearson 

Correlation 
0.06 0.05 0.02 -0.00 0.10 0.97 0.87 0.61 0.90 0.94 1 0.41 0.44 0.49 0.28 0.17 0.37 0.41 0.31 0.14 -0.03 

p- value 0.78 0.83 0.92 0.99 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.06 0.04 0.02 0.22 0.47 0.10 0.07 0.18 0.54 0.89 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

روضة/  طفل )  ) Pearson 

Correlation 
0.17 0.25 0.33 0.43 0.26 0.49 0.35 0.77 0.25 0.55 0.41 1 0.99 0.97 0.20 0.12 0.20 0.21 0.19 .017 0.03 

p- value 0.46 0.28 0.14 0.05 0.26 0.02 0.12 0.00 0.28 0.01 0.06 0 0.00 0.00 0.39 0.59 0.39 0.36 0.41 0.94 0.87 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

( شعبة/  طفل  )   Pearson 

Correlation 
0.16 0.27 0.36 0.44   0.26 0.51   0.34 0.80  0.25 0.59  0.44   0.99  1 0.98  0.21 0.12 0.18 .21 0.18 0.01 0.05 

p- value 0.50 0.23 0.11 0.05 0.25 0.02 0.14 0.00 0.27 0.00 0.04 0.00 0 0.00 0.36 0.58 0.43 0.36 0.43 0.96 0.81 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

( معلم/  طفل  )   Pearson 

Correlation 
0.13 0.25 0.33 0.38 0.23 0.55 0.35 0.87  0.29 0.65  0.49   0.97  0.98  1 0.17 0.10 0.18 0.19 0.16 0.01 -0.01 

 p- value 0.57 0.27 0.15 0.09 0.31 0.01 0.12 0.00 0.21 0.00 0.02 0.00 0.00 0 0.46 0.65 0.43 0.41 0.49 0.94 0.96 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

( ( مدرسة/ تلميذ

االبتدائية للمرحلة  
Pearson 

Correlation 
0.18 0.01 -0.26 0.17 0.05 0.32 0.31 0.15 0.32 0.28 0.28 0.20 0.21 0.17 1 0.88  0.78  0.36 0.34 0.28 0.24 

p- value 0.43 0.95 0.25 0.45 0.81 0.16 0.17 0.50 0.15 0.22 0.22 0.39 0.36 0.46 0 0.00 0.00 0.11 0.14 0.22 0.29 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

( ( شعبة/تلميذ

االبتدائية للمرحلة  
Pearson 

Correlation 0.02 -0.03 -0.22 0.04 
-

0.05 
0.21 0.21 0.08 0.22 0.18 0.17 0.12 0.12 0.10 0.88 1 0.83  0.31 0.34 0.29 0.19 

 p- value 0.92 0.88 0.33 0.85 0.81 0.36 0.36 0.72 0.34 0.42 0.47 0.59 0.58 0.65 0.00 0 0.00 0.18 0.13 0.21 0.40 

 N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 يتبع



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

263 
 

 

    .  spssبرنامج   على باالعتماد باحثةال اعداد من:  المصدر

 

 

Correlations 

 

شبكة 

 الكهرباء

مياه 

 الشرب

شبكة 

الصرف 

 الصحي

شبكة 

مياه 

 االمطار

شبكة 

الطرق 

 المعبدة

نصيب 

السكان من 

المراكز 

 الصحية

نصيب 

السكان 

 االطباء

نصيب 

السكان 

من اطباء 

 االسنان

نصيب 

السكان من 

ذوي المهن 

 الصحية

نصيب 

السكان من 

ذوي المهن 

 التمريضية

نصيب 

السكان من 

 الصيادلة

/  طفل )

 ( روضة

( /  طفل

   ( شعبة

( /  طفل

   ( معلم

( / تلميذ

( مدرسة

 للمرحلة

 االبتدائية

(

شعبة/تلميذ

 للمرحلة( 

 االبتدائية

(

( معلم/تلميذ

 للمرحلة

 االبتدائية

( / طالب

( مدرسة

 للمرحلة

   الثانوية

(

شعبة/طالب

 للمرحلة( 

 الثانوية

( / طالب

( مدرس

 للمرحلة

نويةالثا  

 من الفرد حصة

 االستعمال مساحة

 الترفيهي

( ( معلم/تلميذ

االبتدائية للمرحلة  
Pearson 

Correlation 
-0.11 -0.25 -0.48   -0.19 

-

0.19 
0.42 0.52   0.10 0.40 0.34 .37 0.20 0.18 0.18 0.78  0.83  1 0.25 0.20 0.23 -0.05 

p- value 0.63 0.28 0.03 0.41 0.41 0.06 0.01 0.64 0.07 0.13 0.10 0.39 0.43 0.43 0.00 0.00  0 0.27 0.37 0.31 0.83 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

( ( مدرسة/ طالب

الثانوية للمرحلة    
Pearson 

Correlation 
0.61  0.40 0.36 0.53   0.64  0.46   0.45   0.16 0.55   0.38 0.41 0.21 0.21 0.19 0.36 0.31 0.25 1 0.90  0.29 0.28 

p- value 0.00 0.07 0.11 0.01 0.00 0.04 0.04 0.47 0.01 0.09 0.07 0.36 0.36 0.41 0.11 0.18 0.27  0 0.00 0.20 0.22 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

( ( شعبة/طالب

الثانوية للمرحلة  
Pearson 

Correlation 
0.44   0.24 0.32 0.43 0.47   0.38 0.34 0.15 0.46   0.30 0.31 0.19 0.18 0.16 0.34 0.34 0.20 0.90  1 0.53   0.34 

p- value 0.04 0.29 0.15 0.05 0.03 0.09 0.13 0.51 0.03 0.19 0.18 0.41 0.43 0.49 0.14 0.13 0.37 0.00 0  0.01 0.14 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

( ( مدرس/ طالب

الثانوية للمرحلة  
Pearson 

Correlation 
-0.04 -0.21 -0.10 -0.08 

-

0.01 
0.20 0.19 0.01 0.19 0.13 0.14 0.01 0.01 0.01 0.28 0.29 0.23 0.29 0.53   1 0.14 

p- value 0.84 0.35 0.67 0.73 0.94 0.39 0.41 0.95 0.40 0.58 0.54 0.94 0.96 0.94 0.22 0.21 0.31 0.20 0.01 0  0.54 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 من الفرد حصة

 االستعمال مساحة

 الترفيهي

Pearson 

Correlation 
-0.00 -0.00 0.21 0.20 0.02 0.05 

-

0.01 
-0.01 0.18 0.04 -0.03 0.03 0.05 -0.01 0.24 0.19 -0.05 0.28 0.34 0.14 1 

p- value 0.99 0.99 0.35 0.37 0.91 0.81 0.96 0.94 0.42 0.86 0.89 0.87 0.81 0.96 0.29 0.40 0.83 0.22 0.14 0.54 0  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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من اطباء االسنان بعالقات موجبة متوسطة مع متغير نصيب ارتبط مؤشر نصيب السكان  -ت

( على 0.61,   0.79ذوي المهن التمريضية , الصيادلة( بدرجات ارتباط بلغت ))  من السكان 

 صحة  االرتباط ( لتؤكد 0.00التوالي عند مستوى معنوية )

ارتبط مؤشر نصيب السكان من ذوي المهن الصحية مع كل من المؤشرات نصيب السكان  -ث 

 0.84بعالقات موجبة قوية بلغت درجاتها االرتباطية )من )) ذوي المهن التمريضية , الصيادلة( 

 ( لكل منها .0.00( على التوالي , عند مستوى معنويه ) 0.90, 

ذوي المهن التمريضية بعالقات موجبة قوية مع مؤشر بينما ارتبط مؤشر نصيب السكان من  – ح

( لتؤكد صدق 0.00)  p-value( , وبلغت قيمة 0.94نصيب السكان من الصيادلة بلغت )

 االرتباط بينهما .

اظهرت مؤشرات الخدمات التعليمية عالقات ارتباط متباينة فيما بينها اختلف قوه ارتباطها ما 

 -: حسب المراحل التعليمية هاولسنتنابين قويه ومتوسطة و ضعيفة 

ارتبط مؤشر طفل / روضة لمرحله رياض االطفال بعالقات موجبة قوية مع مؤشرات )طفل  – أ

( 0.00( عند مستوى معنوية )0.97,  0.99/ شعبة , طفل / معلم ( بلغت درجات ارتباطها )

و الشعب  علمينياده عدد المالطفال يقابله زلكل منها على التوالي , ومما الشك فيه ان زيادة عدد ا

 فأنتجت هذه العالقة الطردية .

ارتبطت المؤشرات التعليمية للمرحلة االبتدائية بعالقات ارتباطية فيما بينها عند عرضها  – ب

على معامل ارتباط بيرسون , حيث ارتبط مؤشر تلميذ / مدرسة بعالقات موجبة قوية و متوسطة 

( 0.78,  0.88, تلميذ/معلم ( سجلت درجاتها االرتباطية )مع كل من المؤشرات ) تلميذ/شعبة 

 .تؤكد صدق  ومعنوية هذه العالقات ل p-value  (0.00)على التوالي , وبلغت قيمة 

شعبة بين مؤشرات المرحلة الثانوية حيث ارتبط مؤشر طالب / ظهرت عالقات ارتباطية  - ت

و متوسطة ارتباطية موجبة قوية , طالب/مدرس ( بعالقات  مدرسة مع المؤشرات ) طالب/

,  p-value  (0.00( على التوالي , وبلغت قيمة 0.53,  0.90سجلت درجاتها االرتباطية )

 .صدق االرتباط تدعم على التوالي ل ( 0.01

كما ظهرت مجموعة من العالقات االرتباطية بين مؤشرات خدمات البنى التحتية و مؤشرات 

 -الخدمات المجتمعية كاالتي :

ارتبط مؤشر نسبة الوحدات السكنية التي ارتبطت بشبكة الكهرباء ارتبط بعالقات موجبة   -أ

, بلغت  (طالب/ مدرسه , طالب / شعبة ) لثانويةامع متغيرات المرحلة التعليمية  متوسطة 

 .( 104( جدول )0.04,  0.00عند مستوى معنوية ) (0.44, 61)درجاتها االرتباطية  

التي تصرف مياه االمطار بواسطة الشبكات لمؤشر نسبة الوحدات السكنية تبط ابينما ار -ب

ة )طالب/ مدرسه , طالب / شعبة( لثانويبعالقات موجبة متوسطة مع متغيرات المرحلة التعليمية ا

,  0.01ة )( على التوالي ,عند مستوى معنوي0.41,  0.53, بلغت درجاتها االرتباطية  ) 

 .( 103( جدول )0.05

رتبط مؤشر نسبة الوحدات السكنية التي ارتبطت بشبكة الشوارع بعالقات موجبة متوسطة ا - ت

, بلغت درجاتها  ()طالب/ مدرسه , طالب / شعبة  الثانويةمع متغيرات المرحلة التعليمية 

( لتؤكد صدق  0.00  ,0.03)  p-value( على التوالي , و قيمة 0.47,  0.64االرتباطية  ) 

 رتباط .ومعنوية هذا اال
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بيرسون بين مؤشرات الخدمات التعليمية معامل ارتباط  على وفقكما ظهرت عالقات ارتباطية 

 والصحية وكاالتي :

ارتبط  مؤشر نصيب السكان من المراكز الصحية بعالقات موجبه )طردية( متوسطة مع كل  – أ

, بة , طفل / معلم ( من المتغيرات التعليمية لمرحلة لرياض االطفال )طفل / روضة , طفل / شع

,  0.02التي بلغت )  p-valueوقيمه على التوالي ,  ( 0.55,  0.51,  0.49بلغت درجاتها ) 

مؤشر نصيب السكان من المراكز الصحية بعالقات موجبه ( , كما ارتبط 0.01,  0.02

ا ومم, (0.46بدرجة ارتباط ) المرحلة الثانوية )طالب / مدرسة(مع مؤشر )طردية( متوسطة 

 .( 0.04) بلغتالتي  p-valueيؤكد صدق االرتباط ومعنويته هو قيمة 

ارتبط مؤشر نصيب السكان من االطباء مع المؤشرات التعليمية كل من ) تلميذ/معلم (  – ب

( للمرحلة )طالب / مدرسة  كما ارتبط مع مؤشر ,(0.52بلغت درجتها )ائية للمرحلة االبتد

تؤكد صدق ( ل0.04بلغت )  p-value, وقيمه  ( 0.45)اطية الثانوية , بلغت درجاتها االرتب

 . االرتباط ومعنويته

وقوية مع ء االسنان بعالقات موجبة متوسطة ارتبط مؤشر نصيب السكان من اطبا - ت

لمرحلة رياض االطفال )طفل / روضة , طفل / شعبة , طفل / معلم ( المؤشرات التعليمية 

 ( .0.00نوية )( على التوالي عند مستوى مع0.87,  0.80,  0.77بدرجات ارتباط بلغت ),

بعالقات موجبة متوسطة مع  موظف من ذوي المهن الصحيةارتبط مؤشر نصيب ال – ث

بلغت درجاتها  ( , المؤشرات التعليمية للمرحلة الثانوية )طالب / مدرسة , طالب/شعبة 

وهذا ما يؤكد على التوالي , ( 0.03,  0.01عند مستوى معنوية ) ( 0.46,  0.55االرتباطية )

 صدق العالقة.

بعالقات موجبة متوسطة مع  موظف من ذوي المهن التمريضيةارتبط مؤشر نصيب ال - ح

, لمرحلة رياض االطفال )طفل / روضة , طفل / شعبة , طفل / معلم ( المؤشرات التعليمية 

التي تؤكد  p-valueقيمه و( على التوالي ,  0.65,  0.59,  0.55بلغت درجاتها االرتباطية )

 .(0.00, 0.00,  0.01)وقد بلغت صدق االرتباط ومعنويته 

شعبة /  طفل) رياض االطفالمرحلة السكان من الصيادلة مع مؤشرات  ارتبط مؤشر نصيب - خ

-p( , مما يدعم وجود العالقة قيمه 0.49,  0.44, بلغت درجاتها االرتباطية ) ( علمم /فل , ط

value (.0.02,  0.04صدق االرتباط ومعنويته ) التي تؤكد 

 تحليل العالقات االرتباطية بين المؤشرات الذاتية –ثانيا 

باعتماد معامل ارتباط بيرسون  الذاتيةبين المؤشرات لقد اظهرت نتائج العالقات االرتباطية      

 -مجموعة من العالقات وكاالتي :

مع عالقات ارتباط موجبة ب دمات التعليميةالخ الوصول الى ارتبط مؤشر رضا السكان عن – 1

مؤشرات الرضا عن خدمات ) المدارس االبتدائية , المدارس الثانوية( , بلغت درجاتها 

لكل منها على ( 0.00التي كانت ) p-value( على التوالي , قيمه 0.89,  0.94االرتباطية ) 

اثر على رضا السكان عن نوعية , ان الوصول الى الخدمات التعليمية  ( 104, جدول ) التوالي

الخدمات التعليمية , وكانت درجة العالقة بين مؤشر الرضا عن الوصول الى الخدمات التعليمية 

( , إذ ان االطفال  في سن 0.94) ومؤشر الرضا عن المدارس االبتدائية قوية كما اشرنا بلغت

 .نوي ولذا جاءت درجة االرتباط قويه التعليم االبتدائي أكثر تأثرا بالمسافة مقارنة بالتعليم الثا
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كما ظهرت عالقات ارتباطية بين المؤشرات الصحية إذ ارتبط مؤشر الرضا عن الوصول  – 2

للخدمات الصحية و مؤشرات الرضا عن خدمات  المركز الصحي بعالقات موجبة قويه بلغت 

ت االطباء بعالقات ( , بعالقة متوسطة مع مؤشر الوصول الى عيادا0.96درجتها االرتباطية )

 ( لكل منها على التوالي .0.00التي بلغت ) p-value( و قيمة 0.56بلغت درجتها االرتباطية )

ارتبط مؤشر الرضا عن الشوارع بعالقات ارتباطية موجبة قوية مع كل من مؤشرات  – 3

يمية , شبكة الرضا عن خدمات ) المدارس االبتدائية , المدارس الثانوية , الوصول للخدمات التعل

( على  0.91,  0.97,  0.81,  0.84,  0.84الكهرباء , شبكة مياه الشرب( بلغت درجاتها ) 

( لكل منها 0.00غت )التي بل p-valueقيمة  جودةالتوالي , و مما يدعم العالقة ويؤكد صحة و 

ققت , وهي عالقة تبين درجات ارتباط منطقي جدا فكلما توفرت طرق النقل وتحعلى التوالي 

سهولة الوصول الى الخدمات التعليمية أعطى للسكان المخدومين مبرر لرضاهم عن الخدمات 

كالشوارع في نفسها االحياء  ةاالرتكازيالتعليمية , ايضا االحياء السكنية التي تتوفر فيها الخدمات 

  .ء ومياه الشرب بشكل مالئم نسبياالتي تتوفر فيها خدمات الكهربا

على ارتباط المؤشر رضا السكان عن شبكة الشوارع بعالقات موجبة  وينطبق االمر - 4

متوسطة مع كل من المؤشرات )الرضا عن الخدمات ) المركز الصحي , عيادات الخاصة 

, الوصول للخدمات الصحية , الخدمات االمنية , الخدمات االدارية , خدمات الصرف  باألطباء

 0.64مات الترفيهية ( , بلغت درجاتها االرتباطية ) الصحي , خدمات شبكة مياه االمطار , الخد

( على التوالي , عند مستوى  0.69,  0.76,  0.77, 0.75,  0.68,  0.69,  0.61, 

 .لكل منها ( 0.00معنوية )

ظهرت عالقات ارتباطية بين مؤشر الرضا عن الخدمات االمنية و مؤشرات الرضا عن كل   -5

ية , المدارس الثانوية , الوصول للخدمات التعليمية , المركز من الخدمات )المدارس االبتدائ

الصحي , العيادات خاصة باألطباء , الوصول للخدمات الصحية , الخدمات االدارية ,  الخدمات 

,  0.50, 0.62,  0.51,  0.65,  0.50,  0.66الترفيهية ( , بلغت درجاتها االرتباطية ) 

( لتؤكد صدق االرتباط , 0.05التي لم تتجاوز ) p-value ( على التوالي و قيمة 0.63,  0.93

 ( .104جدول )

ا السكان عن الخدمات االدارية موجبة بين مؤشر رض متوسطةقوية و كما ظهرت عالقات   - 6

المدرسة الثانوية , الوصول الى للخدمات ,  الرضا عن الخدمات المدرسة االبتدائية  نكل مو 

, الصحي , العيادات خاصة باألطباء , الوصول للخدمات الصحية المركز التعليمية , خدمات 

شبكة الصرف الصحي , الخدمات االمنية , الطرق المعبدة , شبكة الكهرباء , شبكة مياه الشرب, 

,  0.73,  0.60,  0.72شبكة مياه االمطار , الخدمات الترفيهية بلغت درجات ارتباطها )

( عند  0.71,  0.69,  0.64,  0.75,  0.74,  0.75,  0.93,  0.63,  0.71,  0.61

( لكل منها على التوالي .0.00ة )مستولى معنوي
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 2018 عامفي مدينة بعقوبة ل الذاتية الخدميةالمؤشرات  بيرسون رتباط ا معامل( 104جدول  ) 

Correlations 

                      المؤشرات    

 الرضا

 عن

 المدرسة

   االبتدائية

 الرضا

 نع

 المدرسة

 الثانوية

 عن الرضا

 الوصول

 للخدمات

 التعليمية

 عن الرضا

 خدمات

 المركز

 الصحي

 عن الرضا

 العيادات

 الخاصة

 باألطباء

 عن الرضا

 الوصول

 للخدمات

 الصحية

 الرضا

 عن

 الخدمات

 االمنية

 الرضا

 عن

 الخدمات

 االدارية

 عن الرضا

 شبكةخدمة 

 الشوارع

 المعبدة

 الرضا

 عن

 خدمة 

 شبكة

رباءالكه  

 عن الرضا

 شبكةخدمة 

الشرب مياه  

 عن الرضا

 شبكةخدمة 

 الصرف

 الصحي

 عن الرضا

 شبكةخدمة 

 مياه

 االمطار

 عن الرضا

 الخدمات

 الترفيهية

 عن الرضا

 المدرسة

   االبتدائية

Pearson 

Correlation 
1 0.87 0.94 0.59 0.68 0.66 0.66 0.72 0.84 0.80 0.83 0.61 0.63 0.75 

p- value 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 المدرسة

 الثانوية

Pearson 

Correlation 
0.87 1 0.89 0.67 0.64 0.69 0.50 0.60 0.84 0.82 0.78 0.64 0.63 0.76 

p- value 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 الوصول

 للخدمات

 التعليمية

Pearson 

Correlation 
0.94 0.89 1 0.64 0.68 0.70 0.65 0.73 0.81 0.80 0.79 0.59 0.66 0.79 

p- value 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 خدمات

 المركز

 الصحي

Pearson 

Correlation 
0.59 0.67 0.64 1 0.49 0.96 0.51 0.61 0.64 0.69 0.63 0.50 0.59 0.58 

p- value 0.00 0.00 0.00 0 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 العيادات

 الخاصة

 باألطباء

Pearson 

Correlation 
0.68 0.64 0.68 0.49 1 0.56 0.62 0.71 0.61 0.62 0.75 0.76 0.71 0.66 

p- value 0.00 0.00 0.001 0.02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 يتبع                                                         
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 عن الرضا

 الوصول

 للخدمات

 الصحية

Pearson 

Correlation 
0.66 0.69 0.70 0.96 0.56 1 0.50 0.63 0.69 0.73 0.71 0.53 0.64 0.64 

p- value 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 الخدمات

 االمنية

Pearson 

Correlation 
0.66 0.50 0.65 0.51 0.62 0.50 1 0.93 0.68 0.69 0.69 0.61 0.64 0.63 

p- value 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 الخدمات

 االدارية

Pearson 

Correlation 
0.72 0.60 0.73 0.61 0.71 0.63 0.93 1 0.75 0.74 0.75 0.64 0.69 0.71 

p- value 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 شبكة

 الشوارع

 المعبدة

Pearson 

Correlation 
0.84 0.84 0.81 0.64 0.61 0.69 0.68 0.75 1 0.97 0.91 0.77 0.76 0.69 

p- value 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن ضاالر

 شبكة

 الكهرباء

Pearson 

Correlation 
0.80 0.82 0.80 0.69 0.62 0.73 0.69 0.74 0.97 1 0.93 0.78 0.79 0.68 

p- value 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 مياه شبكة

 الشرب

Pearson 

Correlation 
0.83 0.78 0.79 0.63 0.75 0.71 0.69 0.75 0.91 0.93 1 0.81 0.78 0.74 

p- value 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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                                                            .spssعمل الباحثة باستخدام برنامج المصدر : من 

 

 

 

 

 عن الرضا

 شبكة

 الصرف

 الصحي

 

Pearson  

Correlation 

0.61 0.64 0.59 0.50 0.76 0.53 0.61 0.64 0.77 0.78 0.81 1 0.85 0.62 

p- value 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 مياه شبكة

 االمطار

Pearson 

Correlation 
0.63 0.63 0.66 0.59 0.71 0.64 0.64 0.69 0.76 0.79 0.78 0.85 1 0.67 

p- value 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 عن الرضا

 الخدمات

 الترفيهية

Pearson 

Correlation 
.751 .76 0.79 0.58 0.66 0.64 0.63 0.71 0.69 0.68 0.74 0.62 0.67 1 

p- value 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  التقييم المكاني لمستويات  -ثانيا :

 تقييم مستويات جودة الحياة الخدمية الموضوعية – 1

التي حصلت عليها االحياء السكنية في المؤشرات الموضوعية  المراتب  تجميعخالل من         

 -ويات الجودة للحياة الحضرية كاالتي :حيث امكننا وفق ذلك تحديد معالم مست

 ( مرتفعةالمستوى االول ) احياء الجودة ال  -أ 

        متضمنا كل ( , 10.66 – 6.88شمل االحياء ذات المعدالت التجميعية التي تراوحت بين )      

( , 105جدول )(  , الوفاء , الفارس النصر والجهاد, , التحرير, شفته , السراي من حي )الفاروق 

( , احتل حي الفاروق الرتبة االولى على مستوى المدينة بلغ المعدل التجميعي لرتبها 97) خريطة

( 7الرتبة ) الفارسالعام للمدينة , بينما احتل  المعدل( عن .97-24, وانحرف معياريا ) (6.88)

ان هذا ,  (- 595.7( , وانحرف معياريا )10.59) بهلمدينة بلغ المعدل التجميعي لرتمستوى ا

 .في المؤشرات الخدمية الموضوعية  متقدمة رتبقد احتلت احيائه المستوى 

 ة (المعدلالمستوى الثاني ) احياء الجودة  -ب 

 عة احياء سكنيةبسيضم بذلك ( , 14.45 – 10.67بين ) تراوحالتجميعية للرتب  سجل معدال      

, ( القادسية, الصمود , الصناعي ,معلمين, ال العبور ,اليرموك االولى  المصطفى ,كل من حي )

( , 11.35) مدينة بلغ المعدل التجميعي لرتبهعلى مستوى ال (8)الرتبة  المصطفىاحتل حي 

على ( 14الرتبة ) القادسيةالعام للمدينة , بينما احتل حي  المعدل( عن -95.45وانحرف معياريا )

 . (-94.41, وانحرف معياريا ) (13.94مستوى المدينة بلغ المعدل التجميعي لرتبها )

 المستوى الثالث ) احياء الجودة المنخفضة ( -ت 

من حي تمثله كل ( , 18.24 –14.46بين )ة لرتب احيائه الست التجميعي المعدل تراوح

ميسلون (, احتل حي  , الحكيم, جرف الملح اليرموك الثانية ,  الحصريالمفرق , ,  ميسلون)

( , وانحرف معياريا 14.47لمدينة بلغ المعدل التجميعي لرتبها )( على مستوى ا15الرتبة )

( 19الرتبة )الذي شغل  الحكيمحي  و انخفض المعدل فيالعام للمدينة ,  المعدل( عن -94.19)

احتلت  ( وقد - 92.68( , وانحرف معياريا )18.24مستوى المدينة بلغ المعدل التجميعي لرتبها )

    .وضوعية ت المرتب متأخرة في المؤشرا
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 8 95.45- 4.55 11.35 193 1 5 6 8 2 4 6 38 31 25 18 4 4 8 7 1 المصطفى 1

 4 96.34- 3.66 9.12 155 11 8 9 7 6 7 8 17 13 24 14 5 5 6 3 4 التحرير  2

 3 96.44- 3.56 8.88 151 5 3 3 3 10 5 3 17 24 15 3 6 10 5 4 5 السراي   3

 12 95.54- 4.46 13.12 223 17 10 10 10 10 10 10 18 35 56 18 1 6 2 1 1 الصمود  4

 10 95.05- 4.95 12.35 210 8 2 1 2 10 2 2 23 20 31 18 12 13 9 15 8 العبور  5

 19 92.68- 7.32 18.24 310 7 10 10 10 10 10 10 43 35 56 18 11 13 9 16 10 الحكيم 6

 17 93.7- 6.3 15.71 267 17 10 10 10 10 10 10 43 35 4 18 14 13 9 14 6 الحصري  7

 1 97.24- 2.76 6.88 117 13 4 4 4 4 3 4 21 20 10 9 1 3 1 1 1 الفاروق 8

 14 94.41- 5.59 13.94 237 3 10 10 10 10 10 10 21 16 28 18 15 12 9 12 9 القادسية  9

 11 95- 5 12.47 212 12 10 10 10 10 10 10 8 35 35 18 2 11 9 2 1 لمعلمين  10

 16 93.98- 6.02 15.00 255 17 10 10 10 10 10 10 34 27 36 18 3 6 9 5 1 لمفرق ا 11

 13 94.52- 5.48 13.65 232 16 10 10 10 10 10 10 16 4 45 18 10 13 9 17 7 الصناعي 12

 5 96.06- 3.94 9.82 167 15 10 10 10 10 10 10 18 8 5 18 1 9 7 1 1 النصر والجهاد   13

 6 95.78- 4.22 10.53 179 4 10 10 10 10 10 10 8 35 25 18 1 2 4 1 1 الوفاء   14

 7 95.75- 4.25 10.59 180 2 10 10 8 10 10 10 24 15 41 6 1 1 2 6 1 الفارس 15

 9 95.07- 4.93 12.29 209 9 7 7 6 5 8 7 27 24 44 13 8 7 9 11 2 اليرموك االولى 16

 18 93.51- 6.49 16.18 275 10 9 8 9 10 9 9 36 35 49 18 9 13 9 13 3 اليرموك الثانية 17

 18 93.51- 6.49 16.18 275 6 10 10 10 10 10 10 43 35 29 18 13 13 9 9 6 جرف الملح  18

 15 94.19- 5.81 14.47 246 17 1 2 1 1 1 1 43 35 36 18 16 13 9 10 10 ميسلون   19

 2 96.68- 3.32 8.29 141 14 6 5 5 3 6 5 6 11 26 18 7 8 9 8 1 شفته  20

 
المجموع 

 0 100 249.06 4234 204 155 155 153 161 155 155 504 493 620 315 140 175 143 156 79 والمعدل العام

 

  2018مدينة بعقوبة لعام  ة في احياءموضوعيالالخدمية رتب االحياء في المؤشرات  العام لمجموعلمعدل اوفق على مستويات جودة الحياة الخدمية  (105جدول )

 

 ( .102(, )101(,)100( , )99(, )98(,)97(,)96(,)95(,)94(,)93(,)92(, )91(.)90( , )89من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )
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عي لرتب االحياء في للمعدل التجمي على وفقمستويات جودة الحياة الخدمية  (97) خريطة

 2018ي احياء مدينة بعقوبة لعام المؤشرات الموضوعية ف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .105) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن  -المصدر :

 تقييم مستويات جودة الحياة الخدمية الذاتية –2

للتباين في  لى وفقع, و ثالث مستويات تم تنميط مستويات جودة الحياة الخدمية الى         

 -المعدالت التجميعية لرتب االحياء السكنية في المؤشرات الذاتية فظهرت االنماط  كاالتي :

 ( مرتفعةالمستوى االول ) احياء الجودة ال -أ 

( , متضمنا كل 7.45 – 1.86شمل االحياء ذات المعدالت التجميعية التي تراوحت بين )           

( , 106, النصر والجهاد( جدول ), المصطفى , التحرير  الفاروقس , الوفاء , الفارمن حي )

,  5.43,  5.36,  4.14,  3.57,  1.86لرتبها ) ةالتجميعيت المعدال ت( , بلغ98) خريطة

,  - 97.41,  - 4597.,  - 98.03,   - 98.30 ,  99.11 -, وانحرف معياريا ) (7.21

, د احتلت احيائه رتب متقدمة في المؤشرات الخدمية العام للمدينة , وق المعدل( عن  - 5796.

 . على مستوى المدينة  على التوالي لكل منها ( 6,  5, 4,  3,  2, 1) شغلت الرتب بذلكو
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 ة (المعدلالمستوى الثاني ) احياء الجودة  -ب 

( 13.05 – 7.46ضم هذا المستوى االحياء التي تراوحت  المعدالت التجميعية لرتبها )        

( , ضم ستة احياء سكنية تمثلها كل من حي )السراي , اليرموك االولى , , 106% جدول )

,  8.79,  7.71( , بلغت معالت رتبها )98) خريطةالمفرق المعلمين, شفته, الصمود( , 

,  - 96.33( على الترتيب , وبانحرافات معيارية بلغت )10.50,  10.21,   9.43,  9.29

, وقد  العام للمدينة المعدل( عن  - 95.00,  - 95.14 , - 95.51,  - 95.58,  - 95.82

 . ( على التوالي  12,  11, 10,  9,  8, 7احتلت الرتب )

 المستوى الثالث ) احياء الجودة المنخفضة( -ت 

( % , 18.65  -13.06تراوحت المعدالت التجميعية لرتب احياء هذا المستوى بين )     

ء سكنية كل من )الحصري , القادسية , اليرموك الثانية , العبور , ميسلون  , متضمنا ثمانية احيا

, 14.64,  14.21,  14.00الصناعي , جرف الملح  , الحكيم( , سجلت معالت لرتبها بلغت )

 - 93.23,  -(93.33 ة( , وبانحرافات معياري18.36,  17.36,  17.36,  15.64, 14.93

,  13, احتلت الرتب )  (91.26-,  91.73-,  91.73- , 92.55-,  -92.89, 93.03-, 

 .( على التوالي19, 18,  18,  17,  16,  15,  14

 

 



 جودة الحياة الخدمية في مدينة بعقوبة  ............................الفصل الخامس 

274 
 

  . 

سل
سل
لت
ا

 

 االحياء السكنية

 رتب مؤشرات الرضا عن كل من الخدمات

ي
كم
را
لت
 ا
ع
و
جم
لم
ا

ب 
رت
لل
ي 
يع
جم
لت
 ا
دل
مع
ال

 

ه 
سب
لن
ا

دل
مع
لل

 

ف
را
ح
الن
ا

 
ي
ار
عي
لم
ا

 

بة
رت
ال

 

ة 
س
در
لم
ا

ية
ائ
تد
الب
ا

 

ا
ية
نو
ثا
ال
ة 
س
در
لم

ت  
ما
خد
لل
ل 
و
ص
و
ال

ية
يم
عل
لت
ا

 

ز 
رك
لم
 ا
ت
ما
خد

ي
ح
ص
ال

 

ه 
ص
خا
 ال
ت
دا
يا
لع
ا

ء
با
ط
ال
ل

 

ى 
 ال
ول
ص
و
ال

ت
ما
خد
ال

 

ية
ح
ص
ال

 

ل 
و
ص
و
ال

ى 
ال

ت 
ما
خد
ال

ال
ا

ية
من

يه 
ار
الد
 ا
ت
ما
خد
ال

 

ة 
بك
ش

ع
ار
شو

ال
 

ء
با
هر
لك
 ا
مة
خد

 

ب
شر

ال
ه 
يا
م

ي 
ح
ص
ال
ف 

صر
ال

 

ار
ط
الم
 ا
اه
مي

 

يه
رف
لت
ا

 

1 
 4 5 5 4 4 8 8 3 14 2 6 3 7 حي المصطفى

2 75 5.36 
2.55 -97.45 4 

 5.43 76 10 6 6 4 3 2 9 9 8 6 7 3 1 2 حي التحرير  2
2.59 -97.41 5 

 7 96.33- 3.67 7.71 108 4 10 9 3 10 10 11 12 7 3 8 8 9 4 حي السراي  3

 10.50 147 11 3 2 7 11 11 7 7 16 5 16 16 19 16 حي الصمود  4
5.00 -95.00 12 

 16 92.89- 7.11 14.93 209 14 13 11 15 19 15 16 17 14 10 14 19 14 18 العبور حي  5

 18.36 257 19 20 17 19 18 16 19 19 19 17 18 20 16 20 حي الحكيم 6
8.74 -91.26 19 

 13 93.33- 6.70 14.00 196 12 17 12 12 12 14 14 15 15 13 15 15 15 15 حي الحصري  7

 4.14 58 7 5 1 6 5 5 6 6 2 1 1 4 6 3 حي الفاروق 8
1.97 -98.03 3 

 14 93.23- 6.77 14.21 199 13 15 10 13 14 12 12 13 18 18 20 12 17 12 حي القادسية  9

 9.43 132 8 12 14 9 9 9 13 14 9 11 9 5 4 6 حي المعلمين  10
4.49 -95.51 10 

 9 95.58- 4.42 9.29 130 9 7 8 10 6 6 10 10 13 12 13 9 8 9 حي المفرق  11

 17.36 243 18 19 15 16 17 18 18 11 20 20 17 17 20 17 حي الصناعي 12
8.27 -91.73 18 

 6 96.57- 3.43 7.21 101 5 11 7 8 7 7 1 1 10 7 10 10 7 10 حي النصر والجهاد  13

 1.86 26 1 1 4 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 1 حي الوفاء  14
0.89 -99.11 1 

 2 98.30- 1.70 3.57 50 6 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 1 5 5 حي الفارس 15

 8.79 123 3 8 13 14 13 13 2 2 11 8 11 7 10 8 حي اليرموك االولى 16
4.18 -95.82 8 

 14.64 205 20 14 16 18 16 19 15 16 12 9 12 13 12 13 حي اليرموك الثانية 17
6.97 -93.03 15 

 18 91.73- 8.27 17.36 243 16 16 18 20 20 20 20 20 17 16 19 14 13 14 حي جرف الملح  18

 15.64 219 15 18 19 17 15 17 17 18 5 19 4 18 18 19 حي ميسلون  19
7.45 -92.55 17 

 11 95.14- 4.86 10.21 143 17 9 20 11 8 8 5 5 6 15 6 11 11 11 حي شفته 20

المجموع والمعدل  

 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210    العام

210 

 

2940 210.0 

   100 0 

 

  2018مستويات جودة الحياة الخدمية وفقا للمعدل التجميعي لرتب االحياء في المؤشرات الذاتية في احياء مدينة بعقوبة لعام  (106جدول )

 ( .102( )101( )100( )99( )98( )97( )96( )95( )94( )93( )92( )91( )90( )89من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )
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للمعدل التجميعي لرتب االحياء في  على وفقستويات جودة الحياة الخدمية م( 98) خريطة

  2018ي احياء مدينة بعقوبة لعام المؤشرات الذاتية ف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .106) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدولمن  -المصدر :

 

مستويات جودة الحياه الخدمية المجمعة ) الموضوعية والذاتية ( في  مدينة  تقييمثالثا : 

 بعقوبة

من خالل المقارنة بين المستويات التي حصلت عليها  االحياء السكنية في كال من المؤشرات        

 -تية :االحياء السكنية الى االنماط اال امكن تنميطالموضوعية و المؤشرات الذاتية 

الموضوعية و الذاتية نمط احياء الرفاهة تضمن االحياء التي احتلت المستوى االول في المؤشرات   - 1

( وقد 99) خريطة, الوفاء( الفارس, , التحريرالنصر والجهاد الفاروق , كل من حي )( ,107, جدول )

 2,   5,  6, 3ة , والرتب )( على التوالي في المؤشرات الموضوعي  6,  6, 4,  5,  1احتلت الرتب ) 

 ( على التوالي في المؤشرات الذاتية . 1, 
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مراتب متقدمة في المؤشرات الموضوعية بينما مراتب الخمسة احياءه  احتلتنمط أحياء التناقض   –2

 ( , القادسية , الصناعي,  العبور,  شفته,  السرايكل من حي )  يشملمتأخرة في المؤشرات الذاتية , 

مستوياتها في الحياء احتلت مستويات متقدمة في المؤشرات الموضوعية , بينما تراجعت ان هذه ا

 قدر اكبر من الخدمات المتوفرة حاليا,ان سكان هذه االحياء يطمحون الى ذلك الذاتية , يشير  المؤشرات

 .لذا انخفضت درجات رضاهم نسبيا 

, اليرموك االولى ,  المصطفىكل من احياء سكنية  خمسةتضمن هذا النمط نمط احياء التأقلم   - 3

, اليرموك االولى  المصطفىلكل من  الثانيهذه االحياء المستوى  , الصمود , المفرق( , شغلتالمعلمين 

ت في , بينما شغللكل من ) الصمود , المفرق ( الثالث والمستوى  في المؤشرات الموضوعية, المعلمين 

,  اليرموك االولى , المعلمينو الثاني  ة المستويات االول بالنسبة لحي المصطفىالمؤشرات الذاتي

 الصمود , المفرق .

 جرف الملحالحصري ,  ميسلون ,احياء سكنية وهي ) ةخمستضمن نمط احياء الحرمان  هذا النمط  - 4

الذاتية والموضوعية ,  ( , احتلت هذه االحياء مستويات متأخرة في المؤشرات, اليرموك الثانية , الحكيم 

هذه االحياء بعيدا عن و الخدمات فيها  , واقعسكان هذه االحياء يعانون من تردي يتضح من ذلك ان 

 مركز المدينة.

( توزيع احياء مدينة بعقوبة وفق مستويات جودة الحياة الخدمية الموضوعية والذاتية 107جدول )

  2018, الحرمان لعام  الى انماط احياء الرفاهة , التناقض , التأقلم

 ( .106( , )105الباحثة باالعتماد على جدول ) اعدادالمصدر : من 

المستويات  االحياء النمط ت

 الموضوعية

 الرتبة الذاتية المستويات الرتبة

 3 المستوى االول 1 المستوى االول الفاروق احياء الرفاهة 1

 6 المستوى االول 5 المستوى االول النصر و الجهاد

 5 المستوى االول 4 المستوى االول التحرير

 2 المستوى االول 7 المستوى االول الفارس

 1 المستوى االول 6 المستوى االول الوفاء

 اء التناقضاحي 2

 

 7 المستوى الثاني 3 المستوى االول السراي

 11 المستوى الثاني 2 المستوى االول شفته

 16 المستوى الثالث 10 المستوى الثاني العبور

 18 المستوى الثالث 13 المستوى الثاني الصناعي

 14 المستوى الثالث 14 المستوى الثاني القادسية

 4 المستوى االول 8 مستوى الثانيال المصطفى التأقلم 3

 8 المستوى الثاني 9 المستوى الثاني اليرموك االولى

 10 المستوى الثاني 11 المستوى الثاني المعلمين

 12 المستوى الثاني 12 المستوى الثالث الصمود

 9 المستوى الثاني 16 المستوى الثالث المفرق

 17 المستوى الثالث 15 ثالثالمستوى ال ميسلون احياء الحرمان 4

 13 المستوى الثالث 17 المستوى الثالث الحصري

 18 المستوى الثالث 18 المستوى الثالث جرف الملح

 15 المستوى الثالث 18 المستوى الثالث اليرموك الثانية

 19 المستوى الثالث 19 المستوى الثالث الحكيم
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وزيع احياء مدينة بعقوبة وفق مستويات جودة الحياة الخدمية الموضوعية والذاتية الى ت (99) خريطة

  2018انماط احياء الرفاهة , التناقض , التأقلم , الحرمان لعام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .107) عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول من -: رالمصد 
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  ِ 

 

 الفصل السادس

 

الحضرية في مدينة  ر مؤشرات جودة الحياةيثتأوتحليل  تقييم
 2018 لعام بعقوبة

 بعقوبة مدينة في الحضرية الحياة جودة مستويات تقييم:  المبحث االول

 مستويات جودة الحياة الحضرية الموضوعية الشاملة تقييم -اوال :

 مستويات جودة الحياة الحضرية الذاتية الشاملة  تقييم -ثانيا :

 لمدينة( الذاتية و الموضوعية)  الشاملة الحضرية الحياة جودة مستويات تقييم -: ثالثا

 2018 لعام بعقوبة

 و  والعمرانية االقتصادية و  االجتماعية المؤشرات تأثير تحليل : الثاني المبحث

 2018لعام  بعقوبة مدينة في الحضرية الحياة جودة على الخدمية
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 مستويات جودة الحياة الحضرية في مدينة بعقوبة ييمتق   -المبحث االول :

وشملت تناولت الدراسة في فصولها السابقة مؤشرات جودة الحياة الموضوعية و الذاتية و         

االقتصادية , االجتماعية , ( مؤشرا ذاتيا , المتعلقة بالجوانب )31) وشرا موضوعيا ؤ( م51)

( في المدينة , اعتمادا على  البيانات الرسمية والدراسة الميدانية وعلى وفق  العمرانية , الخدمية

لها و على مستوى  صلتتلك المؤشرات و النتائج التي تو تقييممجريات الدراسة و تحليل و تفسير و 

الحضرية في جودة الحياة  تقييمية لئة خلصت الدراسة الى رسم الصورة العامة النهااحياء المدين

, و بعد الموازنة بين النتائج  المدينة وحصرها في االنماط ) الرفاهة , التأقلم , التناقض , الحرمان (

المتحصلة من جميع الرتب التي حصل عليها كل حي من االحياء السكنية للمؤشرات الموضوعية 

 -الموضوعية الشاملة بالشكل االتي : والذاتية تم حصر و تبويب مستويات جودة الحياة الحضرية

 ة مستويات جودة الحياة الحضرية الموضوعية الشامل تقييم -اوال :

في المؤشرات الموضوعية البالغ عددها بعد تجميع الرتب التي حصل عليها كل حي سكني         

االقتصادية , العمرانية , الخدمية ( في االجتماعية , ) المؤشرات( مؤشرا موضوعيا لكل من 51)

أمكننا استخراج المعدل التجمعي النهائي لها ,  ( ,105( , )65( , )44( , )26جدول ),  المدينة

 -( , و وفقا لذلك  وزعت االحياء السكنية ضمن االنماط األتية :108جدول )

 الجودة ( مرتفعةالمستوى االول ) احياء  -أ 

( , 7.50 – 2.75ضم هذا المستوى االحياء التي تراوح المعدل التجميعي لرتبها النهائية بين )       

 التحرير ,  فى , الفارس ,( , متمثلة بكل من حي )شفته , المصط100) خريطة( , 108جدول )

( , إن هذه االحياء احتلت مراتب متقدمة في المؤشرات الموضوعية أهلتها , الوفاء , المعلمين السراي

المعدل الن تحتل هذا المستوى المتقدم , يتصدر حي شفته بالرتبة االولى احياء المدينة ,  إذ سجل 

العام للمدينة , بينما احتل  المعدل( عن -98.60( , وانحرف معياريا )2.75التجمعي لرتب الحي )

( , وانحرف 5.25على مستوى المدينة بلغ المعدل التجمعي لرتبه ) السادسةالرتبة المعلمين حي 

هذه االحياء إن نجد  (100) خريطة, ومن مالحظة ال العام للمدينة المعدل( عن -95.82معياريا )

 متصلة مع بعضها مشكلة اقليما متصال يحيط بالمنطقة المركزية للمدينة .

 المستوى الثاني  ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

, ( 12.26 –7.51احياء سكنية تراوح المعدل التجميعي لرتبها النهائية بين ) سبعةتضمن         

المفرق , , الحصري , الصمود,  اليرموك االولىالنصر و الجهاد , وبذلك ليشمل كل حي )الفاروق , 

( , وانحراف معياري 8.25)( على مستوى المدينة بمعدل 7الرتبة ) الفاروق( , احتل حي الصناعي

( على 12الرتبة ) الصناعي المفرق وحي العام للمدينة , بينما احتل حي المعدل( عن -95.82)

, ويتضح ان احياء هذا المستوى  (-93.66, وانحراف معياري ) (12.5مستوى المدينة بمعدل )

اليرموك االولى(, و احياء في  الوفاء , بحي المعلمين , متمثال يمن الجانب الغرب توزعت بين احياء 

, النصر والجهاد , الحصري, الصمود   الفاروقحي  كل منالتجاري وقريبا منه  المدينة مركز

 وشمال المدينة حي العبور .  

 المستوى الثالث  ) احياء متوسطة الجودة ( -ت  

ضم هذا المستوى االحياء التي ارتفع المعدل التجميعي لرتبها التي حصلت عليها في المؤشرات       

ا احتلت مراتب متأخرة في (, وذلك ناتج عن كونه 17.02  - 12.27الموضوعية , تراوح بين )

ميسلون ,  العبور ,  , , اليرموك الثانية المؤشرات الموضوعية , متضمنا كل من حي )القادسية

( على مستوى المدينة 13الرتبة ) لقادسية و حي اليرموك الثانية جرف الملح , الحكيم ( , احتل حي ا
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العام للمدينة , بينما احتل حي الحكيم الرتبة  المعدل( عن -93.41, وانحراف معياري ) (13بمعدل )

العام للمدينة ,  المعدل( عن -91.38, وانحراف معياري ) (17( على مستوى المدينة بمعدل )17)

) االقتصادية , العمرانية , االجتماعية في المؤشرات الموضوعية  إن هذه االحياء احتلت رتب متأخرة

تضح ان احياء هذا المستوى منقسمة في موضعين من المدينة ( ي101, الخدمية ( , ومن الخريطة )

 الطرف الجنوبيومتباعدين عن بعضهما قسم مكنها يقع في الطرف الشمالي الشرقي من المدينة و 

 تبعا للعوامل التي سببت ضعف جودة الحياة فيها . من مدينة بعقوبة الغربي 

على وفق ( توزيع األحياء السكنية بحسب مستويات جوده الحياة الحضرية الشاملة 108جدول )

 2018االحياء السكنية في المؤشرات الموضوعية في مدينة بعقوبة لسنه  المعدل التجميعي للرتب

 ( .105( , )65( , )44(, )26من عمل الباحثة باالعتماد على جدول ) -المصدر :
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 2 97.72- 2.28 4.5 18 8 6 2 2 المصطفى 1

 3 98.86- 1.14 5.25 21 4 7 4 6 التحرير  2

 4 97.21- 2.79 5.5 22 3 5 6 8 السراي  3

 10 94.42- 5.58 11 44 12 19 10 3 الصمود  4

 14 93.28- 6.72 13.25 53 10 11 17 15 العبور  5

 17 91.38- 8.62 17 68 19 17 16 16 الحكيم 6

 11 94.29- 5.71 11.25 45 17 2 13 13 الحصري  7

 7 95.82- 4.18 8.25 33 1 20 8 4 الفاروق 8

 13 93.41- 6.59 13 52 14 16 17 5 القادسية  9

 6 96.32- 3.68 7.25 29 11 3 5 10 المعلمين  10

 12 93.66- 6.34 12.5 50 16 12 11 11 المفرق  11

 12 93.66- 6.34 12.5 50 13 9 14 14 الصناعي 12

 8 95.69- 4.31 8.5 34 5 18 8 3 النصر والجهاد  13

 5 96.58- 3.42 6.75 27 6 13 1 7 الوفاء  14

 2 97.72- 2.28 4.5 18 7 4 3 4 الفارس 15

 9 95.56- 4.44 8.75 35 9 8 9 9 االولىاليرموك  16

 13 93.41- 6.59 13 52 18 10 12 12 اليرموك الثانية 17

 16 91.88- 8.12 16 64 18 15 14 17 جرف الملح  18

 15 92.14- 7.86 15.5 62 15 14 15 18 ميسلون  19

 1 98.6- 1.39 2.75 11 2 1 7 1 شفته 20

  0 100 197 788 208 210 192 178 المجموع والمعدل العام 
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على وفق المعدل توزيع األحياء السكنية بحسب مستويات جوده الحياة الحضرية الشاملة   (100) خريطة

  2018االحياء السكنية في المؤشرات الموضوعية في مدينة بعقوبة لسنه  التجميعي للرتب
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .112من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )  -المصدر:

 مستويات جودة الحياة الحضرية الذاتية الشاملة  تقييم -ثانيا :

( 31عددها )ومن خالل  تجميع الرتب التي حصل عليها كل حي سكني في المؤشرات الذاتية        

جدول ,  ) االقتصادية , العمرانية , االجتماعية , الخدمية ( في المدينةشرات المؤمؤشرا لكل من 

من , و ( 109استخراج المعدل التجمعي النهائي لها , جدول ) تم( , 106( , )66( , )45( , )27)

 -:الحضرية الشاملة وهي لجودة لمستويات  ثالث االحياء السكنية الىخالل نتائجه صنفت 

 الجودة ( مرتفعةالمستوى االول ) احياء   -أ 

( , 101( , خريطة )109( , جدول )7.00 -1.5تراوح المعدل التجميعي لرتبها احيائه بين )       

, شفته( , احتل حي الفارس  , السرايالمصطفى , التحريرمتضمنا كل من حي )الفارس , الوفاء , 

-99.25( , وانحرف معياريا )1.5الرتبة االولى على احياء المدينة ,  إذ بلغ المعدل التجمعي لرتبه )

على مستوى المدينة بلغ المعدل  خامسةالرتبة ال شفته( عن المعدل العام للمدينة , بينما احتل حي 
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( عن المعدل العام للمدينة , وبذلك فان احيائه -97.12, وانحرف معياريا )( 5.75التجمعي لرتبه )

االقتصادية , العمرانية , االجتماعية ,  المؤشراتاحتلت مراتب متقدمة في المؤشرات الذاتية في كافة 

(  ان هذا المستوى تتجاور احيائه على جانبي نهر ديالى 101) خريطةالخدمية  ومن مالحظة ال

 ا عالية عن المؤشرات الذاتية جميعها.ضتتمتع بدرجة رو وجدول سارية 

على وفق ( توزيع األحياء السكنية بحسب مستويات جوده الحياة الحضرية الشاملة  109جدول ) 

 2018ة في مدينة بعقوبة لسنه االحياء السكنية في المؤشرات الذاتي المعدل التجميعي للرتب

 ( .106( , )66( , )45( , )27المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )

 

 المستوى الثاني  ) احياء متوسطة الجودة ( -ب 

( , متضمنا 12.51 –7.01تراوح المعدل التجميعي لرتبها النهائية بين ) ثمانيةبلغ عدد احيائه       

, الصمود,  المعلمين ,  الفاروق, المفرق , الحصري النصر و الجهاد  اليرموك االولى ,) كل حي 

( , 7.5مستوى المدينة بمعدل )( على 6) الرتبة اليرموك االولىحي  شغلاليرموك الثانية( , 

 ت

 اسم الحي

رتب  االحياء السكنية في 

 القطاعات
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م
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ية
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 3 97.87- 2.13 4.25 17 4 3 7 3 المصطفى 1

 3 97.87- 2.13 4.25 17 5 4 4 4 التحرير 2

 4 97.37- 2.63 5.25 21 7 5 3 6 السراي 3

 12 94.35- 5.65 11.25 45 12 15 7 11 الصمود 4

 14 92.84- 7.16 14.25 57 16 11 15 15 العبور 5

 18 90.96- 9.04 18 72 19 18 16 19 الحكيم 6

 11 94.73- 5.27 10.5 42 13 6 11 12 الحصري 7

 9 94.98- 5.02 10 40 3 16 12 9 الفاروق 8

 14 92.84- 7.16 14.25 57 14 10 17 16 القادسية 9

 8 95.61- 4.39 8.75 35 10 7 10 8 المعلمين 10

 10 94.85- 5.15 10.25 41 9 14 8 10 المفرق 11

 15 92.59- 7.41 14.75 59 18 14 13 14 الصناعي 12

 7 95.73- 4.27 8.5 34 6 12 9 7 النصر والجهاد 13

 2 98.49- 1.51 3 12 1 8 1 2 الوفاء 14

 1 99.25- 0.75 1.5 6 2 1 2 1 الفارس 15

 6 96.24- 3.76 7.5 30 8 9 6 7 االولىاليرموك  16

 13 93.72- 6.28 12.5 50 15 13 9 13 اليرموك الثانية 17

 16 91.46- 8.54 17 68 18 19 14 17 جرف الملح 18

 17 91.21- 8.79 17.5 70 17 17 18 18 ميسلون 19

 5 97.12- 2.88 5.75 23 11 2 5 5 شفته 20

  0 100 199 796 208 204 187 197 المجموع والمعدل العام 
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العام للمدينة , بينما احتل حي اليرموك الثانية الرتبة  المعدل( عن - 96.245وانحراف معياري ) 

العام  المعدل( عن - 93.721( , وانحراف معياري )12.5( على مستوى المدينة بمعدل )13)

ال للمدينة , ومن مالحظة الخريطة ذاتها يتضح ان احياء هذا المستوى انقسمت شطرين اولهما في شم

الفاروق , الصمود , الحصري ,  متمثلة بأحياء النصر والجهاد, شرق المدينة وشرق نهر ساريه

والشطر الثاني شمال غرب المدينة متمثلة بأحياء المعلمين , اليرموك االولى , المفرق , اليرموك 

 الثانية على امتداد حدود احياء المستوى االول للرضا المرتفع في غرب المدينة .

على وفق توزيع األحياء السكنية بحسب مستويات جوده الحياة الحضرية الشاملة ( 101) طةخري

  2018االحياء السكنية في المؤشرات الذاتية في مدينة بعقوبة لسنه  المعدل التجميعي للرتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .117من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )  -المصدر:

 الجودة ( منخفضةالمستوى الثالث  ) احياء  -ت 

 هي, ( 18.02  - 12.52هذا المستوى االحياء التي ارتفع معدلها التجميعي  تراوح بين ) تبوأ     

 العبور وحي القادسية حي  , الحكيم ( , احتال جرف الملح , ميسلون , الصناعي , , القادسية )العبور

العام  المعدل( عن - 92.84) امعياري ا( , وانحراف14.25بمعدل )( على مستوى المدينة 14الرتبة )

, وانحراف معياري (18( على مستوى المدينة بمعدل )18للمدينة , بينما احتل حي الحكيم الرتبة )

 العام للمدينة إن هذه االحياء احتلت رتب متأخرة في المؤشرات الموضوعية  المعدل( عن - 90.96)
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( 102( , ومن الخريطة ) )االجتماعية , االقتصادية , العمرانية , الخدميةالمؤشراتفي كل من 

يتضح ان احياء هذا المستوى منقسمة قسمين االول في شمال شرق المدينة تمثلت بحي القادسية , 

العبور, جرف الملح , الحكيم , والثاني وهو االوسع امتدادا في جنوب و جنوب غرب المدينة متمثلة 

 بحي الصناعي , ميسلون .

ذاتية( لمدينة الحضرية الشاملة ) الموضوعية و ال مستويات جودة الحياة تقييم -ثالثا :

  2018بعقوبة لعام 

ان هذا النوع  من التقييم يعتمد على المقارنة بين خالصة المعدالت التجميعية لرتب االحياء في      

المؤشرات الموضوعية مع نظيرتها في المؤشرات الذاتية ليتسنى بعد ذلك تنميط االحياء السكنية الى 

  -اربعة انماط رئيسية و كاالتي  :

 الرفاهية  احياء  نمط - 1

( جدول , الوفاء , التحرير, السراي , الفارسسكنية هي )شفته , المصطفى ضم ستة احياء      

لمؤشرات , وقد احلت المستوى االول في جداول تقييم جودة الحياه الشاملة ل(102) خريطة( ,110)

( على التوالي في المؤشرات  5,  5,  3,  2,  2,  1وشغلت الرتب ) الموضوعية والذاتية , 

ان هذا االقليم  ( على التوالي في المؤشرات الذاتية , 2,  4,  3,  1,  3, 5والرتب )  ,الموضوعية 

, المصطفى الوفاء , جغرافيا متصال عبر نهر ديالى وجدول سارية فأحياء الفارس , يشكل امتدادا 

ك نهر ديالى بينما احياء السراي, التحرير في الجانب الشرقي , و ذلفي الجانب الغربي من شفته 

 مرتبط بما حققته من رتب متقدمة في المؤشرات الموضوعية و الذاتية .

 نمط احياء التناقض  - 2

في االول و الثاني  ياتلمستوشغلت اضمن هذا النمط المعلمين و الصناعي حي كل من ظهر 

في المؤشرات الثالث يات الثاني والمستو (  ,بينما شغال12,  6و الرتب )المؤشرات الموضوعية 

 . على التوالي (15,  8) والرتبالذاتية 

 نمط احياء التأقلم  - 3

, النصر والجهاد, يرموك االولى , لفاروق ا )عة احياء سكنية كل من بشمل هذا  النمط سي        

جمعيها المستوى الثاني في المؤشرات  احتلت , المفرق ,  اليرموك الثانية ( ,الصمود , الحصري 

 8,  7الموضوعية عدا حي اليرموك الثانية ضمن المستوى الثالث وبذلك فشغلت هذه االحياء الرتب )

احتلت المستوى الثاني جميعها في كذلك ( لكل منها على التوالي , 13,  12,  11,  10,  9, 

ان ( في المؤشرات الذاتية , 13,  10,  11,  12,  6, 7,  9لرتب )وجاءت باالمؤشرات الذاتية  

من نهر ديالى متمثل بكل من المفرق , يرموك  هذا النمط امتد جغرافيا امتدادا متصال الجانب الغربي

نهر ديالى جدول سارية وفي الجانب الشرقي من  , والجزء الثاني منه امتداالولى ,  اليرموك الثانية  

بالرغم من ان بعضها يمثل قلب متمثال بأحياء النصر والجهاد , الصمود , الفاروق , الحصري  

  .المدينة التجاري  

 نمط احياء الحرمان - 4

ميسلون , جرف الملح ,  العبور , ة احياء سكنية كل من حي )القادسية ,خمسيمثل هذا النمط       

لمؤشرات الموضوعية للرتب في  الث في المعدالت التجمعيةثستوى الهذه االحياء الم دخلتالحكيم (, 

المستوى الثالث في المعدالت  دخلت( على التوالي , كما 17,  16, 15, 14, 13) وقد احتلت

 ( على التوالي18,  16,  17,  14,  14 لمؤشرات الذاتية و قد احتلت الرتب )للرتب في االتجميعية 
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توزيع احياء مدينة بعقوبة وفق مستويات جودة الحياة الحضرية الشاملة ( 110جدول )

 2018الموضوعية والذاتية الى انماط احياء الرفاهة , التأقلم , الحرمان لعام 

 ( .109( , )108المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )

 

و  الشرقية االمتداد الجغرافي لهذا النمط في االطراف الشمالية ان( 103) خريطةومن خالل ال

يكشف عن تطرف مواقعها و بعدها عن مركز المدينة االقتصادي و االداري و الجنوبية من المدينة 

ء بنوعية الحياه , و البد من التدخل التخطيطي في احياء هذا النمط لالرتقاالخدمي و االمني والترفيهي

  نسبة صغار السن كما في حي تارتفع االجتماعية والحياه  إذ تراجعت جودة هوتحقيق جودة في

, ايضا انخفاض نسبة ارباب االسر من ذوي الشهادات (13جدول )(% 35.79بواقع ) القادسية 

( على 0.00,  2.40,  0.00العليا متمثلة بكل من حي الصناعي , ميسلون , جرف الملح بواقع )

, و ارتفاع نسبة االمية بين افراد العينة المدروسة متمثلة بكل من حي القادسية (14جدول )التوالي 

الصناعي (% , 7.93(% , ميسلون )7.86( % , الحكيم )7.48( % , جرف الملح )7.10بواقع)

جدول (% 25.84, و انخفاض نسبة المتزوجين كما في حي الحكيم )(15جدول ) (% 8.16)

, كما ارتفاع نسبة المترملين  (17جدوا )(% 76.09في حي الحكيم ), و ارتفاع نسبة الطالق (16)

, اما (18جدول )( % على التوالي 53.71,  56.41كما في احياء ميسلون , جرف الملح بواقع )

 راد العينة المدروسة كما في حيعلى المستوى االقتصادي فانخفاض نسبة السكان في سن العمل الف

, وارتفاع فيها مؤشر نسبة البطالة كما في احياء الصناعي, (29دول )ج( % 29.75القادسية بواقع )

,  65.50,  61.32,  71.86,  61.54الملح , الحكيم بواقع )  القادسية , ميسلون , جرف

المستويات  االحياء النمط ت

 الموضوعية

المستويات  الرتبة

 الذاتية

 الرتبة

 5 المستوى االول 1 المستوى االول هشفت الرفاهة 1

 3 المستوى االول 2 المستوى االول المصطفى

 1 المستوى االول 2 المستوى االول الفارس

 3 المستوى االول 3 المستوى االول التحرير

 4 المستوى االول 4 المستوى االول السراي

 2 المستوى االول 5 المستوى االول الوفاء

 8 المستوى الثاني 6 المستوى االول المعلمين التناقض 2

 15 المستوى الثالث 12 المستوى الثاني الصناعي

 9 المستوى الثاني 7 المستوى الثاني الفاروق التأقلم 3

 7 الثانيالمستوى  8 المستوى الثاني النصر والجهاد

 6 المستوى الثاني 9 المستوى الثاني اليرموك االولى

 12 المستوى الثاني 10 المستوى الثاني الصمود

 11 المستوى الثاني 11 المستوى الثاني الحصري

 10 المستوى الثاني 12 المستوى الثاني المفرق

 13 المستوى الثاني 13 المستوى الثالث اليرموك الثانية

 14 المستوى الثالث 13 المستوى الثالث القادسية الحرمان 4

 14 المستوى الثالث 14 المستوى الثالث العبور

 17 المستوى الثالث 15 المستوى الثالث ميسلون

 16 المستوى الثالث 16 المستوى الثالث جرف الملح

 18 المستوى الثالث 17 المستوى الثالث الحكيم
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,  , كما ارتفع فيها مؤشر االعالة الحقيقية كما في احياء الصناعي(30جدول )( على التوالي 61.84

,  320.98,  388.39,  427.59,  360.69الملح , الحكيم بواقع )القادسية , ميسلون , جرف 

 لألسرة, كما انخفض مؤشر نصيب الفرد من مستوى الدخل الشهري (31)( على التوالي  358.00

 52.84,  53.99,  54.47)القادسية , جرف الملح , ميسلون , الحكيم , الصناعي بواقع  في احياء

, انخفاض نسب االسر التي مقدار (32جدول )( الف دينار حصة الفرد الواحد 50.82,  52.40, 

 31.89انفاقها اقل من الدخل في احياء القادسية , جرف الملح , الصناعي , ميسلون, الحكيم بواقع )

 ر عمالة االطفال بلغتش, ارتفاع مؤ(33)( % على التوالي 15.56, 16.80,  23.94,  25.00, 

(% , القادسية 48.72(% , جرف الملح )45.83(% , الحكيم )51.43النسب في حي الصناعي )

كما انخفض مؤشر نسبة االسر التي تمتلك سيارة في كل من احياء , (34جدول ) (51.28%)

 (%42.86(% , الحكيم )43.18, جرف الملح ) (%17.02(% , القادسية )36.36ميسلون )

المستوى العمراني فتراجعت جودة الحياه ايضا في احياء هذا النمط , إذ , اما على (35جدول )

,  الصناعي, الحكيم , جرف الملح انخفضت فيها نسبة الوحدات السكنية المملوكة كما في احياء

, (47جدول ) % لكل منها على التوالي 32.73), ,   34.09 , 35.71,  35.94بنسب ) ميسلون

جدول ( اسرة / وحدة سكنية 3.21) عة السكنية كما في حي الحكيم بواقحدكما ارتفع معدل اشغال الو

( فرد / 4.94,  4.40بواقع )  لحكيم , القادسية, ارتفع مؤشر درجة التزاحم كما في احياء ا(49)

, كما انخفضت نسبة الوحدات السكنية التي تحتوي على غرفة مستقلة للضيوف (50جدول )غرفة 

كما ,  (52جدول )(42.86,  45.74,  51.56بنسبة ) , القادسية , الحكيمالصناعي كما في احياء 

الصناعي, الحكيم , انخفضت نسبة الوحدات السكنية التي ضمت مطبخ منفصل متمثلة بكل من ) 

( %  50.53, 50.91,  54.55,  57.14,  59.38) , ميسلون , القادسية ( بنسب جرف الملح 

تحتوي على صحيات , اضافة الى انخفاض نسبة الوحدات السكنية التي (53جدول ) على التوالي

,  70.45,  71.43بنسب ) الحكيم , جرف الملح , القادسيةمنفصلة داخل الوحدة السكنية كأحياء 

انخفاض مؤشر وجود مرأب للسيارة داخل الوحدة السكنية كما في  ايضا,  (54جدول ) ( 69.15%

(  25.00,  25.00,  27.27,  28.57بنسب ) قادسية , جرف الملحالحكيم , ميسلون , الاحياء 

االحياء فمن سكان هذه التي يتمتع بها  يةالخدم الحياة, أما على مستوى (55جدول )على التوالي 

النمط إذ انخفضت  هذاتراجع الخدمات في احياء  تخالل الدراسة الميدانية والبيانات الرسمية  شخص

)القادسية , الحكيم , ميسلون نسبة الوحدات السكنية المرتبطة بخدمة شبكة الكهرباء في كل من احياء 

, ايضا انخفضت نسبة الوحدات (68جدول ) على التوالي%  ( 78.18, 78.57 ,79.26( بنسب )

, 71.43)( بنسب صناعي )الحكيم , الالسكنية المرتبطة بخدمة شبكة مياه الشرب في كل من احياء 

بخدمة  كما سجلت الوحدات السكنية التي ارتبطت, (69جدول )( % , لكل منها على التوالي 67.19

نسبة , جرف الملح , ميسلون( , الصناعيالحكيم , القادسية لكل من حي ) الصرف الصحي شبكة

(% لنسبة الوحدات السكنية 0.00ايضا سجلت هذه االحياء السكنية نسبة ) ,(70جدول )(% 0.00)

انخفضت نسبة الوحدات السكنية , ايضا (71جدول ) مياه االمطار بخدمة شبكة التي ارتبطت

كل من حي ) الحكيم , القادسية , الصناعي  , جرف الملح , لالمبلطة الشوارع  بخدمة شبكةالمرتبطة 

, وهي (72جدول )على التوالي  ( %9.09,  22.73,   34.38, 14.36,  28.57) بنسب ميسلون(

) الحكيم , القادسية , الصناعي  , ذاتها االحياء التي انعدم وجود المراكز الصحية فيها متمثلة بكل من 

 (79جدول ) ض االطفالرياوهي ذاتها االحياء التي انعدمت فيها ,  (73جدول ) , جرف الملح(

, كما انعدم وجود مدارس التعليم الثانوي (81جدول )وانعدام المدارس االبتدائية كما في حي الحكيم 

 .( 85جدول )كما في حي الحكيم , جرف الملح , ميسلون 
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توزيع احياء مدينة بعقوبة وفق مستويات جودة الحياة الحضرية الشاملة ( 102) خريطة

  2018, التأقلم , الحرمان لعام  الرفاهة الموضوعية والذاتية الى انماط احياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .110من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )  -المصدر:
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 يةالعمرانية  و الخدمو االجتماعية واالقتصادية المؤشرات تحليل تأثير:  الثاني المبحث

 ة على جودة الحياة الحضرية في مدينة بعقوب

االجتماعية و االقتصادية والعمرانية والخدمية في قوة تأثيرها على جودة الحياة  مؤشرات تختلف

الحضرية في منطقة الدراسة و يمكن دراسة تأثيرها من خالل بعض االختبارات بالشكل جودة الحياة 

 -االتي :

 اختبار التباين األحادي للمؤشرات الموضوعية اوال : 

ن األحادي الختبار ان  المؤشرات الموضوعية متكافئة او متباينة  في سوف يتم اختبار تحليل التباي

يستعمل اختبار الفرق جودة الحياة واذا كانت متباينة في التأثير على  التأثير على قياس جودة الحياة 

 مجموعتين وتحديد التأثير األقوى من بينهما . عدلملمعرفة الفروق بين  LSDالمعنوي األصغر 

 ANOVA( تحليل التباين لمعدالت المؤشرات الموضوعية 111جدول )

  

 

 

 .  spssالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام               

ذات داللة إحصائية بين معنوية جود فروق ت  ANOVA( نتائج تحليل التباين 111يوضح الجدول )

 p- valueالمؤشرات الموضوعية )االجتماعية واالقتصادية والعمرانية والخدمية( قيمة  معدالت

 LSDولمعرفة الفروق ف نستعمل اختبار الفرق المعنوي االصغر ( 0.05)وهي اقل من  (0.00)

 -ما يأتي : ,يتضح  LSDالخاص باختبار الفرق المعنوي األصغر  (112)وكما في الجدول 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المؤشرات االجتماعية ومتوسط المؤشرات   - 1

وذلك الن قيمة   االقتصادية مما يدل على ان المؤشرات االقتصادية واالجتماعية متكافئتين في التأثير

p-value ( 0.05( فهي بذلك تفوق قيمة الخطأ البالغة )0.88التي بلغت)  

متوسط المؤشرات االجتماعية ومتوسط فروق ذات داللة إحصائية بين كما نالحظ عدم وجود  - 2

التي بلغت  p-valueوذلك قيمة  المؤشرات العمرانية مما يدل على انهما متكافئتين في التأثير 

(0.90. ) 

وق ذات داللة إحصائية بين متوسط المؤشرات االجتماعية ومتوسط المؤشرات فر بينما ظهرت  - 3

وتعني   (I-J)وذلك الن قيمة   لصالح المؤشرات الخدمية p-value  (0.00  )إذ بلغت قيمة  الخدمية 

اقوى في التأثير من  group(gفي )بمعنى ان المؤشرات الخدمية فرق المعدالت كانت سالبة 

 .   group(Iفي ) يةالمؤشرات االجتماع

 p-valueاذ بلغت قيمة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المؤشرات االقتصادية والخدمية   - 4

اقوى في التأثير group(I)  في المؤشرات الخدمية  وبذلك تكونسالبة  (I-J)  وجاءت قيمة (0.00)

  .group(g)في  من المؤشرات االقتصادية
فروق ذات داللة إحصائية بين المؤشرات العمرانية والخدمية لصالح المؤشرات  كما ظهرت  - 5

من المؤشرات  تأثيرا على جودة الحياة الحضريةقوى االالخدمية بمعنى ان المؤشرات الخدمية 

مؤشرات الخدمية للوهذا يقودنا الى ان  سالبة (I-J)و قيمة  p-value (0.00)قيمة  اناذ العمرانية 

p- value Sum of Squares ةمؤشرات جودة الحيا 

0.00 11383392.470 Between Groups 

 42257828.480 Within Groups 

 53641220.950 Total 
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 منو  االجتماعية  االقتصادية من المؤشرات الموضوعية العمرانية وعلى جودة الحياة اً اقوى تأثير
 اعلى ارتفاع للخط عند ان الذي يمثل معدالت المؤشرات تدرجات الخط نالحظ( 3)  الشكل

وعليه فأن تأثير  االجتماعية واخيرا  ثم العمرانية  االقتصادية المؤشرات يليه الخدمية المؤشرات
المؤشرات على جودة الحياة يتدرج تبعا الرتفاع الخط واالكثر تأثيرا الخدمي ثم االقتصادي ثم 

 .  العمراني واخيرا االجتماعي

 
 للمؤشرات الموضوعية LSD( اختبار الفرق المعنوي األصغر  112جدول  ) 

 .  spssالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام       

 
معدالت المؤشرات الموضوعية المؤثرة على جودة الحياة الحضرية في مدينة بعقوبة  (3شكل )

 2018لعام 

 . spssالمصدر : من عمل الباحثة باالعتماد برنامج 

p-value (I-J) (J) groups (I) groups 

 االجتماعية االقتصادية -33.09985- 0.88

 العمرانية -27.94336- 0.90

0.00 -891.00671-
*
 

 الخدمات

 االقتصادية االجتماعية 33.09985 0.88

 العمرانية 5.15649 0.98

0.00 -857.90686-
*
 

 الخدمات

 العمرانية االجتماعية 27.94336 0.90

 االقتصادية -5.15649- 0.98

0.00 -863.06335-
*
 

 الخدمات

0.00 891.00671
*
 الخدمات االجتماعية 

0.00 857.90686
*
 االقتصادية 

0.00 863.06335
*
 العمرانية 



 ........................... تقييم وتحليل تأثير مؤشرات جودة الحياة الحضرية في مدينة بعقوبة .الفصل السادس 

 

290 
 

 

 

 اختبار التباين األحادي للمؤشرات الذاتية -ثانيا 

او  متكافئة لنجد ان األحادي التباين تحليلم استخدبا الموضوعية المؤشرات معدالت اختبار يتم سوف

 لمعرفة LSD األصغر المعنوي الفرق اختبار يستعمل وثم الحياة جودة قياس على التأثير في متباينة 

 . بينهما من األقوى التأثير وتحديد مجموعتين معدالت بين الفروق

 ANOVA( تحليل التباين لمعدالت المؤشرات الموضوعية 113جدول )

 

 

 

 .  spssالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام                    

( وجود فروق ذات إحصائية بين متوسطات المؤشرات الذاتية )المؤشرات 113الجدول ) يتضح من

وهي اقل  (0.03) بلغت P-VALUEاالجتماعية واالقتصادية والعمرانية والخدمية( حيث ان قيمة 

وكما في  LSDولمعرفة الفروق البعدية سوف نستعمل اختبار الفرق المعنوي االصغر   0.05من 

 :( , اتضح  يأتي 114)الجدول 

 للمؤشرات الذاتية LSD( اختبار الفرق المعنوي األصغر  114جدول  ) 

p-value (I-J) (J) groups (I) groups 

 االجتماعية االقتصادية 5.32078 0.13

 العمرانية *7.28320 0.04

 الخدمات *10.01224 0.00

 االقتصادية االجتماعية -5.32078- 0.13

 العمرانية 1.96242 0.57

 الخدمات 4.69145 0.18

 العمرانية االجتماعية *-7.28320- 0.04

 االقتصادية -1.96242- 0.57

 الخدمات 2.72904 0.43

 الخدمات االجتماعية *-10.01224- 0.00

 االقتصادية -4.69145- 0.18

 العمرانية -2.72904- 0.43

 .  spssالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المؤشرات االجتماعية والمؤشرات االقتصادية كون ان  - 1

االقتصادية مما يدل على ان المؤشرات االجتماعية والمؤشرات  0.05اكبر من  P- VALUEقيمة 

 . متكافئتين في التأثير

وجود وفروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسط المؤشرات االجتماعية ومتوسط  - 2 

وهذا يعني ان سالبه  (I-J)قيمة  توجاء 0.05اقل من  P- VALUEالمؤشرات العمرانية الن قيمة 

 . groups (J) في اقوى في التأثير من المؤشرات العمرانية  groups (I)في  المؤشرات االجتماعية
لصالح  نالحظ وجود فروق ذات داللة احصائية بين المؤشرات االجتماعية والمؤشرات الخدمية  - 3

وهذا يعني ان المؤشرات االجتماعية  0.05اقل من  P- VALUEالن قيمة المؤشرات االجتماعية 

ان المؤشرات االجتماعية الذاتية اقوى  نستخلص من ذلك .  الخدميةاقوى في التأثير من المؤشرات 

p- value Sum of Squares ةمؤشرات جودة الحيا 

0.03 1074.545 Between Groups 

 9240.221 Within Groups 

 10314.766 Total 
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تأثيراً من المؤشرات األخرى ثم تليها المؤشرات االقتصادية بالمرتبة الثانية ثم المؤشرات العمرانية 

لمؤشرات ل الخط الذي يمثل المعدالتان  (4من الشكل ),  الحياة جودة قياس فيواخيراً الخدمية 

 الخدميةثم العمرانية ثم االقتصادية ويتدرج بالنزول الى المؤشرات االجتماعية عند المؤشرات يرتفع 
 . وبذلك يتضح التأثير االقوى لهذه المؤشرات على جودة الحياة الحضرية في المدينة

 
 

( يوضح رسم المعدالت للمؤشرات الذاتية في جودة الحياة 4شكل )   

 
 . spssعلى برنامج المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد 
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 والتوصيات االستنتاجات
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 االستنتاجات  -اوال :

لجودة الحياة الحضرية في  و الذاتية  أظهرت نتائج التقييم الجغرافي للمؤشرات الموضوعية – 1

في معظم االحياء التي  تقع بعيدا عن مركز جودة الحياه تراجعت  2018مدينة بعقوبة لعام 

حيث  , (, العبور , ميسلون  الملح جرف)ة في احياء الجتماعياالمدينة , إذ تراجعت جودة الحياة 

لكونها  ( 15.71,  14.00,  13.86, 13.00) ارتفعت المعدالت التجميعية لرتبها سجلت 

كما تراجعت جودة الحياة  الموضوعية ,شغلت مراتب متأخرة في المؤشرات االجتماعية 

مسجلة معدالت  (ون , القادسية , الحكيم , العبورالملح , ميسل )جرفاالقتصادية في احياء 

 بينما تراجعت جودة الحياه , ( 17.57,  17.57, 17.29,  16.29,  15.71)مرتفعة 

والجهاد , الصمود , ) ميسلون , جرف الملح , الحكيم , النصر   العمرانية في كل من احياء

, اما ( 15.80, 15.10, 14.90,  14.20,   12,90,  12.60معدالتها )سجلت  الفاروق (

)ميسلون , المفرق , الحصري , اليرموك الثانية , جرف الملح , خدميا فتراجعت في احياء 

 . ( 18,24,  16.18,  16.18,  15.71,  15.00,  14.47بلغت معدالتها )الحكيم (

 , )شفتهتحققت في احياء  اجتماعيا ان جودة الحياه الحضريةتوصلت الدراسة ايضا الى  – 2

الوفاء,  التحرير, ,  القادسية , الفارس,  النصر والجهاد ,  الصمود , الفاروق المصطفى ,

 ,8.71 , 8.57 , 8.57 ,8.43 , 8.43 ,7.86 ,7.29السراي(, بلغت معدالت رتبها )

(  , التحرير ) الوفاء , المصطفى, الفارس, اما اقتصاديا فتحققت في   10.00,  9.71,  8.86

)شفته , , عمرانيا فتحققت في احياء(5.86,  3.57 ,3.14 , 1.29الت رتبها )د,  بلغت مع

,  4.20لرتبها ) التجمعي المعدلالحصري , المعلمين , الفارس , السراي , المصطفى( , بلغ 

)الفاروق , شفته ,  اء حي, وخدميا فتحققت في  ا( 7.70,  7.30, 6.20,  5.40,  4.50

,  3.32,  2.76سجلت معدال لرتبها ) السراي , التحرير, النصر والجهاد , الوفاء , الفارس (

3.56  ,3,66  ,9.82  ,4.22  ,4.25 ) 

النتائج ان مجموعه من االحياء السكنية ابدى سكانها رضا نسبي عن الواقع  كما اظهر – 3

تأقلمت مع واقعها االجتماعي متمثلة بأحياء  انه لم يتحقق بالشكل المطلوب فهيمن الرغم الحالي ب

حي )شفته ,  القتصادي متمثلة بأحياءمع واقعها او ) المفرق , اليرموك االولى , المعلمين ( 

 والجهاد , الفاروق , اليرموك األولى , الصمود , المفرق , المعلمين , النصر اليرموكالسراي , 

) التحرير , اليرموك العمراني متمثلة بأحياء مع الواقع , والثانية , الحصري , الصناعي ( 

 الفارس , اليرموك ) الخدمي تمثله احياءالواقع واالولى , اليرموك الثانية ,الوفاء , القادسية ( 

 . االولى , المعلمين , الصمود , المفرق(

كما توصلت الدراسة الى وجود عدد من االحياء التي يطمح سكانها الى واقع افضل من  – 4

من خالل رضا سكانها اذ انخفض عدد الوحدات السكنية التي ابدت رضاها عن الواقع الحالي 

من تحققه بالشكل افضل مقارنه  بالرغمواقعها االجتماعي واالقتصادي و العمراني والخدمي 

) الصمود , التحرير , السراي , االخرى , فعلى المستوى االجتماعي تمثلت بأحياء  باألحياء

لم  االقتصاديعلى المستوى اما , الحصري , اليرموك الثانية , القادسية , الحكيم , الصناعي( 

على  بينما,  تصادية للمدينةعلى خارطة المؤشرات االقما يمثله من االحياء السكنية ظهر ي

تمثله على المستوى الخدمي و)الصناعي , العبور , المعلمين ( العمراني تمثله أحياء  المستوى 

 .) السراي , شفته , العبور , ميسلون , القادسية (احياء 

عن  والناتجةجغرافي لمؤشرات جودة الحياة الحضرية الشاملة كما أبرزت نتائج التقييم ال  - 5

التزاوج بين المؤشرات )الموضوعية والذاتية( لكل من القطاعات االجتماعية واالقتصادية 

والعمرانية والخدمية لمدينة بعقوبة هناك ثالثة انماط مكانية لجودة الحياه توزعت جغرافيا كاالتي  
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,  راي, التحرير, الس )شفته , المصطفى , الفارسة احياء سكنية هي نمط الرفاهة تمثل في ست

, النصر والجهاد, لفاروق ا )ة احياء سكنية كل من سبعالنمط تمثل في , نمط احياء التأقلم  (الوفاء

نمط التناقض يتمثل في ,  , المفرق ,  اليرموك الثانية (يرموك االولى , الصمود , الحصري 

ة احياء سكنية كل من حي حي المعلمين وحي الصناعي , اما نمط احياء الحرمان تمثل في خمس

يستنتج من ذلك ان السكان انقسموا بين , ميسلون , جرف الملح , الحكيم ( العبور , )القادسية ,

راضين مع تحقق مؤشرات الجودة و غير راضين مع عدم توفر مؤشرات الجودة وقسم اخر 

وبذلك فان ه ,راضين بالرغم من عدم توفر مؤشرات الجودة بالمستوى المطلوب والذي يطمح الي

الى انماط مكانية تعبر عن جودة  بعقوبة يمكن تصنيف احياء مدينهالدراسة اثبتت صحة الفرضية 

  .الحياة الحضرية 

 التي طرحت في المؤشرات )االجتماعية , االقتصادية , العمرانية , الخدمية (ان هذه  – 6

مؤشرات الخدمية للان بداللة احصائية  اثبتقد بعقوبة , مدينة الدراسة لقياس جودة الحياة في 

 االقتصادية من المؤشرات الموضوعية العمرانية وعلى جودة الحياة اقوى تأثيراً الموضوعية 

ثم االقتصادي ثم العمراني واخيرا  (0.05)اقل من P-VALUE  بداللة  قيمة  االجتماعية 

 . االجتماعي 

ظهرت عالقات ارتباطية بين مؤشرات جودة الحياة بأستخدام معامل ارتباط بيرسون هذه  – 7

العالقات بطبيعة الحال نتاج التأثير لكل منها على األخر فعلى سبيل المثال مؤشر عمالة االطفال 

عند مستوى معنوية ( - 0.82ارتبط بعالقة قوية عكسية مع مؤشر الدخل الشهري لألسرة )

هذا يفسر انه كلما ارتفع مؤشر الدخل انخفض مؤشر عمالة االطفال كما ارتبط و( , 0.00)

(وهذا يفسر كلما 0.00( عند مستوى معنوية )0.84بعالقة قوية طردية مع مؤشر االعالة )

 ارتفع مؤشر االعالة الحقيقية ارتفع مؤشر عمالة االطفال 

 ت توصياال -ثانيا :

اعطاء االولوية  لألحياء  معواقع حال االحياء السكنية تحسين  ومعالجة التدخل التخطيطي ل– 1

 التراجع في جودة الحياه الذي اظهرته مؤشرات التقييم لكل حي سكني . ةبحسب نسب

تقع في اطراف مدينة بعقوبة تحديدا في شمالها  التي تحسين نوعية الحياة في االحياء  – 2

من الخدمات ليساعد ذلك على استقرار السكان في هذه المناطق  و ابتداءً الشرقي و جنوب المدينة 

. 

هي المؤشرات الخدمي  اذن يجب التركيز على هذه تأثيرا على جودة الحياه  المؤشراتاقوى   -3

 المؤشرات وتوفيرها لسكان المدينة يليها االقتصادية ثم العمرانية ثم االجتماعية .

% 50تي ارتفعت نسب سكانها العطلين عن العمل عن التوفير فرص عمل لسكان االحياء ال -4 

ميسلون , ,  ) الصمود , اليرموك االولى , شفته , اليرموك الثانية , الفاروقمتمثلة بكل من حي 

وذلك من خالل تنمية ,  الحصري , العبور , الصناعي , الحكيم , جرف الملح , القادسية(

 .القطاع الخاص وتوزيع فرص العمل بشكل عادل بعيدا عن المحسوبية 

بعمر عمالة االطفال, إذ يشترك بسوق العمل االطفال ب تمثلتاجتماعية  كشفت الدراسة ظاهرة –5

و العاملين في التجارة و الصناعة و قيادة المركبات  واغلبهم من الباعة المتجولينسنه 14 اقل من

البد من العمل على محاولة الحد  من عمالة االطفال التي افرزتها الظروف الراهنة  و الصغيرة

إيجاد حلول وذلك ب بب الظاهرة وتجفيف منابع تفّشيهاالقضاء على سيتطلب ذلك  و, للمدينة 
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و ترك المدرسة  رسال ابنائهم للعملة جذرية تحول دون اضطرار البعض إلاجتماعية اقتصادي

 .وان استمرار ذلك يقود الى تفشي االمية و زيادة معدالت جريمة االحداث 

انشاء شبكة بحوث تضم الباحثين في القضايا االجتماعية على مستوى المدينة او المحافظة  – 6

او العراق ككل لتشخيص ومعالجة مختلف انواع القضايا االجتماعية وان يتم تبني هذه الشبكة من 

بالمشكالت قبل منظمات مجتمعية محلية او دولية ودعم حكومي , هدفها تسهيل المناقشة 

و تبادل المعلومات و تحفيزها بخصوص مشاريع البحث المستقبلية ة وتحديد اسباب االجتماعي

غرار شبكة البحوث التي انشأتها منظمة العمل الدولية بشأن عمل االطفال والتي ضمت على ,

 م من الدول النامية .مهباحث معظ 150اكثر من 

فال  وطبقة المثقفين فقط في المجتمع متداوالً بين االكاديمين  جودة الحياة مفهوملكي ال يكون  – 7

 .بد من توعية السكان و تعريفهم بمفهوم جودة الحياه والمعايير االزمة لتحقيقها 

للنهوض بواقع حياة المدينة الموجودة في المدينة والمحافظة ككل جميع الموارد  استثمار  - 8

, إذ ان المظهر العام للمدينة من خالل  نحو جودة حياة حضرية افضل و في جميع احياء المدينة

رداءة شبكة شوارعها ومجاري صرفها الصحي و مياه األمطار والتكسرات في انابيب مياه 

الشرب و ارصفة الشوارع والنفايات الصلبة  و تعاقد شبكة الكهرباء االهلية  و عدم االلتزام 

العام للمدينة يجوب بعدم تحقيقها   بضوابط البناء والتشييد في كل مجاالت العمران , جعل منظر

 جودة الحياة الحضرية مقترنة بمدن العام حتى في بعض دول الجوار و العالم المتقدم .

رتفاع نسبة الترمل و الطالق في بعض احياء المدينة و السيما الفقيرة منها و الواقعة في اان  – 9

ادة من المعنيين بهذا الشأن من اقصى الشمال منها و جنوبها و جنوب غربها يستدعي وقفة ج

سواء عن طريق ايجاد فرص ايجاد معالجات اقتصادية و عمرانية و خدمية و اجتماعية و تثقيفية 

 عمل و التعيين والرعاية االجتماعية .
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 (1الملحق )                                                  

 استمارة استبانة

 نهمممممم   ه   يمممممم ج مممممما  ح لمممممم ت  مممممم        مممممم ت تممممممد هذمممممممهر  مممممم   ه  مممممم        مممممم    عزيزززززززال رة ا سزززززز ة 

هجمممم ها ر ه مممم  ذ  حمممم   ه  يمممم  رد مممم  ه   مممما ج   مممم  ريمممم  به ذ  مممم  ه   ه يح لمممم ت ه  مممما  مممم م ا  همممم   مممم      مممما 

  ئممممممم  ذ  حمممممم  ام مممممم        نمممممم    ل    نمممممم      ه  هي      مممممم   مممممم  هحه   مممممم      همممممم غ يمممممم  ه لسمممممم   ه  مممممم ي

  ل    ن (ه ام   ذ هقن  ه ليحب تلت ش    ) 

 ور تم تقسيم ا ستمارة الى عدة محا

 او   المحور ا جتماعي 

   ب ه                            ذد                                     هلثب         ه  نس -1

 

 ه  لصحل ه    ا   ب ه     -2

 ر   م                            هذمهري                      ه              ه  مهئح                ه ا            يق ه  ي  ب

 رد   ه  ج  ح                                       ي س               ر   م ذ  ا  

 ه   دحب ه    ي أل  هر هأل     -3

 ذد                      هل ث                      2018 ن (    م  15ذمر ه   هر ر   )

 

 ذد                      هل ث                  2018 ن  (    م  64 – 15ذمر ه   هر  ن )

 

 ذد                     هل ث                  2018 ن   أدث (    م  64ذمر ه   هر  ن )

  

   ه  لصحل ه    ا    هر ه     )هذد  ه  مر( -4

     ه              هذمهري               ر   م                           ه  مهئح                 يق ه  ي  ب               ه ا

 رد   ه     ج  ح                               ر   م ذ  ا                     ي س  

 الحالة ا جتماعية )الزواجية( -5

                    ن   أدث  15ذ    ن  رهال ه   م  ه   نح ذمر ه   هر ه   ز جحن  - أ

 رهال ه   م  ه   نح     ه  ه قحنمر ه   هر ذ-ب

 رهال ه   م  ه   نح  ذمر ه   هر ه  ه ل  - ب

 

   المحور ا قتصادالثانيا

 ه     حن  ن أ  هر هأل    ذمر  -1

 هل ث               ذد             ( 64-15) ض ن ه سئ  ه    ي  

 دد يي غ ه هسل  ن ه     هل ث                                   (   ذد     ن 15ض ن ه سئ  ه    ي  )ر   

                                                                                                     هل ث             ن    دث (   ذد   65ض ن ه سئ  ه    ي  )
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 ه ف رين   ذ هقا                                                                             م  ه مال ه شه ي  أل       -2

 

,  ل     ى  ه ف رين   ذ هقا -------------------------------هإللس ق ه شه ي  أل        ىدد يي غ   - 4

 ه لس ق 

     ى ه مال               ,       ي             ,    أقلهذ ب  ن 

 

                        ,             د  ل   لقل             ح     ح   ل ت   ك ه      - 5   

                               

 العاملين في قطاع الخدمات  - 6

 )اذك  العدد(   ا تيةالخدمات في سنة ( 64 – 15العم ية )ضمن الفئة هل يعمل احد اف اد ا س ة 

 ت     ه       ه  س ر  - أ

 

 ام  ت      ح   - ب

 

 صناعات تحويلية - ت
 

 نقل و مواصالت  - ث
 

 تشيد وبناء - ج
 

 بنوك و تأمين  - ح
  

 نشطة عقاريةا - خ
 

 زراعة وصيد - د
 

 للوحدة السكنية : المحور العمراني  ثالثا

 تجاوز                   ايجار                   ملك         المسكن  ملكيه  .1

 

 )بالمتر المربع(  مساحة الوحده السكنيه  .2
 

 )بالمتر المربع(   مساحة البناء فقط  .3
 

 عدد الغرف لنوم  .4
 

 ال    نعم               هل توجد غرفه للضيوف .5
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   ال                  نعم    مستقل مطبخ يوجد هل .6
      

 2م ----------------- مساحتها تبلغ كم     ال   نعم    السكنية الوحدة في حديقه توجد هل .7
 

  ال                نعم  السكنية الوحدة داخل( كراج)  سيارة مرأب يوجد هل .8
 
   

 نعم                 ال           شبابيك لغرض تهوية المنزل واضاءةهل تستخدم االبواب وال .9
 

 ال ,        نعم       هل توجد صحيات منفصلة داخل الوحدة السكنية  .11

 

 والخدمات  التحتيةالبنى  خدماتثالثا : محور 

 تراب              حالة الشارع       معبد               حصى   -1
 

 ال                نعم    المعبدةرع  هل ترتبط الوحدة السكنية بشبكة الشواهل  -2

 

 ال              هل ترتبط الوحدة السكنية بشبكة الماء الصالح للشرب     نعم   -3
 

 كيف تصرف مياه الصرف الصحي  ومياه الغسل     شبكة مجاري                 سبتنتانك )بالوعة( -4
 

 كيف تصرف مياه االمطار  : -5

 دون ما تم ذكره        ضمن شبكه  الصرف الصحي                 ضمن شبكه خاصه 
 

 هل ترتبط الوحده السكنية بشبكة كهرباء            نعم                     ال                                -6

 

  مؤش ات رضا السكان

  (%100-10 مى  ض ك ذنه   ن ) ن اال   ل   ه   هلب ه    هلح   ه خم ح       ن     -1

 %  هضا 50 – 100   

 % غح   هضا 0 – 49  

 (%100-10ه ن ي  ه  ئ ي  ) ه   لب ه    هلا ت

  ل ذح  ه    ن 1

        ه    ن 2

  ذمر ه  هر ه      ا ه      ه  ه م  3

   ج ر ه  ه ي   ه ض ا  4

  شي   ه ص ف ه صلا 5

  شي    ح   ه ش ب 6

  شي   ه  ه   ا ه  طنح  7

  ه  مين شي   ه ه ق  ا  8
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 (%100-10 ن اال   ل   ه   هلب ه ق ص ري      مى  ض ك ذنه   ن ) -2

 (%100-10ه ن ي  ه  ئ ي  ) ه   لب ه    هلا ت

      مى  ض ك ذن     ى را ك 1

      مى  ض ك ذن ت      ص ه   ل 2

   م  مى  ض ك ذن ت  س  ه   ن 3

   مى  ض ك ذن ت  س  ه   هر ه   هئح     4

      مى  ض ك ذن ت  س  ه نقل 5

      مى  ض ك ذن ه  الك  ح    6

 

 (%100-10 ن اال   ل   ه   هلب ه ج   ذح      مى  ض ك ذنه   ن ) -3

 (%100-10ه ن ي  ه  ئ ي  ) ه   لب ه    هلا ت

      مى  ض ك ذن ذمر هطس  ك 1

  ذالق تك  ا ه  تك    مى  ض ك ذن  2

      مى  ض ك ذن ه     ا ه  ي ت حش  حه 3

    مى  ض ك ذن ه  مهف ه  ا  قق ه   ا  4

  ح تك

 

 

 (%100-10    مى  ض ك ذنه   ن ) ه خم ح  )ام  ت      حه( ن اال   ل   ه   هلب  -4

 (%100-10ه ن ي  ه  ئ ي  ) ه   لب ه    هلا ت

  ه   مهئح ه  ض  ذن ه  م     1

  ه  ض  ذن ه  م    ه ث ل ي  2

   خم  ت ه    ح ح ه  ض  ذن ه  ص     3

  ه  ض  ذن ه خم  ت ه صلح  4

  ه  ض  ذن ه  ح رهت ه خ ص   الطي ا  5

  ه  ض  ذن ه  ص   ه ب ه خم  ت ه صلح  6

  شي ه ص ف ه  ح   ه ثقح هه  ض  ذن  7

  ه  ض  ذن شي ه ص ف  ح   ه  ه    8

  ه  ض  ذن شي ه ه  ه   ا  9

  ه  ض  ذن ه خم   ه    حهح  10

  ه  ض  ذن ه خم  ت هأل نحه 11

  ه  ض  ذن ه خم  ت هإلره يه 12
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  السكنية اءيا ح
عدد 
 االسر

 التحصيل العلمي لرب االسرة جنس رب االسرة

يق ا  اناث ذكور

 ماجستي  دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم اإلعدادية المتوسطة ا بتدائية ويكتب

 

 دكتوراه

 19 29 22 100 69 42 49 40 30 80 320 400 حي المصطفى

 39 196 54 1130 176 496 317 45 17 117 2353 2470 حي التح ي  

 8 9 0 31 25 17 23 10 7 22 108 130 حي الس اال 

 1 3 2 44 36 10 28 19 24 17 150 167 حي الصمود 

 4 9 8 88 19 25 41 26 47 150 117 267 حي العبور 

 0 1 2 5 2 11 9 7 8 20 25 45 حي الحكيم

 0 3 1 45 17 29 8 31 24 32 126 158 حي الحص ال 

 3 8 0 53 8 30 11 7 5 18 107 125 حي الفاروق

 8 23 8 152 52 24 54 68 28 117 300 417 حي القادسية 

 23 45 22 167 46 58 64 58 34 25 492 517 حي المعلمين 

 6 10 5 95 53 34 25 36 28 10 182 292 حي المف ق 

 0 0 0 20 2 8 21 54 37 8 134 142 حي الصناعي

 12 23 8 61 3 28 25 53 45 9 249 250 الجهاد و حي النص  

 22 29 10 108 25 19 18 11 8 5 245 250 حي الوفاء 

 22 56 10 182 45 28 54 13 16 16 410 426 حي الفارس

 10 18 7 118 48 118 189 256 354 45 1073 1118 ا ولىحي الي موك 

 17 32 16 119 58 98 148 247 299 60 974 1034 الثانيةحي الي موك 

 0 0 0 34 8 13 19 18 8 20 80 100 حي ج ف الملح 

 0 1 2 42 13 17 12 22 16 12 113 125 حي ميسلون 

 9 8 5 74 24 54 53 54 28 49 260 309 شفتهحي 

 203 503 182 2668 729 1159 1168 1075 1063 832 7818 8942 موعجالم

 

 جنس  ب ه      تلصح ه ه    ا (2ه   لق )
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 أل  هر هأل   ه  لصحل ه    ا  (3ه   لق )

  

 السكنية ا حياء امي يق أ ويكتب ابتدائية متوسطة اعدادية دبلوم بكالوريوس دبلوم عالي ماجستي  دكتوراه المجموع

 حي المصطفى 22 80 299 338 179 10 364 9 10 13 1324

 حي التح ي  47 790 1772 1824 776 573 4994 358 235 94 11463

 حي الس اال 20 67 619 456 206 122 170 32 40 35 1767

 حي الصمود 6 75 339 273 204 54 389 24 22 39 1425

 حي العبور 320 220 351 219 218 7 172 1 4 0 1512

 حي الحكيم 18 10 44 34 13 11 22 2 4 2 160

 حي الحص ال 48 71 45 94 84 23 130 13 6 2 516

 حي الفاروق 10 90 136 183 108 23 151 28 20 12 761

 حي القادسية 150 187 182 102 84 9 90 3 6 0 813

 حي المعلمين 45 132 374 447 298 68 496 76 111 88 2135

 حي المف ق 50 41 167 233 141 91 231 20 29 8 1011

 حي الصناعي 65 64 130 47 53 46 78 21 3 0 507

 حي النص  والجهاد 10 112 329 159 117 81 289 23 7 3 1130

 حي الوفاء 2 57 235 263 95 14 390 21 37 21 1135

 حي الفارس 5 136 381 225 230 171 635 27 30 11 1851

 حي الي موك ا ولى 192 502 929 299 493 392 1066 64 39 18 3994

 حي الي موك الثانية 229 464 955 1079 458 337 743 11 8 9 4293

 ج ف الملححي  45 35 92 96 24 13 93 3 2 3 406

 حي ميسلون 60 12 119 67 48 21 142 8 11 2 490

 حي شفته 10 39 244 302 136 100 350 2 13 5 1201

 المجموع 1354 3184 7742 6740 3965 2166 10995 746 637 365 37894
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    ه ل    ه ج   ذح  ه   دحب ه    ي أل  هر ه      (4ه   لق )

 الحالة ا جتماعية ف اد ا س ةالعم ال ألالت كيب  السكنية ا حياء
 15عدد ا ف اد دون 

 سنة

 - 15عدد ا ف اد من 

 الم ملين المطلقين المتزوجين فاكث  65 سنه 64

 209 277 502 431 915 266 حي المصطفى

 1420 1682 4402 4510 7000 4245 حي التح ي  

 132 100 342 395 392 310 حي الس اال 

 87 111 525 449 582 499 حي الصمود 

 395 215 850 1220 612 1208 حي العبور 

 20 35 46 102 76 51 حي الحكيم

 110 105 259 301 363 220 حي الحص ال 

 102 98 369 255 516 326 حي الفاروق

 347 225 940 1107 956 1150 حي القادسية 

 368 398 605 995 1185 629 حي المعلمين 

 152 220 350 392 669 279 حي المف ق 

 74 81 227 247 325 225 حي الصناعي

 150 204 460 566 574 363 النص  وحي الجهاد 

 192 182 350 334 803 360 حي الوفاء 

 274 310 760 852 1204 690 حي الفارس

 469 896 1010 1624 2562 1144 حي الي موك ا ولى

 760 645 1889 2151 2371 1720 الثانيةحي الي موك 

 94 70 175 222 229 151 حي ج ف الملح 

 110 79 195 263 287 207 حي ميسلون 

 191 195 501 504 707 335 هحي شفت

 5263 5528 14757 16920 22328 14378 المجموع
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. ه  ض ع ه ق ص ري   أل     ن  حث ذمر ه     حن , ه   ط حن , ه مال ه شه ي ,     ى ه لس ق ,    ح  ه  ح    (5ه   لق )

التي مستوى انفاقها من الدخلعدد الوحدات السكنية   السكنية  التي عدد الوحدات المجموع  

 الت اكمي للدخول 

  عدد ا ف اد العاملين عدد ا ف اد العاطلين

 

السكنية ا حياء  

 

  تمتلك 

 سيارة

سنه  65 المجموع اقل من الدخل مساوال للدخل اعلى من الدخل تمتلك سيارة

فأكث    

15 – 

سنة 64  

سنه  14

 فما دون

سنه   65 المجموع

 فأكث 

15 – 

سنة 64  

14 

سنه 

فما 

 دون

 حي المصطفى 6 522 86 614 260 393 345 998 219000 317 37 46 130 48

 حي التح ي  150 3891 490 4531 4095 3109 4020 11224 1808000 1598 400 472 590 198

 حي الس اال 4 202 139 345 306 190 256 752 120800 92 13 25 48 20

 حي الصمود 3 287 209 499 496 295 240 1031 130000 71 30 66 17 58

 حي العبور 520 236 30 786 688 376 1190 2254 210000 26 100 141 29 92

 حي الحكيم 11 29 10 50 40 47 92 179 12000 7 10 28 6 8

 حي الحص ال 32 140 80 252 188 223 221 632 75000 42 40 76 25 44

 حي الفاروق 9 206 205 420 317 310 50 677 98000 71 20 34 70 28

 حي القادسية 200 269 140 609 950 687 967 2604 175000 133 100 184 32 156

 حي المعلمين 2 657 341 1000 627 528 654 1809 317000 360 57 100 109 122

 حي المف ق 13 378 200 591 266 291 192 749 96000 49 43 200 43 87

 حي الصناعي 18 125 30 173 207 200 217 624 40500 34 50 58 30 34

 حي النص  والجهاد 9 354 315 678 354 220 251 825 110000 61 50 139 54 57

 حي الوفاء 0 496 250 746 360 307 84 751 195000 204 20 26 145 13

 حي الفارس 2 694 620 1216 688 510 232 1249 350000 318 40 68 106 37

 حي الي موك ا ولى 80 1189 398 1667 1064 1373 1226 3663 493000 557 200 361 316 184

 حي الي موك الثانية 75 990 650 1715 1645 1381 1501 4527 434000 335 200 499 211 252

 حي ج ف الملح 19 79 45 143 132 150 177 459 32500 25 25 50 19 25

 حي ميسلون 24 111 20 155 183 176 243 602 40000 21 30 74 20 35

 هحي شفت 5 308 217 530 330 399 287 1016 148000 171 38 100 90 46

 المجموع 1182 11163 4375 16720 13196 11165 12264 36625 5103800 4492 1503 2747 2090 1544
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  ه ي   ه ض ا  ه  ض ع ه    هلح      م  ه   نح   ن  حث ه    ح  ه       ذمر ه   ف  ج ر  ميق    هيخ   صلح ت  نسص       أب    ح      ه  ه ي   ه (6ه   لق ) 

 ه هيح ح  ه

 

  

 

 السكنية ا حياء     

مجموع  عدد الوحدات السكنية

مساحات 

الوحدات 

م السكنية
2

 

 

عدد الغ ف في 

 الحي السكني

 الوحدات السكنية التي يوجد فيها عدد

غ فة مستقلة  حديقة منزلية التجاوز ا يجار المملوكة

 للضيوف

صحيات  مطبخ مستقل

 منفصلة

التهوية  م أة للسيارة

واإلضاءة 

 الطبيعية

 125 99 146 159 137 98 460 20856 27 81 70 حي المصطفى

 546 368 750 724 450 387 3570 229594 94 284 410 حي التح ي 

 38 31 60 59 38 43 434 17321 18 25 25 حي الس اال

 28 22 60 58 29 17 290 17023 21 30 24 حي الصمود

 102 56 95 80 72 59 575 47237 30 50 41 حي العبور

 9 4 10 8 6 7 52 3405 3 6 5 حي الحكيم

 60 39 60 62 47 45 347 17172 7 21 41 حي الحص ال

 45 12 55 71 39 20 312 9081 21 50 27 حي الفاروق

 122 47 130 95 86 92 651 42558 33 70 85 حي القادسية

 154 108 211 215 200 114 807 52772 20 81 130 حي المعلمين

 68 41 90 111 77 40 370 20790 24 50 56 حي المف ق

 56 30 44 38 33 31 221 14470 10 31 23 حي الصناعي

 55 32 90 89 38 35 391 15535 0 80 31 والجهادالنص   حي

 98 63 90 112 90 47 594 15749 0 108 50 حي الوفاء

 125 110 133 120 121 80 980 53623 0 103 40 حي الفارس

 338 193 403 414 258 246 1545 84055 40 230 230 حي الي موك ا ولى

 394 108 367 380 239 160 1615 105543 93 187 183 حي الي موك الثانية

 28 11 31 24 23 22 156 10214 9 20 15 حي ج ف الملح

 48 15 33 28 29 28 195 12767 7 30 18 حي ميسلون

 115 75 123 126 120 88 582 34373 55 15 66 هحي شفت

 2554 1464 2981 2973 2132 1659 460 20856 512 1552 1570 المجموع
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 ذمر ه   مهت ه   نح  ه  ا تلصل ذ ب ام  ت ه  ه   ا , ه   ا ه ص  ا , ه ص ف ه صلا , ص ف  ح   ه  ه   , ط ق   يم  ه (7ه   لق )

 الت اة الحصى الشوارع المعبدة تص يف مياه ا مطار البالوعة )سبتيتانك( الص ف الصحي الماء الصافي الكه باء ا حياء السكنية

 12 30 136 112 140 38 160 178 حي المصطفى

 58 150 580 487 598 190 783 708 حي التح ي 

 7 12 49 40 50 18 67 60 حي الس اال

 0 0 75 45 50 25 75 75 حي الصمود

 20 70 31 0 121 0 89 99 حي العبور

 4 6 4 0 14 0 10 11 حي الحكيم

 20 39 10 0 69 0 57 60 حي الحص ال

 0 0 98 62 61 37 98 98 حي الفاروق

 61 100 27 20 188 0 156 149 حي القادسية

 4 6 221 130 231 0 230 231 حي المعلمين

 3 7 120 78 130 0 128 130 حي المف ق

 10 32 22 0 64 0 43 55 حي الصناعي

 0 0 111 66 85 26 111 111 النص  والجهاد حي

 0 0 158 123 114 44 158 158 حي الوفاء

 0 0 143 138 103 40 140 143 حي الفارس

 86 200 314 299 500 0 415 476 حي الي موك ا ولى

 23 150 290 0 463 0 384 428 حي الي موك الثانية

 10 24 10 0 44 0 37 38 حي ج ف الملح

 15 35 5 0 55 0 46 43 حي ميسلون

 10 36 90 81 136 0 120 136 هحي شفت

 343 897 2494 1681 3216 418 3307 3387 المجموع
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ذمر ه طس   , ه  الق    أل    , ه     ا , ه  مهف ه  ا ي  ب ذن ه  ؤش هت ه ج   ذح  % (50 - 100ذمر ه   مهت ه   نح  ه  ا    ت ل ي ً    ض   ن ) (8ه   لق )

 ه س ر   لقحقه  ه صمق اه

 ا صدقاء حققتهال يسعها  ا هداف التي المجتمع ا س ة العالقة عدد ا طفال ا حياء السكنية

 120 97 97 147 158 حي المصطفى

 430 359 319 637 509 حي التح ي 

 38 29 28 56 43 حي الس اال

 38 27 26 63 37 حي الصمود

 59 23 25 87 35 حي العبور

 5 2 3 10 5 حي الحكيم

 23 15 11 54 28 حي الحص ال

 59 45 44 84 84 حي الفاروق

 61 35 36 132 70 حي القادسية

 131 114 99 199 145 حي المعلمين

 62 46 41 103 83 حي المف ق

 23 16 14 48 38 حي الصناعي

 69 62 55 96 85 حي النص  والجهاد

 97 94 88 150 141 حي الوفاء

 91 81 69 132 99 حي الفارس

 231 155 154 438 327 حي الي موك ا ولى

 180 126 124 356 191 حي الي موك الثانية

 16 12 11 34 15 حي ج ف الملح

 21 11 14 42 16 حي ميسلون

 79 48 72 130 100 حي شفته

 1833 1397 1330 2998 2209 المجموع
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ه   هر ه   هئح  , د س  ذن ه  ؤش هت ه ق ص ري      ى ه مال ,   ص  ذ ل , د س  ه   ن , د س  (50 - 100ذمر ه   مهت ه   نح  ه  ا    ت ل ي ً    ض   ن ) (9ه   لق )

 ه نقل , ه  الك ه  ح    ه

 امتالك سيارة كلفة النقل كلفة المواد الغذائية كلفة السكن ف صة العمل مستوى الدخل ا حياء السكنية

 157 66 103 81 40 119 حي المصطفى

 689 224 449 419 275 372 حي التح ي 

 45 51 36 39 18 33 حي الس اال

 41 65 35 43 19 34 حي الصمود

 30 32 45 68 28 44 حي العبور

 2 4 4 10 3 3 حي الحكيم

 24 51 19 54 21 26 حي الحص ال

 35 86 45 34 26 44 حي الفاروق

 48 67 48 98 29 59 حي القادسية

 110 176 110 97 55 147 حي المعلمين

 63 111 72 74 28 63 حي المف ق

 35 42 21 34 16 21 حي الصناعي

 55 82 65 28 29 48 النص  والجهاد حي

 135 61 86 134 71 113 حي الوفاء

 110 39 94 114 48 98 حي الفارس

 370 291 287 234 172 204 حي الي موك ا ولى

 271 205 210 355 118 176 حي الي موك الثانية

 20 11 25 24 7 14 حي ج ف الملح

 12 14 20 25 10 15 حي ميسلون

 86 74 74 67 50 69 هحي شفت

 2338 1752 1848 2032 1063 1702 المجموع
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  ا ه     ه  هر ذمر , ه   نح  ه   م       ,  ه   نح  ه   م  ل ذح ( ذن ه  ؤش هت ه    هلح  50 - 100ذمر ه   مهت ه   نح  ه  ا    ت ل ي ً    ض   ن ) (10ه   لق )

 ه ه صلح ت,  ه لميق  , ه هيح ح   ه  ه ي  ه ض ا  , ه  ه م  ه     

عدد اف اد ا س ة في  مساحة الوحدة السكنية نوعية الوحدة السكنية ا حياء السكنية

 الغ فة الواحدة

ا ضاءة والتهوية 

 الطبيعية

 الصحيات الحديقة

 98 91 117 94 87 133 حي المصطفى

 459 337 541 316 421 558 حي التح ي 

 28 32 39 39 33 40 حي الس اال

 36 15 15 23 25 42 حي الصمود

 53 66 66 42 54 43 حي العبور

 4 6 6 4 5 5 حي الحكيم

 29 36 36 37 35 28 حي الحص ال

 35 34 34 39 32 45 حي الفاروق

 77 130 130 81 77 88 حي القادسية

 95 147 147 135 101 96 حي المعلمين

 51 44 54 60 57 51 حي المف ق

 22 27 33 27 28 18 حي الصناعي

 49 48 48 36 33 53 النص  والجهاد حي

 72 86 86 64 50 123 حي الوفاء

 73 94 94 79 87 105 حي الفارس

 216 244 166 226 211 250 حي الي موك ا ولى

 188 200 208 165 163 206 حي الي موك الثانية

 15 13 23 13 10 15 حي ج ف الملح

 13 26 26 13 21 15 حي ميسلون

 81 69 86 94 67 93 هحي شفت

 1694 1745 1955 1587 1092 2007 المجموع
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ه  م    ه   مهئح  , ه  م    ه ث ل ي  , ه  ص     خم  ت ه    ح ح  , ام  ت  ه خم ح  ه  ؤش هت ذن(50 - 100)  ن    ض  ل ي ً     ت ه  ا ه   نح  ه   مهت ذمر (11ه   لق )

ي   ه  ه   ا   شي    ح   ش ش ه ع , ه   دز ه صلا , ه  ح رهت ه خ ص    ألطي ا , ه  ص       هدز ه صلح  ه ل   ح  , ه  ص     خم  ت ه  نح  , ه خم  ت ه ره ي  , شي   ه

 لا , شي    ح   ه  ه   , ام   ه    حه هه ش ب , شي   ه ص ف ه ص
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 50 72 76 120 106 114 93 84 125 45 99 118 150 115 حي المصطفى

 130 280 330 580 480 545 402 370 465 270 355 550 680 595 حي التح ي 

 18 12 23 51 33 31 33 28 42 25 30 44 41 46 حي الس اال

 11 35 35 48 35 32 40 41 32 26 26 18 19 28 حي الصمود

 14 19 30 52 42 36 48 33 55 32 44 26 45 36 حي العبور

 1 1 3 4 5 4 4 2 5 3 4 3 4 3 حي الحكيم

 10 7 17 32 24 24 28 28 30 18 24 18 20 26 حي الحص ال

 21 40 49 64 56 62 57 58 71 39 55 68 75 67 حي الفاروق

 25 22 49 83 70 80 87 77 68 40 48 85 48 102 القادسيةحي 

 48 35 55 141 120 122 102 94 129 61 99 158 187 152 حي المعلمين

 25 36 45 79 72 80 66 58 60 34 53 76 89 74 حي المف ق

 5 5 15 21 22 15 21 28 19 10 19 15 12 20 حي الصناعي

 26 19 45 70 59 62 72 72 59 38 47 60 78 63 النص  والجهاد حي

 61 94 70 126 105 113 100 99 124 62 85 138 135 120 حي الوفاء

 32 67 65 112 90 93 87 87 100 52 70 126 110 95 حي الفارس

 140 121 120 215 180 174 321 324 249 160 205 330 276 289 حي الي موك ا ولى

 29 60 100 159 145 100 185 155 219 140 189 205 180 209 حي الي موك الثانية

 4 5 9 12 10 9 12 6 16 10 12 13 17 17 حي ج ف الملح

 6 5 11 19 18 14 21 14 37 10 29 12 14 15 حي ميسلون

 12 30 27 79 72 74 81 81 89 33 66 66 53 75 هحي شفت

 668 965 1174 2067 1744 1784 1860 1739 1994 1108 1559 2129 2233 2147 المجموع
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Abstract 

          Life-quality is an important and modern topic that has become a 

concern for officials and those interested in inclusive development in order 

to develop urban communities, raise them to a better life and to achieve 

social well-being.the subject wasn t̓ studies previously about Baquba city 

thus provides data baseof life quality  Therefore, this dissertation focused on 

the study of the spatial variation of the quality of urban life in Baquba city 

according to reality of the city 2018 . Moreover, its hypothesis assumed that 

there is a spatial variation of the quality of urban life in Baquba. This is 

accomplished according to four social axes; economic, urban, and service. 

Via adopting the functional, analytical, comparative, inductive methods as 

well as the quantitative approach it has been found out that the social, 

economic, urban, and service sectors that were put forward in the study to 

measure the quality of life in Baquba city were proved that there are 

differences between the indicators' rates in statistical terms that the level of 

significance is less than (0.05) , And service indicators are the most 

powerful indicators affecting the quality of life in the city of Baquba,  

          Furthermore ,four spatial patterns of life-quality, that were 

geographically distributed, have emerged. They were; the pattern of luxury 

which appeared in (Shifta, Mustafa, Al-Faris, Tahrir, Al-Saray, Al-Wafa),  

pattern of contradiction in (Al-Mu'alemeen, Al-Sina'i ), adaptation pattern 

represented in (Farouk, Nasr and Jihad, Yarmouk, Al-Somoud, Hasri, 

Mafraq, Yarmouk II), deprivation pattern in (Qadisiya, Obour, Maysalon, 

Jurf Al-Milh, Al-Hakeem). Thus, the study verified the validity of the 

hypothesis that there is a spatial variation of the quality of urban life in 

Baquba.  
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