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المستخمص
من أسباب اختيار عنوان البحث الضعف في تنفيذ المخططات األساسية لممدن العراقية من خالل التغيير
المستمر في استعماالت األرض وتأثيرىا السمبي عمى أبعاد التنمية المستدامة ووجود اختالف بين واقع الحال
والمخططات األساسية المعدة ولمعرفة مدى كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة .تيدف ىذه الدراسة إلى إيجاد توازن

بين استعماالت األرض وم واكبة تزايد السكان مع الحفاظ عمى مقدرات األجيال القادمة .تناولت دراسة الحالة ىذه واقع
استعماالت األرض في مدينة عنو لموقوف عمى الواقع العممي في بمدية عنو لمعرفة مدى تحقيق مؤشرات التنمية
المستدامة من خالل المعايير التنموية المعتمدة .
وكانت أىم مخرجات برنامج  SPSSأن نسبة المشاركة المرأة في مدينة عنو كبيرة حيث بمغت نسبة ()12.8 %

 ،وبخصوص محور االستعمال السكني والحالة العمرانية فقد ظيرت نسبة  %2.73بخصوص فقرة الرغبة في العيش
ضمن مجتمع سكن عمودي في مدينة عنو  ،أما بخصوص محور البنى التحتية ( الماء  ،المجاري ) والطاقة فينالك
رضا عالي جداً لمسكان في مدينة عنو .كما بينت الدراسة عدم وجود االىتمام بالواقع السياحي في مدينة عنو.

الكممات المفتاحية  :التنمية المستدامة  ،التخطيط الحضري  ،مدينة عنو

Abstract
One of the reasons for choosing the title of the research is a weakness in the execution of
key blueprints Iraqi cities due to the continuous charge in land use and the negative impact
on the dimensions of development , moreover , there is a difference between reality and key
blueprint .
This paper aims at finding a balance among the uses of earth and keeping pace with the
increasing population taking in to account the upcoming generations .
It deals with lard uses and the worlhing reality in Ana municipality to discover how well
are the development signs are excuted .
The out come of SPSS shows that women participation is bigger in Ana (12,8). With
regard to the axis of residential use and urban ststus has emerged (2,73%) is willing to
have vertical housing (Ana). There is lack of interest in tourism .
The study recommends making better construction suitable for people. This can reduce
pollution .
Key words : Sustainable development , urban planning , city of Anah
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 .1منهجية البحث
تمهيد :

إن االىتمام بالتنمية الحضرية عمى المستوى العاممي يرتبط بظاىرة التحضر السريع  ،والتي رافقتيا العديد من

المشكالت .إن ظاىرة التحضر السريع تتفاعل من خالل نمو السكان الحضري وىجرتيم من الريف إلى المدينة  ،فالنمو
الحضري يمثل استجابة التجاىات التنمية االقتصادية واليجرة  ،وتعكس أنماطو اتجاىات النمو االقتصادي.
وفي العراق ،واجيت المدن العراقية مشكالت عدة  ،أىميا كانت مشكمة التفاوت االقميمي والتركز السكاني
واالقتصادي .وشيدت البيئة الحضرية لممدن العراقية تفككاً في النسيج الحضري وذلك الستخدام االساليب التقميدية في
التخطيط  ،وسوء توزيع الخدمات وعدم كفاءتيا ،حتى وصل االمر لمرحمة التدىور في الفترة االخيرة.

ومن ىنا جاءت اىمية ىذا البحث من خالل طرح اّليات يمكن العمل بيا في المدينة العراقية بشكل عام وفي

منطقة الدراسة خاصة لألخذ بعممية التنمية المستدامة لمبيئة الحضرية .

أوالً :مشكمة البحث

ينبغي ان يركز اىتمام مخططي المدن في استدامة الحمول التي تضمن معالجة مشكالت البيئة الحضرية بحيث

تكون ىذه الحمول صالحة لموقت الحاضر والمستقبل قدر اإلمكان .إن المشروعات الحضرية تفتقر الى التنمية المستدامة

وتعاني من تفضيل الجانب المادي في المشاريع االستثمارية عمى حساب االىداف االخرى  .لذا تمحورت مشكمة البحث
حول وجود ضعف في تنفيذ المخططات االساسية من خالل التغير المستمر في استعماالت االرض والتداخل ما بين
ىذه االستعماالت كما موجود في المخطط االساس مما أثر بشكل سمبي عمى أبعاد التنمية المستدامة (اقتصادياً)،
فاألرض كعنصر نادر لم يتم استغالليا استغالالً صحيحاً  ،حيث تم استغالليا دون النظر في المموثات الناتجة عن

تغير استعماالت االرض ،أما من الناحية االجتماعية فيناك خمل في الحاجات السكانية حسب الفئات السكانية التي
تمتاز بمتطمباتيا المختمفة ومن خالل ىذه اإلشكالية تم طرح التساؤالت اآلتية:
 .1ما ىي مؤشرات التنمية المستدامة في مدينة عنو ؟
 .2ما ىو سبب ضعف المخططات األساسية وآثارىا السمبية في مدينة عنو ؟

ثانياً :أهمية البحث

 .1تعد دراسة التنمية المستدامة من الدراسات التي تمس المدينة وساكنييا من خالل جودة الحياة وسيولة الحركة بشكل
انسيابي ضمن استعماالت التصميم.
 .2تكون مخرجات االستدامة بيئة منتجة  ،عادلة  ،ذات تكامل وظيفي مستدام ودون أخالل بمفاصل االستعماالت
االخرى لممدينة وتقييم الواقع الحالي الستعماالت األرض والمشاكل والصعوبات التي تواجييا في ظل تدىور السياسة
التخطيطية.

 .3العمل عمى وضع المقترحات لمتغمب عمى ذلك من خالل تخطيط األراضي تخطيطاً مستداماً يساعد عمى استخدام
األرضي بالشكل األنسب من خالل تطبيق أبعاد التنمية المستدامة ومؤشراتيا .
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ثالثاً  :أهداف البحث

 .1ييدف البحث إلى استعمال التخطيط الحضري في المدن المعاصرة يستوجب معايير االستدامة لتقميل التأثيرات السمبية
وتحقيق التكامل والوئام والمرونة من خالل التوافق بالبيئة وجعل المدن صديقة لمبيئة وخالية من المموثات وتقميل
التكاليف االقتصادية وتحقيق العدالة االجتماعية
 .2توظيف جميع المؤشرات االيجابية المحددة التي تتضمنيا مفاىيم االستدامة الحضرية باعتبارىا اىداف متحققة عمى
الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية .

 .3وضع اطار عمل صحيح من خالل متخذي القرار بوضع االلويات لمتنمية المستدامة في المخطط والتصميم العمراني
مما يؤدي الى وضع استعماالت االرض بما يتالءم مع عالقة االنسان وحاجة المحيط البيئي.
 .4رصد وتشخيص معوقات تطبيق مفيومي التخطيط الحضري والتنمية المستدامة في منطقة الدراسة وتقديم الحمول
المناسبة ليا .

 .5وضع الحمول والمخططات من خالل التعمق بعناية من خالل اعداد الدراسات المسبقة لممخططات التفصيمية والتي
لم تكتمل ضمن المخطط االساس لعدم توفر الكادر التخطيطي والتصحيحي الالزم لذلك
 .6وضع اليات عمل لتطوير البيئة الحضرية من خالل المرونة واحداث تغيرات عمى المستويات كافة سواء االجتماعية
او االقتصادية في مجتمع المدينة نتيجة التطور الحاصل في المخططات التي تشيدىا مدن اليوم.

رابعاً :فرضيات البحث

ىنالك فروقات معنوية لمحاور أبعاد التنمية المستدامة بين مدينتي الرمادي وعنو .

ومن ىذه الفرضية األساسية تتفرع الفرضيات اآلتية:
 .1ىنالك فروق معنوية ذات داللة احصائية لمحور االستعمال السكني لمدينة عنو.
 .2ىنالك فروق معنوية ذات داللة احصائية لمحور استعمال التجاري والصناعي لمدينة عنو.
 .3ىنالك فروق معنوية ذات داللة احصائية لمحور استعمال محور (البنى التحتية والماء والمجاري والطاقة) لمدينة
عنو.

 .4ىنالك فروق معنوية ذات داللة إحصائية لمحور المناطق الخضراء المفتوحة والترفييية لمدينة عنو.

 .2الجانب النظري لمدراسة

أوالً :التنمية المستدامة

مفهوم التنمية المستدامة
يعد موضوع التنمية المستدامة من المواضيع الميمة في عالم اليوم فقد اصبحت الشغل الشاغل لمراي العام

وتعددت فييا اآلراء والمفاىيم لكنيا عرفت عمى نحو شامل عمى أنيا" :إحداث تغيرات في جميع مجاالت الحياة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية لتكون في مستوى رفاه وتطمعات الشعوب" ،أما الكممة الثانية فكانت

المستدامة التي يقصد بيا االستم اررية والتواصل ،دائماً حاض اًر ومستقبالً " ( خبابة و رابح .(332 :2009 ،ىناك عدة

تعاريف لمتنمية المستدامة  ،فقد عرفيا (الييتي) بأنيا تمبية احتياجات الحاضر دون المساس بمقدرات األجيال المستقبمية
وتمبية حاجاتيا ،وذلك بوساطة االستخدام األمثل لمموارد (الييتي ، )16 : 2010 ،وحسب (ربيع) ىي حالة معيشية
تنطوي عمى توازن بين السكان والموارد الطبيعية والثقافة وتكنولوجيا اإلنتاج (ربيع ، )217 :2015 ،كما تم تعريفيا
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بأنيا ظاىرة جيمية تنتقل بين األجيال  ،وتحدث عبر فترات من الزمن بما ال يقل عن جيمين  ،والزمن الكافي إلحداثيا
يتراوح بين ( )50-25سنة  ،أي إنيا عممية تحدث في كافة المستويات وبصورة متفاوتة ( عالمية  ،إقميمية  ،دولية ،
محمية ) ( ،)Grosskurth & Rotmans, 2005: 135وحسب ( )Lansu, et al.ىي المفيوم الذي يعمل عمى
تمبية احتياجات الجيل الحالي مع المحافظة وعدم اإلضرار بمقدرات األجيال الالحقة من ناحية تمبية احتياجاتيا
(.)Lansu, et al, 2010: 250
ويرى الباحث أن التنمية المستدامة مفيوم يستند عمى إقامة التوازنات بين مقدرات األجيال الحالية والالحقة من
حيث استغالل الموارد الطبيعية والمحافظة عمى البيئة ،وذلك من خالل التخطيط السميم القائم عمى منيج عممي ىدفو
تحسين البيئة المبنية وغير المبنية وفق عمميات ترشيد االستيالك اإلنساني لمموارد.

أهداف التنمية المستدامة
لمتنمية المستدامة عدة أىداف  ،يمكن إجماليا باآلتي (ادريخ: )23،22 :2005 ،

.1

المحافظة عمى المصادر الطبيعية واستمرار تزويدىا لألجيال القادمة من خالل االستخدام األمثل لمطاقة غير
المتجددة والمصادر المعدنية ،واعادة التشغيل وتطوير تقنيات بديمة مالئمة ولمبيئة وغير ضارة بيا  ،باإلضافة

المحافظة عمى التنوع البيولوجي وتحسين البيئة.

 .2تحسين وتطوير البيئة المبنية ،كون المحافظة عمى المصادر الطبيعية والصناعية بحاجة لتقميل إستيالك الطاقة
والمحافظة عمى القدرة اإلنتاجية لألرض .
 .3تحسين نوعية البيئة  ،فاحترام التنمية لمبيئة يقمل التموث ويزيد من حماية النظام البيئي .
 .4تحقيق العدالة االجتماعية ،ونيج سياسات تنمية تؤدي لتقميل حجم الفجوة بين الغني والفقير.

 .5تفعيل مبدأ المشاركة السياسية  ،كمما زاد حجم المساواة زاد حجم التغيرات األساسية في االستيالك وأنماط الحياة،
وال يمكن تحقيقيا دون التزامات سياسية إلحداث التغيير من األعمى والمشاركة من األسفل.

أبعاد التنمية المستدامة
ىناك عدة أبعاد رئيسية لمتنمية المستدامة ىي:
 .1األبعاد االقتصادية وتشمل الجوانب اآلتية (خمفاوي: )147 :2018،

أ .تحقيق اإلنصاف بين سكان العالم في استغالل الموارد

ب .إيقاف تبديد الموارد الطبيعية :التخفيض المستمر والتدريجي لمستويات االستيالل المبددة لمطاقة والموارد الطبيعية .
ت .تقميص تبعية البمدان النامية لمبمدان الصناعية.
ث .تقميل التفاوت في ال مداخيل  :تخفيض الفرص في التفاوت المتنامي في الدخل  ،وفي فرص الحصول عمى الرعاية
الصحية واتاحة ممكية األراضي لمفقراء ومنح القروض وتحسين التعميم.

ج .تقميل اإلنفاق العسكري وتحويمو لألغراض التي تخدم التنمية .
 .2األبعاد البيئية :يمكن إجمال األبعاد البيئية لمتنمية المستدامة في اآلتي (كافي: )78 :2017 ،

أ .المحافظة عمى الجو  :من خالل تقميل التموث الناتج عن النقل والصناعة .

ب .حماية الموارد الطبيعية الضرورية إلنتاج المواد الغذائية مع الزيادة في اإلنتاج لتمبية احتياجات السكان .
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ت .تقميص مالجئ األنواع البايولوجية  :من خالل صيانة ثراء األرض في التنوع البايولوجي لألجيال المقبمة  ،وذلك
بإبطاء عمميات اإلنقراض ،وان أمكن وقفيا.
ث .الحيمولة دون تدىور طبقة األوزون التي تحمي األرض من خالل التخمص من الموارد الكيميائية الميددة لألوزون
بشكل تدريجي تقميل اإلنفاق العسكري وتحويمو لألغراض التي تخدم التنمية . .
ج .الحد من انبعاث الغازات وىذا من خالل الحد من استخدام المحروقات والبحث عن مصادر بديمة لمطاقة.
ح .حماية المناخ من االحتباس الحراري  ،لعدم المخاطرة بإجراء تغيرات كبيرة في البيئة العالمية ،بزيادة مستوى سطح
البحر أو زيادة األشعة فوق البنفسجية.
 .3األبعاد االجتماعية  :يتضمن البعد االجتماعي من ما يأتي (بن غضبان والبركاني:)29،28 :2017 ،

أ .التحكم في النمو الديموغرافي ومحاولة تقميل وتيرتو ،كون النمو السريع يسبب ضغوطاً حادة عمى الموارد الطبيعية.

ب .التوزيع العقالني لمسكان في المكان الجغرافي  ،والتقميل من نمو المدن الكبيرة لمتخمص من تراكم النفايات ألنيا تؤدي
لتدمير النظم البيئية.

ت .االستخدام األمثل والكامل لمموارد البشرية ،وزيادة استثمار رأس المال البشري.
ث .تشجيع مساىمة المرأة  ،ألنيا المدبر الرئيسي لمموارد والمحافظة عمى البيئة داخل المنزل.
ج .استخدام األسموب الديمقراطي في الحكم  ،وذلك بمشاركة من تمسيم الق اررات.
 .4األبعاد التكنولوجية  :تتضمن النقاط اآلتية (خمفاوي:)149،148 :2018 ،
أ.

استعمال تكنولوجيات أنظف وأكفأ في المرافق الصناعية  ،تسمح باالستخدام األمثل لموارد الطاقة والطبيعة.

ت.

االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة بدل المحروقات ،لمحد من انبعاث الغازات .

ث.

تطوير تكنولجيات يتم استخداميا لمتخمص بالتدريج من المواد الكيميائية الميددة لمبيئة.

ب .االعتماد عمى التكنموجيات المحسنة واقرار ذلك بنصوص قانونية .

 .5األبعاد الحضرية  :يتم إعطاء األولوية في ىذا الجانب لما يأتي (الداغستاني: )84 :2009 ،

أ .تحسين االوضاع البيئية واالجتماعية لممناطق الحضرية من خالل أعادة تأىيل المدن بواسطة استراتيجيات تنمية
بيئية.

ب.

تخطيط وتصميم مستقرات بشرية جديدة تتوافق مع مبدأ المدن المحافظة عمى الموارد.

ت.

الحد من ىجرة الريف الى المدن وذلك بتوفير فرص عمل جديدة

ث.

تصميم استراتيجيات التنمية البيئية وتنفيذىا بوساطة المشاركة الفعالة ألفراد المجتمع واّليات التنسيق المتكاممة.

ثانياً :التخطيط الحضري

مفهوم التخطيط الحضري
يمكن فيم التخطيط الحضري عمى أنو محاولة لتييئة المناخ الذي يساعد التجمعات

عمى إيجاد الوسائل

الضرورية لتحقيق الوضع المعيشي المالئم لمسكان ،ولتوفير أسباب الراحة والرفاىية داخل المدن ،إضافة إلى ضمان

نسيج عمراني متوازن ومتناسق وظيفياً وجمالياً واجتماعياً  ،وذلك ألن التخطيط الحضري عممية متداخمة من خالليا يتم
ربط ودمج المعطيات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والسياسية والقانونية لمخروج بنمط استعمال مستدام لألرض
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(صالح .)521 :2004 ،يعتبر التخطيط الحضري من المفاىيم التي تم استحداثيا في العموم المعاصرة ،يتوزع بين عدة

اختصاصات عممية ومعرفية ،كالجغرافيا وعمم االجتماع الحضري والعموم السياسية واالقتصاد  ،إضافة إلى التييئة

العمرانية وغيرىا .وكان لمنمو العمراني الذي حصل في المجتمعات األوربية أث اًر بالغاً في تطور ىذا المفيوم  ،ويشير في
أبسط تعرف لو أن التخطيط الحضري أداة عمرانية  ،أي أن التخطيط الحضري – بمعنى آخر -ىو عمم ،فن ،تقنية ،

تنظيم مجال المؤسسات االجتماعية (ميورباشة .)15 :2016،لقد تم تعريف التخطيط الحضري عدة تعريفات حممت
مفاىيم وتصورات مختمفة لمكتاب ،فحسب (عياصرة) ىو جيود واعية ومشتركة من خالليا يمكن إعادة تصور شكل أية
مدينة أو إقميم حضري أو بمدة  ،أو أية منطقة أوسع من ذلك ،ومن ثم ترجمة ذلك التصور إلى أولويات يتم استثمارىا
في المنطقة مع اتخاذ تدابير الحماية البيئية  ،وايجاد مساحات جديدة ومطورة لممناطق السكنية ،واالستثمار في البنى
التحتية بصورة استراتيجية ومبادئ تنظيم استعماالت األرض (عياصرة ،)522 :2015 ،وأشار ( )FAOبأن التخطيط

الحضري ىو تقييم منظم ومنيجي لألرض واستخداماتيا  ،أو يقصد بو تقييم العوامل الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية
بصورة تساعد مستغمي األرض عمى اختيار أنماط مستدامة واستخداميا  ،والتي تُم ّكن من زيادة االنتاج وتمبية احتياجات
السكان والمحافظة عمى البيئة معاً ( ،)FAO, 1993: 87وحسب ( )Bettelheeimفالتخطيط الحضري ىو عممية

يمكن من خالليا القيام بتنظيم كافة مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية ،والتي تستوجب الترابط والتنسيق بين
قطاعات االقتصاد الوطني ،وىذا ما يتطمب دراسة شاممة وعامة لمتأكد من أن المجتمع ينمو في المستقبل بشكل منتظم

وبأقصى سرعة ممكنة ،وذلك من خالل حصر الموارد الموجودة والمتاحة ومعرفة الظروف االجتماعية واالقتصادية
الحالية ،لمتم ّكن من السيطرة عمييا لتحقيق األىداف المطموبة والنتائج المستيدفة من الخطة ( Bettelheeim, 1961:

.)56

ويري الباحث يرى ان عممية التخطيط الحضري ىي استراتيجية ممنيجة عمى التنبؤ بالتنامي المجتمعي في كافة

المجاالت  ،ودراسة وفورات الموارد الحالية وامكانية الحفاظ عمييا واستغالليا بالصورة المثمى داخل المدينة من خالل
السيطرة عمى التوسع وتحقيقو ضمن تنسق بين كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية لتحقيق الصورة المثمى
لالستغالل الصحيح لألرض.

أهداف التخطيط الحضري
إن التخطيط يسعى الى فرض قدر من السيطرة والتحكم وخمق نوع من التوازن في نمو المدينة وتطورىا افقياً

ورأسياً ،خاصة وان التطور الصناعي والخدمي ،ارتبط بالمدينة ،فاتجو سكان الريف والقرى الييا (حسن:2014 ،

 .)35،34ويمكن إجمال أىداف التخطيط الحضري بما يأتي ( الييتي:)25 :2010 ،

 .1تحديد األقسام الوظيفة في المدينة ،كالمناطق السكنية والصناعية والتجارية ،حيث باستطاعة كل منيا تأدية دوره بأفل
تكمفة وتناقض  ،باإلضافة إلى الربط بين أقسام المدينة المختمفة مع بعضيا البعض ومع العالم الخارجي بصورة

تفاعمية  ،وتطوير كل قسم منيا ب شكل معقول من ناحية الحجم واإلضاءة واألماكن الخضراء في المناطق السكنية ،
وكذلك أماكن وقوف السيارات في المناطق التجارية.
.2

التأكيد عمى أن تكون البيوت ذات بناء قوي مترابط  ،وصحية ومريحة بالنسبة لممناطق السكنية المختمفة لكي تتالءم
مع الحاجات المتعددة لكل أنواع وأحجام األسر ،باإلضافة إلى االىتمام بأشكاليا ومظاىرىا الخارجية المتغايرة مع
توفير الخدمات التي يحتاجيا سكان تمك الوحدات .
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االىتمام بالوظيفة الترفييية داخل المدن  ،حيث تُعتبر الوظيفة الميمة التي يحتاجيا السكان لغرض الترويح عن
.3
أنفسيم  ،ولقضاء أوقات مريحة في أيام إجازات أو نياية األسبوع.

مبادئ وأسس التخطيط الحضري
إن التخطيط الحضري يستند الى أسس ومبادئ يتم من خالليا تحديد مستويات استعماالت االرض في المخطط العام
الذي يسيطر عمى توجيو نمو المدنية ،ويمكن إجمال ىذه األسس من خالل اآلتي (الدليمي: )60 ،2002 ،

أ.

مبدأ التواصل بين الموروث الحضاري لممدينة(ماضييا) ،وحاضرىا واحتياجاتيا المستقبمية.

ب .مبدأ التوازن بين تصورات الدولة ،أي سياساتيا التي تؤثر في المجتمع من الناحية العمرانية.

ت .مبدأ المشاركة الجماىيرية لمسكان ،التي تدلي بمقترحاتيا وأراءىا بشأن متطمبات واحتياجات المدن.
ث .مبدأ مراعاة العوامل الطبيعية والمواقع الجغرافية لممناطق الحضرية ،وىذا األمر يؤدي دو اًر ميماً في النمو
العمراني لممدينة ،إذ تتوفر لبعضيا إمكانية التوسع والتنمية ،وال يتوفر ذلك لممدن األخرى ،مما يتطمب انعكاس ذلك
عمى مخططات التنمية الحضرية لتمك المناطق الحضرية أو المدن.

وظائف التخطيط الحضري
إن التخطيط الحضري ىو :جزء من عممية التخطيط االستراتيجي الذي يتناول القضايا العامة ،والتي يكون ليا
األثر الكبير في التطوير الحضري ولو مجموعو من الوظائف (الحوات  .)36 :1990،إن لمتخطيط الحضري الوظائف
اآلتية (صالح: )548 :2004،
أ.

إعادة تنظيم مراكز المدن بما يتالءم ويتوافق مع التقدم التكنولوجي وحاجات السكان .

ب .االىتمام بالمناطق األثرية  ،ما يعني الحفاظ والتجديد الحضري .
ج.

تصميم وانشاء مدن جديده أكثر مرونة ،باإلضافة إلى إنشاء مراكز استقطاب جديده لمتنمية.

د.

تخطيط وتوزيع استعماالت االرض في المدينة وحسب االستعماالت ( سكنية ،صناعية ،تجارية ،خدمية  ..الخ)

ه.

 ،ويكون ذلك وفق اعتبارات بيئية واجتماعية واقتصادية.

تحديد نمط وأشكال األراضي التي تتخذ اشكاالً مختمفة ،وتوجيييا ضمن النسيج الحضري.

ثالثاً :التنمية المستدامة في ظل التخطيط الحضري

التخطيط ىو الذي يحدد مالمح تنمية المدينة في المستقبل ،ويحدد كذلك ما يحتاجو المجتمع واستم اررية انتاج

المدينة ،والتخطيط المستدام ىو الذي يسعى إلى ايجاد وتحقيق التوازن بين البيئة واالقتصاد والقيم االجتماعية في
المدينة ،لتمبية احتياجات العمل والحياة لمسكان المحميين واىتماماتيم ،وىو الذي يربط االىتمامات المحمية بالعالمية،

حيث ينظر الى اىتمامات وأىداف المجتمع ضمن نطاق النظام البيئي واالجتماعي واالقتصادي العالمي.

مرحل المبكرة ليا وتكامميا مع الدراسة
ان اعتبار البيئة بصورة اساسية أثناء وضع السياسات التخطيطية  ،وفي ال ا
االقتصادية واالجتماعية يعتبر الدعامة الكبرى التي تسيل الوصول الى التخطيط المستدام عمى كافة المقاييس ،حيث
يعتمد نجاح واستمرار استراتيجية التخطيط عمى مدى شموليا عمى ابعاد التنمية المستدامة  ،البيئية واالجتماعية
واالقتصادية ،ومن أجل الوصول الى التخطيط العمراني المستدام يجب تحقيق عدة أمور أىميا (يونس: )14 :2016 ،
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تحديث المخططات التنظيمية بحيث تشمل عمى منظور ثالثي االبعاد لممباني والسكان ،إضافة إلى رؤية مستقبمية
طويمة االمد الستراتيجية التنمية العمرانية.

 .2تصميم الموقع بصورة يمكن من خالليا االستفادة من العوامل المناخية في المباني  ،مثل التشمس ،الرياح ،نسبة
الرطوبة التظميل ....الخ  ،وكذلك لغرض خفض تكاليف الطاقة.

.3

دراسة المساحات واألماكن الخضراء واألشجار ،وذلك بالتزامن مع تصميم الموقع من أجل ضمان االستفادة المثمى

.4

استخدام وسائل النقل الصديقة لمبيئة .

.5
.6
.7
.8

لمحد والتقميل من التأثيرات المناخية في التجمعات السكنية.

فصل حركة السيارات عن حركة المشاة وضرورة تخصيص طرائق مستقمة لمدراجات اليوائية.
استخدام مواد بناء صديقة لمبيئة وتحقيق اقل استيالك لمطاقة.

ضرورة اندماج وتكامل الطاقة مع تخطيط استعماالت االراضي.
ضرورة وجود إطار فكري عام لسياسة عمرانية شاممة.

تخطيط استعماالت االرض
يمكن تعريف تخطيط استعمال األرض بأنو سمسمة من خطوات إجرائية مترابطة يتم إعدادىا وتنفيذىا لغرض
تحقيق االستخدام األمثل لألرض ،وذلك عن طريق دراسة وتقييم جميع العوامل الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية القائمة
(بابان ،)27 :2001 ،وعرفو معيد المخططين الكنديين بأنو الترتيب العممي والجمالي لألرض والموارد والتسييالت

والخدمات مع الرؤية الالزمة لتأمين الكفاءة االقتصادية واالجتماعية والصحية وكذلك الجودة لممجتمعات الحضرية
والريفية ،كذلك يتضمن تخطيط استعماالت األرض سياسية استعمال أرض طويمة األمد ،وادارة النمو والموازنة الرأسمالية
وتنظيم وتنفيذ التخطيط (القريشي ،)473 : 2013 ،وحسب (الشامي) فيو دمج المعطيات الطبيعية واالقتصادية
واالجتماعية الستعمال معين ،باإلضافة لتقييم وتنبؤ مسبق لمحاجات المستقبمية  ،وضمان عدم تعارضيا مع قدرة

األرض ومالئمتيا لالستعماالت المناسبة التي ال تُسبب ضغوطاً تدفعيا لتجاوز طاقاتيا (الشامي.)146 :1990 ،
إن عممية تخطيط استعماالت األرض تتم ممارستيا عمى مستويين إقميمي وحضري في بعض الدول ،فعمى
المستوى اإلقميمي يتم وضع الخطة الشاممة الستعماالت األرض لإلقميم ،وتحقيق الموائمة واالنسجام بينيا وبين خطط
استعماالت األرض عمى المستوى الحضري ( ،)Marinov, 1979, p105وتوضح خطط استعماالت األرض التوزيع
العام الذي يتم اقتراحو ليذه االستعماالت وموقعيا ،واألخذ بنظر االعتبار المتغيرات االقتصادية واالجتماعية في
الماضي والحاضر والمستقبل ،مع تحديد كثافة استعماالت األرض ضمن حدود المدينة .وفي كثير من األحيان يمكن أن
يكون تخطيط استعماالت األرض جزءاً من خطط تطوير االستعماالت القائمة بيدف ضمان حيويتيا واستمرارىا في تمبية
وأداء وظائفيا المختمفة (شيال.)17 :2014،

أ .أسس ومراحل تخطيط وتنظيم استعماالت االرض في المدينة
إن جميع اآلراء تتفق حول خطط استخدامات األرض عمى أنيا تبدأ أوالً في وضع األىداف والغايات التي

تشارك في وضعيا الجيات المعنية بتخطيط استخدامات األرض ،وتمثل الخطوات التي وضعتيا منظمة  FAOلتخطيط
استعماالت األرض ،وتتمثل بخطوات متسمسمة ومترابطة ،إذ تمثل مدخالت كل خطوة مخرجات الخطوة السابقة ليا،
ويمكن إجمال ىذه الخطوات باآلتي (:)FAO, 1993 : 10
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 .1تحديد األبعاد المكانية والزمانية لمخطة عن طريق دراسة الوضع الحالي وتشخيص المشكالت الراىنة وتحديد
الحاجات الحالية لتصبح ضمن أىداف الخطة .
 .2تنظيم العمل عن طريق تحديد الفريق التخطيطي ،وجميع الجيات المرتبطة بالعممية التخطيطية ،باإلضافة إلى تحديد
النشاطات التي سيتم تنفيذىا .
 .3تحديد المشاكل التي تعاني منيا استعماالت األرض الحالية  ،ووضع حموالً مقترحة ليا.
 .4تحديد التغيرات المرغوب تنفيذىا لتنميط استعماالت األرض الجديدة .
 .5وضع عدة بدائل إلجراء عممية التوسع أو التطوير .
 .6تقييم البدائل واختيار البديل األنسب .
 .7تنفيذ الخطة التي تم اختيارىا.
 .8متابعة وتقييم الخطة .

 .9مراجعة الخطة وتقويميا .
ويمكن أن تتمثل مراحل تخطيط استعماالت األرض باآلتي(العاني:)22 : 2009 ،
 .1تحديد ووضع الغايات واالهداف ،من تنميط استخدامات األرض الحضرية عمى أساس المشاركة الجماهيرية والرسمية
والفنية.

 .2إجراء عممية المسح الشامل لموضع القائم حول استخدامات األرض الحضرية ،والمقترح توقيعيا في البيئة الحضرية .

 .3التركيز في مرحمة التحميل والتنبؤ عمى معرفة األسباب المسؤولة عن تشكيل أنماط استخدامات األرض القائمة
وخصوصيتيا ،وكذلك معرفة اتجاىات التطور والنمو المرغوبة من استخدامات األرض.
 .4وضع الخطة  ،أي إنيا مرحمة اتخاذ الق اررات التوجييية التي ترمي إلى تحديد الشكل المستقبمي ألنماط استخدامات
األرض الحضرية .

وخالصة آراء الباحثين في مجال التخطيط ،فإن عممية تخطيط استعمال األرض تمر بأربع مراحل أساسية ىي (شيال ،
: )22 : 2014
أوالً :تحديد األىداف الخاصة بالمجتمع الحضري وغاياتو والتي يسعى إلى تحقيقيا عبر إعداد مخطط المدينة.

ثانياً :جمع وتحميل البيانات عن منطقة الدراسة  ،وأساسيا االقتصادي وىيكميا العمراني  ،باإلضافة لشمول ىذه تشمل
البيانات واقع السكان ومستوياتيم االقتصادية واالجتماعية .

ثالثاً :إعداد خطة متكاممة الستعماالت األرض الحضرية .

رابعاً :تنفيذ الخطة  ،وذلك انطالقاً من توفير األرض الالزمة لالستعماالت المختمفة حسب المعايير المعتمدة ،وكل
استعمال يكون بحسب نسبتو من مساحة المدينة الكمية والتي تم تحديدىا في تمك المعايير .

ب .أساليب السيطرة عمى تنفيذ خطط استعماالت االرض في المدينة الحضرية
 .1التنطيق (:)zoning

ان الخطوة االولى من عممية تخطيط استعماالت االرض الحضرية تبدأ بالتنطيق ،حيث إن التنطيق ىو عممية

تقسيم المدينة أو المقاطعة الى نطاقات او قطاعات حسب استعماالت االرض لغرض السيطرة وتوجيو االستعمال،
واعمار وتطوير االراضي والممتمكات .تيتم عممية التنطيق بشكل اساسي باستعماالت األراضي واألبنية ،وارتفاعات
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ويعد التنطيق اداة لتنفيذ خطط استعماالت االرض
واحجام مساحات االبنية ،ومقدار تغطية االرض ،والكثافات السكانيةُ ،
(غنيم.)243 :2008،
 .2اإلفراز (التقسيم) (:)Subdivision

إن عممية اإلفراز تسير جنباً الى جنب مع عممية التنطيق ،وذلك لتنفيذ خطط استعماالت االرض ،إذ يتم االفراز

أو تقسيم المساحات الكبيرة من االراضي الى مساحات أصغر لتكون عممية السيطرة عمييا سيمة .إن اليدف الرئيسي من
عممية االفراز ىو التأكيد عمى أن االرض المفرزة ستوفر أعمى درجة من المالئمة بالنسبة لالعتبارات االقتصادية والبيئية

واالجتماعية في المدينة (عكيل. )21 ،2009 ،

 .3ضوابط البناء واالسكان وتوفير شروط السالمة واالمان:

وىي تعد من وسائل تحديد استعماالت األرض ،والتي تضمن االستق اررية لقيمة األرض ،وتنحية أي استعمال

آخر ،حيث يتم من خالليا تعيين وتوزيع مواقع األعمال المختمفة  ،كما تتم ضمان أدنى الحدود لمستوى القبول
االجتماعي ،وتضم ىذه الطريقة مالحق البناء واإلسكان واالنظمة وكذلك التعميمات الصحية (.)willam, 1988: 133
 .4سياسات فرض الضرائب من قبل الدولة:

بالرغم من إن الضرائب يتم فرضيا لمحصول عمى رؤوس االموال الالزمة لتغطية نفقات الخدمات العامة

المختمفة ،لكن باإلمكان توجيييا لخدمة االغراض التخطيطية أيضاً ،وتشمل ضريبة الدخل وضريبة االمالك الثابتة،

حيث إنو ىذه الضرائب تؤثر عمى توجيو خطط استعماالت االرض وتعطييا الشكل المناسب ،وتؤثر كذلك عمى توقيت
عممية التطوير ،وتساعد عمى تقميل عممية المضاربة بالدور واألراضي الدور ،كما تسيم في تقميل أسعار األراضي،

وتوجو عمميات تغيير استعماالت االرض (شيال. )21 ،2014 ،

ت .أهداف تخطيط استعماالت االرض
من أىم األىداف التي نسعى إلييا من خالل تخطيط استعماالت األرض ىي (:)FAO,1993: 3
 .1تقدير الحاجات الحاضرة و المستقبمية لمسكان وتقييم قدرة األرض عمى توفير ىذه الحاجات وايجاد حمول لممشاكل
القائمة والمتوقعة.

 .2تحديد ووضع الحمول المناسبة لالستخدامات المتنافسة والناجمة عن التضارب بين المصالح الفردية والمصمحة العامة
وكذلك بين مصالح األجيال الحاضرة و األجيال المستقبمية.
 .3البحث عن حمول وخيارات مستدامة واختيار الحمول التي تشبع الحاجات القائمة وادارة وتوجيو عممية تنمية المجتمع.
 .4إحداث تغييرات ايجابية ومنع حدوث التغييرات السالبة.

 .5خمق تخطيط أكثر تقدما ونجاحا ومالئمة لحاجات السكان ومشاكميم.
 .6االستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المختمفة في ىذا المجال.
 .7يجب أن يشمل فريق التخطيط إلى جانب مخططي استعمال األرض متخصصين في مجاالت عممية مختمفة
كاالجتماع واالقتصاد والبيئة والسكان والقانون.

ث .العوامل المحددة الستعماالت االرض الحضرية
ىناك عدة عوامل محددة الستعماالت األرض الحضرية ،سواء عمى الصعيد الريفي أو الحضري ،ويتحكم في
استعماالت األرض وأنواعيا مجموعة من العوامل ىي:
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اوالً :العامل الطوبوغرافي :تتجو الفعاليات الحضرية إلى اختيار المواقع السيمة القريبة من طرق النقل وذلك

تحقيقا لمبدأ سيولة الوصول إلى ىده النشاطات واالستعماالت ،األمر الذي نجم عنو تحول في أشكال المدن المعاصرة
والتي غمب عمييا الشكل المتعدد األذرع أو النمط المحوري الذي يتناسب مع خطوط المواصالت البرية المرتبطة بالمركز

الحضري (عبد.)38 :2011 ،

ثانياً :عامل التربة :إن موضع استعماالت األرض يركز عمى عنصر التربة ،خصوصاً فيما يتعمق بتركيبيا

وبنيتيا ،حيث من خالل بنية التربة تتحدد درجة تحمميا لممباني التي يتم إنشاءىا واقامتيا عمييا ونوع األساسات
المستخدمة ( شيال.)11 : 2014 ،
ثالثاً :عامل المنافسة :إن مفيوم المنافسة يقوم عمى مبدأ عدم إمكانية نشاطين أن يستثمروا الحيز المكاني نفسو

بذات الوقت ،لذا يمكن القول أن أنماط استعمال األرض السائدة في المدن وتوزيعيا الجغرافي وكثافة السكان وتوزيعيم
الجغرافي  ،تنجم بالدرجة األولى عن عامل المنافسة بين المجموعات السكنية المختمفة من جية وبين استعماالت األرض
المختمفة في المدن من جية أخرى ،ويالحظ دائماً أن االستعماالت التجارية والصناعية في المدن تُ َعد أفضل االستعماالت
وذلك ألنها تحقق أفضل المردودات االقتصادية في الغالب ،مقارنة بغيرها من االستعماالت (عبد.)38 :2011،

 .3الجانب العممي لمبحث

أوالً :نبذة عن مدينة عنه

وردت في المصادر المسمارية اسم اقميم مدينة عنو بما يعرف ( سوخي او سوخو ) وىي من األقاليـم التي كان

كبير في تمك المرحمة حيث تعتبر محطة رئيسية في الطريق التأريخي الذي يربط بالد وادي الرافدين ببالد الشام
دور ٌ
ليا ٌ
والجزيرة العربية وِاستوطنيا األموريون وتمكنوا من تأسيس مممكة (سوخي) كما في المصـ ــادر البابمية ،وكانت عاصمة
ليذه المممكة ىــي (عـنـو) (الراوي.)3: 2004،وقد وردت مسمات تاريخية مختمفة مثل ( )Anatوفي بعض النصوص
المتأخرة بإسم (خانات) (( )Ha-Na-atالراوي .)10: 1992 ،واُقيمت مدينة عـنو القديمة في أول مرة وتبينت آثارىا

في جزيرة (لبـاد) والتي أصبحت جزيرة القمعة في وسط النيــر(الراوي.)2: 2004،اما دورىا االداري فقد ضعف نتيجة

دخوليا تحت حكم الممك البابمي حمورابي (1750-1793ق.م) (العاني.)29: 1988،

وأصبحت المدينة مركز قضاء يحمل إسم المدينة ويتبع إدارياً إلى بغداد (1869م) ،وان سبب إرتباطيا ببغداد

مباشرة كون الرمادي ابتداءاً لم تكن مؤسسة في ذلك الوقت وىذا يدل عمى أن مدينة عنو أقدم التنظيمات اإلدارية قي
المحافظة .وان قضاء عنو كانت تتبعو أربع نواحي ىي (القائم ،حديثة ،جبة ،وآلوس) .وأصبحت عنو عام (1921م)
أبان الحكم الوطني في العراق قضاء ضمن التشكيالت اإلدارية تابعة ليا عدة نواحي .وفي عام (1965م) إنفصمت

عنيا ناحية حديثة وكذلك إنفصمت عنيا ناحية القائم عام (1968م) ليشكال قضائين منفصمين عن قضاء عنو يحمل
إسمييما ولم يتبق سوى ناحية راوه تتبع قضاء عنو والذي أدى إلى تقميل مركزية المدينة (العاني .)30 :1988،وفي عام

(2001م) إنفصمت ناحية راوه لتتحول إلى قضاء يحمل تسمية قضاء راوه (الراوي والجنابي.)326-323: 2007 ،
وبالتالي اصبح قضاء عنو مترك اًز عمى مركز القضاء والقرى التابعة لو فقط .ومن أبرز االحداث التي تخص مدينة عنو
ىو إقامة مشروع سد حديثة والذي أدى بدوره إلى إنغمار جميع أجزاء مدينة عنو القديمة وكذلك أراضييا الزراعية

ومشاريعيا المختمفة عام (1986م) مما أدى إلى تغيير جذري في جميع معالميا الحضارية والفعاليات اإلقتصادية
لمسكان وتم نقل السكان إلى مدينة عنو الجديدة  ،وان أول توسع حقيقي بدأ في المدينة الجديدة عام (1987م) حيث
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قامت البمدية بافراز القطع وتوزيعيا عمى المواطنين لتبدأ مرحمة جديدة من االحياء السكنية ليبدأ فييا السكن ومن ثم
إستحدث حي آخر لتصبح المدينة تتكون اآلن من()6أحياء سكنية رسمياً.

تقع مدينة عنة الجديدة في منطقة وادي الريحانة الى الجنوب الشرقي من مدينة عنو القديمة بمسافة ( 14كم)،

حيث يحيط بيا من الشمال جزء من بحيرة حديثة في نير الفرات عمى بعد ( 4الى  4.5كم) ،ومن الجنوب طريق (بغداد
– القائم) ،ومن الغرب وادي القصر ،ومن الشرق وادي الريحانة .وىي تختمف عن المدينة القديمة لعدم وقوعيا بشكل

مباشر عمى ضفة النير ويفصل بينيا وبين نير الفرات أر ِ
اض ومشاريع زراعية ،ومن ايجابيات موقع المدينة وقوعيا
عمى الطريق العام (بغداد  -القائم) والذي يعتبر في نفس الوقت طريقاً دولياً إلرتباطو بسوريا ،وتبعد مدينة عنة عن

حدود القُطر السوري (110كم) غرباً ،وعن القائم (100كم) ،وعن مدينة حديثة (70كم) وعن الرمادي المركز فتبعد
(220كم) ،وعن العاصمة بغداد تبعد (330كم).

ثانياً  :عينة ومجتمع البحث

بما إن المجتمع يتجاوز  3000نسمة لكل حي المكون من محمة أو محمتين أو أكثر فإن عينة البحث حسب

جدول مورغان  1970يصبح  345شخص مفرد  ،حيث تم توزيعيا بشكل عشوائي.
 .1مقياس الثبات (االتساق الداخمي لفقرات المقياس )حسب معامل الفاكرونباخ
Reliability Statistics
Cronbach's
N of Items
46

Alpha
.897

المدينة
عنة

المصدر :مخرجات البرنامج SPSS
الواضح ان معامل الفاكرونباخ مرتفع وقد بمغ بنسبة  ، %89وىي نتيجة مرتفعة تدل عمى ثبات فقرات االستبانة لمدينة

عنة

 .2االحصاء الوصفً لفقرات االستبانة:
محور المعلومات االساسية 7
أ .الجنس
التكرار

المدٌنة
عنة

المجموع

النسبة

ذكر

225

65.2

انثى

120

34.8

345

100.0

نالحظ من االحصاء الوصفي أن نسبة الذكور بمغت  %65واالناث حوالي  ، %35مما يعني ان نسبة مشاركة االناث
في االستبيان لمدينة عنة كانت نسبة كبيرة .
ب .التحصيل الدراسي
المدٌنة
عنه

إعدادٌة
بكالورٌوس
دبلوم عالً
ماجستٌر

التكرار
124
162
44
10
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1.4
100.0

يظير جدول التحصيل الدراسي ان نسبة الدراسات العميا المشاركة في االستبيان كانت في مدينة عنو بنسب (%2.9
لمماجستير  %1.4 ،لمدكتواره )  ،وىي نسبة قميمة مقارنة بالعدد  ،ويعود ذلك لعدم وجود جامعة في المدينة وكذلك ىجرة
حممة الشيادات العميا داخمياً وخارجياً من المدينة والتوجو صوب المدن التي توفر ليم العمل بشياداتيم وتخصصيم

العممي.

ج .الحالة االجتماعية
المدٌنة
عنة

التكرار

النسبة

متزوج

198

57.4

أعزب

144

41.7

مطلق

3

.9

المجموع

345

100.0

يظير جدول الحالة االجتماعية زيادة نسبة العزاب في مدينة عنة بمغت ( )%42تقريبا  ،وقد يكون السبب ىو قمة
الوظائف وفرص العمل لمشباب في مدينة عنة.

ثالثاً :حدود البحث

تمثمت حدود الدراسة في مدينة عنو كما يأتي :
 .1الحدود المكانية  :مديرية بمدية عنو .
 .2الحدود الزمانية  )2018-1986( :مدينة عنو .

رابعاً :أساليب جمع البيانات والمعمومات

تم الحصول عمى المعمومات والبيانات المتعمقة بالدراسة من خالل اآلتي:

 .1الجانب النظري  :تم إنجاز الجانب النظري لمدراسة من خالل االستعانة بالكتب والرسائل الجامعية والدراسات
والبحوث والمقاالت والمؤتمرات والدوريات المنشورة في المجالت وفي شبكة المعمومات.

 .2الجانب العممي  :تم الحصول عمى البيانات والمعمومات المتعمقة بالجانب العممي من خالل الوسائل اآلتية :
أ.

الوثائق الرسمية  :حيث تم االطالع عمى الوثائق الرسمية التي تتعمق بموضوع الدراسة مثل القوانين والتصاميم
الحضرية الخاصة بمدينة عنو .

ب.

المعايشة الميدانية  :والزيارات الموقعية لمدوائر الخدمية في مدينة عنو (مديرية ماء األنبار ،مديرية مجاري األنبار ،
فرع توزيع كيرباء الفرات األعمى  ،مديرية بمدية عنو ،مديرية التخطيط العمراني في األنبار  ،دائرة إحصاء األنبار ،
مديرية صحة األنبار  ،مديرية تربية األنبار).

ت.

صمم الباحث قائمة استبيان وعرضيا عمى المحكمين لغرض معرفة الفجوة في تطبيق مؤشرات
قائمة االستبيانّ :

التنمية المستدامة من خالل التخطيط الحضري لممدن محل الدراسة.
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المرئية الفضائية :حيث تم إجراء مطابقة بين التصميم األساس والمرئية الفضائية ( )Quick Bird 2013لممدينة
محل الدراسة.

خامساً  :أدوات تحميل البيانات

تم استخدام برنامج  SPSSإصدار ( )22حيث تم استخدام وسائل االحصائية اآلتية ( وسط حسابي  ،انحراف

معياري  ،ونسبة مئوية  ،والتك اررات  ،واختبار ( )Tلمعينة.

سادساً  :التحميل اإلحصائي إلجابات العينة

والجدير بالذكر أن مستوى اإلجابة جرى تحديده باستعمال طريقة ) (Dewberryعمى أساس الوسط الحسابي لمفقرة

والفئة التي تنتمي الييا وبما يتفق مع مقياس ليكرت الخماسي  ،إذ تنقسم مستويات االجابة الى خمس فئات جرى
حسابيا عن طريق طرح اعمى قيمة في المقياس من ادنى قيمة لو ( )4=1-5بعد ذلك قسمة الناتج عمى خمسة (عدد

فئات المقياس) ( )0.80=5/4ومن ثم اضافة الناتج الى الحد األدنى لممقياس بحيث تظير لنا خمس مستويات لإلجابة:
منخفض جداً( ،)1.80-1منخفض( ،) 2.6-1.81معتدل ( ،) 3.40-2.61مرتفع ( ،)4.20-3.41مرتفع جداً
()5-4.21

Source: Dewberry , C.”StatisticalMethod for Organizational Research: Theory and practice” .1ed ,publish in
)Taylor &Francis, (2004

تصنيف درجات االستجابة يكون وفق االتي :

 .1محور االستعمال السكني والحالة العمرانية في المحمة:
المدٌنة

عنة

االنحراف
المعٌاري
1.34

االهمٌة
النسبٌة
54.61

4.28

0.99

85.68

2.96

1.07

59.19

2.47

1.09

49.33

2.98
3.08

1.14
0.65

59.54
61.67

المتوسط

الرغبة فً العٌش فً مجمع سكنً بناء عمودي
الرغبة فً توفر ساحات لعب لالطفال ضمن المجمع
السكنً
ف
مدى الرضا عن الخدمات التعلٌمٌة متوافرة بشكل كا ٍ
ضمن المحلة
مدى الرضا عن الخدمات الصحٌة متوافرة بشكل كافٍ
ضمن المحلة
انطباعاتك حول مستوى الرضا عن المحلة الذي تسكنه
محور االستعمال السكنً والحالة العمرانٌة فً المحلة

2.73

درجة
االستجابة
معتدل
مرتفع
جدا
معتدل
منخفض
معتدل
معتدل

نالحظ من محور االستعمال السكني لألرض في مدينة عنة حقق درجة معتدلة  ،مع وجود رغبة معتدلة لمسكن العمودي
في مدينة عنو  ،كما نالحظ ىنالك انخفاض في الرضى عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة في احياء مدينة عنة.

 .2محور حركة المرور والنقل في المدينة :
المدٌنة
الرغبة فً امتالك سٌارة
عنة
الرغبة فً توسٌع شوارع المدٌنة

000

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

االهمٌة
النسبٌة

4.37

0.87

87.48

4.39

0.80

87.71

درجة
االستجابة
مرتفع
جدا
مرتفع
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الرغبة فً تنشٌط القطاع العام للنقل
تشجٌع فكرة الشوارع الخاصة بالمشاة
درجة سهولة فً الوصول الى الخدمات التعلٌمٌة،
الصحٌة ،الى غٌر ذلك
الطرق الحالٌة ذات إنسٌابٌة جٌدة
الطرٌق الحولً الموجود فً المدٌنة مهم وحٌوي
(المخطط االساس)
الطرق الرئٌسٌة تمتاز بالنظافة العالٌة فً منطقتك
مواقف السٌارات كافٌة فً المدٌنة
محور حركة المرور والنقل فً المدٌنة

السنة 1212/م
جدا
مرتفع
جدا
مرتفع
جدا
معتدل

4.36

0.79

87.25

4.32

0.84

86.32

3.38

1.08

67.54

3.04

1.08

60.81

3.57

1.31

71.48

مرتفع
مرتفع

3.46
2.32
3.69

1.14
1.29
0.55

69.22
46.49
73.81

مرتفع
منخفض
مرتفع

نالحظ من محور حركة المرور والنقل في مدينة عنة حقق درجة مرتفعة  ،عمى الرغم من ان ىنالك عدم رضا عن عدد
مواقف السيارات  ،كما نالحظ أن ىنالك رضى مرتفع عن مستوى الطرق الرئيسية التي تمتاز بالنظافة العالية  ،وتشجيع
فكرة الشوارع الخاصة بالمشاة لمدينة عنة .

 .3محور حالة البيئة الطبيعية والوعي البيئي في المنطقة :
االنحراف
المعٌاري
1.12

االهمٌة
النسبٌة
53.80

3.06

1.14

61.22

3.02

1.05

60.35

3.44

1.18

68.87

2.93

1.23

58.61

4.52

0.77

90.49

3.78

1.05

75.54

2.43

1.13

48.52

2.37

1.23

47.36

1.98

1.19

39.65

المدٌنة

المتوسط

مستوى حماٌة البٌئة فً مدٌنتك مرضً
العمل على استغالل الثروات الطبٌعٌة فً البٌئة بصورة
عقالنٌة ٌتٌح لألجٌال القادمة فرصة التمتع بالثروات
(نباتٌة-حٌوانٌة-معدنٌة)
جو المنطقة التً تعٌش فٌها غٌر ملوث
وجود المولدات الكهربائٌة ضمن منطقتك ٌسبب ضررا
للبٌئة
هناك وعً بٌئً لدى سكان المدٌنة ٌمكنهم من حماٌة
بٌئتهم
عنة إن للحروب األخٌرة أثر سلبً على البٌئة فً منطقتك

2.69

بصفتك فرد من المجتمع فلك دورك المهم فً المحافظة
على البٌئة من التلوث البٌئً
ف لوحده فً المحافظة على البٌئة
ان دور البلدٌة كا ٍ
وجود منظمات محلٌة أو عالمٌة ٌساهم فً الحفاظ على
بٌئة منطقتك
هناك دور لوسائل االعالم فً االهتمام بمسألة حماٌة
والحفاظ على البٌئة فً منطقتك
محور حالة البٌئة الطبٌعٌة والوعً البٌئً فً المنطقة
نالحظ من محور حالة البيئة الطبيعية والوعي البيئي في مدينة عنة

درجة
االستجابة
معتدل
معتدل
معتدل
مرتفع
معتدل
مرتفع
جدا
مرتفع
منخفض
منخفض
منخفض

معتدل
60.44
0.59
3.02
حقق درجة معتدلة  ،وان ىنالك مستوى معتدل في

الوعي البيئي لدى سكان المدينة  ،كما نالحظ أن ىناك دور ضعيف لوسائل االعالم في االىتمام بمسألة حماية والحفاظ

عمى البيئة في مدينة عنة .
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 .4محور االستعمال التجاري و الصناعي في المدينة:
المتوسط

المدٌنة

االنحراف
المعٌاري

إن االستعماالت التجارٌة الحالٌة فً المدٌنة تؤدي
غرضها بشكل
مواقع االستعماالت التجارٌة الحالٌة فً المدٌنة تالئم
0.86
2.84
احتٌاجاتك
مواقع المناطق الصناعٌة الحالٌة مالئمة للمجتمع
1.03
2.65
عنة
بمستوى
1.13
2.52
ان المنطقة الصناعٌة الحالٌة تؤدي الغرض المطلوب
مستوى مشارٌع استثمارٌة لغرض التنمٌة التجارٌة
1.04
2.16
والصناعٌة فً المدٌنة
0.74
2.64
محور االستعمال التجاري و الصناعً فً المدٌنة
نالحظ من محور االستعمال التجاري و الصناعي في مدينة عنة حقق درجة معتدلة ،عمى
3.00

0.84

االهمٌة
النسبٌة
60.06
56.75
52.99
50.49
43.25

درجة
االستجابة
معتدل
معتدل
معتدل
منخفض
منخفض

معتدل
52.71
الرغم من ان ىنالك عدم

رضى عن المنطقة الصناعية الحالية وكذلك ضعف مستوى مشاريع استثمارية لغرض التنمية التجارية والصناعية  ،كما

نالحظ ىناك رضى معتدل عن مواقع المناطق الصناعية الحالية مالئمة لممجتمع لمدينة عنة .

 .5محور البنى التحتية (الماء والمجاري) والطاقة :
االنحراف
المعٌاري
1.02
0.92

االهمٌة
النسبٌة
70.32
71.71

2.91

1.00

58.20

4.24

0.90

84.87

2.83

1.00

56.58

2.55

1.30

50.96

3.45

1.23

69.04

3.30

0.57

65.95

المدٌنة

المتوسط

منظومة المجاري فً المنطقة كفوءة بنسبة
كفاءة شبكة الماء فً المنطقة
كفاٌة االراضً المخصصة فً المدٌنة ألغراض الخدمات
(ماء ،مجاري)
إن للحروب األخٌرة أثر سلبً على مصادر المٌاه
المختلفة فً البالد
عنة
مالئمة الطاقة الكهربائٌة فً منطقتك
ٌمكن استبدال الطاقة الكهربائٌة بالطاقة الشمسٌة
(الصدٌقة للبٌئة)
ٌتم االعتماد على وسائل التدفئة والتبرٌد الصناعٌة بشكل
كلً فً مدٌنتك
محور البنى التحتٌة (الماء والمجاري) والطاقة

3.52
3.59

درجة
االستجابة
مرتفع
مرتفع
معتدل
مرتفع
جدا
معتدل
منخفض
مرتفع
معتدل

نالحظ من محور البنى التحتية (الماء والمجاري) والطاقة في مدينة عنة حقق درجة معتدلة ،عمى الرغم من ان ىنالك
رضى مرتفع عن منظومة المجاري عنة  ،كما نالحظ أن ىناك رضى معتدل عن مالئمة الطاقة الكيربائية لمدينة عنة .

 .6محور المناطق الخضراء والمفتوحة والترفيهية
المدٌنة
ان االراضً المخصصة للخدمات الترفٌهٌة كافٌة فً
المدٌنة
عنة
ان البلدٌة المعنٌة فً منطقتك قادرة على زراعة
المساحات المخصصة للمناطق الخضراء فً المدٌنة

000

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

االهمٌة
النسبٌة

1.84

1.04

36.75

2.16

1.17

43.19

درجة
االستجابة
منخفض
منخفض
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المناطق الخضراء والفضاءات المفتوحة (الحدائق
والمنتزهات) كافٌة فً المنطقة
من الضروري تشرٌع قوانٌن لمنع التجاوز على المناطق
الخضراء والمفتوحة (المثبتة بالمخطط االساس) من قبل
الدوائر الرسمٌة واالهالً بفرض غرامات وعقوبات
ف فً منطقتك
تشجٌر وزراعة الساحات الخضراء كا ٍ
ٌتردد الناس على المناطق الخضراء للترفٌه فً منطقتك
محور المناطق الخضراء والمفتوحة والترفٌهٌة

السنة 1212/م

1.91

1.04

38.14

3.83

1.26

76.64

2.23
2.08
2.34

1.19
1.17
0.78

44.64
41.57
46.82

منخفض
مرتفع
منخفض
منخفض
منخفض

نالحظ من محور المناطق الخضراء والمفتوحة والترفييية أن ىنالك رضى منخفض في مدينة عنة ،اذ نجد ان المدنية ال
تمتمك االراضي الكافية المخصصة لمخدمات الترفييية  ،كما ان المناطق الخضراء والفضاءات المفتوحة (الحدائق
والمنتزىات) غي ر كافية  ،وىنالك ضعف في تشجير وزراعة الساحات الخضراء  ،ويرون من الميم تشريع قوانين لمنع
التجاوز عمى المناطق الخضراء والمفتوحة (المثبتة بالمخطط االساس) من قبل الدوائر الرسمية واالىالي من خالل

فرض غرامات وعقوبات

 .7اسئمة عامة لتطوير المدينة
المدٌنة
الحاجة ضرورٌة إلى اعداد رؤٌة مستقبلٌة للمدٌنة
تفعٌل المشاركة المجتمعٌة أمر ضروري فً تطوٌر
المنطقة
عنة هناك اهتمام بنهر الفرات مع ضفافه والجزرات الوسطٌة
فٌه
هناك اهتمام بأهمٌة المواقع السٌاحٌة والدٌنٌة فً
المدٌنة
اسئلة عامة لتطوٌر المدٌنة
نالحظ من محور أسئمة عامة تطويرية حققت درجة معتدلة في كال

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

االهمٌة
النسبٌة

4.29

0.97

85.86

4.13

0.91

82.55

2.36

1.25

47.25

2.10

1.04

41.97

درجة
االستجابة
مرتفع
جدا
مرتفع
منخفض
منخفض

معتدل
64.41
0.68
3.22
المدينتين  ،اذ نجد ان كال المدنيتين بأن ىناك

حاجة ضرورية وممحة إلعداد رؤية مستقبمية لممدينة  ،وىنالك ضعف في االىتمام باألنيار والمواقع السياحية في كال

المدينتين .

اختبار الفرضيات ( :باستخدام اختبار  tلمعينة)
المحور
محور االستعمال السكنً والحالة
العمرانٌة فً المحلة
محور حركة المرور والنقل فً
المدٌنة
محور حالة البٌئة الطبٌعٌة
والوعً البٌئً فً المنطقة
محور االستعمال التجاري و
الصناعً فً المدٌنة

المدٌنة

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

t test

Sig. (2)tailed

الداللة

عنة

3.0835

.65218

1.461

0.144

غٌر
معنوي

عنة

3.6905

.54572

5.215

0.000

معنوي

عنة

3.0220

.59331

0.167

0.867

عنة

2.6354

.73928

1.579

0.115

001

غٌر
معنوي
غٌر
معنوي
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محور البنى التحتٌة (الماء
والمجاري) والطاقة
محور المناطق الخضراء
والمفتوحة والترفٌهٌة
اسئلة عامة لتطوٌر المدٌنة
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عنة

3.2977

.57031

-7.639

0.000

عنة

2.3411

.78458

7.576

0.000

عنة

3.2203

.67613

0.766

0.444

معنوي
معنوي
غٌر
معنوي

عمماً ان  tالجدولية عند درجة حرية ( ) 688ومستوى معنوية ( )0.05تساوي 1.96
نتائج اختبار الفرضيات

 .1ال يوجد فرق ذو داللة احصائية الستعمال االرض السكني والحالة العمرانية في مدينة عنة  ،الن اختبار  tغير
معنوي عند مستوى ()0.05

 .2يوجد فرق ذو داللة احصائية لحركة المرور والنقل في مدينة عنة  ،الن اختبار  tمعنوي عند مستوى اقل من
(. )0.05

 .3ال يوجد فرق ذو داللة احصائية محور حالة البيئة الطبيعية والوعي البيئي في مدينة عنو ،الن اختبار  tغير
معنوي عند مستوى ()0.05

 .4ال يوجد فرق ذو داللة احصائية الستعمال التجاري و الصناعي لألرض في مدينة عنة  ،الن اختبار  tغير معنوي
عند مستوى ()0.05

 .5يوجد فرق ذو داللة احصائية لمحور البنى التحتية (الماء والمجاري) والطاقة في مدينة عنة  ،الن اختبار  tمعنوي
عند مستوى اقل(.)0.05

 .6يوجد فرق ذو داللة احصائية لمحور المناطق الخضراء والمفتوحة والترفييية في مدينة عنو  ،الن اختبار  tمعنوي
عند مستوى اقل(.)0.05

 .7ال يوجد فرق ذو داللة احصائية لمحور اسئمة عامة لتطوير المدينة في مدينة عنة  ،الن اختبار  tغير معنوي عند
مستوى (.)0.05

 .1االستنتاجات والتوصيات

أوالً  :االستنتاجات

توصل الباحث من خالل دراستو وعرضو لمنتائج والتحميل االحصائي لعدة استنتاجات أىميا:
 .1تبين من الدراسة أن ىنالك تجاو اًز الستعماالت األرض المحددة ضمن المعايير المحمية  ،حيث كانت االستعماالت
أعمى من المعيار ( السكني  ،التجاري  ،التعميمي  ،الديني ،الصحي  ،النقل ) ما عدا الصناعي والخضراء

والترفييي والثقافي فيي أدنى من المعيار وبالتالي ىنالك ىدر لقيمة األرض وافراز وتنطيق لألراضي غير مبرر
وتخطيط لم يعتمد عمى أسس عممية.
 .2عدم وجود أراضي قد تم التجاوز بالبناء بشكل عشوائي ضمن استعماالت الصنف الزراعي وصنف بساتين يتخمميا
سكن في مدينة عنو  ،وخموىا من ىذه األصناف والعشوائية.
 .3ضعف توصيل الخدمات المجتمعية والبنى االرتكازية إلى المناطق العشوائية وذلك لكونيا غير مخططة وخارج
المخطط األساس لممدينة .
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 .4وجود عجز كبير في الخدمات المقدمة في الجانب الصحي لمدينة عنو.
 .5تبين من خالل نتائج التحميل اإلحصائي عدم وجود فروقات ذات داللة احصائية غير معنوية لممحاور اآلتية (
السكني  ،البيئة الطبيعية والوعي البيئي  ،االستعمال التجاري  ،الصناعي  ،أسئمة عامة لتطوير المدينة ) .
 .6من خالل النتائج التحميل اإلحصائي وجود فروقات ذات داللة احصائية معنوية لممحاور اآلتية ( محور حركة
المرور والنقل  ،محور البنى التحتية والطاقة  ،محور المناطق الخضراء والمفتوحة والترفييي) .

 .7من خالل مقارنة مع التجارب العالمية لممدن المستدامة نستنتج ان العالم ف يتطور متسارع ووضع مبادئ وحمول
لجعل مدنيم مستدامة ومالئمة لمعيش لمحفاظ عمى حقوق االجيال القادمة وتوفير كافة مستمزمات العيش المالئم
لمسكان .
 .8ان التنمية المستدامة ذات ميمة تتصف باالستم اررية  ،وفي تحقيق مدن ذات اوضاع معاشية مالئمة وايضاً تحقق
مدن مستدامة من خالل جعل عممية تنمية المدن عمى المدى البعيد.

 .9إن اساس تصميم المدن المالئمة لمعيش والمستدامة (الصديقة لمبيئة ) ىي االستدامة  ،والتي تساىم في تقميل
المشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي عانت منيا مدننا منذ القدم وما زالت تعاني اليوم.
 .10إن المخطط األساس لممدينة ىو ىيكل المدينة التنظيمي والمخطط األكثر أىمية الذي يجب أن يتضمن استعماالت
أرض معبرة تعبي اًر حقيقياً عن متطمبات اإلنسان خالل فترة الخطة .
ثانياً  :التوصيات

بناء عمى توصل لو الباحث من استنتاجات ليذا البحث  ،يقترح الباحث بعض التوصيات التي يراىا أنيا من الممكن
ً
أن تعالج كافة المشكالت التي ظيرت في ىذه الدراسة  ،وأىميا :

 .1العمل عمى توفير بيئة عمرانية متميزة لمدينة عنو وايجاد طابع عمراني محمي ضمن إطار التصميم العمراني البيئي
لممدينة وتوفير مناطق مفتوحة لمسكان وتحديد وتقميل الكثافة البنائية وتنويع استعماالت األرض وتوفير وسائل

مواصالت .

 .2العمل عمى تصميم المباني الذكية المعتمدة عمى التكنموجيا الحديثة من أحل راحة ورفاىية ساكنييا بما يتالءم مع
متطمباتيم وذلك باستخدام مواد بناء محمية وابراز طابع المحمي الخاص والحافظ عمى األبنية التراثية واستخدام
أساليب تصميمية ناجحة .
 .3مراعاة الطاقة االستيعابية ورفع كفاءة استخداميا بالشكل األمثل لمموارد بما يالئم النظم البيئية المحمية وتحقيق الحد
األدنى من المخرجات المموثة لمبيئة واعادة تدوير النفايات واستخدام الطاقة المتجددة في المباني والخدمات بأسموب
رشيد يضمن عدم استنزافيا من أجل األجيال القادمة .
 .4دراسة مساحات وأماكن المناطق الخضراء وتوزيعيا بالتزامن مع تصميم الموقع بحيث تضمن االستفادة المثمى لمحد
من التأثيرات المناخية من العواصف الترابية التي تؤثر في التجمعات السكانية .

 .5استخدام وسائل النقل الصديقة لمبيئة ،وفصل حركة السيارات عن حركة المشاة وضرورة تخصيص طرق مستقمة
لمدراجات اليوائية .
 .6استخدام مواد بناء محمية صديقة لمبيئة وتحقيق أقل استيالك لمطاقة .
 .7إيجاد توازن وتكامل لمطاقة مع تخطيط استعماالت األرض .
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 .8عزل شبكات مياه األمطار عن شبكة المياه الثقيمة.
 .9توزيع الخدمات المجتمعية وفقاً لمبدأ اليرم السكاني من خالل التدرج في توزيع الخدمات أي اعتماد التراتب اليرمي
ابتداء من مركز المحمة ومركز الحي ومركز القطاع ثم مركز المدينة من خالل
في تخطيط مراكز الخدمات
ً
استمالك األراضي والمباني ضمن األحياء التي تفتقد ليا من قبل الدوائر كافة.
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