
1 
 

 المبحث االول

 المقدمة واالطار النظري

على شهدة المدنية العراقية زيادة سكانية كبيرة ترفقها زيادة كبيرة في الطلب  -المقدمة :

ان  ةالسكني لك انشاء و بناء المجمعاتالسكن ولمواجهه هذه الطلب المتزايد يتطلب ذ

للسكن داخل  ةمستفيضه للمواقع المالئم ةتتطلب دراس ةفكره انشاء المجمعات السكني

حدود المخطط االساس او خارجه و ينبغي ان يخضع اختيار هذا المواقع وبنائها الى 

تي لها عالقه ال ةمن في االعتبار المحددات االساسيمجموعه من المعايير التي تتض

للموقع  ةو الهيدرولوجي لوجيةوياو المناخ والعوامل الج ةواالقتصادي ةبالعوامل االجتماعي

 . ةالمناسب ةيقوفوال ةالتحتيتوفر خدمات البنى و

 ةتشيد خارج حدود المخططات االساسيالتي  ةتعاني المجمعات السكني -:مشكله البحث 

للمعايير ن وعدم مراعاه للسكا ةمع من عدم توفير الخدمات الضروريمجخذ بأللمدن 

 . ةالمعتمد ةاالسكاني

خارج المخطط  ةالتحليل المكاني للمجمعات السكنييهدف البحث الى  -:هدف البحث 

وذلك للتعرف  ةسكني في محافظه ديالى حاله دراسيخذ مجمع مكي البأاالساسي للمدن 

  المجمع . في هذا ةاالسكاني اقععلى مدى االخذ بالمعايير المو

خارج حدود  ةللمجمعات السكني و الموقع ةاالخذ بالمعايير السكنيان  -:فرضيه البحث 

 ةحصول الفرد واالسر نوتضم يدةج ةسكني د بيئةتؤدي الى ايجا ةالمخططات االساسي

 .على السكن الالئق 

 (  2022) السكني محافظه ديالى  يمجمع مك -:للبحث  ةوالمكاني ةالحدود الزماني

خص المنهج الوصفي للتحليل في ما ي البحث على ةاعتمدت منهجي -:منهجيه البحث 

  ة .تخطيط وتوقيع المجمعات السكني
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  ةي هذا البحث تناول المحاور االتيسيتم ف -:هيكليه البحث 

 . ةوم المجمعات السكنيمفه  -: المحور االول -1

 . ةعلى بناء المجمعات السكني ةالعوامل المؤثر -:المحور الثاني  -2

 . ديالى ةمجمع مكي السكني مقابل جامع ةالدراس ةمنطق -: المحور الثالث -3

 

  (1)ومن ابرزها ةهناك عده تعاريف للمجمعات السكني -ة :مفهوم المجمعات السكني

 ةالعمراني ةلشكل التنمي ديدةج اوتمثل نمط ةهي مناطق سكنيه تضم خدمات متكامل

من المتنوعات ع العديد التي تتناسب م ةالمتنوع ةالوحدات السكني وتشمل على

كما تشمل على  ةومعدات المشا ةالى مسارات الحرك ةضافباإل ةواالجتماعي ةاالقتصادي

بها كافه شبكات  وتتوافر ةالتجاري ةوتضم بعض االنشط ةالخدمات العام ئاتمنش

المرافق ويتم تنفيذها و تطويرها بشكل متكامل من خالل شركات التطوير العمراني 

) هي مجموعه من المساكن او. والتي ستقوم بتسويقها وصيانتها وتشغيلها بعد ذلك 

وقد ال  , وخدمات خاصه بها من فضاءات مع ما يحيط بها ( شقق او دور سكنيه

 ةن جزءا منها او لصعوبالتي يكو ةالسكني ةمع المجاور او تتوافق خدماتها مءالتت

 (1)االرض ندرة مع وذلك لكونها اراضي دوله اوبناء مجل نسبياوجود موضع كبير 

نشاء المجمعات هناك عده مبررات إل -: ةمبررات انشاء مجمعات السكني -1-اوال

  -: يمكن ايجازها باالتي ةالسكني

يمكن ايجازها و  ةالكبير ةالسكاني ةبسبب الزيادلعشوائيات التي تحصل حل مشكله ا -1

 .دخل ال يتوفير سكن الئق لمنخفض

في بعض الوحدات  ةالحاصل ةاالشتغال الكبيرت ومعدالكتظاظ حل مشاكل اال -2

 .وفي المدن  ةالكبير ةالسكني

 .  على توسيع المدن بشكل عشوائي وغير مخططالسيطرة  -3

 
 2008 ةربيجامعه الموصل كليه الت ةخالد احمد عيدان سلطان الحديدي تقييم مشاريع االسكان الحكومي-1
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ت من حيث المعايير والخدما ةق سكنيه ذات مستوى عالي من الجودتوفير مناط  -4

 . (2)ةالالزم ةوتوفير االمن واالمان والخصوصي

  -ة :رؤيه التخطيط المجمعات السكني -2–ثانيا

واالسكان في فاتكوفر  ةالعالمي لخبراء التخطيط والعمار قام المؤتمر 1977في عام 

المؤتمر كانت  توصياتوفقا ل ةير لهذه النمط من المناطق السكنيفي معاي وضعتو

الى  8000اسره اي  2000الى  600المعايير كاالتي حجم االسر يتراوح بين 

 ه منس 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني مبحثال
 22صفحة  1978 ةم االحياء السكنيفائز بلعوم االثر االجتماعي على تصامي -2
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 في حل ازمه السكن ةدور المجمعات السكني

والمجتمعات اليوم وتكاد بعد ازمه السكن واحده من اهم االزمات التي تواجه الدول 

ديد من ثر بالعأهذه االزمه تت ةيخلو بلد منها غير ان خطورال  زمة عامةتكون ا

 ةنيفوال ةوالعمراني ةوالجغرافي ةوالسياسي ةاالقتصادي سيماالمتغيرات والظروف ال 

 حتى اتخذت ةاالخير ةى السطح في العقود الثالثوبرزت ال ةاالزم فاقمت هذهت دوق

عد  ةد القناعات باحتمال فقدان السيطرلتميز بالتعقيد والتشابك مما و امنها اخذتنحو 

دارتها بطريقه علميه إاالمر الذي يحتم االهتمام ب ةهذه االزمه وايجادها المستقبلي

 .ومهنيه 

ل السبب في ذلك يعود يعد العراق احد البلدان التي عانت من تداعيات ازمه السكن ولع

ار االقتصادي التي تعرض لها والحص ةالتي مر بها الحروب المتوالي ةظروف الفريد

من وما خلفته  2003دثت بعد عام ح التي ةواالجتماعي ةواالمني ةوالمتغيرات السياسي

المهجرين  هور العشوائيات وازدياد اعدادعلى الواقع العراقي كظ سلبية مؤشرات

  . والنازحين وغيرها كثير

كونه ماده علميه  ةارمفي غ ضالكتاب والباحثين الخو استلزم منالموضوع  اهذ

من قبل الكثير  فكانت هناك جهود كبيره.  ةكله واقعيه تستوجب البحث والدراسومش

جدا على مستوى محافظه ديالى  ةفي هذه المعمار لكنها كانت محدودمن الباحثين 

ذلك جاء هذا البحث لكي يسلط الضوء على ابعاد هذه االزمه ومن ثم وكيفيه  اجل ومن

 . مواجهتها باعتماد المنطق العلمي واالداري السليم

 مفهوم االزمه  -: اوال

لقديم وقد الى علم الطب االغريقي ا(crisis)تعد االصول االولى استخدام كلمه ازمه 

في تطور  مصيريةود لحظه تحول مهمه وجنقطة على وجود  ةللدالل كانت تستخدم

 . مامرض 
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على  ازمة تعني الضعيف والشده والقحط فيقال ةالعربي ةفي معاجم اللغ زمةواال

بالفم كله  ضع زماالمضيف وازم على الشيء ا هو, المأزم الشيء اي امسك عنه 

 .حطها قالسنه اي اشتد  ازمتعلى اللجان ويقال  ازم الفرسويقال , شديدا  اعض

والمفكرين هذا المفهوم وطرحه  باحثينتناول الكثير من الفقد  ةاما في ميدان االدار

العديد من وجهات النظر التي حاولت الوقوف على مفهوم االزمه بشكل عام ركز 

النتائج و زمةم والبعض االخر على خصائص االاالل ةوطبيع ةالبعض منهم على ماهي

  . االزمات تلك اعونعليها ولبعضهم ركز على ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للكتيبات الجامعي بيروت لبنان ةالعالمي ةداره االزمات مدخل متكامل المكتبا ابو فاره يوسف احمد بدون سنه 
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 (1)ةالى حدوث االزم ةاهم االسباب المؤدي -:ثانيا 

و  ةو تتضمن االخطاء االداري ةتصرف او عدم تصرف المنظم ةمات تظهر نتيجاز -1

 . معياريةتحقيق اساليب العمليات ال الفشل في وا ةالغني

 . ةالخارجي ةفي البيئ ةعن االتجاهات العام ةالناتجت االزما -2

 .اي سبب في حدوثها  ةوليس للمنظم ةمن خارج المنظم ةاالزمات الناتج -3

 .الفيضانات والزالزل والبراكين  ةالطبيع الكوارثعن  ةات الناتجاالزم -4

ط االستهالك فمثال يؤثر في مجاالت دون اتجاهات االفراد و نمو سلوك تغير -5

 .االخرى 

والتكتالت  ةمثل بعض االتفاقات الدولي ةالدولي ةالعالمي ةللتجار ةالقوانين المنظم -6

 . ةتؤثر على اقتصاديات الدول النامي ةاالقتصادي

الضرائب يؤثر على االستثمار وتوجيه  انونو ق ةالداخلي ةقوانين التجار -7

 .رفع الضرائب عن المعقول يؤدي الى الكساد و ينالمستثمر

تنمرين تجات يؤدى الى تصفيه بعض المالتكنولوجي الهائل في بعض المنالتقديم  -8

  مطاقاته شألن

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنشر والتوزيع دار اسامة التخطيط االداري 2010العربي حسام لعمان -1



7 
 

 خصائص االزمه وسعادتها   -: ثالثا

الباحثين بان  ر منئص والسمات كما ذكرها الكثيان االزمه تتميز بالعديد من الخصا

  -:هي  (1)زمةخصائص اال

ما تحمله من تهديد خطير للوضع لعند حدوث االزمه  عقدةالم ةفنيالع أةالمفاج -1

 .القائم 

في تتابع االحداث ونتائجها مما يسبب في عدم اتاحه الوقت للتعامل مع  ةالسرع -2

 .االزمه 

 .اهميه اتخاذ قرار سريع وحاكم  -3

لالزمه  ةوالمؤيد ةائج وبين مختلف القوى المعارضلنتالتشابك ما بين االسباب وا -4

 .يزيد من تعقيد االزمه  هدوربوهذا 

ف قدره ومن ثم ضع ةنقص المعلومات و قله المعرف ةكد من نتيجأحاله من عدم الت -5

بالغه في اتخاذ  ةاليا و صعوبمما يسبب غموضا ع ةالتنبؤ باتجاه حركه العزب

 . ت واختيار البديل االفضل القرارا

 .تحول مصريه تحمل جانبي التهديد والفرص معا نقطة  -6

 

 -:االزمه هي ص خصائان  بينما بين وجهه نظر

 . أةالمفاج -1

 . نقص المعلومات  -2

 .تصاعد االحداث  -3

 . ةفقدان السيطر -4

 .غياب الحل الجذري السريع  -5

 
 غزه ةاالسالمي ةدور التخطيط االستراتيجي في اداره االزمات الجامع 2013ابو حليمه عزيز سهيل -1



8 
 

 ابعاد الزمه   -ا :رابع

  -: هي (1)ابعاد االزمه انواعها العديد من االبعاد لالزمات باختالف ان

هي االزمات ذات  ةطر االزمات التي تتعرض لها الدولان اخ -:البعد السياسي  -1

وذلك بسبب  فتيتوتعرضه الى االنهيار والت ةتهدد بقاء الدول البعد السياسي والتي

 ةوعادة والدولي ةوالمحلي ةبعاد االقليميثيرها وارتباطها باألأت يةحساسيه وشمول

 .ما تخلف نوعا من عدم االستقرار والتوازن السياسي 

ثر على ان جميع االزمات مهما كان نوعها ومستواها تؤ -:البعد االقتصادي  -2

فتعمل على تعطيل القوه  ةالى االزم ةللدول المتعرض ةاالقتصادي ةاالقتصاد والحرك

بعدها المنظمات ركود وانخفاض االسعار ثم نجد ين الكساد والتب ةوبالنتيج ةالمنتج

 .باالنحدار 

ره عند االنسان بصوره مباشره او غير مباش ماتثر االزأت -:البعد االجتماعي  -3

  -:ثيرها االتي أومن ابرز مظاهر ت

 د يالقتل والتشر. 

  الفوضى وعدم االستقرار. 

  ازمه غذاء , ازمه نقل , ازمه صحه , تقود الى ازمات اخرى مثل ازمه سكن ,

 ةالجريم,  ةالبطال,  ةمثل السرق ةالسيئ ةدفع الى بعض السلوكيات االجتماعيت

 

االرباك والفوضى وعدم اثناء حصول االزمه يرافقها الكثير من  -:البعد الماضي  -4

مناسبه النتشار بيئة قد  يهيئد ــــق منياا افراغ حدثكما انها قد ت ةوضوح الرؤي

الفساد المالي ,  ةالمنظم ةالجريم, العنف االجتماعي , العنف السياسي )) 

 (( االرهاب , واالداري 

 

 
 واقع متطلبات اداره االزمات في االدارة العامة 2016عبد القادر حسين -1
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  -:مراحل اداره االزمه 

  -:تلك المراحل هي اي ازمه و ةدارل إلهناك ست مراح

 :مرحله تماشي االزمه  -:االولى  ةالمرحل

في هذه  ةهي مرحله اجتناب وتفادي االزمه وعاده تتفق االدار ةوهي وهذه المرحل

ضروري عليها و من ال ةم باستخدام ابسط الطرائف المسيطراموال قليله و تقو ةالمرحل

والتي من  ةفهم المتغيرات الداخليو بؤط والتنعلى التخطي ةان يكون لدى المدراء القدر

  . االزمهة بالتالي زياده فاعليه ادارالممكن تقويمها و

 :االزمه  ةدارمرحله التحضير إل -: ةالثاني ةالمرحل

بوضع  ةفتقوم االدار ةمنع حدوث االزمه تبدا هذه المرحلاالولى في  ةعندما تفشل المرحل

 ةالى حصول االزمه وتبدا االدار ةالمؤدي ةلمختلفخطط وسيناريوهات لمواجهه الظروف ا

الزمه وذلك من خالل توفير نظام المعلومات واالتصاالت كفو وجيد و  ؤباالستعداد والتهي

للطوارئ وانشاء  ةدربه وضع مجموعه من الخطط الجاهزكذلك اعداد فرص عمل مت

 . مركز لالزمه

  -:مرحله تميز االزمه  -: ةالثالث ةالمرحل 

االكثر تحديا  ةشر الوجود الفعلي لالزمه وبذلك تكون هذه المرحليؤ ةحلفي هذه المر

التي  ةيتم معرفه الكيفي ةالمراحل االخرى في هذه المرحل ةفي المرحل ةالمنظم ةللقياد

 .ها ناالزمات وعواقبها وكيفيه يدركوتواجه بها االخرون 

 

 

 

 
 قتصادية والمالية والمعرفية الدليل العلمي التطبيقي إلدارة االزماتمحددات اداره االزمات اال 2010يسيسو وفؤاد حمدي       
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 : مرحله احتواء االزمه  -: ةالرابع ةالمرحل

لمواجهه واحتواء االضرار  (2)ةاتخاذ القرارات السريع ةمن القاد ةتتطلب هذه المرحل

في ظروف  نزيففاق الواين احتواء االزمه اعن االزمه ومحاوله معالجه اثارها و ةالناتج

 -:تي أكد يستلزم ما يأتعدد ال

 .الحتواء تلك االزمات ةمن االفراد للعمل على مدار الساعتخصيص مجموعات  -أ

باسمها لتزويد المجتمع والهيئات باي  احدثتيكون م ةاختيار فرد من المنظم -ب

معلومات يطلبونها وكذلك تخويله بعد عقد اللقاءات والمؤتمرات ان تطلب االمر 

 .ذلك 

لومات للمجتمع عما يحدث وبخالفه يكون مصدر مع ةواضحال ةاعطاء الصور -ت

  . المجتمع هو من خارج المنظم

تواطؤ احد  ةاالزمه االحتمالي ةدارإعه العمل التي يتم تكليفها بعلى مجمو ةالرقاب -ث

 .حصول تلك االزمه من  ةمع جهات اخرى مستفيد ةافراد هذه المجموع

 

 : ه حل االزمه ومواجهتها مرحل -: ةالخامس ةالمرحل

من  ةاالعمال وذلك الن المخاطر الناجمفي انجاز  ةهي السرع ةمتطلبات هذه المرحلمن 

الدور الكبير في  ةفي هذه المرحل اتالقياد ةتعرف االنتظار واالمكانيات وكفاء الاالزمة 

 ةالتقليديدام مجموعه من االساليب توجه وتنظيم وتنفيذ حل االزمه وذلك عن طريق استخ

 .الترهيب و ترغيبو باستخدام ادوات ال ةوغير التقليدي

 

 :من االزمه  ةمرحله االستفاد -: ةالسادس ةالمرحل

 زمةح او جذورا للفشل فاذا تعد االيجب االنتباه الى ان اي ازمه قد تكون بذور للنجا

ن الدروس والصبر واالحداث والتي تمك نباطالمنظمات من خالل است ةمصدر فائد
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ه اخرى على ضوء الخبرات مواجهه ازمات محتمل زمةللمنظمات من تجنب تكرار اال

تعويض بعض االضرار  ةكما وتتضمن هذه المرحل زمة ,من عمليه اداره ا ةالمتراكم

الوضع الى ما  ةعاداو ةقيام باي تنظيم التخصيصات الماليوالخسائر ومن ثم ال ئيةالجز

 .كان عليه سابقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التخطيط االداري للكوارث واعمال االضافة جمهوريه مصر العربية 2006حواس جمال وعبد هللا غزه  -2
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  -:متطلبات اداره االزمه 

 -:بما يلي  (1)تحتاج اداره االزمه الى مجموعه من المتطلبات

من تبسيط االجراءات اوال تبسيط االجراءات وعدم تعقيدها واالبتعاد عن كل ما  -1

 ةم الفهم والوضوح ووضع االنظموعدمن االرباك  نوعاشانه تعقيد االمور ويخلف 

  القوانين . وسن

وذلك لتنظيم  ة باألزمةاالدارات االخرى العالقالتنسيق بين فريق اداره االزمه و -2

كد من ان العمل يسير أالت ةدون تعرض االجراءات وضرور ةالقرارات والحيلول

 .وكذلك امكانيه تبادل الموارد بسهوله وتناغم شديدين 

للتعامل مع االزمه في  ةالسليم ةالعلمي واعتماد المنهج ةعاد عن العشوائياالبت -3

جميع المراحل التي تمر بها سواء قبل االزمه او اثناء حدوثها او بعد معالجتها 

 .والتخلص منها 

او معالجتها اال من  زمةيمكن التعامل مع االال  اذ زمةالتواجد المستمر في مكان اال -4

 .خالل تواجد اعضاء الفريق بشكل مستمر في ذلك المكان 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط االداري دار الراية للنشر والتوزيع 2011الظاهر علي خرج -1 
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 التعامل مع االزمه وفقا للمنهج العلمي واالداري السليم

السليم في  (1) االداري عند النجاح في التعامل مع االزمه يتطلب استخدام المنهج العلمي

د على تجاه هذا هذه االزمه واستخدامها هذا المنهج يعتم ةمكل ما تقوم به اداره المنظ

التي يعتمد  ةولعل من اهم الوظائف االداري ةاالساسي ةمجموعه من الوظائف االداري

  -:تي أاري السليم في اداره االزمه ما يعليها المنهج العلمي االد

قيقها مستقبليه يراد تح ةيعرف التخطيط بانه اهداف محدود: التخطيط  ةوظيف -1

 HenryFayolعرف ستقبل ووجوب االستعداد له كم التنبؤ بالم وذلك عن طريق

التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في المستقبل مع االستعداد لذلك  ) التخطيط بانه

 حدوث االزمهل االوضاع قبل وتحلي ةالتخطيط على دراس ةتركز وظيف( المستقبل 

في المستقبل ووضع الخطط  ةحدث في المنظمتوتوقع و تنبؤ االزمات التي قد 

تعاطي معها وال ةللتعامل مع االزمات المتوقع ةاالجراءات والسيناريوهات المختلفو

 ةالى ضرور Daft 1989 واشاره ةوالفاعلي ةمن الكفاء ةوادارتها بدرجات عالي

 -:اثناء االزمات وعلى ضوء الشكل التالي  اتخاذ القرارات ةالتخطيط العملي

 . زمةم االخلف تنظي -أ

 .لالزمه  ةتشخيص تعرض المنظم -ب

 .تطوير خطه االزمه  -ت

 .السماح بالتعرف  -ث

 السماح بالتصرف  -ج

 .تحديد مندوب عن طريق االزمه  -ح

 اتخاذ القرار عن كيفيه حل االزمه  -خ

 

 

 
 المطبوعات السكوتمناهج البحث العلمي وكاله  1977بدوي عبد الرحمن -1
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رف وظيفه التنظيم الى ترتيب الموارد و القابليات والمقدرات عتت :وظيفه التنظيم  -2

من اجل  ةلتنفيذ الخطط الموضوع ةلذي يتضمن اداء المتطلبات الالزمبالشكل ا

ه تعود الى تجنيد الطاقات ويعرف التنظيم بانه عملي (2)تحقيق اهداف المنظمات

مجموعات وتوجيهها في الطريق السليم حتى يتمكن االفراد وال ةوالمادي ةالبشري

ع بمن متهوظيفه التنظيم االزمات عاده ما ت , ان ةمن تحقيق االهداف المرجو

 ةاداره االزمات وتتركز هذه الوظيففي  ةدوث التعارض والتناقض واالزدواجيح

االزمه وتشخيص  مل معبالتعا ةداء المهام المتعلقأعلى تحديد االفراد المكلفين ب

 ةالمختلف ةوتحديد اطراف المسؤولي تهاومعالج ةزمألبا ةالمرتبط ةجميع االنشط

في  ةوالمسؤولي ةوبيان خطوط السلط ةالمختلف ةوالمسؤولي ةوبيان خطط السلط

 .قنوات االتصال في اثناء اداره االزمه  دواخيرا تحدي, كل جوانب االزمه 

 التوجيه في اداره االزمات ثالث وظائف هيتتضمن وظيفه : وظيفه التوجيه  -3

 وظيفه االتصاالت  -1

 وظيفه التحفيز  -2

  ةواالدار ةوظيفه القياد -3

 لها ةوالفاعل ةالسليم ةام الوظائف الثالث لتحقيق االداراي ازمه من الضروري استخد

ويعرف االتصاالت بانه  ةتصاالت مع كل االطراف ذات العالقتحتاج الى ضمان اال ةداراإلف

خر هو ليه نقل وتبادل فهم او معلومات بين الطرفين االول يعرف بالمرسل واالعم

االزمات سواء كان ذلك قبل واثناء  ةدارإل ةمطلوب مطلوب ةالمستقبل واالتصال العملي

وبعد انقضاء االزمه والتحقيق عمليه االتصال الفاعل البد من وجود نظام االتصاالت 

فير نظام معلومات من قواعد بيانات وبرامج ومواد فاعلو لذا يتطلب من المنظمات تو

 ةالمطلوب ةالى متخذي القرارات بالسرعها ولاصواي جميع المعلومات وتحليلهابشريه ب

 

 

 
 دار البصائر للنشر والتوزيع طرابلس الجزائر ةالثاني ةالطبع ةفي علم االدار ةاالتجاهات الحديث 2008يوحش عمار  -2
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ثير أعلى بذل اقصى الجهود من خالل التالمرؤوسين  ثبانه عمليه حما التحفيز فيعرف ا 

داخل  المصالحمن تحفيز جميع اصحاب  زمةاال ةدارلوكهم ودفعهم للعمل فال بد إلفي س

 بنجاح كم زمةهم مساهمه فاعله في معالجه االالجراءات التي تساانحوه  ةوخارج المنظم

 ةدارلك اإلمتت لم اح اذطريقها الى النج ىتلقتبذل في مواجهه االزمات لن ان حيه جهود 

  ة .المناسب ةالمهارات والقدرات القيادي

للقائد ومن ظروف التي توفر الدور  ةالمزيج الفريد من القدرات الخاص في ذلك ةالقياد اما

 قاو تحقي ةالجديد ةشياء الجيدين يفرزون القائد على القيام باألللقائد والمرؤوسين الذ

 .ق في السابق يتحق مالم

القيام  ةالمطلوب ةفي شرح المهام المختلف ةالتوجيه بصوره عامه تساعد االداروظيفه  ان

وتحديد  ةالمطلوب ةووصف جميع االعمال واالنشط, بها في مواجهه االزمه وعالجها 

ستخدامها و قد ال لتدخل في كل مرحله وتحديد االدوات واالساليب التي يمكن ااطاقه ن

رة قرارات وتعميمات فقط , بل قد تكون هناك التوجيهات في صو دارصاالمر ايتطلب 

صحاب المصالح لشرح واقع ا للقاءات واجتماعات مع بعض اوك حاجة ملحة الى عقد

 وفاعليه  ةدارتها بكفاءواسبابها وانعكاساتها والمطلوب إلاالزمه 

  -: ةوالمتابع ةوظيفه الرقاب -4

لضمان ا ةواتخاذ االجراءات الضروري ةدارقياس اال ةعملي على انها عمليه ةتعرف الرقاب

ما ا (3)كد من ان الخطط التي تم تنفيذها وفقا لما مطلوبأالوصول الى النتائج مع الت

نها عمليه مالحقه التنفيذ وتحديد درجه النجاح او الفشل فيه خطوه بخطوه أف ةالمتابع

مع االزمه  ةتعامل اداره المنظمان  ةالمحدد ةحتماالت االنحراف عن الخطوالتنبؤ با

من ان يتخذ من قرارات يؤدى كد أومتابعه مجريات االمور  الت ةيتطلب جهودا مكثفه لرقاب

 يوينبغ (4)واصحاب المصالح ةلص منها ومن انعكاسها على المنظمالى التخ ةفى النهاي

هات التي تم وعلى تقويم فاعليه الخطط والسيناري ةوالمتابع ةالرقاب ةوظيف ان تركز

انتهاء احتماالت وقوع االزمه وتشخيص وتقويم الوضع القائم بعد وضعها لمواجهه 
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جدا لضمان عدم اندالع هذه  ةضروري ةهذه المتابع, ف ةتها الظاهرنعكاساااالزمه وزوال 

 ميرغراض ونتائج اكثر قوه و تدأاالزمه مره اخرى وبعض و ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقابة االدارية الميسرة للنشر والتوزيع عمان االردن  2011ديري زاهد محمد  -3

 الرقابة االدارية الطبعة االولى دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان االردن 2011نجم عبود نجم  -4
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 الثالث مبحثال

 جامعة ديالىلى المجمع السكني المقابل لتطبيقيه ع ةدراس

 

 ةوالتي يمكن االستفاد ةمرتبه حول المحددات المحيط ةالسكني لديه دراسان مجمع مكي 

 ةكون المنطقمنها ومن هذه المحددات وجود مصادر مياه قريبه و مياه صالحه للشرب ي

 زراعيه وتحده على الجداول فيها  ةالمجاور

حسب المعطيات ارضيه المجمع ارض مستويه طالبه خاليه من التعرجات وان حصلت ثم 

مستقطبه  ع المحيط وفق نظره مهندسينغييرها اليا للوصول الى مناسيب قبل مطابقتها مت

 الدور نفسها 

لمن  ةت الحيويآوالمنش ةللدول ةالمؤسسات التابعاختيار مكان المجمع جعله مرغوب لدى 

من  ةاماكن اشتغالهم فهم اكثر استفاد علىالذي يكون قرب  ظفينيرغب السكن فيها والمو

 شروع هذا الم

وابه واجهه المجمع متنوعه و من جميع االتجاهات و حسب مخططات مصادق عليها ب

  الشمال ةالغرب وابواب اخرى من جه ةرئيسيه من جه

واجراء  ةمكونات الترب ةدراسوتم  ةبمناسب محسوب ةوجود مياه جوفيه في الترب

  و بواسطه خبراء تابعين لجامعه ديالى ةالفحوصات قبل المباشر

لهذا المجمع تعمل وفق ضوابط و اجازه استثماريه بمخططات مصادق  ةالمنفذ ةالشركان 

 عليها منها االساس 

مناسبه للعيش وفق االختناقات وفك االختناقات داخل المدن و  ةهكذا مجمعات توفر بيئ

 مراكز المحافظات 
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ته علي من ضمن مخططا ةمن ضمن المنافع التي قدمها للبيئان مجمع مكي السكني 

نقيه في نسب الملوثات قليله تختلف عن  ةخضراء والتي تجعل من المكان بيئ مناطق

 االرض الجرداء سابقا 

 دورهم من الشارع بسبب وجود اشجار مصد لصحاب الدور حصلوا على امتياز تعزا

 عوادم العجالت والغبار المتولد ل

ثير الختيار مكان يؤويهم النمو السكاني المتزايد جعل من هذا المشروع محطه انظار الك

 . ةدحالوا ةالى حجم االسر ةوائلهم حسب مساحات الدور والزيادوع
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 االستنتاجات  -:اوال 

  ة :مكننا الخروج واالستنتاجات االتيللبحث ي العملي استنادا الى ما جاء في االطار

مستوى عدد و نوع  تبين ان التخطيط القطاعي في محافظه ديالى من حيث -1

المثالي الذي يشغلون هذه  ةد االسرو عدد افرا ةالمطلوب ةالوحدات السكني

ان التخطيط القطاع يحتاج الى  ظلوح اذ لوحدات كان دون المستوى المطلوبا

وحتى الطرف ومساحتها  ةمن حيث عدد و نوع الوحدات السكنيعنايه واهتمام 

 .لكي تناسب االفراد 

عن اداره ازمه  ةالقائم ةمام واضح من قبل الجهات المختصهتلوحظ ان هناك ا -2

النمو الطبيعي  ةت و بيئآللمنش ةظه ديالى باتخاذ التعابير الالزمالسكن في محاف

الميكانيكي من حيث معدالت  فضل عن اهتمام بالنمو ةلسكان المحافظ ةبالنسب

التي يمر بها  ةاالوضاع االخير ةنتيج ةوالتهجير التي تشهدها المحافظة الهجر

 .البلد 

جدا  ةكانت محدود ةغال واستخدام االراضي في المحافظعمليه التقييم الدوري اشت -3

 .ب عملها اختصاص دوائر اخرى يكون هذا النشاط ليس من حس

ديالى  ةاالسكان في محافظ ععلى اداره قطا ةالقائم ةامتالك القيادات االداري -4

قدرتها بين قسام التي باأل ةلقياديلوب من المهارات والسمات االمستوى المط

  والعالقات لكي يرتقي الى المستوى المطلوب ةصوب المهم

  -: ثانيا

من خالل اقامه الدورات  اسكان ديالى ةفي دائر ةتطوير قدرات الموارد البشري -1

رارات في مجال التخطيط واتخاذ الق ةورش العمل والندوات التثقيفي ةالتدريبي

حث المستمر على لجميع العاملين والب ةمتابعوال ةوالرقابوالتنظيم والتوجيه 

 .فيها  ةتفعيلها والمشارك

 ةاداره االعمال على امداد الدائر في مجال ةتشجيع الباحثين المنتسبين للدائر -2

  . فكار والمقترحاتات ورفدها باألراسيد من الدبالمز



20 
 

اداره االزمه وفق  جمن قبل الباحث واعتماد منه ةبالمقترحات المقدم ةاالستعان -3

ه ازمه السكن من خالل اشتراك ذوي االختصاص في ادار ةالسليم ةاالسس العلمي

 ة .محافظالفي 

 ىالسكان ديال ةفي دائر ةب القيادياشتراك ذوي االختصاص االداري في المناص -4

 . فقط ةدم االقتصار على الكوادر الهندسيوع

 المصادر  -:ثالثا 

 القران الكريم  -اوال 

 الكتب  -ثانيا 

جامعه  ةتقييم المشاريع االسكان الحكومي ) خالد احمد عيدان سلطان الحديدي -1

 ( . 2008 ةالموصل كليه التربي

 . 22صفحه  1978 ةتماعي على تصاميم االحياء السكنيفائز نعوم االسد االج -2

 ةامل المكتبغالي فين ابو فاره يوسف احمد بدون سنه اداره االزمات مدخل متك -3

 .للكتاب الجامعي بيروت لبنان  ةالعالمي

 .التخطيط االداري دار اسامه للنشر والتوزيع  2010العربي حسام نعمان  -4

في اداره االزمات دور التخطيط االستراتيجي  2013ابو حليمه عزيزه سهيل  -5

 .غزه  ةجامعه االسالمي

  ةلب االدارفي الع ةي االتجاهات الحديثف ةاالداري ةالرقاب 2011نجم عبود نجم  -6

 طاريح الرسائل واأل -: ثالثا

 ةتوريف في تمويل المشاريع العقاريدور  2016البديري كرار خاتم عطيه  -1

 .في العراق  ةوتخفيض ازمه السكن دراس

العجز السكاني في مدينه الصدر رساله  2010العقيلي رياض حسون جبار  -2

 . ماجستير في التخطيط الحضري واالقليمي


