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Abstract: 

Variation in levels of infrastructure services at the 

neighborhood level and drawing a map for this 

difference. It became necessary to analyze the reality of 

those services according to the index (and the negative 

phenomena around housing). The city of Heet suffers 

from a disadvantage of getting rid of the negative 

phenomena surrounding the house and by (43.4)% at the 

level of Throughout the city, and this ratio varies from 

one neighborhood to another. A statistical method has 

been adopted to measure the level of deprivation and 

knowledge of the most disadvantaged neighborhoods 

using the Carstairs Index, which has recently gained 

great importance and fame, as nine variables were 

studied that reflect the negative phenomena surrounding 

housing and the most impact on the comfort and 

reassurance of the city's residents. They are (noise, 

smoke, bad smells, insects and rodents, stray dogs, 

standing water, security risks, thefts and killings) It was 

noted that the city in general suffers from the impact of 

these phenomena at a rate of (12,832).    
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 المقدمة:
إن االنجازات التي تحققت في مجال الخدمات والتي اصبحت سارية في جميع الدول 
سواء منيا النامية او المتقدمة أدت الى إحداث نوع من التباين من حيث كفاءتيا وكفايتيا 
,ففي بعض الدول يتباين مستوى الخدمات من اقميم الى آخر, فبعض االقاليم تحظى بقدر 
كافي من الخدمات بصورة متكافئة مع عدد سكانيا وبشكل  كافي اكثر من غيرىا من االقاليم 

ىذا التباين يحدث عمى مستوى السكان ففي بعض الدول يحظى سكان منطقة االخرى, كذلك 
ما باالىتمام اكثر من غيرىم في المناطق االخرى و في نفس الدولة, كما إن ىناك  تباين في 
مستويات تطور الخدمات نفسيا , فبعض الخدمات تحظى باالىتمام والمواكبة لعمميات 

ىذه الدراسة لتركز عمى قياس مستوى الحرمان من التطور اكثر من غيرىا .وعميو جاءت 
 بعض الخدمات في مدينة ىيت.

 المشكمة :
أحياء  سكن حسب حجم وخدمات المحيطة في المالتباين مستويات الحرمان من 

مدينة ىيت, ماىي األسباب التي تقف وراء ىذا التباين ؟ وماىي أىم المؤشرات التي يمكن أن 
 تعبر عن مستويات حرمان المدينة من خدمات المحيطة بالمسكن؟

 الفرضية:
تعاني مدينة ىيت من ضعف واضح في الخدمات المحيطة بالمنزل جراء الكثافة 

دينة من مشكمة . ويمكن تفسير اشكالية البحث آنفة الذكر الم السكانية العاليــة, اذ تعاني
 بمجموعة من االفتراضات

ىناك العديد من االسباب التي تقف وراء تدني مستويات الخدمات المحيطة  -2
بالمنزل سواء كانت ىذه االسباب تتعمق بالكثافة السكانية لممدينة او القصور في االداء 

 المدينة.الوظيفي لمدوائر الخدمية في 
ان ارتفاع عدد السكان في المدينة ادى الى نقص في حجم الخدمات المقدمة  -1

ليم وتدني مستوى كفاءتيا, وىناك شعور بعدم الرضى لبعض سكانيا عمى الخدمات المقدمة 
 في المدينة.
لممستوى التعميمي والثقافي دورا في تباين مستويات الحرمان من الخدمات  -,

 ين وجود الظواىر السمبية بين أحياء منطقة الدراسة؟ المحيطة بالمنزل , وتبا
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 هدف البحث:
ييدف البحث الى قياس مستوى الحرمان من بعض الخدمات االساسية المحيطة 

فيرا  املجة راحتيم , باستخدام معر بالمنزل والمتمثمة بتسع خدمات ذات صمة بحياة السكان ود
توى حرمان عال عن االحياء التي تتمتع كارستايرز, وتحديد أىم األحياء التي تتمتع بمس

 بمستوى حرمان منخفض.
 أهمية البحث:

لتحميل التباين في مستويات الحرمان من خدمات المحيطة بالمنزل بين احياء المدينة 
حد )الناحية العممية( حيث جاء ىذا البحث بمثابة تحميل ألالناحية الواقعيةاىمية من ناحيتين 

يعاني منـيا سكان مدينة ىيت ومعرفة االسباب التي تقف وراء ىـذه الظواىر الحية التي 
: جاءت ىذه البحث كمبـادرة  , والناحية العممـيةالمشكمة ووضع البدائل والحمول الممكنة ليا

واسيام جديـد لحقـل التنمية الذي يربـط جميع مجاالت التنمية سواء منيا االقتصادية او 
ية التـي مـــن الواجب توفرىا بكفــاءة وبشكل كافي يتناسب مع االجتماعية  بالخدمات االساس

 حجم المدينـــة والكثافـة السكانيـــة فيــيا. 
 منهجية البحث:

اعتمد البحث عمى المنيج التحميمي الكمي في قياس مستوى الحرمان من بعض 
سة الميدانية من الخدمات المحيطة بالمنزل في مدينة ىيت وتحميل واقعيا باالعتماد عمى الدرا

خالل جمع البيانات من الدوائر الحكومية المعنية والمقابالت الشخصية ومن ثم استخدام 
استمارة االستبيان؛ ألىميتيا في تزويد البحث بالمعمومات والبيانات الالزمة. اذ وزعت استمارة 

 %, وكانت5% ونسبة خطأ 95االستبيان عمى عينة عشوائية من السكان بمستوى ثقة 
استمارة وزعت عمى ارباب االسر , وتم استخراج حجم العينة عن طريق  422النتيجة 
 االتية: (8)المعادلة

     
 

       
 

 = حجم العينة  
 =حجم المجتمع  
e  نسبة الخطأ = 

 حدود منطقة الدراسة:
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يتمثل بالواقع الحالــي لمظواىر السمبية المحيطة حول المنزل  الحدود الزمانية -
 .م1229عام 

تمـثمت منطقة الدراسة بحدود مدينة ىيت ضمن التصميم  لحدود المكانيةا -
( والبالغة 2م المحدث , خريطة ) ,299لسنة 868االساس المصادق عميو بموجب قانون 

وادي حمادي وجية الغرب وادي ( ىكتارًا . يحدىا من جية الشرق ,.2266مساحتيا )
بصائر وجية الشمال حي البكر اما جية الجنوب تتمثل بحي الخضر والحي الصناعي. اما 

ودائرة ( شرقا º 42'52"2,) و(41º'46"52طول ) بين خطي حدودىا الفمكية فتتحدد بوقوعيا
الدراسة فيي اما االحياء التي شممتيا (0)( شماال ,, ' 6,"  42و) (º,, '9," 12عرض)

( ىكتار ,كما موضح 64,37( حيا والبالغة مساحتيا )25حياء المخدومة فعال, والمكونة)األ
( ىكتار بنسبة 2,4.6( والتي اكبرىا حي العسكري تبمغ مساحتو)1في الخريطة رقم )

( ىكتار اي بنسبة 6.6% من مساحة المدينة ,واصغرىا حي القمعة يبمغ مساحتو)12.9
( و تماشيا مع مشكمة 2جدول رقم )(,) ساحة احياءىا فيي متقاربة احيانا% اما بقية م2.2

البحث وفرضيتو واىميتو تم االعتماد عمى تسع مؤشرات من الظواىر المحيطة بالمنزل لغرض 
 ءدراسة تباينيا ما بين االحيا

 (0289( التصميم االساس لمدينة هيت )8خريطة رقم )           
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م المحدث , وزارة البمديات واألشغال العامة, 8993األساس لمدينة هيت المصدر :خريطة المخطط
 مديرية بمدية هيت, شعبة تنظيم المدن.

 0289 ( التوزيع المكاني ألحياء مدينة هيت0خريطة رقم )

 
م المحدث ,باستخدام 8993لمصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى خارطة المخطط االساس لمدينة هيت ا

 Arc Map 10.4.1برنامج 
 م(0289االحياء من المخطط االساس في مدينة هيت لعام ) ونسب مساحة (8جدول )

 % المساحة ىكتار    الحي ت
 2237 22532 البكر 2
 31, ,43, المعممين 1
 438 5231 الخضر ,
كري سعده  4

 ري(چ)الـ
1137 132 

 138 2, الدوارة 5
 ,13 1534 العمال 6
 139 235, الشيداء 7
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المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة البمديات واالشغال العامة, مديرية بمدية 
 م,بيانات غير منشورة.1229قضاء ىيت , شعبة تخطيط المدن , لعام 

 
 ,( النسب المساحية ألحياء مدينة هيت بالنسبة لممساحة الكمية8شكل )

 
 

                                
 
   

                             
                   

                             
                    

 (8المصدر/ باالعتماد عمى جدول رقم )            
 

 ,13 1436 الزىور 8
 136 ,183 الجمعية 9

 136 1739 القمقة 22
 236 636 القمعة 22
 34, 637, القادسية 21
 37, 937, القدس ,2
 2136 2,436 العسكري 24
 1., 532, قندي وكبانية 25
 2932 8.,12 الشيداء الثانية            26    
 26.6 278.8 الصروح       27    
 37, 42 الصناعي 28

 %22232 ,22663 المجموع
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 منزل:مؤشرات الحرمان لمخدمات المحيطة بال
من حق كل فرد من افراد المجتمع  ان يعيش في بيئة نظيفة ويتمتع بحياة ىادئة 
وخالية من المؤثرات السمبية التي تنغص عميو الراحة والسكون في وحدتو السكنية ,يتكون 
مؤشر الظواىر السمبية في محيط المناطق السكنية بوجو العام والمنازل بوجو خاص من 

يعتبر احد صور التموث الذي تعاني منو المدن الضجيج والذي  العديد من المتغيرات و منيا
ولو اسباب منيا حركات لنقل داخل المدن او الضجيج الناتج عن مولدات الطاقة الكيربائية 
خصوصا في فصل الصيف اذ تزداد مشاكل التموث الضوضائي وتتفاقم مشاكمو في االحياء 

ت النوم ليال كان او نيارا. ,كذلك االنشطة  السكنية خاصة اثناء فترات راحة السكان او وق
را لمضجيج داخل المدن اذ تتواجد بعض المحالت دالتجارية والورش الصناعية تعتبر مص

التجارية تحت العقارات السكن العامودي مما يكون سبب في ازعاج السكان, وعمية يجب ان 
سكنية. كما وتعتبر اصوات تكون االنشطة التجارية والورش الصناعية بعيدة عن الوحدات ال

ن بعض الباعة يستخدمون مكبرات الصوت إالباعة المتجولين في االحياء مصدر لمضجيج اذ 
مسببات الضجيج المؤقت  احد كباعة منتجات النفط والغاز, كذلك انشطة البناء فيي تعتبر

عادة البناءداخل المدن وخاصة عمميات الحفر واليدم,  لدخان  فيو . أما األغراض الترميم وا 
المولدات  بعض ايضا من الظواىر السمبية التي يعاني منيا سكان المدن  والناتج عن تشغيل

ووسائط النقل كذلك حرق النفايات, اما بالنسبة لمروائح الكريية  فيي ناتجة عن تراكم النفايات  
 جاذب حياء وىذا بدوره عامالفي الشوارع وبعض الساحات الخالية من االستعماالت في األ

والحيوانات السائبة ومن بينيا الكالب والذي تأثيرىا ال يقل عن تأثير باقي لمحشرات والقوارض 
وان مسالة التخمص من النفايات ذات تكاليف عالية , كونيا المتغيرات عمى راحة السكان. 

 مخرجات بأنواع مختمفة ومختمطة ذات تأثير عمى البيئة ومخارج مختمفة ؛ وىذا ما يستدعي
اما المستنقعات وما يتولد عنيا من حشرات وبكتريا وروائح كريية  (4)الضرورة لمتخمص منيا

بسبب المياه االسنة فيي كذلك ليا تأثير سمبي عمى سكان المدن , اما متغير األمن فيو 
حاجة مادية يمكن ان يمتمسيا الفرد في مجتمعو كاألمن من اإلرىاب والسرقة والتيجم ويتحقق 

نع وقوع الخطر أيّا كان نوعو, ومواجيتو في حال وقوعو ومن ثم القضاء عميو عن االمن بم
طريق اتخاذ عدة تدابير واجراءات قد تعتمد عمى الفرد نفسو او عن طريق استخدام التكنولوجيا 

اما االمان يعتبر حاجة معنوية ونفسية يحتاجيا الفرد لمتخمص من القمق ومبعث لالطمئنان (5)
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واالسري. اي انو شعور ببعد االخطار و التوقع لعدم حدوثيا  نتيجة وجود االجتماعي 
وتعتبر المناطق السكنية محرومة لممؤشرات السمبية ومؤشرات  االحتياطات االمنية الالزمة

االمن اذا كان التأثير كبير لتمك المؤشرات .كما ويعتبر كل من عمميات التشجير والمناطق 
م االساسيات التي يحتاجيا الفرد في منطقتو السكنية وخاصة في الخضراء في المجتمع من اى

وقتنا الحاضر. ويعتبر التخطيط المكاني بكافة اشكالو ومستوياتو بمثابة محاولة  لتحقيق 
التنمية المكانية التي تحقق التوازن عن طريق استخدام االساليب العممية والتخطيطية الحديثة 

لتمك  االقاليم والمناطق بواقع الحال ووضع الحمول المناسبةالمتبعة في التعامل مع مشكالت 
         .(6)المشكالت

 في مدينة هيت: منزلالمحيطة بال ظواهرواقع مؤشر ال
من خالل الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة نالحظ ان الوحدات السكنية في جميع 

كالمياه الراكدة والتي يتباين وجودىا من احياء المدينة  تتأثر بوجود الظواىر السمبية من حوليا 
حي الى اخر , باإلضافة الى تجمع النفايات في االراضي المتروكة والتي تجتذب بدورىا 
القوارض والحشرات خاصة في فصل الصيف وبمغ عدد حمالت رش منطقة الدراسة بالمبيدات 

قل واالمراض التابعة لدائرة الحشرية والتضبيب المسائي التي قامت بيا وحدة السيطرة عمى النوا
. ىذا ومن المؤثرات السمبية االخرى (7) ( حممة خالل فصل الصيف لمكافحتيا,صحة االنبار)

ىي التي تتركيا اماكن تواجد بعض المولدات االىمية من حيث مخمفات الوقود او قطع غيار 
لسكنية القريبة منيا, اذ ي الوحدات انو الغازات والروائح المنبعثة منيا والتي تسبب ازعاج لقاط

. باإلضافة الى وجود الكالب السائبة في  (8)( مولده56بمغ عدد المولدات في مدينة ىيت)
المدينة والذي يعتبر مؤشر سمبي ييدد راحة السكان اذ تقوم تمك الكالب بمياجمة االطفال اذا 

كالب السائبة في من جراء ال لما تسنى ليا االختالء بيم بمغت عدد االصابات بين االطفا
اذ لم توجد اي حمالت لمكافحة  تمك الكالب في المدينة . اما بالنسبة (9) ( اصابة,المدينة)

لممناطق الخضراء والحدائق العامة فمن خالل الدراسة الميدانية لوحظ انيا قميمة ومتباينة من 
شجير المدروسة حي الى اخر مقارنة مع مساحات االحياء السكنية وعدد سكانيا, فعمميات الت

والمنظمة من قبل البمدية فيي مقتصرة عمى الجزرات الوسطية لمشوارع الرئيسية في المدينة, 
اما الحدائق العامة فالبعض منيا اصبح اماكن لمكبات النفايات .اما مؤشر االمن في المدينة 

المنية حيث اتضح خالل الدراسة الميدانية ان المدينة تحتوي عمى العديد من السيطرات ا
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( سيطرات في الجزء الواقع عمى 5( سيطرات منيا )6المحيطة بمداخميا اذ يبمغ عددىا )
الضفة اليمنى لنير الفرات وواحدة في الضفة اليسرى لنير الفرات والمتمثمة بمناطق حي 
البكر. ىذا باإلضافة الى الممارسات االمنية التي تقوم بيا الدوائر االمنية الموجودة في منطقة 

( مره في االسبوع اذ تقوم بجوالت في جميع 1لدراسة وتكون تمك الممارسات بصوره دورية )ا
 نّ إاحياء المدينة  والمناطق التجارية لرصد اي حاالت تيدد أمن السكان , كما يمكن ان نذكر 

التوزيع المكاني لمجرائم التي تحدث في منطقة الدراسة يختمف ما بين حي واخر ,وتتمثل 
 1229ائم في المدينة بجرائم السرقة اذ بمغ عدد السرقات في مدينة ىيت خالل اغمب الجر 

( في حي الخضر ,اما حاالت القتل لم تسجل سوى 2(منيا في حي البكر و)4(حاالت ,)5)
. كما ان ىناك ربط ما بين السكن العشوائي المنتشر في اطراف (82) (حالة في حي الجمعية2)

حدوث بعض االختالالت االجتماعية والبيئية في المدينة, اذ تعد احياء منطقة الدراسة, وبين 
احد االسباب التي ليا انعكاسات امنية  وتنبثق منيا اغمب المشكالت االجتماعية واالمنية اذ 

( وحدة سكنية, والتي يغمب عمى قاطنييا المستوى  544يبمغ عدد المساكن الغير مرخصة )
 وتعتبر مصدر ازعاج لألحياء المتواجدة فييا.الثقافي والتعميمي المتدني , كما 

 تحميل وتقييم الظواهر السمبية حول المنزل:
مدينة ىيت عن طريق الظواىر السمبية حول المنزل في بعد ان تم دراسة واقع مؤشر 

الدراسة الميدانية ومالحظة مدى تأثير تمك الظواىر عمى سكان المدينة باإلضافة الى بعض 
الحصول عمييا من الدوائر الخاصة و المتعمقة بعمميات مكافحة الكالب البيانات التي تم 

السائبة في المدينة وحمالت التضبيب المسائي لمقضاء عمى الحشرات كذلك البيانات الخاصة 
بمؤشر االمن , اصبح من الضروري تحميل واقعيا ومقارنتو مع آراء سكان المدينة عن طريق 

طروحة  في استمارة االستبيان والخاصة بيذا المؤشر. فمن تحميل االجوبة عمى االسئمة الم
(  والخاصة بالنسب المؤية لمظواىر السبية حول السكن 4(,),(,)1خالل مالحظة الجداول)

 نالحظ اآلتي:
 : عند مالحظة تأثير الضجيج عمى سكان احياء المدينة , نجد  الضجيج

 عسكري(,اعمى تأثير ىو ضمن احياء)الخضر, القمعة, القمقة ,ال
(% عمى التوالي. آما باقي أحياء المدينة فيي ضمن التأثير 54(,)65(,)67(,)68وبنسب)
 القميل, 
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   الدخان: أما الدخان فإن من يعانون من التأثير الكبير من ىذه الظاىرة
(% عمى 54(,)55(,)62فتصدرت احياء)الجمعية, القمقة, البكر( وبنسب تراوحت بين)

 التوالي.
 :إن أعمى نسب مثمت التأثير الكبير لظاىرة الروائح الكريية  روائح كريية
( % متمثمة ب كل من حي )العسكري, الجمعية, القمقة, 62(,)67(,)72(,)77كانت)
 القمعة(.
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(النسب المؤية لتأثير الظواهر السمبية) الضجيج ,الدخان, الروائح الكريهة(حسب 0جدول)
 م0289استمارة االستبيان عمى مستوى احياء مدينة هيت 

 المصدر/ من عمل الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبيان
 اما عن تأثير ظاىرة الحشرات والقوارض فتصدر حي  :الحشرات والقوارض

وبنسب  )القادسية, العسكري ,القدس,  الجمعية, الزىور, القمقة, العمال(.
(92(,)85(,)68(,)64(,)61(,)62(,)62%) 

 حيث إن التأثير الكبير  لمكالب السائبة يعاني منو جميع  كالب سائبة:ال
(% عدا حي قندي والكبانية فان تأثير 52_222سكان منطقة الدراسة وبنسب تراوحت بين)

 .(% ,,ىذه الظاىر كان )

 تأثير الروائح الكريهة تأثير   الدخان تأثير الضجيج اسم الحي
 التأثير قميل كبير تأثيرال  قميل كبير التأثير قميل كبير

 8 47 45 _ 46 54 8 58 34 البكر
 42 42 02 84 57 09 03 48 09 المعممين
 86 52 34 03 30 45 _ 30 68 الخضر

 83 39 48 83 65 00 06 32 44 ريچالـ
 02 42 42 07 62 83 33 47 02 الدوارة
 8 62 30 30 50 86 80 68 02 العمال

 03 52 07 42 43 87 83 72 87 الشهداء
 _ 58 40 08 66 87 33 40 05 الزهور

 _ 32 72 _ 39 68 _ 55 45 الجمعية
 _ 32 62 _ 42 55 _ 35 65 ةالقمق

 _ 33 67 _ 67 33 _ 33 67 القمعة
 _ 67 33 _ 57 43 _ 67 33 القادسية

 _  55 45 83 64 03 _ 77 03 القدس
 _ 03 77 _ 54 46 85 38 54 العسكري

قندي 
 والكبانية

08 44 08 00 67 88 87 68 00 
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  عمى  قميل لمياه الراكدة والمستنقعات كانت ذات تأثيراأن  اكدة:الر مياه ال
الخضر  فتمثمت وحي العسكري  حي عدا%, (,4(,)84ن)بي إذ تراوحت احياء المدينةأغمب 

 (%45(,)54وبنسب )ىذي االحياء ضمن التأثير الكبير 
(النسب المؤية لتأثير الظواهر السمبية)الحشرات والقوارض و الكالب السائبة و المياه 3جدول)

 م0289الراكدة(حسب استمارة االستبيان عمى مستوى احياء مدينة هيت 

 .المصدر/ من عمل الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبيان

 من حيث تأثيرىا  العسكري, الدوارة(, لخضرالمخاطر االمنية: فتصدر حي )ا
 (% عمى التوالي.7(,)25(,),1بنسب تراوحت بين) الكبير عمى سكان تمك االحياء

  السرقات : فكانت اعمى نسبيا ضمن حي)العسكري, البكر, الخضر(  اذ
 (% عمى التوالي55()68(,)69بمغت )

 تأثير  المياه الراكدة تأثير  الكالب السائبة الحشرات والقوارض تأثير اسم الحي
 قميل كبير

 
 تأثيرال  قميل كبير التأثير قميل كبير التأثير

 88 43 46 _ 89 88 80 52 38 البكر
 9 57 34 _ 43 57 08 06 43 المعممين
 30 03 45 4 46 52 _ 50 48 الخضر

 87 57 06 9 39 50 _ 65 35 ريچالـ
 _ 73 07 _ 42 62 33 47 02 الدوارة
 02 84 _ _ 30 68 80 08 62 العمال

 83 57 32 83 32 57 _ 73 07 الشهداء
 05 60 83 83 37 52 8 09 60 الزهور

 _ 64 36 _ 36 64 _ 36 64 الجمعية
 _ 65 35 _ 05 75 _ 42 62 ةالقمق

 33 67 _ _ _ 822 _ 67 33 القمعة
 _ 78 09 _ 09 78 _ 82 92 القادسية

 88 55 07 _ 03 77 _ 30 68 القدس
 8 38 54 _ _ 822 _ 85 85 العسكري

قندي 
 والكبانية

39 55 6 33 67 _ 39 44 87 
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 (يميو حي القمقة 62اما تأثير القتل تصدر حي البكر بنسبة %)
االحياء فكانت اغمبيا ضمن التأثير القميل والبعض منيا بعيدة عن (%.اما باقي 55بنسبة)

 (4تأثير تمك الظواىر السمبية جدول)
(النسب المؤية لتأثير مؤشر االمن )المخاطر االمنية, السرقات ,القتل (حسب استمارة االستبيان 4جدول)

 م0289عمى مستوى احياء مدينة هيت 

الظواىر السمبية حول المنزل يدل عمى  حول تأثيرىذا التباين في أجوبة السكان  إنّ 
اذ ان بعض االحياء التي  سكان أحياء المدينةالمستوى التعميمي ل عالقة عكسية بينوجود 

تعاني من وجود ظاىرة الروائح الكريية والقوارض والحشرات او الكالب السائبة او حتى المياه 
التي  األحياءالراكدة اغمب سكانيا ذو مستوى تعميمي  وثقافي ادنى مما ىو عميو من باقي 

عميمي )األمي( ما بين إذ تراوحت أعمى نسبة لممستوى الت تتمتع بتأثير قميل لتمك السمبيات,
(% والتي تمثمت في احياء القمقة والعسكري والخضر والبكر عمى التوالي. وادناه 25( ,)9)

اسم 
 الحي

 تأثير  القتل تأثير  السرقات تأثير المخاطر االمنية
 تأثير ال قميل كبير تأثير  ال قميل كبير تأثير ال قميل كبير

 _ 39 68 _ 30 68 _ 822 _ البكر
 82 02 _ 43 57 _ 09 78 _ المعممين
 _ 82 02 88 34 55 02 57 03 الخضر

 83 87 _ 67 33 _ 52 52 _ ريچالـ
 83 87 83 93 7 _ 42 53 7 الدوارة
 70 08 _ 822 _ _ _ 822 _ العمال

 83 87 _ 67 33 _ 52 52 _ الشهداء
 822 _ _ _ 822 _ _ 822 _ الزهور

 822 _ _ _ 76 04 04 76 _ الجمعية
 55 45 55 42 62 _ 42 62 _ ةالقمق

 822 _ _ _ 67 33 33 67 _ القمعة
 _ 822 _ _ 822 _ _ 822 _ القادسية

 98 9 _ 03 77 _ _ 822 _ القدس
 85 85 _ _ 38 69 54 38 85 العسكري

قندي 
 والكبانية

_ _ 822 _ 822 _ _ _ 822 
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(% 5(,),كانت ضمن حي المعممين والجمعية والزىور والجري والقدس وبنسب تتراوح بين)
عمى التوالي .أما المستوى التعميمي )يقرا ويكتب( فقد بمغت أعمى نسبة فيو 

(% شممت أحياء الخضر والجري والقادسية, في حين بمغت ادناىا في احياء 22(,)27(,,1)
(%. أما حممة الشيادة 8()7()5()4(,),المعممين والقمقة والعمال والقدس والجمعية وبنسب )

)االبتدائي( فكانت اعالىا ضمن احياء الشيداء والعمال والجمعية والبكر والدوارة والخضر 
(%عمى التوالي, وادنى نسبة كانت ضمن 27(,)22وبنسب تراوحت بين)والقادسية والقمقة 

احياء الجري وقندي والكبانية والمعممين والعسكري والقدس ونسب تراوحت ما 
(% 15(,)22(%.اما المستوى التعميمي )المتوسطة(فتراوحت اعمى نسبة ما بين)9(,)4بين)

بكر والقدس والعسكري والعمال والزىور, تمثمت بأحياء الشيداء والمعممين وقندي والكبانية وال
(% أما المستوى التعميمي 9(,)5وادناىا في احياء الخضر والقمقة والقادسية والجري وبنسب)

(% متمثمة بجميع احياء المدينة عدا حي 44(,)12)االعدادية( فان اعمى نسبة تراوحت بين)
يمتمك شيادة )المعيد( ما بين (%. في حين بمغت اعمى نسبة من 7الدوارة فقد بمغت نسبتيم )

(% من 5(% متمثمة في جميع احياء المدينة عدا حي القمقة والذي بمغت نسبتو )67(,) ,2)
سكانو ممن يحممون شيادة المعيد. أما المستوى العميمي )الجامعي( تراوحت نسبتو ما 

بة التعميم (% متمثمة بجميع احياء المدينة عدا حي الخضر والبكر فتراوحت نس4,(,),2بين)
(% .أما حممة الشيادات العميا والتي تمثمت بأحياء والقمقة 9( ,)5الجامعي فييا ما بين)

(%, وادناىا في حي الخضر 27(,),2والدوارة  والبكر والمعممين  اذ تراوحت نسبتيم ما بين)
وحت والشيداء والزىور والقادسية وقندي والكبانية والعمال والجري والجمعية والقدس اذ ترا

بمعنى انو كمما زاد المستوى التعميمي والثقافي زاد من ( 5(%. جدول)9(,)1النسبة ما بين)
وعي السكان لمخاطر السمبيات التي تنتج عن اسموبيم في كيفية التعامل مع النفايات وكيفية 
طرحيا والتخمص منيا والتي بدورىا تكون مصدر النبعاث الروائح الكريية والدخان الذي 

ن حرقيا كذلك كونيا مصدر لتواجد القوارض كما ان المياه الراكدة والمستنقعات التي يصدر ع
استخداميم لممياه عند رش الشوارع او غسيل السيارات والمجاري المكشوفة في بعض تنتج من سوء 

احياء مدينة ىيت القديمة او ما تسمى بالسواقي التي تكون مصدر لممياه االسنة التي تعيق حركة 
رة ومصدر تكاثر الحشرات ونمو النباتات الطبيعية حوليا , ىذا باإلضافة الى دور المستوى الما

التعميمي وتأثيره كعامل يساعد عمى التقميل من حاالت السرقة والجنح والقتل , اذ كمما كان المجتمع 
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وغيرىا بمستوى ثقافي واعي قمت فيو الظواىر السمبية المتمثمة بالسرقات والقتل  متعمم ويتمتع
 وىذا واضح عن طريق التباين ما بين االحياء من حيث التأثير الكبير ليذه الظواىر.

 م0289(النسب المؤية لممستوى التعميمي عمى مستوى مدينة هيت 5جدول رقم )

 المصدر / من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان.
الظواىر  تأثير منطقة الدراسة لمؤشرأما نسب حرمان السكان عمى مستوى أحياء 

فمن خالل الجدول ادناه يتضح إن تأثير الظواىر م 1229السمبية المحيطة بالمنزل لعام 
و يمكن مالحظة ذلك من خالل التوزيع  السمبية بمختمف متغيراتيا متباين من حي الى آخر,

(وىي ,( وخريطة رقم)6جدول)كثر تأثرا بالظواىر السمبية حول المسكن الجغرافي لألحياء األ
 كاالتي:

بمغ أعمى مستوى ليذا المؤشر عمى احياء منطقة الدراسة في حي الضجيج : -1
%( , في حين بمغت أدنى حالة لمحرمان في حي الشيداء بمعدل 68الخضر بمعدل )

(27.)% 

يقرا  امي% اسم الحي
 ويكتب%

 ابتدائي
% 

 متوسطة 
% 

 اعدادية
% 

 معهد
% 

 جامعي
% 

 عميا
% 

 84 9 84 02 80 84 8 9 البكر
 87 84 09 84 88 9 3 3 المعممين
 0 5 02 05 5 88 03 9 الخضر

 9 83 06 87 9 4 87 4 ريچالـ
 83 02 07 7 02 83 _ _ الدوارة
 8 86 02 80 04 86 4 _ العمال

 3 02 07 83 82 87 7 _ الشهداء
 4 09 83 87 05 8 _ 4 الزهور

 9 34 88 80 6 85 3 3 الجمعية
 85 02 5 05 5 82 5 85 ةالقمق

 _ _ 67 33 _ _ _ _ القمعة
 5 08 84 04 5 84 82 _ القادسية

 9 88 03 88 84 9 4 5 القدس
 _ 85 85 32 85 8 _ 85 العسكري

 6 87 87 44 88 5 _ _ قندي والكبانية
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الدخان: بمغ أعمى مستوى ليذا المؤشر احياء منطقة الدراسة في حي الجمعية بمعدل  -2
 %(.,2, في حين بمغت أدنى حالة لمحرمان في حي الدوارة بمعدل )%( 62)
بمغ أعمى مستوى ليذا المؤشر عمى احياء منطقة الدراسة في حي روائح كريية:  -3

%( , في حين بمغت أدنى حالة لمحرمان في حي قندي والكبانية بمعدل 77العسكري بمعدل )
(27.)% 
عمى احياء منطقة الدراسة في حي بمغ أعمى مستوى ليذا المؤشر  حشرات وقوارض: -4

%( , في حين بمغت أدنى حالة لمحرمان في حي الدوارة بمعدل 92الجمعية بمعدل )
(12.)% 
بمغ أعمى مستوى ليذا المؤشر عمى احياء منطقة الدراسة في حي القمعة  كالب سائبة: -5

نية %( , في حين بمغت أدنى حالة لمحرمان في حي قندي والكبا222والعسكري بمعدل )
 %(.,,بمعدل )

بمغ أعمى مستوى ليذا المؤشر احياء منطقة الدراسة في حي العسكري  مياه راكدة: -6
 %(.,2%( , في حين بمغت أدنى حالة لمحرمان في حي الزىور بمعدل )54بمعدل )

بمغ أعمى مستوى ليذا المؤشر عمى احياء منطقة الدراسة في حي  مخاطر أمنية: -6
(% في حين لم 7(%, والدوارة),2(%, والجمعية)25ري)%( , والعسك,1الخضر بمعدل )

 تسجل اي نسبة لباقي االحياء.
بمغ أعمى مستوى ليذا المؤشر عمى احياء منطقة الدراسة في حي العسكري السرقات:  -8

(% في حين في لم تسجل ,,(%, والقمعة)55(%, والخضر )68%( , والبكر )69بمعدل )
 اي نسبة لباقي االحياء.

أعمى مستوى ليذا المؤشر عمى احياء منطقة الدراسة في حي البكر بمعدل بمغ  القتل: -9
(% في حين في لم تسجل اي ,2(%, والدوارة)12(%, والخضر)55%( , والقمقة )62)

 .نسبة في باقي أحياء المدينة
كما ويمكن مالحظة إن حي العسكري اكثر االحياء التي تعاني من تأثير اغمب 
المؤشرات آنفة الذكر يمييا القمقة والقدس والجمعية والزىور والعمال ,وىذا يدل عمى تدنى 
الوعي االجتماعي والبيئي لبعض سكان المدينة, وعدم مساىمتيم بالنظافة العامة واستخداميم 

والغير آمنة في التخمص من النفايات المنزلية عن طريق رمييا عمى الطرق غير الصحيحة  
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جوانب الطرق وبجوار مساكنيم في االراضي المتروكة وتراكميا, باإلضافة الى ما يطرحو 
أصحاب محال التصميح وأصحاب المحال التجارية المختمفة والذي يقابمو التأخير في عمميات 

ل تمك النفايات تكون مصدرا لمروائح الكريية ومكان لجذب الرفع من قبل دائرة البمدية ىذا يجع
الحشرات والقوارض ومكان يأوي الييا الكالب السائبة التي تعتبر مصدر ييدد سالمة 

إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد عمى االطفال, كل ذلك من شأنو يدعوا الى ضرورة 
سكن إليجاد أفضل السبل لمتخمص تحميل خريطة حرمان المدينة من الخدمات المحيطة بالم

, واالخذ بالحسبان زيادة عدد السكان في المستقبل والتي من شأنيا تزيد من الظواىر السمبية 
لخدمية من زيادة تمك الظواىر , كما يجب ازالة الفوارق ما بين االحياء من حيث العدالة ا

لمدوائر, وزيادة حمالت التوعية واالرشادات التي تحث السكان الى ضرورة الوصول الى بيئة 
 صحية نظيفة معافاة من كل المؤثرات السمبية التي تيدد شعورىم بالراحة واالطمئنان.

 مدينة هيتعمى مستوى أحياء  سكان لمؤشر الظواهر السمبية المحيطة بالمنزلال( نسب حرمان 6جدول)
 م0289لعام 

 روائح دخان ضجيج اسم الحي

 كريية
 

 حشرات و

 قوارض
 

 كالب

 سائبة
 

مياه 
 راكدة

مخاطر 
 امنية

 قتل سرقات
 

 المعدل %

 ,5 62 68 _ 46 82 8, 45 54 4, البكر
 5, _ _ _ 4, 57 ,4 12 19 19 المعممين
 ,4 12 55 ,1 45 52 48 4, 45 68 الخضر

 8, _ _ _ 16 51 5, 48 11 44 ريچالـ
 15 ,2 _ 7 17 62 12 42 ,2 12 الدوارة
 9, _ _ _ _ 68 62 1, 26 12 العمال
 19 _ _ _ 2, 57 17 17 27 27 الشيداء
 5, _ _ _ ,2 52 61 41 27 15 الزىور
 51 _ _ ,2 52 64 64 72 62 45 الجمعية

 58 55 _ _ 5, 75 62 62 55 65 ةالقمق
 56 _ ,, _ _ 222 ,, 67 ,, 67 القمعة

 52 _ _ _ 19 76 92 ,, ,4 ,, القادسية
 44 _ _ _ 17 77 68 45 ,1 ,1 القدس

 ,6 _ 69 25 54 222 85 77 46 54 العسكري
 قندي  

 والكبانية
18 11 27 ,9 ,, ,9 _ _  _ ,2 

 الفصل الخامس                
 والتوصيات  االستنتاجات          
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 لمدينة هيت عام لمؤشر الظواهر السمبية المحيطة بالمنزل التوزيع الجغرافي( 3خريطة)
0289 

 
 (.5/الباحثة باالعتماد عمى جدول)المصدر 
 

 التوزيع الجغرافي لمحرمان من خدمات البنى التحتية في مدينة هيت:
مستويات الحرمان بين  (نجد إن ىناك تباين واضح في7من خالل مالحظة الجدول )

احياء منطقة الدراسة فبعضيا تعاني من مستوى حرمان مرتفع وبعضيا ال تعاني منو اال 
بنسب قميمة مقارنة مع مساحتيا وعدد سكانيا. أعمى معدل سجل لمحرمان من خدمات البنى 

(%, يميو حي قندي والكبانية ,4التحتية  في حي العسكري , اذ بمغت نسبة الحرمان )
(% عمى التوالي. أما اقل 2,(,)2,(,)4,(% و البكر والقادسية والقمعة بنسبة)8,سبة)بن

االحياء حرمانا من خدمات البنى التحتية  تمثمت بأحياء الدوارة والشيداء والجري, بنسب 
(% متتالية ,أما باقي االحياء فتراوحت نسب الحرمان من خدمات البنى 12(,)29(,)26)

 (%.18(,)11التحتية ما بين)
 
 
 

المصدر /عمل الباحثة باالعتماد عمى نتائج                                                    % المعدل
 االستبيان.

4,34 
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(التوزيع الجغرافي لمحرمان من خدمات البنى التحتية عمى مستوى أحياء 7جدول)  
 م0289مدينة هيت 

 المصدر/الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبيان .
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قياس مستوى الحرمان من خدمات البنى التحتية لمدينة هيت باستخدام مؤشر  
  كارستايرز فيرا
عدة طرق احصائية يمكن عن طريقيا قياس درجة الحرمان من الخدمات سواء  ىناك

كانت خدمات مجتمعية او المعادلة وانتشارىا الواسع اذ إعتمدتيا بمدان عديده  في قياس درجة 
ولفيم المعادلة سيتم توضيح كيفية تطبيقيا (88) الحرمان المتعدد وتبنتيا بمدان المممكة المتحدة

ى التحتية في منطقة الدراسة, اذ اعتمدت الباحثة عمى النسب المؤية لعدم عمى خدمات البن
الرضى بالنسبة لخدمة )الماء الصالح لمشرب وخدمة الكيرباء وخدمة الصرف خدمات بنى 
تحتية  وتحديد المناطق التي تعاني من الحرمان  والغير محرومة, تم االعتماد عمى  معادلة 

الحرمان من خدمات البنى التحتية في مدينة ىيت, والسبب في  فيرا كارستايرز في قياس درجة
عتمدتيا بمدان عديده في قياس درجة إ ذلك ىو اىمية ىذه المعادلة وانتشارىا الواسع اذ
ولفيم المعادلة سيتم توضيح كيفية تطبيقيا ,الحرمان المتعدد وتبنتيا بمدان المممكة المتحدة 

طقة الدراسة, اذ اعتمدت الباحثة عمى التأثير الكبير من عمى سكان تأثير الظواىر السمبية
بالنسبة لمظواىر السمبية حول المنزل .وبعد ذلك تم استخراج المتوسط الحسابي لممؤشرات 
المدروسة ومن ثم استخراج االنحراف المعياري ليا, وبعدىا تطبيق معادلة فيرا كارستايرز, 

ى مستوى المدينة فإذ كانت  قيمة المؤشر ومن ثم  جمع النتائج لتمثل مؤشر الحرمان  عم
 إنّ  كانت اإلشارة سالبة فيعني إذاما أتحمل االشارة الموجبة فيذا يدل عمى وجود حرمان 

 (.8المدينة ال تعاني من حرمان من الخدمات المدروسة جدول )
(قياس مستوى الحرمان من خدمات البنى التحتية لمدينة هيت باستخدام مؤشر 8جدول)
 كارستايرز فيرا

 الخدمات ت
 )المتغيرات(

نسبة السكان 
الغيرراضين 
 عن الخدمة

متوسط 
النسبة 
 المؤية

االنحراف 
 المعياري

 z _ score  معادلة كارستايرز فيرا
 

الماء الصالح  8
 لمشرب

85 0446 8468 85- 4640   8468 -68488 
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مجاري  0
مياه  وصرف
 االمطار

06 0446 8468 06- 4640    8468 24860 

الطاقة  3
 الكهربائية

84 0446 8468 84- 4640   8468 -88403 
 

الشوارع  4
الى  المؤدية
 المسكن

36 0446 8468 63- 4640   8468 84304 
 

 
5    

جمع 
 النفايات

07 0446 8468 07- 4640   8468 92407 

 
6 

الظواهر 
 السمبية حول

 المنزل
 

32 0446 8468 32- 4640   8468 24607 

 
7 

  _ _ 848 المجموع

8 Carstairs 
score 

24542 

 
 المصدر/ االعتماد عمى نتائج االستبيان.               

من خالل مالحظة الجدول اعاله نجد إن منطقة الدراسة ال تعاني حرمان من خدمة 
الماء الصالح لمشرب وخدمة الطاقة الكيربائية, اما باقي الخدمات )الصرف الصحي , 
الشوارع المؤدية الى المسكن , النفايات , والظواىر السمبية حول المنزل ( فيي بالعالمة 

ني من الحرمان من حيث كفاءتيا وكفايتيا, اما عند تجمع النتائج الموجبة اي إن المدينة تعا
 (Carstairs scoreم تظير قيمة مؤشر 1229لتمثل مؤشر الحرمان في مدينة ىيت لعام 

( وبما ان ىذه 24245( في الحقل األخير من العمود األخير من الجدول السابق البالغة )
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الصفر ىذا داللة عمى إن معدل الحرمان من  القيمة التي تمثل معدل الحرمان  قريبة قيمة
خدمات البنى التحتية عمى مستوى مدينة ىيت قميل جدا, وىناك توازن ما بين القيم السالبة 
والموجبة لمحرمان , كما ويعتبر دليال آخر عمى التوازن في كفاءة وكفاية خدمات البنى التحتية 

ة  يمكن استخدامو في الرؤى المقترحة م, ويعتبر ىذا المؤشر ذو أىمي1229في مدينة ىيت 
 لمستقبل ىذه الخدمات في المدينة.

قياس مستوى الحرمان من خدمات التخمص من الظواهر السمبية حول المنزل 
     باستخدام مؤشر كارستايرز فيرا:    

حسب استخدام معادلة فيرا تأثير تمك الظواىر  نسبة( نالحظ إن 9فمن خالل جدول )
وىذا داللة عمى حرمانيا الواضح من خدمات التخمص من  ( ,804830)كارستايرز ىي
حرمان المياه الراكدة إذ بمغ  تغيرأما أعمى نسبة حرمان كانت ضمن م, الظواىر السمبية

وىذا يعني مدى معاناة سكان المدينة من ( 9366) المدينة من خدمات التخمص منيا معدل
ومن ثم  (1328) حرمان الروائح الكريية إذ بمغ بمعدل تغيرم حرمانا يميو تجمع تمك المياه,

( ومتغير الدخان  234(, وبعده متغير السرقات بمعدل)2387الكالب السائبة بمعدل حرمان )
فنسبة معاناة سكان  والمخاطر االمنية( أما متغير الحشرات والقوارض والقتل 2322بمعدل)

( 236-ما بين ) يث بمغ معدل الحرمان منياح المدينة منيا قميمة اذ كانت المعدالت منخفضة
 أي ان المدينة ال تعاني من تأثير المخاطر المنية والقتل  .)صفر( عمى التوالي( ,23,6-) و

معدل الحرمان من الظواهر السمبية حول المنزل  حسب مؤشر فيرا ( 9جدول)
 م0289عمى مستوى مدينة هيت كارستايرز

الروائح  الدخان الضجيج المتغير   
 الكريهة

الحشرات 
 والقوارض

الكالب 
 السائبة

المياه 
 الراكدة

المخاطر 
 االمنية

 Z_score القتل    السرقات

 معدل
 الحرمان

24030 2428 0428 -8426 8487 9466 2 244  -
2436 

804830 

                                                                                                                    .االستبيان نتائجالمصدر/االعتماد على 
أما عمى مستوى االحياء فإن ىناك تباين واضح في مستويات الحرمان ما بين احياء  
ن الظواىر وان اعمى نسبة حرمان من جميع خدمات التخمص م (22جدول رقم) المدينة ,

( 8347السمبية والتي تعاني منيا احياء المدينة تمثمت  في حي  العسكري بمعدل حرمان)
( 1384( والبكر )386,( الجمعية بمعدل )4357( ومن ثم القمقة )5397ويميو حي القمعة )

( ويمكن تعميل ذلك الحرمان ىو بسبب الكثافة السكانية 2319والقادسية والخضر بمعدل )
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بعض من ىذه االحياء مقارنة مع الخدمات المقدمة لسكانيا  كحي الجمعية والقادسية العالية ل
( وىذا يعود الى 2372والبكر والخضر اما حي المعممين فيو اقل االحياء حرمانا  بمعدل)

ارتفاع المستوى التعميمي والثقافي لسكان ىذا الحي ووجود بعض الدوائر الحكومية فييا., 
عض االحياء حديثة كحي العسكري والذي ينقصو اغمب الخدمات انفة باإلضافة الى انو ب

الذكر , ويتغمب عمى سكانو المستوى المعيشي والتعميمي المتدني مما يؤثر عمى زيادة 
الظواىر السمبية الناتجة عن سوء تعامل السكان معيا. كتكديس النفايات عشوائيا حول المنازل  

لى ضعف الرقابة من قبل الدوائر المختصة , باإلضافة وعمميات حرق النفايات باإلضافة  ا
الى ارتفاع مستوى متغير السرقات الناتج عن المستوى الثقافي والتعميمي المتدني لبعض من 
سكان تمك األحياء. أما االحياء التي ال تعاني حرمانا من خدمات التخمص من الظواىر 

والجري  (4326-ىور بمعدل حرمان)( والز 4358-السمبية حول مساكنيا فيي حي الشيداء)
-( والدوارة)2371-(والقدس )1314-( وقندي والكبانية)34,-( والعمال بمعدل)3,4,بمعدل)
والسبب ىو الرتفاع مستوى الخدمات المقدمة في ىذه االحياء و وجود اغمب الدوائر  (,232

ستوى الثقافي الحكومية وباألخص الخدمية ووقوعيا بالقرب من مركز المدينة كما ان الم
 . والتعميمي لو دور في تدني الظواىر السمبية

(قياس مستوى الحرمان من خدمة التخمص من الظواهر السمبية حول المنزل 82جدول)
 م باستخدام مؤشر كارستايرز فيرا0289عمى مستوى أحياء مدينة هيت
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 الستنتاجات:ا

حول المسكن من إًن لمخصائص البشرية تأثير عمى تباين الظواىر السمبية  -2
حيث عدد السكان  وكثافتيم وتوزيعيم وعدد االسر في كل وحدة سكنية وتركيبيم النوعي 

ضافة الى المستوى التعميمي والثقافي لدى السكان. وحاجاتيم الى توفر تمك والعمري  باإل
 .الخدمات بشكل يناسبيم

 المدينة ىناك عالقة عكسية ما بين المستوى التعميمي والثقافي لمسكان في  -1
ثير الظواىر السمبية ويقل مستوى أفكمما ارتفعت نسبة المتعممين يقل ت وبين الظواىر السمبية

 الحرمان من خدمات التخمص منيا.
متباينة ما بين توصمت الباحثة الى ان تأثير الظواىر السمبية حول المنزل  -,

رات ,القوارض ,الكالب احياء المدينة سواء كان الضجيج أو الدخان ,الروائح الكريية ,الحش
 السائبة ,المياه الراكدة , و المخاطر األمنية ومتغير السرقات والقتل .
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ىناك قصور وتباطيء في أداء بعض الدوائر الخدمية في تقديم الخدمات  -4
ىناك تفاوت كبير في التي تعني بالتخمص من بعض الظواىر السمبية في مدينة ىيت, و 

وآخر, ضمن منطقة الدراسة أي إن المدينة تفتقر الى العدالة  جيودىا والقيام بمياميا بين حي
 الخدمية ما بين األحياء.

ومن حيث معدل حرمان المدينة من خدمات التخمص من الظواىر السمبية  -5
حول المنزل حسب معادلة كارستايرز, فقد توصمت الباحثة الى ان معدل الحرمان عمى 

أعمى نسبة حرمان كانت ضمن مؤشر المياه الراكدة ,  و( , 804830عامة ) مستوى المدينة
 يميو مؤشر الروائح الكريية و مؤشر القتل والمخاطر االمنية . 

 حول المسكن باستخدام مؤشر فيرا لمظواىر السمبية  حرمان إن اعمى نسبة -6
كانت ضمن حي العسكري الذي يشكوا سكانو من قمة اغمب الخدمات لحداثتو وبعده عن 

( ومن ثم القلقة 74,8ويليه حي القلعة بمعدل حرمان  ) .(74,8بمعدل حرمان)ينة مركز المد

 ( ,944( والقادسية والخضر بمعدل ),447( والبكر )6473( والجمعية بمعدل )478,)
أقل نسبة حرمان من خدمات التخمص من الظواىر السمبية كانت في حي  -7

-الشهداء) حرمان تمثمت بأحياء كل من (, اما االحياء التي ال تعاني2372المعممين وبمعدل)

( ,64-( والعمال بمعدل),646والجري بمعدل) (493,-( والزهور بمعدل حرمان)477,

 .(2426-( والدوارة)2484-(والقدس ),444-وقندي والكبانية)
بالمساىمة بنظافة  لسكان بعض احياء المدينة عدم وجود حس المسؤولية -8

ىا خاصة واستخداميم الطرق غير الصحيحة  والغير آمنة المدينة عامة واالحياء التي يسكنو 
 .في التخمص من النفايات المنزلية

عمى ما استنتجتو الباحثة فقد حاولت التوصل برؤية جغرافية الى مقترحات  بناء     
 وتوصيات منيا:

تحديد االحياء التي تعاني الحرمان من خدمات التخمص من الظواىر السمبية  .2
حول السكن وبيان اسبابيا, فعمى سبيل المثال اعمى مستوى لمحرمان كان في حي العسكري 
,ولكون الباحثة من سكان ىذه المدينة فقد حددت السبب  لوجود الظواىر السمبية حول 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11)( اجمللد 1العدد )

 2022اذار 

 

)641 ) 
 

ىم من العوائل ذوي المستوى التعميمي المنخفض المسكن ىو ان اغمب سكان ىذا الحي 
واصحاب الدخل المحدود واغمب المساكن القريبة من ىذا الحي ىي من العشوائيات .والحل 

معالجة المشاكل  وكما ارتأت اليو الباحثة ىو نشر الوعي والثقافة بين سكان مجتمع  الدراسة 
 اء  والحد من تفاقميا.الناتجة عن تمك الظواىر والتي تؤثر عمى سكان االحي

الخضراء في مدينة ىيت واالىتمام بالمساحات المكشوفة بين زيادة المساحات  .1
بصورة صحيحة كجعميا ساحات لمعب األطفال؛ كي ا االحياء السكنية والعمل عمى استغاللي

 ال تصبح اماكن لتجمع القمامة  وتخصيص حاويات كبيرة في كل محمة سكنية.
ثة في الحصول عمى خدمات تكون ضمن المعايير الحدي تبني الدراسات .,

العالمية المعمول بيا , واستخالص مؤشرات تخطيطية من الممكن ان تطبق عمى أرض 
 الواقع الحقا. وتطبيق مبدا االستدامة لمبنى التحتية في المشاريع المقامة.

تحقيق مبدأ العدالة الخدمية عمى مستوى أحياء مدينة ىيت وباألخص خدمة  .4
رع المؤدية الى المسكن من حيث زيادة اطوال الشوارع المعبدة و في االحياء وخدمة جمع الشوا

 النفايات والتخمص من الظواىر السمبية حول المنزل .
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