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العوامل المؤثرة في تغير النمط السكني لمدينة كالر
دراسة في عمم االجتماع الحضري

The affective factore on the change of Kalar city residential
type Astud in urban sociology
حسين اسماعيل عمي
جامعة طرميان – كمية التربية  /كالر
ممخص البحث
ىدفت ىذه الدراسة الحالية الى الكشف عن مدى التغيرات الحاصمة في
مدينة كالر بشكل عام والنمط السكني بشكل خاص  ،في ضوء التغيرات اليائمة التي
تحصل بشكل مستمر في جميع نواحي الحياة وخاصة في ظل التحول المستمر في
التكنولوجيا وأثارة عمى المجتمع  ،وتناول الدراسة دور العوامل االجتماعية
واالقتصادية والتكنولوجية في تغيير النمط السكني لمدينة كالر  ،وتكونت الدراسة من
فصمين فصل نظري وفصل ميداني والفصل االول تكون من مبحثين والفصل الثاني
من ثالثة مباحث  ،واعتمد الباحث عمى فرضية رئيسة وثالث فرضيات ثانوية  ،وتم
تحقيق صحة الفرضيات الرئيسة الثانوية  ،والعينة التي أستخدميا الباحث تكونت من
()300مبحوث من كال الجنسين وكانت طبقية عشوائية .
المقدمة
يحتل البحث العممي في الوقت الحاضر مكاناً بار اًز في تقدم الشعوب

ونيضتيا من النواحي االجتماعية والساسية والثقافية واالقتصادية ،لذا تعد المدينة
نظام ا نسيجيا من العالقات االجتماعية والثقافية واالدارية المتشابكة مع بعضيا
البعض  ،وتجري عمى ىذه المدينة تغيرات في شتى المجاالت ال سيما تغيير النمط
السكني  ،وىذه التغييرات قد ادت الى انتقال المدينة الى واقع حضري جديد قد
ينسجم مع التطورات الحاصمة في جميع المجاالت .

125

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

تتناول الدراسة دور العوامل االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية عمى
التغييرات التي طرأت عمى النمط السكني لمدينة كالر ،وتتكون الدراسة من فصميين
 ،فصل نظري وفصل ميداني ،فالفصل االول يتكون من مبحثيين  ،المبحث االول
كان تحت عنوان االطار العام لمدراسة  ،والمبحث الثاني دور العوامل االجتماعية
واالقتصادية والتكنولوجية في تغيير النمط السكني لمدينة كالر  ،والفصل الثاني
تكون من ثالثة مباحث  ،المبحث االول تطرق الباحث فيو الى اجراءات الدراسة ،
ومنيجيتيا ،والمبحث الثاني كان تحت عنوان تحميل البيانات والمعمومات  ،والمبحث
الثالث قام الباحث فيو يعرض نتائج الدراسة ومناقشة فرضياتيا ومن ثم التوصيات
والمقترحات  ،والعينة الذي استخدميا الباحث كانت مكونة من (  )300مبحوث من
كال الجنسين  ،واستندت الدراسة عمى فرضية رئيسية وثالث فرضيات فرعية  ،وبعد
اجراء اختبار (كا) (  )1X3تم تحقيق صحة الفرضية الرئيسية والفرضيات الثانوية
الثالث .
الفصل االول
االطار النظري لمدراسة
المبحث االول

مشكمة الدراسة واهميتها
اوالً  -:مشكمة الدراسة

تكمن مشكمة الدراسة في ان مدينة كالر وبحكم تاريخيا قد توسعت وامتد

االستعمال السكني فييا مكوناً انماط ا سكنية مختمفة وىذا بدوره عكس االوضاع
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتقنية لممدينة ،لذا فان العوامل االجتماعية

واالقتصادية والتقنية تمعب دو اًر بار اًز في تغ يير النمط السكني لممدينة  ،وىذا يتطمب
لفت االنتباه الييا من اجل اجراء المشاريع التي تحقق خدمات تؤدي الى رفع

المستوى الثقافي واالجتماعي والصحي لمدينة كالر ،وىذه تعد مشكمة وتخمق نوعاَ

من التناقض اذا لم تخمق نوع التوازن من حيث الخدمات التي البد من وجودىا
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وبشكل عصري وجديد قد يتناسب مع النمط السكني الجديد ،وفي الوقت

نفسه تميز

المظير المورفولوجي لمدينة كالر بشكل جيد ومناسب .
ثانياً  -:اهمية الدراسة

يعد النمط السكني في العصر الحالي من اىم االمور التي تجمب اىتمام

المختصين في مجال
عمم االجتماع الحضري  ،وبحكم انتعاش الوضع االقتصادي في مدينة كالر بشكل
خاص وفي المجتمع العراقي بشكل عام  ،فأن النمط السكني أصبح يتغير يوماَ بعد

يوم وبطراز جديد.

ومن ىنا تظير اىمية ىذه الدراسة كونيا من الدراسات العممية الحديثة التي
تركز عمى العوامل المؤثرة في تغير النمط السكني لمدينة كالر وىي العامل
االجتماعي واالقتصادي والتقني والتي تمعب دو اًر بار اًز في خمق ىذا التغير ليذه
المدينة  ،وكذلك تكمن اىمية الدراسة في التعرف عمى اىمية العوامل واالسباب

والظروف التي تؤدي الى تغير النمط السكني ليذه المدينة .
ثالثاً  -:اهداف الدراسة

تتمثل االىداف في تفسير النتائج التي يجب تحقيقيا في مجال النمط السكني ،
ويمكن اجماليا فيما ياتي -:
- 1تيدف الدراسة الى معرفة العوامل

وتشخيصىا التي تؤدي الى حدوث ىذا

التغير .
- 2تيدف الدراسة الى تحميل العوامل المؤثرة (( العامل االجتماعي واالقتصادي
والتقني)) في خمق ىذا التغير لمدينة كالر من خالل عمم االجتماع الحضري
- 3معرفة مدى وجود عالقة وترابط بين ىذه العوامل بصفتيا عوامل متداخمة
ومتشابكة واحدىا يؤثر عمى االخر لخمق نوعية التغيير .

المبحث الثاني
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تحديد المفاهيم والمصطمحات العممية

يعد تحديد المفاىيم والمصطمحات العممية خطوة اساسية في اعداد الدراسات
العممية  ،ويساىم في تقديم ايضاحات عديدة اذ تساعد عمى فيم المصطمح بصورة
مبسطة  ،ولكل دراسة مفاىيميا ومصطمحاتيا التي تشكل االطار النظري والمرجعي
لمبحث فضالً عن انيا تؤدي دو اًر فعاالً في تنظيم الدراسة  ،وتعد المفاىيم بمثابة
المفاتيح الرئيسة لبناء االفكار والتصورات الخاصة لمدراسة .
 -1الدور The Rode
يسمط الدور االضواء عمى حقوق االفراد وواجباتيم التي تترتب عمى مراكز ومكانات
يشغمونيا في البناء االجتماعي  ،فيي كمفيوم تعد ميمة في مجال عمى االجتماع ،
اذ اشار عالم االجتماع االمريكي (( تالكوت بارسونز)) الى ((ان الدور يمثل نماذج
سموكية متبادلة يكتسبيا الفرد من خالل االحتكاك والتفاعل االجتماعي )) وانيا عادة
اجتماعية موروثة ومقتبسة الشعورياً في مسمك الحياة اليومية والعممية  ،وانيا تعد

وظيفة يقوم بو االنسان في حياتو اليومية النيا تمثل الجانب الديناميكي لسموك الفرد

(معتوق ،1998 ،ص )286والتعريف االجرائي وفقاً لما يتناسب مع ىدف الدراسة

ىو العممية التي تقوم بيا العوامل االجتماعية واالقتصادية والتقنية في تغير االنماط

السكنية ليذه المدينة سواء أكان سمبياً ام ايجابياً .
 -2التغير change

لقد تعددت مفاىيم التغيير ورغم تعددىا فانيا تقترب من حيث المعنى بعضيا
من بعض  ،فضالً عن انو ظاىرة عامة وخاصية اساسية تتميز بيا نشاطات ووقائع
الحياة االجتماعية بل انيا ضرورة اساسية لتقدم المجتمعات البشرية  ،والتغيير منذ

القدم قد جمب انتباه الفيمسوف االغريقي ((ىيراقميدس )) حينما اكد عمى حقيقة مفادىا
((ان االنسان ال يستطيع ان ينزل الى النير الواحد
مرتين فان مياىاً جديدة تأتي حولو)) (الزغبي،1982،ص. )34

وتعني ىذه الصورة الفكرية ان الحياة االجتماعية في تغير دائم ومستمر دون

ان تضع حدوداً ليا وال نياية ليا ايضاً بمعنى التغير يستمر الى ابد الدىر دون

نياية ،ويعرف (( كاليدكموكيون)) التغير((بانو التبديل الذي يجري عمى االداء
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والقواعد الخمقية والتقسيم االدوات والعادات االجتماعية لمشعب او مجموعة او عمى
تكوينيا او كيانيا الحضاري واالجتماعي)).
(كاليدكموكيون ،1986،ص)15
وبعض من رواد عمم االجتماع يشيرون الى ان التغيير يعني التغير في التراث
الحضاري واالجتماعي لممجتمع بكل عناصره المادية والمعنوية
( )Nordsko,1979,p1-9والتعريف االجرائي لمتغير يشير الى كافة اشكال التحول
الجزئية او الكمية الى تط أر عمى البناء االجتماعي والثقافي لمجتمع من المجتمعات
تحدث عبر سمسمة متصمة من العمميات المستمرة عبر الزمن ويكون ليا نتائج بعيدة
المدى عبر مستويات مختمفة لمبناء الحضاري واالجتماعي .
 -3النمط السكني Residential pattern

يمثل السكن المحاولة االولى لالنسان في التكيف مع بيئتو  ،وقد تعرض الى

التطور والتغير خالل مسيرة حياة االنسان  ،وعمى ىذا االساس يعد النمط السكني
الصيغة االولى التي مكن فييا االنسان من ان يكيف نفسو لمبيئة
( ،)Aime,1966,p46ولم ينل مفيوم النمط السكني االىتمام البالغ لدى
المختصين في مجال جغرافية المدن وعمماء االجتماع الحضري والمخططين
الحضريين  ،لذلك يضع المختصون في مجال عمم االجتماع الحضري النمط
السكني ضمن االنماط االجتماعية  ،ويعرفونيا بانيا:
(( انماط يخمقيا الناس الذين تجمعيم رابطة الجماعة وتمثل انماط السكان والعمران
والمؤسسات االجتماعية والتنظيمات )) (موسى،1997،ص )9ويعرفيا المخططون
عمى انيا (( الطريقة المتبعة في تصميم وانشاء الوحدات السكنية ))

(عبد

المسيح،1982،ص )14
والتعريف االجرائي لمنمط السكني ىي مجموعة من الخصائص والصفات
المشتركة لمجموعة من الوحدات السكنية التي تتسم بصفة التميز والتكرار بحيث
تعطييا طابعاً وشخصية تنفرد بيا تميزىا م ن بقية الوحدات السكنية الريفية  ،وتسمى
االنماط السكنية الحضرية وىذه االنماط السكنية الحضرية ىي عرضة لمتغير من

شكل الى شكل اخر بحسب درجة تاثير العوامل الموجودة في المدينة .
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 -4المدينة City

مرت المدن بتاريخ طويل من النمو والتطور منذ نشاتيا ومنيا تطورت من قرى

صغيرة حتى اصبحت مدناً وعواصم ،

اذ قامت فييا مختمف الوظائف ويعود

االىتمام بالمدينة الى بداية القرن السابع عشر من قبل الباحثين في المجاالت
واالختصاصات المختمفة ودفعت بالمختصين في مجال عمم االجتماع الحضري الى

اىتمام بالمدينة وفق منظور اجتماعي وحضري

) ، )Bergel,1955,p 11لذلك

نرى ان المدينة ما ىي ((اال استقرار دائم واسع النطاق يعيش فييا مجتمع مستقر
مكون من سكان متعددي المواىب والميارات والخصائص  ،وغالباً ما يكون ضخم
العدد ويعتمدون عمى حرفة الصناعة والتجارة الشباع حاجاتيم ويزودون المناطق

المحيطة بيم بما يحتاجونو من بضائع وخدمات)) ( ) John,1995,p 40ويشير
الدكتور (( عمي الوردي )) في ىذا الصدد الى ان التمييز بين المدينة والقرية من
حيث عدد السكان غير نافع  ،اذ يرى بان المقياس االجتماعي واالقتصادي ليا ىو
مدى انتشار المين الحضرية بين السكان وكثافتيم وكيفية التعايش مع القيم
االجتماعية والضوابط الرسمية ىو االكثر رجوحاً (الوردي،1965،ص ، )259لذا

فالمدينة ىي المكان الذي تمقي فيو كافة موجات الحياة وتظير فيو فاعميتيا

االجتماعية واالقتصادية والتقنية  ،ففييا تتعدد وجوه االنتاج الحضاري  ،كما تتحول
بداخميا الخبرة والتجارب االنسانية الى رموز حية وانماط لمسموك وقواعد لمنظام .

الفصل الثاني

العوامل المؤثرة في تغيير النمط السكني لمدينة كالر
المبحث االول
نبذة أتريخية وجغرافية عن المدينة
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 -1لمحة أتريخية عن مدينة كالر

االثار التاريخية لمدينة كالر وما حوليا تشيد عمى ان ىذه المدينة منذ القدم

معمورة وكان يعيش فييا السكان  ،ومن اىم االثار المتبقية حتى وقتنا ىذا ىي قمعة
تريخيا يعود الى العصر الساساني وقبل ان يأتي االسالم الى ىذه
شيراونة  ،اذ أ
المدينة (محمد،2010 ،ص ،)34-33ونشأ ة اي مدينة يحتاج الى ظروف خاصة
بيا من اىميا العامل الجغرافي والتاريخي واالقتصادي والسياسي  ،فالعامل التاريخي
ليذه المدينة يرتبط باسم قرية ((كالر)) لحد االن ىي احد محالت كالر الرئيسة الن
ىذه القرية ىي التي كانت حجر اساس توسع المدينة وما زالت كما ىي  ،وىناك
الكثير من المصادر تشير الى ان قرية كالر في النصف االول من القرن التاسع
عشر تم تعميرىا من قبل عشيرت ((طيذ)) ويوماَ بعد يوم كانت تتوسع ىذه القرية

ويسكنيا الناس خاصة القرى المجاورة والمحيطة بيا (باشا،1993،ص )14ظيرت

اىمية كالر في سنوات (  )1870بعدما استقر فييا باشوات الجاف  ،الن ىذه االسر
ليا امكانيات ونفوذ كبيرة بحكم الجانب العشائري الذي كانوا يمتمكونو عمى منطقة
طرميان وشارزوور (دائرة االستخبارات االمريكية،1979 ،ص )79وبالنسبة السم
كالر ليس ىناك مصدر يوضع من اين جاء ىذا االسم  ،اذ يقول ((جمال بابان))
ىناك عدة وجيات نظر حول تسمية ىذه المدينة كالر جاءت من (كةال-رئ وة )
بمعنى قرية بعيدة  ،الن الطرق الموجودة االن حول كالر وما يحيط بيا لم تكن
موجودة انذك او جاء اسم كالر من ( كة ل –يار )) بمعنى وطن الغزال الن
الغزال تعيش في ىذه المنطقة وىناك راي اخر يقول ان كممة كالر من االساس
جاءت من ( كةالت او قةالت ) وىذه قد تغيرت بمرور الزمن الى كالر او جاءت
من ( كةالوة) الن قبل ان يتم تعميرىا كانت (كةالوة) بمعنى خرابة

(عزيز

،2002،ص.)45
واذا نظرنا الى مدينة كالر من حيث االىتمامات التي تم بيا في كثير من
المجاالت يعود سببيا الى باشوات الجاف الذين كانوا يسكنون المنطقة الن في الدور
تسيس برلمان العراق في (( 1928/5/19محمد بيك فتاح بيك محمد
الثاني من أ
باشا الجاف )) انتخب عضو في البرلمان العراقي وعمى لواء كركوك وبعده كان
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((داود بيك)) عضواً في البرلمان في سنة  1935حتى  1958حتى اندلعت الثورة

في العراق كان عضواً في البرلمان العراقي ،وىم من اىالي المنطقة وىذا ساعد عمى
ان يستطعيوا ان يقدموا الكثير من الخدمات والمساعدة لممنطقة وكانت توجد فييا

خدمات كثيرة اذا ما قورنت بالقرى االخرى عمى سبيل المثال في الثالثي

نيات من

القرن الماضي كان يوجد فييا دائرة الشرطة وفي سنة  1952كانت توجد فييا بدالة
تميفون وفي سنة  1955تم مد خطوط الكيرباء ليا(رحيم ،2001 ،ص. )35
اما االن فان مدينة كالر تخطو طريقيا كي تكون محافظة باسم محافظة
طرميان واصبحت مزدىرة من الناحية العمرانية اذا اصبح ليا طراز عمراني جديد
ومواكب مع متطمبات العصر اذ اصبحت غالبية بيوت المدينة مبنية عمى اساس
ىندسي جديد اذا ما قورنت بالماضي  ،ومن الناحية الثقافية فتوجد في ىذه المدينة
كميتان ومعيد تقني وفي طريقيا الى ان تصبح جامعة طرميان وىذا بدوره ساعد
عمى حركة االقتصاد في المدينة اضافة الى االحتكاك الثقافي بين مدن االقميم
االخرى من خالل قبول الطمبة في ىاتين الكميتين والمعيد ومن الناحية االقتصادية
تعد ىذه المدينة مرك اَز تجارياَ حيوياَ ميماَ بسبب وجود (( حدود بيرويزخان)) ومن

خالل موقعيا الجغرافي الواقع في موقع نقطة وصل ما بين بغداد والسميمانية بفضل

منفذ حدودي (برويزخان)  ،لذا فان ىذه المدينة قد تطورت و مازالت في تطور
كبير عمى جميع المستويات سواء اكان في البناء التحتي او البناء الفوقي اضافة
الى ذلك فانيا مدينة بحكم موقعيا الجغرافي قابمة لمتوسع والتطور وبدون شك كل
توسع قد يجمب معو تطورات في مجاالت عدة .

 -2لمحة جغرافية عن مدينة كالر
العامل الجغرافي يعد من االساسيات الميمة لتوسع وتطور المدينة فمدينة كالر
تقع بين دائرة العرض ((  )) 34، 35، 45 - 34، 38 ،56درجة شماالً وبين خط
الطول (  ) 45 ، 21 ، 18 - 45 ، 16 ، 10درجة شرقاً  ،والمدينة مبنية عمى
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مساحة مسطحة وقابمة لمتوسع اكثر  ،ويبمغ طولو عمى مستوى سطح البحر ما بين

(())255-200م. 2

مدينة كالر تقع في منطقة شبو جبمية القميم كوردستان اذ يقع في جنوب شرق
االقميم  ،ومن الناحية االدارية فو ي قريبة من ثالثة اقضية  ،فمن الجنوب قريبة من
كفري  ،ومن الشرق قريبة من خانقين  ،ومن الشمال قريبة من ده ربندخان حيث
خريطة رقم (  )1توضح ذلك  ،واذا نظرنا الى الموقع الجغرافي ليذه المدينة نرى
بانيا تستطيع التوسع وفي الوقت نفسه ال يمكن ان توجد في ىذه المدينة ازمة سكن
بحكم موقعيا وأرضيا المسطحة ويعرف باسم ((دةشتى كالر)) او ((دةشتى شيروانة
)) واىمية ىذه المدينة من حيث موقعيا كونيا تقع عمى الخط الرئيس لسيارات
(سميمانية – كالر) ((وبعقوبة – بغداد)) وعن طريق كفري ترتبط بكركوك  ،ومن
خالل الخط الثانوي ترتبط بخانقين ايضاً  ،ومن خالل النقطة الحدودية (بيرويزخان)

التي تبعد عن كالر حوالي (  )35كم 2اذ يربط المدينة ((بقصر شيرين)) في ايران ،

وىذا يمعب دو اًر ميماً السيما من الناحية التجارية واالحتكاك التجاري الذي يمعب
دو اًر بار اًز في تطور المدينة في شتى المجاالت (محمد،2010،ص. )49-47
المبحث الثاني
العوامل المؤثرة في تغير النمط السكني

تتمتع المدن بانواعيا واحجاميا المتباينة بخصائص معينة تدفع لمريادة في
مجال تنمية وتوسع المدينة وتغير في انماطيا السكنية

(ابراىيم،2004،ص،)149

وال ينظر الباحث في ىذه الدراسة الى تغيير النمط السكني التي شيدتو ىذه المدينة
بعد  2003عمى وفق اسس او معايير الحتميات المختمفة التي طغت عمى افكار
عمماء ورواد عمم االجتماع الذين كانوا يدرسون اي ظاىرة اجتماعية او تغيير
يصاحب المجتمع يحممونيا في تفسيراتيم وتحميالتيم بارجاعيا الى عامل رئيس واحد
 ،امثال ((دوركايم)) في التصور الجمعي  ،اي ىناك قوى قسرية تسيطر عمى
االنسان واليستطيع تغيرىا مثل المغة والدين والزواج والعادات والتقاليد االجتماعية ،
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(( كارل ماركس في الحتمية االقتصادية (( ،ماكس فيبر)) في الحتمية الدينية و((
وليم اوكبرن)) في الحتمية المادية (الحسن،1988،ص.)101
لذا تتمثل نظرة الباحث لممدينة والتغييرات التي طرات عمييا كمجتمع محمي لو بناء
ووظيفة اليبقى كما ىو بل انو في حالة مستمرة في الحركة والتغير  ،ويرجع ذلك
الى مجموعة من العوامل المختمفة والمتداخمة التي ترتبط بيا ارتباطاً وظيفياً ،وىذه

العوامل ليا اىمية كبيرة ومختمفة في

خارطة ( )1يوضح موقع منطقة كالر
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 -1اليي أ ة العامة لممساحة  ،خارطة العراق األدارية  ،مقياس
،100000:1بغداد .2002،
 - 2اليي أ ة العامة لممساحة ،خرائط المسح الطوبوغرافية،
كةالر.100000:1،2003،
 -3الييأ ة العامة لممساحة ،خرائط المسح الطوبوغرافية ،قمعة شيروانة،
.1984 ،100000:1
المصدر  :نخشان محمد روستم  ،جيمورفولوجية مدينة كالر  ،رسالة

ماجستير قدمت الى كمية العموم االنسانية ،جامعة السميمانية  .2011 /ص2

تأثيراتيا ومتكاممة في تفاعالتيا زمانياً ومكانياً  ،وىذه التطورات والتغيرات التي

تحدث في المدن قد لفتت انظار الباحثين في مجاالت عممية مختمفة كعمم االجتماع

الحضري واالقتصاد والتخطيط  ،واكد بعض من ىذه االختصاصات عمى مجموعة
من العوامل والتي تمعب دو اًر ميماً في اجراء تغيرات في المدن

(قطب،1980،ص )105منيا-:
 -1العوامل االجتماعية

يرى عمماء االنسانيات وفي مقدمتيم عمماء االجتماع والنفس ان االنسان كائن
اجتماعي  ،وقديماً عبر ابن خمدون عن ىذه الحقيقة بقولو (( االنسان مدني الطبع

)) وىذا يعني ان االنسان ال يستطيع العيش بمفرده في عزلة عن اقرانو من بني
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جنسو  ،وانما يتطمب لو الحياة مع ىؤالء  ،واالقران في جماعات قد تصغر او تكبر
طبقاً لمعوامل االجتماعية المختمفة (السيد،1968،ص )39لذلك عندما نتكمم ع لى
مجتمع المدينة فيذا المجتمع يتكون من افراد وجماعات واسر وتوجد فيما بينيم

عالقات اجتماعية وسياسية واقتصادية وىذه العالقات ىي التي تكون الدافع الرئيس
الدامة الحياة فييا وتطويرىا وتوسعيا وتغييرىا ونموىا من شكل الى اخر وليذا
العامل دور كبير في تغير النمط السكني ليذه المدينة  ،ولعل افضل مدخل لتوضيح
الترابط ما بين العوامل االجتماعية وتغيير النمط السكني الحاصل في المدينة كسبب
ونتيجة ىو اليجرة الريفية من القرى المجاورة الى المدينة وبحكم موقعيا الحيوي
(محمد،1970،ص ،)73اضافة الى ان لكل نظام اجتماعي قيمو وممارساتو
االجتماعية وتختمف ىذه القيم والممارسات باختالف درجة التقدم االقتصادي
واالجتماعي والتقني الذي يشيده ىذا النظام  ،وعندما نقول التغيير االجتماعي
واالقتصادي نعني بتغير البناء التحتي والفوقي لمجتمع البحث والذي تظير اثاره
بشكل واضح ومن ىذه العوامل االجتماعية ىي (فميب،1979،ص)63
 -1العادات والتقاليد
تمعب العادات والتقاليد دو اًر ال يستيان بو في تثبيت االنماط السكنية في

المجتمعات التقميدية المحمية المحافظة واالبقاء عمييا واستمرارىا .
 -2االعراف االجتماعية

عندما يتعارف الناس عمى العادات والتقاليد وتصبح مقبولة من قبميم وتصبح

جزءاً من حياتيم اليومية تعرف عندئذ باالعراف االجتماعية وىي امتداد لمعادات

والتقاليد وانيا قوانين واحكام غير مكتوبة .

 -3القيم االجتماعية
ان استمرار قبول االعراف االجتماعية وتجذرىا في المجتمع لما ليا من اىمية
تتحول الى قيم واسعة ثابتة يعتز بيا االفراد ويمتزمون بيا بل وتتحكم في كثير من
االحوال في مجاالت شوؤنيم الحياتية المادية المعنوية
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 -4المعايير االجتماعية

تتحول القيم الى معايير وموازين خاضعة احياناً لممقياس واالرقام والمعادالت

الرياضية والنماذج ويتعذر الخروج عمييا بل تصبح قاعدة تسير وفقيا االنساق
االجتماعية والحضارية لممجتمع .
 -5جماعات الضغط االجتماعية

ان ليذه الجماعات دو اًر ال يقل اىمية وخطورة عن العوامل االربعة السابقة بل

وربما اكثر تاثي اًر في مجال التغيرات السكنية العمرانية والحضارية واالجتماعية ومنيا
أ -الدين  :بما يتضمنو من مفاىيم وسنن وتشريعات وعقائد واحكام والتزامات

وفرائض وطقوس اليمكن الخروج عمييا في المجتمعات التقميدية النامية القميمة
التحضر وحتى في المجتمعات المتحضرة .
ب -العشيرة  :ويمعب النظام العشائري دو اًر صارماً في قبولو سموك االفراد

المنتمين لو ويصعب الخروج عمييا الن ىذه الجماعة (العشيرة) ىي القائد

والفرد عضو فييا من الداخل
ج -الطبقة  - :او الوضع االقتصادي الفئوي القائم عمى االساس اقتصادي معين
كالزراعة مثالً في االرياف

اذ تسود الطبقة (( الفالحية والمزراعين والمالك

وغيرىم)) وىذه الفئة اكثر التصاقاً باالرض وما تجرد بو

التريخ االجتماعي
 -6أ

يتضمن التراث والمصالحة الممتدة عبر الزمن والمترسخة في السموك
االجتماعي اليومي وربما الجارية في عروق المجتمع ككل متماسك
(المصري،1998،ص ،)26-25وكذلك الثقافة الفرعية

اذ ان لكل فئة اجتماعية

طبقية او طائفية او عرقية ثقافتيا الخاصة وىي جزء معترف

بو في ضمن النمط

الكمي وىذه الثقافة الفرعية التي يحمميا الجيل الجديد قد يط أر عمييا بعض التغيرات
وىذه التغيرات ىي التي قد تدفع الى تغير النمط السكني والعمراني لممدينة ،اضافة
الى مايقوم بو افراد المجتمع المحمي من ادوار متداخمة متضامنة وما يتبعيا من
مكانة اجتماعية يتمتعون بيا ويدخمون بردائيا وينعمون بظميا
(النوري،1979،ص.)45
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 -7الهوية االجتماعية

لكل مجتمع ىويتو الخاصة بما ليا من بنية ومعنى وشخصية قائمة بذاتيا ىذه

اليوية من شأنيا تعزيز الذات االجتماعية وتطويرىا وجعميا قادرة عمى مواجية او
التكيف مع رياح التغيرات الحضارية الصارمة وخاصة تيارات العولمة عمى اختالف
ضروبيا والعولمة قد تمعب دو اًر بار اًز واحداث التغيرات في شتى المجاالت .
 -8النظم االجتماعية

لكل مجتمع اسس وتنظيمات تعمل عمى احكاميا وادواتيا وتطورىا وديمومتيا
فيناك النظم القروية المغمقة عمى نفسيا والنظم القروية المتفتحة عمى االخرين وما
يسود بينيما من صراع ينعكس عمى االنماط ،والنظم االجتماعية تمثل ذلك الجياز
الذي يحفظ استمرار البناء الحضاري واالجتماعي عبر المراحل الزمنية المختمفة،
لذلك تعد النظم بؤرة االىتمام في البناء االجتماعي  ،اذ تمثل احجار البناء االساسية
في صرح المجتمع االنساني بشكل عام (قمر،2008،ص. )19
تخضع استعماالت االرض الحضرية في المراكز الحضرية الى قوى اجتماعية
تثيرىا تبعاً لمقدار ارتباطيا بالعوامل االقتصادية كارتفاع المستوى
تختمف في درجة أ
المعاشي لمسكان وقدرتيم الشرائية والقابمية العالية عمى دفع االيجار العالي  ،وكذلك

دور التخطيط الحضري في توزيع القائم الستعماالت االرض داخل المدينة وتأثيرىا
عمى تغير النمط السكني لممدينة (الجنابي،1998،ص ،)37والجدير بالذكر ىو ان
العمميات االجتماعية المؤثرة عمى تكوين االستعمال السكني وتوزيعو واالنماط
السكنية التي تمثميا التعمل بصورة منفردة ،واحد عناصر العوامل االجتماعية ىو
((الغزو والتتابع))

)) ((invasion and successionويشير الغزو الى عممية

نفاذ او احالل استعمال جديد او جماعة سكانية جديدة في مكان ما بدالً من

استعمال سابق او جماعة سكانية كانت تشغميا سابقاً  ،وعندما ينتقل االستعمال

الحضري الغازي او الجماعة السكانية الغازية الى مكان االستعمال القديم او مكان

السكان االصميين القدماء تسمى بعممية التتابع وىي تحدث في اعقاب عممية الغزو ،
وسميت بعممية التتابع او التعاقب الن عممية الغزو ال تحدث بشكل مفاجئ وانما
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تكون بشكل تدريجي وعبر مراحل معتمدة في ذلك الظروف التي تييئ الجو وتساعد
عمى عممية االحالل .
وان عمميتي الغزو والتتابع كاحدى العوامل االجتماعية قد تحدث في مركز
المدينة او في المنطقة االنتقالية منيا او في اطرافيا سواء اكانت من خالل
استعماالت االرض الحضرية او من خالل السكان  ،والجدير بالذكر ىو ان المنطقة
المركزية من مدينة كالر ىي اكثر المناطق التي تتعرض ليذه الظاىرة ويعد استعمال
االرض التجارية من اكثر االستعماالت الحضرية القائمة بعممية الغزو في المركز ،
اما الغزو في االطراف الحضرية لممدينة فيعد االستعمال السكني الحضري وتغير
النمط السكني يأتي بالمرتبة االولى والخاص بيا

(الطالباني،1998،ص،)96-95

ومن العوامل االخرى التي ساعدت عمى تغيير النمط السكني لمدينة كالر ىو
تحركات السكان الناتجة عند تطور طرق النقل ووسائمو وشق شوراع جديدة  ،وارتفاع
المستوى المعاشي لمفرد  ،فضال عن االجراءات الحكومية فان فتح الشوراع (( شارع
شةىيدان  ،وشارع ئاوارةكان  ،وشارع سةد مالةكة والشارع الذين يربط شييدان وكالر
القديمة ومنطقة رابةرين معاً)) اضافة الى فتح شوراع فرعية كميا ىذا كان لو دور

ميم في احالل استعماالت االرض الحضرية وتغير النمط السكني من شكميا القديم

الى الجديد .
 -2العوامل االقتصادية
تعد العوامل االقتصادية احد اىم العوامل المؤثرة في استثمار االرض الحضرية
بشكل عام
وتغيير االنماط السكنية بشكل خاص  ،اضافة الى انيا تعد احدى الركائز
االجتماعية الميمة وتحتوي عمى جميع االنشطة االقتصادية وقطاعاتيا  ،والتي
تتضمن بأن وظائفيا ذات مفعول ديناميكي يمعب دو اًر ميماً في تغيير النمط السكني

لممدينة (  )jala,1977,p41ويؤكد عمماء االقتصاد ان النمو االقتصادي يؤدي الى
التنمية الحضرية والتنمية الحضرية والتحضر بحركة وانتقال السوق من حالة الى
اخرى متطورة وىذا بدوره يؤثر عمى طبيعة الحياة االجتماعية واالقتصادية لمسكان
وتنعكس ابعاده عمى الجانب االداري والتجاري والخدمي لممدينة ومن دون شك فان
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كل ىذا يؤدي الى تغير النمط السكني لمعائمة من شكميا القديم الى الحديث
(عمي،2006،ص ،)49ومن اىم العوامل االقتصادية المؤثرة في تغيير النمط
السكني لمدينة كالر ىي:
 -1قيمة االرض

ان قيمة االرض الحضرية تعد من العوامل االقتصادية الميمة في تغيير النمط

ابتداء من مركز المدينة نحو
السكني لمنطقة الدراسة  ،ويعزى ذلك الى تباين قيميا
ً
االطراف ومن الشوراع الرئيسة نحو الشوارع الثانوية ومنيا نحو المناطق السكنية ،
فان ارتفاع قيمة االرض في مدينة كالر دفع بالسكان الى تغيير النمط السكني
لممدينة وبنائيا بشكل حديث قد يواكب متطمبات العصر  ،فضال عن توفير الخدمات
سواء اكانت في البناء التحتي لممدينة او الفوقي مما ترك اثا اًر ايجابية ميمة في

تحفيز وتطوير المنازل وبنائيا من جديد .
 -2ارتفاع المستوى المعاشي لمفرد

ابتداء من
ان ليذا العامل االثر الواضح في تغير النمط السكني لمدينة كالر
ً
منتصف التسعينات من القرن الماضي بشكل عام وسنة (  )2003بشكل خاص فقد
تحسنت ظروف معيشة االسر في منطقة الدراسة بشكل ممحوظ والدليل عمى ذلك
ميميم نحو بناء وحدات سكنية حديثة وبمواصفات قد تتفق مع مستوى دخميم او
اجراء اضافات وترميمات عمييا ادى الى تحسين شروط الوحدات السكنية ونوعيتيا
مما ساىمت في ظيور نمط الرفاىية السكنية في منطقة الدراسة ال سيما النمط
السكني الراقي والجيد النوعية والمتوسط النوعية ذات الفضاءات الخضراء في منطقة
الدراسة  ،وان المستوى المعاشي لغالبية االفراد يعتمد بالدرجة الرئيسة عمى مستويات
الدخل القومي لمدولة  ،اضافة الى اعتمادىم عمى التجارة واالعمال الحرة اضافة الى
الظروف االمنية المستقرة في المنطقة قد تعد عامالَ ميماَ في تغيير سكن المدينة .
 -3العوامل التقنية

تعد المراكز الحضرية اكثر المناطق تاثي اًر بالتطور التقني  ،اذ يظير اثره في

كل مرافق المدينة سواء اكان في الفن المعماري او في انظمة النقل والحركة داخميا

وانظمة الشوراع واساليب مراقبتيا ،وفي طريقة اداء العممية االنتاجية وغيرىا  ،وىذه
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التطورات اثرت في الطبيعة البشرية ومقدار الربط الذي يشدىا بمواقع معينة في
المدينة  ،فمم تبق المناطق المركزية المكتظة من المناطق المرغوبة لمسكن  ،بحيث
اخذ الناس يغيرون نمطيم السكني البعيد عن المركز والسبب في ذلك حيث سيمت
اساليب التقنية المدنية كل شيء (الجنابي،1987،ص ،)140اذ اصبحت التكنولوجية
التي تتزعميا العولمة من اىم الظواىر االجتماعية الذي تبمورت مع نيايات القرن
الحالي مثمما تبمورت القومية فميا تأثير كبير ومباشر عمى الفرد وال سيما سكان
المدن  ،وذلك بحكم ادواتو ووسائمو وعناصره

(جواد،1999،ص ،)45فللتكنولوجيا

دور ميم في عممية تطوير المجتمع مادياً ومعنوياً  ،وقد اثرت الثورة التكنولوجية

تاثي اًر بالغاً وعميقاً في عدد من القطاعات المتقدمة والسيما الجوانب االقتصادية

واالجتماعية  ،اضافية الى انيا قد فاقت تأثيراتيا عمى طبيعة الحياة االجتماعية منيا

(عبد الممك،1985 ،ص )71فالتكنولوجيا قد جمبت معيا اختراعات جديدة قائمة عمى
ابتكار االنسان واليدف منيا اشباع حاجاتو فاختراع اية وسيمة من وسائل االشباع
الجديد واكتشافيا لو اثره الكبير في التغيير في جميع مجاالت الحياة  ،وقد ادى ىذا
التقدم التكنولوجي الى ىجرة بعض الظواىر االجتماعية وانتقاليا من مجتمع الى اخر
عمى اثر تقدم وسائل االعالم المسموعة والمقرؤة والمرئية ومنيا ما يتعمق بالمغات او
النظم السياسية او االقتصادية او االجتماعية او العمرانية او الفكرية المختمفة فكان
ذلك لو اثره في كثير من التغييرات في المجتمات االنسانية
(الجوىري،1984،ص ، )113ومدينة كالر قد تاثرت بيذه التطورات التقنية وادت
الى تغيير كثير من سموكيات حياة افرادىا وذلك من خالل العولمة واذرعيا المتطورة
وكان تغير النمط السكني واحداَ من تمك التغيرات  ،وذلك فضالً عن تطور االت

البناء والمساىمة في انشاء مشاريع بوقت قميل وثمن مناسب  ،ىذا فضال عن التغيير
الحاصل في الجانب الفكري السكان المدينة بأن البد ان يواكبوا متطمبات روح

العصر 0
الفصل الثالث
الدراسة الميدانية
المبحث االول
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اجراءات الدراسة الميدانية

ان تحديد مجاالت البحث من الخطوات المنيجية التي ال يمكن اغفاليا

في البحوث االجتماعية اذ يمكن التعرف من خالليا عمى جوانب رئيسة من ىذه
والمجاالت ىي -:
 -1المجال المكاني
لكي يتمكن الباحث من النجاح في ميمتو  ،البد ان يكون عمى دراية كافية
لمجتمع البحث الذي تم تحديد هباقميم كوردستان العراق وىي مدينة كالر  ،الن ىذه
المدينة تمر بمرحمة حضارية واجتماعية تتطمب الوقوف عندىا وخاصة انيا شيدت
تغيرات كثيرة وفي شتى المجاالت بشكل عام و تغير النمط السكني بشكل خاص .
 -2المجال البشري

يقصد بو االفراد الذين ستجرى عمييم الدراسة ويأخذ منيم الباحث المعمومات ،

وىم (( ))300باحث  ،ونوع العينة طبقية عشوائية كي يشمل جميع شرائح المجتمع
.

 -3المجال الزمني

يشمل المدة الزمنية التي تم فييا توزيع االستمارة االستبيانية واجراء المقابالت

مع وحدات عينة البحث وتفريغ المعمومات وقد حدد الفترة من

- 2011/6-1

. 2011/9/10
ثانياً  -:فرضيات الدراسة

تعد الفرضية االساس في البحث العممي

(محمد،1982،ص )57ويتطمب

تحديد مسار كل دراسة االستعانة ببعض الفرضيات العممية التي تعد من من اىم
مقومات البحث من جانب ،وتساعد الباحث من جانب اخر في الكشف عن العالقة
بين الظواىر والمتغيرات قيد الدراسة وتوجيو الى الحقائق والمعمومات التي يريد
جمعيا من الميدان والت أكد من صحتيا ومدى تطابقيا مع الواقع االجتماعي
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واالقتصادي والتقني لمجتمع الدراسة (عودة،2000،ص ،)206وتعرف الفرضية ((
انيا تضمين او استنتاج يصوغيا ويتبناىا الباحث مؤقتاً لشرح بعض ما يالحظة من
الحقائق والظواىر لتكون مرشداً في البحث والدراسة الميدانية التي يقوم بيا))

(بدري،1973،ص )88ولمعرفة العالقة ما بين المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
والتقنية لتغيير النمط السكني لمدينة كالر تم طرح مجموعة من الفرضيات وىي-:
الفرضية الرئيسة :
 -1ىناك عالقة ارتباطية بين تغيير النمط السكني وبعض العوامل االخرى
الفرضيات الثانوية
 .1ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين العوامل االجتماعية وتغيير النمط
السكني لممدينة
 .2ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين العوامل االقتصادية وتغيير النمط
السكني لممدينة
 .3ىناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين العوامل التقنية وتغيير النمط السكني
لممدينة.
ثالثاً  -:المناىج المستخدمة في الدراسة واساليب جمع البيانات

يعرف المنيج بانو الطريقة الى تؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العموم

بواسطة جممة من القواعد العامة المنيجية عمى سير العمميات العقمية لموصول الى
نتيجة معمومة(  )Mitche,1973,p34-35وتتسم المنيجية العممية بالجيود التي
يثبتيا الواقع وذلك من خالل استخدام مصطمحات دقيقة تقوم بتغير الواقع وتحميميا
وبعدىا استخالص القوانين والقواعد وضع االنماط

(االسود،1986،ص، )52ومن

ىذه المناىج المستخدمة في الدراسة ،ىي-:
 -1المنيج التاريخي The Historical method
المنيج التاريخي ىو منيج يصف ما مضى من واقع واحداث يسجمو ،وال
يقف مجرد الوصف وانما يدرس ىذه الوقائع وتمك االحداث ويحمميا ويفسرىا عمى
اسس عممية  ،بقصد التوصل الى حقائق وتعميمات تساعد عمى فيم الماضي
والحاضر والتنبوء بالمستقبل (عبد الحميم،2000 ،ص ،) 43ونظ اًر لكون الظواىر
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االجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بواقع المجتمع في الماضي فالبد اذن لمباحث

االجتماعي من الرجوع الى الماضي لتعقب الظاىرة منذ نشاتيا ومعرفة عوامل تبدليا

من حال الى حال (الحسن،1982،ص ،)16وتغير النمط السكني في المدينة من
شكميا القديم الى الحديث ،لذا يتطمب استخدام المنيج الت أريخي لمعرفة التغييرات
التي حصمت عمى النمط السكني ىل لعبت االحداث التاريخية واالجتماعية دو اًر في

ىذا التغيير .

 -2المنيج المقارن Compartive method
يعد المنيج المقارن من المناىج التي يفيد منيا الباحث في العموم االجتماعية
لم وازنة الظواىر واالحداث ضمن مجتمع واحد او في مجتمعات مختمفة  ،ويعد ىذا
المنيج من االساليب القديمة التي استخدمت لموصول الى المعرفة المنظمة وكان
ارسطو من الرواد االوائل الذين استخدمو ا اال ان الفعل في توظيف ىذا المنيج يعود
الى عالم االجتماع ((دور كايم))

(سممان،2001،ص ، )19ويقصد بو في عمم

االجتماع طريقة لممقارنة بين مجتمعات مختمفة او بين جماعات متباينة داخل
مجتمع الواحد وبين نظم اجتماعية متعددة لمكشف عن اوجو االختالف والتشابو فيما
بين الظواىر االجتماعية الحاصمة فيياوابرز اسباب ىذا االختالف
(بدوي،1988،ص ،)75وقد تم استخدام المنيج المقارن في ىذه الدراسة لمتعرف
عمى التغيرات الحاصمة في النمط السكني لمنطقة الدراسة ومقارنتيا بالماضي .
 -3المنيج الوصفي التحميمي Analyies Discreption method
ىو طريقة يعتمد عمييا الباحث في الحصول عمى معمومات دقيقة تصور الواقع
االجتماعي وتسيم في تحميمو سوسيولوجياً ،والفكرة االساسية التي يقوم عمييا المنيج
الوصفي لدراسة الظواىر االجتماعية ىي الوصف ثم التحميل عمى وفق طبيعة

المجتمع والواقع االجتماعي والحضاري ليا ،اي غالباً ما يكون ذات طبيعة تفسيرية
يسعى الى استخالص التعميمات حول الظاىرة المدروسة ،وال يقتصر جيد الباحث

عمى وصف ابعاد الظواىر وجوانبيا المختمفة وانما عميو ان يحدد العالقات
المتبادلة بين الظواىر ثم تحميميا تحميالً موضوعيا (محمد،1981،ص)305-300
ويسعى ىذا المنيج الى معرفة الصفات العامة لممجتمع المدروس واالماكن والمواقع
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لبعض الصفات السكانية واالجتماعية و االقتصادية والثقافية

(عمر،1996،ص، )140-139وافاد الباحث من ىذا المنيج في جمع معمومات
عن مجتمع البحث في شتى المجاالت .
رابعاً  -:وسائل جمع البيانات .

 -1المالحظة Observation
وىي وسيمة بحثية اخرى استعان بيا الباحث لمتعرف عمى التغيير الحاصل في
النمط السكني لمدينة كالر  ،اذ اشار رواد عمماء االجتماع الى اىميتيا في البحوث
والدراسات االجتماعية اذ يوصي ابن خمدون الباحثين عمى ضرورة االعتماد عمى
المالحظة بطريقة عممية عند دراسة الظواىر االجتماعية (قنوص،1996،ص-139
.)140
 -2المقابمة Interview
ويقصد بيا الحصول عمى بيانات عن طريق المحادثة التي يقوم بيا القائم
بالمقابمة مع الشخص ال باحث وتعد من اكثر الوسائل لمحصول عمى المعمومات
فالظواىر االجتماعية تحتاج في توضيحيا وبحثيا في كثيرة االحيان الى نوع من
العالقات بين الباحث والمبحوث ويمكن من خالل المقابمة ان يكتشف مدى صدق ما
يسمعو من اجابة المبحوث (الحسن،1988،ص.)192
وقد اعتمد الباحث عمى المقابمة اثناء القيام بملء االستمارة االستبيانية لمتعرف
عمى خصائص عينة البحث من الناحية االجتماعية والثقافية واالقتصادية
 -3االستمارة االستبيانية Question naire
االستبيان ىو سمسمة من االسئمة او المواقف التي تتضمن بعض الموضوعات
االجتماعية والحضرية والتقنية او االقتصادية او التربوية او البيانات الشخصية ،
تنطبق عمى االفراد او المجموعات بيدف الحصول عمى بيانات خاصة بيا ليم او
ببعض المشكالت التي تواجييم

(عبد الحميم،2000 ،ص ، )95ومن خالل ىذه

االستمارة االستبيانية يمكن الحصول عمى البيانات من وحدات عينة البحث ومن
كثير من االشياء  ،واستمارة ىذه الدراسة تتكون من (  )4محاور
خالليا ندرك ا

145

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

المحور االول ىو المعمومات االولية  ،والمحور الثاني ىو محور المعمومات
االجتماعية والمحور الثالث ىو محور المعمومات االقتصادية  ،والمحور الرابع ىو
محور المعمومات التقنية ومجموع االسئمة تتكون من ((  ))25سؤاالً .
أ -اختبار صدق االستمارة االستبيانية

يقصد بالصدق التحقق من مدى صالحيات اسئمة االستبان
صدق االستمارة ثم عرضو عمى (  )7خبراء

(*)

ة  ،والجل اختبار

ومن اختصاص في عمم االجتماع

والجغرافيا لمتأكد من صالحيات االسئمة  ،وبعد جمع االستمارة من الخبراء تم التحقق
من صدق االستمارة لمعرفة قدرتيا عمى قياس موضوع الدراسة واالجراءات العممية
التي اعتمد عمييا الباحث ،وبعدىا قام الباحث بتصحيح الفقرات واالخذ بمالحظات
الخبراء ووجيات نظرىم حتى اصبحت االستمارة االستبيانية في صورتيا النيائية،
انظر ممحق رقم (  )1وكانت درجة الصدق(  )86/66وىذا يدل عمى ان االستمارة
المطبقة في دراستنا تتصف بالصدق العالي ،كما ىو واضح في جدول( )1
جدول ( )1يوضح نسبة صالحيات االسئمة بحسب اراء الخبراء
ت
1

2

الخبراء

أ.د حسين زركوش
أ.م .د .حسن
عجيل

* الخبراء هم كل من
 -1أ.د حسين زركوش
 -2أ.م .د .حسن عجيل
 -3أ .م .د .عزالدين محمد درويش
 -4م .د .نجاة محمد فرج
 -5م .د .جوان بختيار
 -6م .د .امير خداكرم
 -7م .د .ثيمان عبد القادر عظيم

صالحة

27

26

غير

درجة

ارقام االسئمة غير

صالحة

الصدق

الصالحة

93.10

2

89.65

3

جامعة السليمانية
الجغرافيا
علم االجتماع جامعة السليمانية
جامعة السليمانية
الجغرافيا
علم االجتماع جامعة السليمانية
علم االجتماع جامعة السليمانية
علم االجتماع جامعة السليمانية
علم االجتماع جامعة السليمانية
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أ .م .د .عزالدين
محمد درويش

4

م .د .نجاة محمد
فرج

5

6

7

م .د .جوان بختيار

م .د .امير خداكرم
م .د .ثيمان عبد
القادر عظيم
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24

22

27

26

96.55

1

82.75

5

75.86

7

93.10

2

89.65

3

29
، 26 ،19 ،21 ،11
29
،21 ،18 ،16 ،11
29 ، 26 ،19
21 ، 19

26 ،18 ،16 ، 11

 مجموع االسئمة لكل استمارة = (  )29عدد الخبراء ()7اذن ( )203( = )7( X )29المجموع الكمي لالسئمة
 عدد االسئمة الصالحة = ()180 عدد االسئمة غير الصالحة = ()230اذن النسبة المئوية لصدق االداة =
180

88.66 = 100 X

203
ب -اختبار الثبات

يقصد بثبات االستمارة االستبيانية مدى درجة االتساق بين البيانات الى تجمع عن

طريق اعادة المقا ييس نفسىا عمى االفراد ا نفسىم وتحت الظروف نفسىا او تحت ظروف
متشابية الى الحد ما ( ، )L.R Gay,1990,p141فبعد تصميم االستمارة االستبيانية

بشكل نيائي قمنا باختبار ثبات االستمارة والذي يتطمب القيام يمقابمتين مع مجموعة واحدة

من اجل التأكد من درجة ثبات االستمارة قام الباحث بتوزيع االستمارة عمى عينة في
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مجتمع البحث بمغ عددىا ( )8افراد منيم ( )4ذكور و( )4اناث وبعد ان تم الحصول عمى
اجاباتيم قام الباحث باستخراج درجات االختبار االولى وبعد مضي (

) 15يوماً عمى

االختبار االول اعادة الباحث تطبيق االختبار عمى العينة وتم الحصول عمى درجة ثانية

من اجاباتيم عمى اسئمة االستبانة لالختبار الثاني فاصبحت لدى الباحث مجموعتان من
البيانات لالختبار االول والثاني  ،وباستخدام معامل االرتباط ( بيرسون) كانت النتيجة

( )%89ثم عولجت ىذه الدرجة بمعادلة (سبيرمان) فكانت درجة الثبات (  ) 0.94وبذلك
اصبحت اداة البحث جاىزة لمتطبيق .
خامساً  - :المقايس االحصائية

= الجزء 100 X

 -1النسبة المئوية

المجموع
 -2معامل االرتباط سبيرمان
(العمر،1990 ،ص)59

س= 2ر
ر1 +
 -3الوسط الحسابي

س = مج ( س  Xت )

(داود،1990،ص)148

ن
 -4االنحراف المعياري
ع= 2

] مج (س  2ز ك)  ( -مج (س.ك)

1

2

[

،ص)160
مج ك
 -4االختبار االحصائي كأ
2X 2

3X 3

(الحسن،1988 ،ص)76

استخدم ىذا القانون في اختبار مصداقية الفرضيات
 -5معامل االرتباط بيرسون
ر=

ن ( ع س (مج س ص ) – ( مج س مج ص) )

148
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2

– (مج ص

)

[ ] ن مج ص

2

– (مج س

[ )2

(امين،2001،ص)149

سادساً  -:تحديد حجم العينة ونوعيا

العينة ىي ذلك الجزء من السكان الذي يتم اختبارىم بالطريقة العشوائية او الطريقة

المحددة التي تستخرج منيا المعمومات واالستنتاجات الممثمة لمسكان

(دنكن،1988،ص،)257

ومن البدييي ان الباحث ال يستطيع دراسة مجموعة سكانية عمى نحو شامل  ،وىذا بطبيعة

الحال يستغرق وقتاً طويالً وكمفة باىضة عدا كونو ام اًر مستحيالً (غيفميون،1986،ص ،)27لذا
اختار الباحث عينة طبقية عشوائية كون المجتمع شبو متجانس والمتكونة من (  )300مبحوث

تشمل كل طبقات وشرائح واحياء المدينة .

المبحث الثاني

عرض وتحميل البيانات
اوالً  -:محور المعمومات االساسية

جدول ( )3يوضح توزيع الذكور واالناث في العينة
العدد

النسبة

الجنس
ذكر

200

% 66.7

انثى

100

% 33.3

المجموع

300

% 100

المئوية

يتبين من جدول (  )3بان عدد الذكور كان (  )200مبحوثاً ونسبة (  ، )%66.7في

حين كان عدد االناث (  )100مبحوثة ونسبة (  ) 33.3ويعود زيادة نسبة الذكور عمى االناث
لمواقع االجتماعي والثقافي الموجود في المدينة

جدول ( )4يوضح الفئات العمرية لوحدات العينة
الفئة العمرية

العدد

النسبة المئوية
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24-20

72

%24

29-25

62

% 20.60

34-30

46

% 15.4

39-35

58

% 19.4

44-40

36

%12

 -45فاكثر

26

% 8.6

المجموع

300

%100

يتضح من جدول ( )4ان العينة توزعت عمى ( )6فئات عمرية تبدأ الفئة ()24-20

وتنتيي بالفئة (  45فما فوق ) وقد اتضح بان الفئة العمرية (  )24 - 20سنة تقع في المرتبة
االولى وكانت اعمى نسبة بين المبحوثين ونسبة (

 ، )%24وجاءت في المرتبة الثانية الفئة

( )29-25وبنسبة (  )%20.6من مجمل العينة المذكورة  ،اما في المرتبة الثالثة فجأت الفئة

العمرية (  )39-35سنة وبنسبة (  ،)%19.4والمرتبة الرابعة كانت ضمن الفئة العمرية ( -30

 )34سنة وبنسبة (  )%15.4وكانت المرتبة الخامسة

لمفئة العمرية (  )44-40سنة وبنسبة

( ،)%12واالخير اي فئة  45سنة فاكثر فكانت بنسبة (  ، ) %8.6ولقد بمغ قيمة الوسط الحسمبي
لعينة البحث (  ) 32.03سنة وبانحراف معياري قدره (  )17.08سنة

جدول ( )5يوضح الحالة الزوجية لوحدات العينة

العدد

النسبة

الحالة

اعزب

93

%31

متزوج

129

%43

مطمق

57

%19

االرمل

21

%7

المجموع

300

%100

الزوجية

المئوية

يتضح من جدول ( )5بان ( )%43من حجم العينة ىم من المتزوجين  ،و( )%31ىم
من العزاب  )%19( ،ىم مطمقون  ،و( )%7ىم ارامل
جدول ( )6يوضح عدد افراد االسرة لوحدات العينة

عدد افراد

العدد

النسبة المئوية
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واالسرة
5-3

183

%61

8-6

79

% 26.3

11-9

27

%9

 -12فاكثر

11

% 3.7

المجموع

300

%100

جدول (  )6يوضح ان (  ) 183مبحوث من واقع (  )300مبحوث وبنسبة

فرد  ،في حين (  )79مبحوثاَ وبنسبة
( )%61كانت عدد افراد العائمة ما بين (  ) 5-3ا ا
فرد  ،و(  )27مبحوثاَ وبنسبة (  )%9كا يتراوح
( )% 26.3كان عدد افرادىم (  )8-6ا ا
عددىم بين (  )11-9فرداً  ،و(  )11مبحوثاً وبنسبة (  )% 3.7كان يتراوح عددىم من

( )11فاكثر  ،وىذا التباين ما بين عدد افراد واالسر يوضح بان العينة شممت جميع

طبقات وشرائح المجتمع  ،وقد بمغت قيمة الوسط الحسابي لعدد افراد واسر عينة البحث

( )5.66فرداً وبانحراف معياري قدره (. )0.92

جدول ( )7يوضح الخمفية االجتماعية لوحدات العينة
الخمفية

العدد

االجتماعية

النسبة
المئوية

ريف

101

% 33.6

حضر

199

% 66.4

المجموع

300

%100

يتضح من جدول (  )7ان (  )199مبحوثاَ من واقع (  )300مبحوث وبنسبة ( )% 66.4

ىم من اصول حضرية في حين (  )101مبحوثاَ من واقع (  )300مبحوث وبنسبة ( 37.6

 )%ىم ذو اصول ريفية .

جدول ( )8يوضح المستوى التعميمي لوحدات العينة
المستوى

العدد

النسبة

امي

53

% 17.6

التعميمي

المئوية
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يق أر ويكتب

51

%17

ابتدائية

43

% 14.4

متوسطة

30

% 10

اعدادية

70

% 23.3

بكالوريوس

39

%13

شيادات عميا

14

% 4.7

المجموع

300

%100

يتضح من اجابات المبحوثين ان (  )% 23.3لدييم شيادة اعدادية )%17.6 ( ،
من افراد العينة ىم من االميين  ،و(  ) %17ىم يعرفون القراءة والكتابة  )%14,4 ( ،ىم

خريجوا االبتدائية  ،و(  )%13ىم من حممة شيادة البكالوريوس  ،و(  )%10ىم خريجو

المتوسطة  ،و( )%4.7ىم من حممو الشيادات العميا
ثانياً  -:تحميل المحور االجتماعي

جدول (  )9يوضح دور العادات والتقاليد في تغيير النمط السكني

ىل العادات والتقاليد

النسبة

العدد

المئوية

تمعب دو اًر في االنماط
السكنية

نعم

179

% 59.7

لحد ما

83

% 27.7

ال

38

% 12.6

300

% 100

المجموع
كا = 103.74
الجدولية = 5.99

يتضح من جدول (  )9بان العادات والتقاليد ليا دور بارز في تغيير النمط السكني

لمدينة كالر  ،اذ اشار (  )% 59.7بكممة (نعم )  ،و(

 )%27.7بكممة (لحدما) ،

و( )%12.6من افراد العينة اشاروا الى ان العادات والتقاليد ،ال تمعب دو اًر في تغيير
النمط السكني لممدينة  ،وبعد اجراء اختبار (كأ) (

 )1 X 3بدرجة الحرية (  )2الختبار

اىمية الفرق المعنوي بنسبة الذي اجابوا (بنعم  ،لحدما  ،ال ) وجدنا فرقاً معنوياً ذا داللة
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احصائية  ،الن القيمة المحسوبة (  )101.74اكثر من القيمة الجدولية (  ) 5.99وعمى

مستوى ثقة ( )% 95لذا تقبل فرضية البحث الفرضية ونرفض الفرضية الصفرية .

جدول (  ) 10يوضح الى اي مدى االستثمار السكني تمعب فييا العوامل االجتماعية دو اًر
بار از

ىل زيادة االستثمار السكني لمدينة كالر تعود الى دور العدد النسبة المئوية
العوامل االجتماعية
نعم

213

% 71

الى حد ما

59

% 19.6

ال

28

% 9.4

300

% 100

المجموع

يظير من جدول (  )10ان (  ) 213مبحوث من واقع (

 )300وبنسبة

( )%71اكدوا بكممة (نعم) بان زيادة االستثمار السكني لمدينة كالر تعود الى
العوامل االجتماعية  ،في حين ( ،
(19و )%66اجابوا ( الى حد ما )  ،و(

 )59مبحوثاً من واقع (

( )%9.4يؤكدون عكس ذلك بكممة (ال) .

 )300وبنسبة

 )28مبحوثاً من واقع (  )300وبنسبة

جدول (  )11يوضح دخول قيم اجتماعية جديدة بحكم التغيرات الحاصمة كان ليا
دور في تغيير النمط السكني
ىل كان لدخول لعادات والتقاليد

العدد

جديد لمجتمع المدينة دور في

النسبة
المئوية

تغيير النمط السكني
62.4

نعم

187

لحد ما

81

% 27

ال

32

10,66

%

%
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% 100 306

المجموع

يتضح من جدول (  )11ان (  )187مبحوث من مجموع (  )300مبحوث
وبنسبة (  )62.4اجابوا (بنعم) عمى ان دخول العادات والتقاليد الجديدة لممجتمع

المدينة لو دور كبير في تغيير النمط السكني  ،و( )81مبحوثاً من مجموع ( )300مبحوث بنسبة

( )%27اكدوا بان ( لحد ما) لو دور  ،و(
( )% 10.66اجابوا بـ (ال)

 )32مبحوثاً من واقع (  )300مبحوث وبنسبة

جدول (  )12يوضح مدى تاثير المؤسسات االجتماعية في خمق ذىنية حضرية لمتغير السكني
لممدينة
ىل كان لمتغييرات التي حصمت في جانب النظم

والمؤسسات االجتماعية دور لخمق ذىنية حضرية

العدد

النسبة

المئوية

لمتغير السكني
49.7

نعم

149

لحد ما

133

ال

18

%6

300

% 100

%
44.3
%
المجموع

تظير من معطيات الجدول (  )12ان (  )149مبحوث من مجموع (  ، )300وبنسبة

( )%49.7اشاروا الى ان التغييرات التي حصمت في جانب النظم والمؤسسات االجتماعية ليا
دور في خمق ذىنية حضرية لمتغيير السكني  ،في حين (

 )133مبحوث من مجموع ( )300

وبنسبة ( )%44.3اكدوا (الى حد ما)  ،و(  )18مبحوثاَ من واقع ( )300وبنسبة ( )%6اجابوا بـ

(ال)

جدول ( )13يوضح دور التقميد والمحاكاة كدافع لمتغير النمط السكني
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العدد

النسبة المئوية

ىل تمعب ظاىرة التقميد والمحاكاة دو اًر ترشيد وتغيير النمط
نعم

221

%73.7

لحد ما

50

% 16.66

ال

29

% 8.7

303

% 100

السكني

المجموع

يظير من بيانات جدول (  )13ان التقميد والمحاكاة كدافع لمتغيير السكني تمعب
دو اًر بار اًز حيث اشار الى ذلك (

 )221مبحوث من مجموع (

 )300وبنسبة

( ) %73.7و(  )50مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%16.66اشاروا الى حد
ما ،و( )29مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة ( )% 8.7اجابوا بـ (ال)
ثالثاً  - :تحميل المحور االقتصادي والسكني

جدول ( )14يوضح ممكية الدار
العدد

النسبة

نوع الممك
ممك

247

%82.4

ايجار

53

%17.6

300

%100

المجموع

المئوية

يتضح من جدول (  )14ان (  )247مبحوث من مجموع (

 )300وبنسبة

( )%82.4اكدوا بان السكن الذي يسكنون فيو ىو ممك ،و(  )53مبحوثاً من مجموع
( )300وبنسبة ( )17.6ىم من سكنة االيجار 0

جدول ( )15يوضح مينة المبحوثين
العدد

النسبة

المينة
موظف

113

% 37.6

متقاعد

27

%9

تاجر

13

% 4.4

المئوية
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كاسب

147

%49

المجموع

300

%100

نستنتج من بيانات جدول (  )15ان (  ) 113مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة
( )%37.6ىم موظفين ،و(  ) 147مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة (  )%49ىم من

الكسبة  ،و(  )27مبحوثاَ من مجموع (  )300وبنسبة (  )%9ىم متقاعدون  ،و( )13

مبحوثاً من مجموع ( )300وبنسبة ( )4.4ىم من التجار .

جدول ( )16يوضح الدخل الشيري الفراد العينة
الدخل الشيري

العدد

النسبة

-150000

29

% 9.6

المئوية

300000
-300000

69

%236

-450000

73

% 24.4

450000
600000

-600000

76

% 25.4

-750000

27

%9

 900000فاكثر

36

%12

المجموع

300

%100

750000
900000
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تشير معطيات جدول (  )16ان الفئة (  )750000-600000تأتي بالمرتبة
االولى اذ يمثل بنسبة (

 )%25.4من المجموع الكمي ،وتأتي (

 )600000بالمرتبة الثانية بنسبة (

-450000

 ،)%24.4وتأتي ( )450000-300000

بالمرتبة الثالثة و بنسبة (  ،)%23وتأتي (  900000فاكثر) بالمرتبة الرابعة ونسبة
( ، )%12ومن ثم يميو (  )300000-150000بالمرتبة الخامسة وبنسبة ( )%9.6
وتاتي (  )900000 -750000بالمرتبة االخيرة وبنسبة (  )%9وىذا يدل عمى ان
التحسن المعاشي لممدينة لو دور كبير في زيادة وتغيير النمط السكني 0

جدول ( )17يوضح مساحة السكن الفراد العينة
مساحة

العدد

الدار

المئوية

2

 75م

2

 100م

2

 125م

2

 150م

2

 200م

2

 250م

المجموع

النسبة

23

% 7.6

30

% 10

76

%25.4

59

% 19.6

43

%14.1

43

%13

296

% 100

تؤكد معطيات جدول (  )17ان نسبة (  )%25.4تبمغ مساحة سكنيم ( 125

م ، ) 2وبنسبة (  )%19.6قد بمغت مساحة سكنيم (  150م  ، ) 2ونسبة ( )%14.4
بمغت مساحة دارىم (  200م ،) 2وبنسبة (  )%13كانت مساحة سكنيم (  0250م

2

)  ،و(  )%11.4كانت مساحة دارىم يبمغ (  300م ) 2وبنسبة (  ) %10كان مساحة
سكنيم (  100م

2

) و(  )%7.6مساحة دارىم (  75م  ، ) 2ىذا يدل عمى ان تغيير
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النمط السكني لمدينة كالر شممت كافة المساحات والسبب في ذلك ان الحكومة قد

تعطي العقار لمساحة ( 75م ) 2فما فوق .

جدول (  )18يوضح عدد الطوابق لوحدات السكن الفراد العينة
العدد

النسبة

عدد الطوابق
طابق واحد

73

% 24.3

طابقين

153

%51

اكثر من

74

% 24.7

السكن

المئوية

طابقين
المجموع

300

% 100

يظير من بيانات جدول (  )18ان (  73مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة(

 )%24.3عدد طوابق واحداتيم السكنية طابق واحد  ،في حين اشار (

)153

مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة (  )%51بانيم يممكون دا اَر ذا طابقين  ،و( )74
مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة ( )%24.7يممكون دا اَر اكثر من طابقين

جدول (  )19يوضح قيمة االرض ودورىا في تغير النمط السكني

ىل كان لقيمة االرض

العدد

الحضرية دو اًر في تغير

النسبة
المئوية

النمط السكني

نعم

123

%41

لحد ما

99

%33

78

%26

300

%100

ال
المجموع

تشير معطيات الجدول (  )19ان (  )123مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة
( ) %41يؤكدون بان قيمة االرض الحضرية ليا دور ميم في تغيير الى النمط السكني،

و( )99مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%33اشاروا الى (حدما تمعب) دو اَر
و( )78مبحوثاً من مجموع ( )300وبنسبة ( )%26اكدوا عكس ذلك .
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جدول ( ) 20يوضح دور ارتفاع المستوى المعاشي لمفرد في تغيير النمط السكني
العدد

ىل كان الرتفاع المستوي
المعاشي لمفرد دور في تغير

النسبة
المئوية

النمط السكني
72.6

نعم

218

لحد ما

63

%21

19

%6.4

%
ال

%100 300

المجموع
كأ = 153.74
الجدولية = 5.99

تشير نتائج جدول (  )20ان (  )218مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة
( )72.6يرون ان ارتفاع المستوى المعاشي كان لو دور في تغيير النمط السكني ،
في حين اشار (  )63مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة ( ( )%21الى حد ما) ،

و( ) 19مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%6.4اكدوا بكممة (ال) وبعد اجراء

اختبار (كأ) (  )1 X 3بدرجة الحرية (  )2الختبار اىمية الفرق المعنوي بين الذين
اجابوا بـ( نعم  ،الى حد ما  ،ال) وجدنا فرقاً معنوياً ذا داللة احصائية  ،الن القيمة

المحسوبة (  )153.74اكبر من الجدولية (  )5.99وعمى مستوى ثقة (  )%95لذا
تقبل فرضية البحث وترفض الفرضية الصفرية 0
جدول ( )21يوضح مدى دور تعبيد الطرق وتشييدىا في المدينة لتغيير النمط
السكني
ىل كان لتعبيد الطرق وتشييدىا وشق العدد

النسبة

شوارع جديدة الحياء المدينة دور في

المئوية

تغير النمط السكني
نعم

189

%63

لحد ما

77

%25.6
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34

ال
المجموع

%11.4

%100 300

تشير معطيات جدول (  )21ان (  )189مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة
( )%63اكدوا بان لتعبيد الطرق وشق شوارع جديدة كان ليا دور في تغيير النمط
السكني لممدينة  ،واشار (  )77مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة ( ( )%25.6الى

حدما )  ،و(  )34مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )% 11.4اجابوا بكممة (ال)
اي ليس ىناك عالقة ما بين تعبيد الطرق وتشيدىا وتغيير النمط السكني .

رابعاً  -:تحميل محور المعمومات التكنولوجية 0
جدول ( )22يوضح دور العولمة في تغيير النمط السكني
ىل يعود طراز البناء الحديث في المدينة نسبياً الى

العدد

اسيامات العولمة

النسبة
المئوية

نعم

149

%49.6

لحد ما

63

%21

88

%28.4

300

%100

ال
المجموع

يظير من بيانات جدول (  )22ان (  )149مبحوث من مجموع ( )300
وبنسبة (  )%49.6يرون ان انتشار طراز البناء الحديث يعود الى اسيامات العولمة
 ،بينما (  ) 63مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%21يرون ذلك ( الى حد ما)
 ،لكن (  )88مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%29.4اكدوا انيا  ،ال تمعب
دو اًر واجابوا بكممة (ال) .

جدول ( )23يوضح مدى عالقة االستثمار السكني بالعولمة
ىل انتشار االستثمار

العدد

السكني في مدينة كالر

النسبة
المئوية

مظير من مظاىر العولمة
نعم

%39.6 119
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93

%31

لحد ما

88

%29.4

300

%100

ال
المجموع

تشير معطيات الجدول (  )23ان (  )119مبحوث من مجموع ( )300
وبنسبة (  )%39.6اكدوا بان االستثمار السكني وانتشاره في المدينة الى ىو مظير
من مظاىر العولمة  ،و(  )93مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%31يرون (
لحدما)  ،بينما اكد (  )88مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة ( )%29.4بكممة (ال)

جدول ( )24يوضح مدى عالقة العولمة في توعية االفراد لتقبل المستجدات
ىل جعمت العولمة الفرد اكثر

العدد

مرونة في تقبل المستجدات

النسبة
المئوية

في مجال السكن
نعم

189

%63

لحد ما

61

%20.4

50

%16.6

300

%100

ال
المجموع

يبين جدول (  )24ان (  ) 189مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة ( )%63
يرون ان العولمة قد جعمت من الفرد ان يكون اكثر في تقبل المستجدات في المجال
السكني  ،بينما (  )61مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%20.4يرون ذلك الى

(حدما) لكن (  )50مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%16.6اكدوا عكس ذلك
واجابوا بكممة (ال) .

جدول ( )25يوضح دور تطوير آالت البناء ومساىمتيا في التغيير النمط السكني
ىل كان لتطور آالت البناء والمساىمة في
انشاء المشاريع بوقت اقل وثمن مناسب دور
في تغيير النمط السكني
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نعم

177

%59

لحد ما

56

%18.6

67

%22.4

ال

%100 300

المجموع

تشير بيانات ان جدول (  )25الى ان (  )177مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة
( )%59بان تطور آالت البناء في انتشار المشاريع بوقت اقل وثمن مناسب لو دور في

تغيير النمط السكني  ،و(  )56مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%18.6اكدوا ذلك

لكن الى (حد ما )  ،و(  )67مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%22.4اشاروا بكممة

(ال)

جدول ( )26يوضح مدى دور تطور الجانب الفكري وتطور التكنولوجيا القتناء بالطراز
الجديد

ىل التغييرات الحاصمة في الجانب الفكري

العدد

لسكان المدينة بفضل التطورات الحاصمة

النسبة
المئوية

في مجال التكنولوجيا ليا دور
%45 135

نعم
لحد ما
ال
المجموع

96

%32

69

%23

%100 300

كأ = 22.02
الجدولية 5.99

تشير معطيات الجدول (  )26الى ان (  )135مبحوث من مجموع (  )300وبنسبة

( )%45يؤكدون بان التغييرات الحاصمة في الجانب الفكري لسكان المدينة جاءت بفضل
التطورات الحاصمة في مجال التكنولوجيا  ،بينما (

 )96مبحوثاً من مجموع (  )300و

بنسبة (  ، )%32اكدوا الى (حدما)  ،ولكن (  )69مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة

( )%23اجابوا بكممة (ال) واكدوا بان ليس ليا دور  .وبعد اجراء اختبار (كأ) ( )1 X 3
بدرجة الحرية (  )2الختبار اىمية الفرق المعنوي بين الذين اجابوا بـ (نعم  ،الى حد ما ،
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ال) وجدنا فرقاً معنوياً ذا داللة احصائية الن القديمة المحسوبة (

 )22.02اكبر من

الجدولية (  )5.99وعمى مستوى ثقة (  )%95لذا تقبل فرضية البحث وترفض الفرضية
الصفرية .

جدول ( )27يوضح التغييرات الحاصمة في المدينة
العدد

النسبة المئوية

ما ىي التغييرات التي حدثت في مدينتك
نمو المدينة وتوسعيا بشكل كبير

90

%30

ظيور احياء جديدة

109

%36.4

انشاء عمارات سكنية

18

%6

حصول تغييرات كبيرة في النمط السكني بشكل جديد

83

%27.6

المجموع

300

%100

ومعاصر

تشير معطيات الجدول (  )27الى ان (  )109مبحوث من مجموع ( )300
وبنسبة (  )%36.4اكدوا ان التغييرات الحاصمة في المدينة والتي جاءت بالدرجة
االولى ىي ظيور احياء جديدة  ،واكد (

 )90مبحوثاً من مجموع (  )300بنسبة

( )%30ان التغييرات الحاصمة في المدينة ىي نمو المدينة وتوسعيا بشكل كبير ،

واكد (  )83مبحوثاً من مجموع (  )300وبنسبة (  )%27.6قالوا حصمت تغييرات
كبيرة في النمط السكني بشكل جديد ومعاصر  ،واكد (

 )18مبحوثاً من مجموع

( )300وبنسبة (  )%6قد اتم انشاء عمارات سكنية  ،لكن النقطة الميمة ىنا ىي قد
حصمت تغييرات كثيرة وفي شتى المجاالت المذكورة ولكن بنسب متفاوتة واجابات
المبحوثين ايضاً تشير الى ذلك .

اوالً  -:نتائج الدراسة

المبحث الثالث

نتائج الدراسة ومناقشة الفرضيات

 -1تشير نتائج الدراسة الى ان نسبة الذكور تفوق نسبة االناث بنسبة (  )%66.7اما
االناث فكانت نسبتيا ()%33.3
 -2تبين معطيات الدراسة المدانية ان اعمار افراد العينة تراوحت ما بين ( )45-20
سنة  ،وكان غالبية المبحوثين ضمن الفئة (  )24-20سنة بنسبة ()%24
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 -3تشير نتائج الدراسة الى ان غالبية افراد االسر كان ما بين فئة (
وبنسبة (.)%61

 )5-3فرداً

 -4تشير نتائج الدراسة الى ان اغمب المبحوثين ىم من الحضر وبنسبة ( )%66.4
و( )%33.6ىم من الريف .
 -5تشير معطيات الدراسة الميدانية الى ان العادات والتقاليد تمعب دو اًر ميماً في
تغيير النمط السكني واشير الى ذلك بنسبة ( . )%59,37

 -6تؤكد نتائج الدراسة ان التغييرات التي حصمت في النظم والمؤسسات الرسمية ليا
دور في خمق ذىنية حضرية النشاء طراز سكني جديد حيث اشير الى ذلك بنسبة
()%49.7
 -7التقميد والمحاكاة تمعب دو اًر ميماً في ترشيد وتغيير النمط السكني وذلك من
خالل اجابات المبحوثين بنسبة ( . )%73.7

 -8يشير غالبية المبحوثين الى ان ممكية الدار ىو ممك ونسبة (

)%82.34

و( )%17.6ىم ايجار .
 -9يشير معطيات الدراسة الميدانية الى ان مساحة السكن لغالبية العينة قد بمغت
(150م )2وبنسبة (. )%19.6

 -10يممك اغمب وحدات العينة سكناَ ذا طابقين بنسبة (  )%51وبنسبة ( )%24.7
سكنيم اكثر من طابقين  ،و(  )%24.3سكنيم طابق واحد .

 -11تشير نتائج الدراسة الى ان ارتفاع المستوى المعاشي لالفراد لو دور ميم في
تغيير النمط السكني وكان ذلك بنسبة (  )%72.6من افراد العينة .
 -12تبين من خالل نتائج الدراسة ان انشاء طراز البناء الحديث يعود نسبياً الى
اسيامات العولمة وذلك بنسبة (. )%49.6

 -13تبين من خالل الدراسة ان تطور اآلالت والمكائن يمعب دو اًر ميماً في تغيير
النمط السكني واكد ذلك بنسبة ( . )%59

 -14تبين من الدراسة ان التغييرات الحاصمة في مدينة كالر ىي ظيور احياء
جديدة وجاءت بالمرتبة االولى وبنسبة (  ، )%36.4وبنمو المدينة وتوسعيا بالمرتبة
الثانية و بنسبة (  ، )%30وحصول تغييرات في النمط السكني بشكل جديد ومعاصر
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بالمرتبة الثالثة وبنسبة (  )%27.6وانشاء عمارات سكنية جاءت بالمرتبة االخيرة
وبنسبة (. )%6
ثانياً  :مناقشة الفرضيات في ضوء نتائج الدراسة

الفرضية الرئيسة (( ىناك عالقة ارتباطية بين تغيير النمط السكني وبعض العوامل

االخرى)) تشير نتائج الدراسة الميدانية الى صحة الفرضية الرئيسة وذلك من خالل
التكد من صحة الفرضيات الثانوية  ،ومن خالل اجابات عينة البحث تبين ان
أ
العوامل االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية ليا دور ميم في تغيير النمط السكني
لمدينة كالر .
الفرضيات الثانوية
(( -1ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين العوامل االجتماعية وتغيير
النمط السكني لممدينة ))
اظيرت بيانات الدراسة صحة ىذه الفرضية وذلك من خال ل اجراء اختبار (كأ)

2

بدرجة الحرية (  )2الختبار اىمية الفرق المعنوي بين الذين اجابوا بـ ( نعم  ،الى حد
ما  ،ال) وجدناً فرقاً معنوياً ذا داللة احصائية الن القيمة المحسوبة (

)103.74

اكبر من القيمة الجدولية (  )5.99وعمى مستوى ثقة (  ، )%99لذا نقبل فرضية
البحث ونرفض الفرضية الصفرية  ،ينظر جدول ( )9

((-2ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين العوامل االقتصادية وتغيير
النمط السكني لممدينة ))
تشير معطيات الدراسة الميدانية الى صحة ىذه الفرضية من خالل اجراء اختبار

(كأ) 2وبدرجة الحرية (  )2الختبار اىمية الفرق المعنوي بين الذين اجابوا بـ ( نعم ،
الى حد ما  ،ال) وجدناً فرقاً ذا داللة احصائية الن القيمة المحسوبة (

)153.74

اكبر من الجدولية (  )5.99وعمى مستوى ثقة (  )%95لذا نقبل فرضية البحث

ونرفض الفرضية الصفرية  ،ينظر جدول ( . )20
((-3ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين العوامل التقنية وتغيير النمط
السكني لممدينة )) اظيرت بيانات الدراسة الميدانية صحة ىذه الفرضية وذلك من
خالل اجابات المبحوثين  ،وبعد اجراء اختبار (كأ)
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الختبار اىمية الفرق المعنوي بين الذين اجابوا بـ(نعم  ،الى حد ما  ،ال) وجدنا فرقاً

معنوياً ذا داللة احصائية  ،الن القيمة المحسوبة (  )22.02وىي اكثر من القيمة
الجدولية (  )5.99وعمى مستوى ثقة (

 )%95لذا تقبل فرضية البحث وترفض

الفرضية الصفرية  ،ينظر جدول (. )26
ثالثاً  -:المقترحات والتوصيات

- 1العناية واالىتمام بالوسائل التكنولوجية المتطور بشكل مستمر النيا تساعد في
عممية انشاء وبناء وتغيير وتطور المدينة باستمرار .
- 2البد من االىتمام بدور العولمة والتحديث وتوعية االفراد يعد من اىم الركائز التي
تقوم عمييا عممية التغيير السكني لمدينة كالر .

- 3عمى بمدية كالر ان تقوم بتوزيع ار ِ
اض سكنية او اعطائيا لممستثمريين بشكل
اكثر كي تنخفض فييا نسبة ازمة السكن ،اي ان ما تقوم بو بمدية المدينة ال تواكب
التغييرات والتطورات الحاصمة في المدينة
- 4عمى الجيات المعنية في مدينة كالر ان تقوم بتسييل معامالت العقار لممواطنين
كي يستطعوا ترميم او تغيير سكنيم
- 5تخطيط المدينة تخطيطاً حضرياً شامالً لغرض نموىا وتغييرىا بشكل حضري ،

ويتم ىذا من خالل رفع مستوى الخدمات المقدمة وتوزيع المرافق الخدمية في المدينة

بحسب الحاجة  ،وبحسب ما تتطمبو المراحل التي تمر بيا المدينة .
- 6التوجيو واالىتمام بالتوسع العمودي لالستعمال السكني  ،بشكل مستمر نظ اًر لما
يمتاز بو من قمة تكاليف انشائو واستخدام مكثف لوحدة المساحة  ،وسيولة توفير
الخدمات الكبر عدد ممكن من السكان في آن واحد .
- 7من اجل حل مشاكل المدينة بشكل منطقي وحضري البد لو ازرة البمديات ان تقوم
بتوسيع صالحيات جميع المديريات التابعة ليا وكالر من ضمنيا وتقميل من عمل
الروتين االداري وتعيين اشخاص ذوي كفاءات عممية خصوصاً في الجانب الحضري

واليندسي وىندسة المشاريع .
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Abstract

Scientific resreach takes an outstanding place over nowadays in
the progression of the nations in the social , political , cultural and

economical sides , so a city is regarded as a tissue of cocial ,
cultural and administrative relations which are mixed together and

this city faces some change in all its fields specially in residential
mode and this change transfers the city to a new civil fact which
may corresponds the developments that happen in all the fields .

The resreach studies the rols of the social ecomonical and
technological factors in the change of the residential of kalar city.
The study consists of thwo chapters ; the oretical and a field study

chapter. The first one consists of two sections , the first entitled
(The general frame of the study) and the second (The rols of social

economical and technological factors in the change of the
residential mode of the city of kalar.

The second chapter divided in to three sections , in the first one ,
the resreacher has shed light on the procedures and the methods

of the study while the second section entitled ( the analysis of the
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data and the information) finally in the last section , the resreacher

has shown the conclusions of the study , the discussion of its
hypotheses with recommendations and some suggestions .

The sample which has been used by the resreacher consists of

300 people of both sex the study based on a basical and three
) allكأ

( )secondary hypotheses , then after the test of ( 3 x 1

the hypotheses were proved .
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و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

ممحق ()1

رئاسة جامعة السميمانية
كمية التربية كالر
العوامل المؤثرة في تغيير النمط السكني لمدينة كالر
((دراسة في عمم االجتماع الحضري ))
2010-1997

ان المعمومات التي ندلي بيا ىي الغراض البحث العممي التي تخدم المجتمع
،ولمتعرف عمى التغييرات الحاصمة في النمط السكني لمدينة كالر ،لذا نرجو منكم
االجابة بشكل صريح ودقيق عمى االسئمة المرفقة بوضع عالمة ( ) عمى الجواب
الذي تختاره .
الباحث
د.حسين اسماعيل عمي
2011- 2010
اوال /محور المعمومات العامة :

 -1الجنس :

ذكر

 -2العمر :

انثى
سنة

 -3الحالة الزوجية :

متزوج

اعزب

مطمق

ارممة
 -4عدد افراد االسرة :

5-3

11-9

8- 6
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 -5الخمفية االجتماعية :

ريف

 -6المستوى التعميمي :

حضر

امي

يق أر ويكتب

ابتدائية

متوسطة

اعدادية

بكالوريوس

شيادات عميا
ثانيا  /محور المعمومات االجتماعية :
ت
-7

نعم

الفقرة
ىل العادات والتقاليد تمعب دو ار في ان تبقى اال نماط السكنية
كما ىي

-8

ىل زيادة االستثمار السكني لمدينة كالر تعود الى دور
العوامل االجتماعية

-9

ىل كان لدخول عادات وتقاليد جديدة في المجتمع بحكم
التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتقنية كان ليا
دور في تغيير النمط السكني من الطراز القديم الى الجديد
(من ) 2010-1997

10

ىل كان لمتغييرات التي حصمت في جانب النظم االجتماعية
والمؤسسات اسيمت في
خمق ذىنية حضرية لمتغيير السكني لممدينة

 -11ىل تمعب ظاىرة التقميد والمحاكاة دو ار في ترشيد وتغيير النمط
السكني لمدار
ثالثا  /محور المعمومات االقتصادية والسكنية :
 -12ما نوع ممكية الدار ؟
 -13ما مينتك؟

ايجار

ممك

متقاعد

موظف

كاسب
 -14كم ىو الدخل الشيري ؟
 -15مساحة السكن ؟

(

(

) دينار

) م
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طابق واحد

 -16ما عدد الطوابق في الوحدة السكنية ؟

طابقان

اكثرمن طابقين

نعم

ت

الفقرة

-17

ىل كان لقيمة االرض الحضرية دور في تغيير النمط السكني

الى
حد ما

ال

؟

 - -18ىل كان الرتفاع المستوى المعاشي لمفرد والرفاىية التي يتمتع
بيا حافز لتغيير النمط السكني؟

-19

ىل كان لتعبيد الطرق وتشييدىا وشق شوارع جديدة الحياء

المدينة دور في تغيير النمط السكني؟

رابعا /محور المعمومات التكنموجية :
ت

نعم

الفقرة

 -20ىل انتشار طرز بناء حديثة في المدينة تعود نسبيا الى اسيامات
العولمة؟

-21

ىل انتشار فرص االستثمار السكني في مدينة كالر مظير من

مظاىر العولمة؟

 -22ىل جعمت العولمة الفرد اكثر مرونة في تقبل المستجدات في
مجال السكن والنمط السكني؟

-23
-24

ىل كان لتطور االت البناء والمساىمة في انشاء المشاريع بوقت
اقل وثمن مناسب دور في التغيير النمط السكني؟
ىل التغييرات الحاصمة في الجانب الفكري لسكان المدينة بفضل

التطورات الحاصمة في مجال التكنموجيا لو دور في مواكبة

متطمبات روح العصر وىو االقتناء بالطراز الجديد؟

 -25ما التغييرات التي حدثت في مدينتك ؟
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 -1نمو المدينة وتوسعيا بشكل كبير
 -2ظيور احياء جديدة
 -3انشاء العمارات السكنية
 -4حصول تغيرات كبيرة في النمط السكني بشكل جديد ومعاصر
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