
  
  

 



     

 

  التعريف بالمجلة

ــة  ــة، محّكمــــة  (مجلــ ــم يســــبق نشــــرها      ) علميــــة، دوريــ ــر البحــــوث التــــي لــ ُتعنــــى بنشــ

ــوم        ــاالت العلــ ــي مجــ ــرى، فــ ــة أخــ ــة لغــ ــية، أو أيــ ــة، أو الفرنســ ــة أو اإلنجليزيــ ــة العربيــ باللغــ

ــانون أول(اإلنســــانية واالجتماعيــــة، وتصــــدر مــــرتين كــــل عــــام فــــي شــــهري   ) حزيــــران وكــ

  .عن جامعة جرش

ــر    تهـــــدف  ــالم لنشـــ ــع بلـــــدان العـــ ــاحثين فـــــي جميـــ ــة للبـــ ــة الفرصـــ ــة إلـــــى إتاحـــ المجلـــ

ــات البحــــث    ــة، وأخالقيــ ــالة والجــــدة، والمنهجيــــة العلميــ ــوافر فيهــــا األصــ بحــــوثهم التــــي تتــ

  .العلمي
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 هيئة التحرير

  رئيس هيئة التحرير

 األردن / رئيس جامعة جرش/  األستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس

Yousef900300@yahoo.com 

  هيئة التحرير أعضاء
  األستاذ الدكتور عبد العزيز السبيل

  .السعودية /عام جائزة الملك فيصلأمين 
alsebail@hotmail.com  

  

  بربارا ميخاالك بيكولسكا ةالدكتور ةاألستاذ
  .بولندا /جامعة ياجيلونسكي

stetkevy@gmail.com  
  

  أبو الفضل بدراناألستاذ الدكتور محمد 
  .مصر /نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا

badranm@hotmail.com  
  

  األستاذ الدكتور أسامه الفقير
  .األردن /جامعة اليرموك/ عميد كلية الشريعة

fakeer@yu.edu.jo  

  الدكتور محمود الحبيساألستاذ 
  .األردن /جامعة البلقاء التطبيقية

alhabees@bau.edu.jo  
  

  األستاذ الدكتور أحمد حوامدة
  .األردن/جامعة جرش /نائب رئيس الجامعة

ahmedalhawamdeh@hotmail.com  
  

  األستاذ الدكتور زياد محمد ربيع
  .األردن/ جامعة جرش/ نائب رئيس الجامعة

Dr.zyad.law@gmail.com  
  

  األستاذ الدكتور هاني عبد الرحمن
  .األردن/ الجامعة األردنية/ كلية العلوم التربوية

htawil@ju.edu.jo  
  

  :المحرران اللغويان
  .جامعة جرش/ قسم اللغة العربية / الدكتورة عبير بني مصطفى  -
  .جامعة جرش/ قسم اللغة اإلنجليزية/ ة رشا مقابله       الدكتور -

 السيد يزن أبو حمودة: سكرتير تحرير المجلة



 

  

 االستشارية الهيئة

  باكستان  جامعة ناشونال ديفنس   محمد خان. د.أ

  فرنسا  جامعة روان  فيليب الن. د.أ

  فرنسا  جامعة نانت  أولجا جاالتانو. د.أ

  األردن  رئيس جامعة آل البيت  عدنان العتوم. د.أ

  سلطنة عمان  جامعة السلطان قابوس   شكري المبخوت. د.أ

  الكويت  جامعة الكويت  سعاد عبد الوهاب. د.أ

  الكويت  جامعة الكويت  نسيمة الغيث. د.أ

  األردن  جامعة اليرموك  محمد بني دومي. د.أ

  الكويت  جامعة الكويت  موسى ربابعة. د.أ

  األردن  جامعة اليرموك  زياد السعد. د.أ

  األردن  جامعة اليرموك  جمال أبو دولة. د.أ

  األردن  رئيس الجامعة الهاشمية  فواز عبد الحق. د.أ

  فلسطين  جامعة القدس  شاللدةمحمد . د.أ

  األردن  رئيس جامعة الزرقاء  جهاد حمدان . د.أ

  اإلمارات العربية المتحدة  جامعة العيننور الحجايا               . د.أ



  المراسالت

   :البحوث إلى العنوان اآلتيترسل 

  جرش للبحوث والدراسات

  رئيس هيئة التحرير

  األستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس

  األردن-جرش-رئيس جامعة جرش

  

  ) ةحمود بوأيزن (  :المجلة تحرير سكرتير

  00962795981715:  هاتف   

  Jrs@jpu.edu.jo: البريد اإللكتروني

 www.jerashrs.com:الموقع اإللكتروني                        

  

  

 

  م2021جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش   ©

ال يجوز نشر أي جزء من هذه المجلة أو اقتباسه دون الحصول على موافقة خطية 

  التحرير هيئة مسبقة من رئيس



  

  اآلراء الواردة في هذه المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي

  هيئة التحرير أو سياسة جامعة جرش

  الرؤية والرسالة واألهداف

 

  :الرؤية

أن تكـــون مجّلـــة متميـــزة فــــي مجـــال نشـــر البحــــوث المحّكمـــة فـــي مجــــاالت        

  .العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومفهرسة في قواعد البيانات الدولية

  

  :الرسالة

ــانية واالجتماعيـــــة           ــاالت العلـــــوم االنســـ ــة فـــــي مجـــ ــر البحـــــوث المحّكمـــ نشـــ

  .وفق معايير عالمية متميزة

  

  :األهداف

ــاحث  - 1 ــة البـ ــة حاجـ ــاالت    تلبيـ ــي مجـ ــر فـ ــًا للنشـ ــًا وعالميـ ــًا وإقليميـ ين محليـ

 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ــانية     - 2 ــاالت العلـــــوم اإلنســـ ــة للبـــــاحثين فـــــي مجـــ تكـــــوين مرجعيـــــة علميـــ

 .واالجتماعية



  

  أخالقيات النشر

  :مقدمة

هي مجّلة بحثية دولية تخضع للتقييم ) JRSJ(مجّلة جرش للبحوث والدراسات  -
  .على يد مختصين

تصدر مرتين سنويا عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة جرش،  -
 . األردن -جرش

- ل المجّلة من ميزانية البحث العلمي في جامعة جرشُتمو. 

أعلى معايير أخالقيات النشر لتفي بالسلوك األخالقي المطلوب  المجّلة تطبق  -
 . لنشر البحوث في المجالت المحكمة

 . إساءة في النشر ائل لمنع أيُتمارس جميع الوس -

جرش للبحوث والدراسات من أن جميع األطراف المشاركة في  مجّلة تتأكد -
ة يوالمحررون والمحكمون يوافقون على التصرف بجد ،المؤلفون: عملية النشر

سلوك غير أخالقي لمنع أي.  

  :واجبات رئيس هيئة التحرير وهيئة التحرير

بع هيئة التحرير اإلجراءات والسياسات الالزمة لضمان جودة المواد المنشورة تّت -
 . والحفاظ على سالمة العمل المنشور

تتخذ هيئة التحرير القرارات بقبول أو رفض البحوث بناًء على األسس  -
 . األكاديمية والعلمية وحدها

، الناشرتدخل من  وحدها المسؤولة عن اتخاذ القرار دون أي هيئة التحرير -
تختار محكمين متخصصين يتمتعون بالخبرة الكافية دون وجود تضارب في و

 . المصالح



لمعلومات الخاصة بالبحوث لتولي هيئة التحرير عناية فائقة لمنع أي إفشاء  -
  .والناشر ،والمحكمين المحتملين ،المقدمة ألي شخص آخر غير المؤلف

معلومات تخص البحث  أين عدم الكشف عبيسترعى انتباه المحكمين دائما  -
  . الذي يقومون بتحكيمه

تولي هيئة التحرير عناية فائقة لحماية هويات المحكمين ما لم يرغب المحكمون  -
  .في الكشف عن أسمائهم

البحوث على  تحكيمالتحرير وسعا لضمان  هيئة ال تدخر هيئة التحرير ورئيس -
اد بمنشورات محددة وعدم الضغط على الباحثين لالستشه ،أسس علمية بحتة

  . ألسباب غير أكاديمية

هيئة حال وجود تعديالت ال نزاع عليها في التأليف ألسباب مقبولة، فعلى في  -
بما في ذلك أي (ا موافقة جميع المؤلفين على هذه التغييرات خطي طلب التحرير

  ).من المؤلفين الذين تم حذف أسمائهم من قائمة المصادر

  :مسؤوليات الباحث

االلتزام   الباحثين المهتمين بالنشر في مجّلة جرش للبحوث والدراساتعلى 

  :باإلرشادات العامة اآلتية

  .ينبغي أن يمثل البحث المقدم عمال أصيال للباحث  -

  .مجّلة أخرى أيأو قيد الدراسة للنشر إلى  ،ال يجوز تقديم البحث المقدم -

يحوي بيانات أو نتائج المؤلفون مسؤولون عن محتويات البحث الذي ينبغي أن  -
  .جديدة وكافية ودقيقة

ينبغي أن يشير البحث المقدم إلى جميع المنشورات ذات الصلة التي اسُتخدمت  -
   .في العمل واستشهد بها

في البحث، وأن يكونوا على دراية  مساهمينينبغي أن يكون جميع الباحثين  -
  .كامًلابمحتواه 



نموذج (وق النشر والتوقيع عليه على جميع المؤلفين قراءة نموذج إصدار حق -
  ).حقوق النشر

ينبغي أن يتأكد المؤلف من أن كل من قدم مساهمة بارزة في العمل مدرج  -
  .ًكامشار ابوصفه مؤلًف

  .إن وجد ينبغي اإلعالن عن مصدر تمويل البحث ونشره -

  :واجبات المحكمين

لبحوث ينبغي أن يسهم المحكمون في قرارات هيئة التحرير من خالل تقييم ا -
على أساس مزاياها العلمية، واإلشارة إلى األصالة ، واإلضافة إلى األدبيات 
الموجودة، والدقة ، وكفاية المراجع ، واالستشهادات المستقبلية المحتملة ، 

  .ووضوح البحث وتنظيمه

كانوا  ما أي إذا(على المحكمين معالجة قضايا أخالقيات البحث والنشر   -
بما يتناسب والمعايير األخالقية، أو إذا كان لديهم  يعتقدون أن البحث قد أنجز

  .)أو التلفيق أو التزوير أو النشر المكرر االنتحالأي شكوك في 

 ؛على المحكمين اإلعالن عن أي تضارب في المصالح، إن وجد، في أقرب فرصة -
  .حكيم غير المتحيز ممكناالتحرير من تقرير ما إذا كان التهيئة لتمكين رئيس 

على المحكمين الحفاظ على سرية المادة، وإبالغ رئيس هيئة التحرير إن كانوا  -
  .بحاجة إلى بعض المساعدة من زميل في تحكيم البحث

البحث، أو  تحكيمعلى المحكمين المحتملين الذين يشعرون بأنهم غير مؤهلين ل -
  .وإعفاء أنفسهم مباشرة، رغير قادرين على تحكيمه إخطار رئيس هيئة التحري

ليتم إبالغه للباحثين الذين  ؛على المحكمين كتابة تقرير مفصل عن تحكيمهم -
يطلب إليهم التعامل مع التعليقات كافة في تقرير التحكيم من أجل تنقيح البحث 

  .وتحسينه

  .على المحكمين إجراء عملية التحكيم في الوقت المحدد -

  



  :عمليات التحرير

  . المؤلفين/ المؤلفعند استالم بحث مقدم للنشر، يرسل إقرار باالستالم إلى  -

ويجوز لهيئة التحرير رفض يقوم أعضاء هيئة التحرير بتقييم أولي للبحوث،  -
  . غير مناسب لقراء المجّلة أو ضعيفا إذا رأت أنهالبحث دون تحكيمه 

ى العلمي للورقة، وال ال يعتمد قرار عدم إرسال البحث للتحكيم إال على المحتو -
  . أو المؤسسة التي يعملون فيها ،يتأثر بالرأي المسبق تجاه المؤلفين

إذا وجد أن البحث مناسب للنشر المحتمل، تختار هيئة التحرير اثنين على  -
ذوي الخبرة الكافية بشرط عدم من المناسبين  المختصيناألقل من المحكمين 

  .ين يرسل البحث إليهم لتحكيمهوجود تضارب محتمل في المصالح مع الذ

يطلب من المحكمين تقييم البحث المقدم وتقديم تقرير مكتوب يتناول أصالة  -
، وحداثة منهجيتة، هوعالقته بالتخصص، وأهميت، العلمية هالبحث، ومالءمت

  . قضايا أخالقية أو مخالفات ةوتنظيمه، ووضوح كتابته، باإلضافة إلى أي

 إجراءمن المحكمين تقديم توصيات واضحة لقبول البحث أو رفضه، أو  يطلب -
  .أو طفيفة جوهريةتغييرات 

على تقارير المحكمين وتوصياتهم، تقرر هيئة التحرير ما إذا كان البحث بناء  -
   .غير مناسب للنشر أم امناسب

من التحرير التأكد  هيئة وعلى رئيس. للمؤلفغ القرار مع تقارير التحكيم يبّل -
  .التحكيم في الوقت المناسبتقارير تلقي 

  :االنتحال

أي نوع من ) (JRSJهيئة تحرير مجّلة جرش للبحوث والدراسات ال تقبل  -
 . االنتحال

  . المجّلة ليست مسؤولة عن االنتحال -



ا إلى المجّلة التأكيد أن بحوثهم هي على جميع المؤلفين الذين يقدمون بحوًث -
 . من إبداعاتهم الخاصة ولم يتم نسخها كليا أو جزئيا من أعمال أخرى

لجميع األعمال ذات الصلة  اتعلى المؤلفين أن يذكروا المصادر واالقتباس -
  . المستخدمة في البحث

- النسخ  أو ،بحًثا عن االنتحال؛ مةتقوم هيئة التحرير بفحص جميع البحوث المقد
عالوة على ذلك، يطلب من المحكمين اإلبالغ . باستخدام برامج كشف االنتحال

 . مشكالت غير أخالقية أو مخالفات ةعن أي

سيؤدي اكتشاف أي مخالفات مؤكدة إلى الرفض الفوري للبحث وأي بحث في  -
 . المؤلفالمستقبل من 

، فإن بحث مابشأن  حقيقيةإذا أثار القراء أو المحكمون أو غيرهم مخاوف  -
 ،ويسمح له بالرد على المخاوف بالمؤلفالتحرير يتصل في البداية  هيئة رئيس

التحرير يأخذ هذه المسألة إلى  هيئة إذا كانت استجابته غير مرضية، فإن رئيسف
البحث  إذا وجد أنو. المستوى المؤسسي من خالل االتصال برئيس المؤسسة

المنشور هو نسخة مكررة، فسيتم نشر مذكرة سحب، وسيتم إرسال نسخ من 
  .المراسالت إلى رئيس المؤسسة التي يعمل فيها الباحث

يجب االحتفاظ بالبحوث التي تم سحبها عبر اإلنترنت، ووضع عالمة عليها   -
اء جميع اإلصدارات عبر اإلنترنت من أجل القر منبشكل بارز على أنها سحبت 

  .في المستقبل

  :حقوق النشر

ولن ينشر  ،عند التقديم، يطلب من الباحثين اإلقرار بأن البحث لم ينشر مسبًقا -
 . في مكان آخر مستقبًلا

الباحثين إلى جامعة جرش قبل  /الباحث بنقل حقوق المؤلف من إقراريطلب  -
  . النظر في نشر البحث

نموذج حقوق الطبع (التحرير النموذج الالزم لهذا النقل  هيئة يقدم رئيس -
  . قبل إرسال الطلب إلى المحكمين) والنشر



 يحظر نسخ أي جزء من محتويات العمل المنشور دون إذن خطي من رئيس -
  .التحرير هيئة

  :تنظيم البحث

وأن (ينبغي أن تكون البحوث مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية 

تكون البحوث المقدمة باللغة العربية أو الفرنسية مصحوبة بملخص وكلمات مفتاحية 

  .المجّلة سياسة/، كما وينبغي إعداد جميع البحوث وفًقا ألسلوب)باللغة اإلنجليزية

  :إعادة الطباعة والمسودات

سيتلقى الباحث المسودات األولى إلجراء التصحيحات الالزمة، ويطلب منه 

 جوهريةتغييرات  أيال ُتقبل و ،المنقحة إلى المجّلة في غضون أسبوعإعادة النسخة 

  . ما لم ُتطلب من الباحث على البحث في هذه المرحلة

  

  :رسوم النشر

  .عند قبول البحث للنشر دينارا أردنيا أو ما يعادلها 150

  :إخالء مسؤولية

إن اآلراء الواردة في هذه المجّلة هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة آراء   

  .هيئة التحرير

  

  



  :النشر قواعد

العربية واإلنجليزية والفرنسية، ويمكن نشر : تنشر المجلة البحوث باللغات -
 .بحوث بلغات أخرى بعد موافقة هيئة التحرير

والتقارير الخاصة بالمؤتمرات الدولية تنشر المجلة مراجعات المؤلفات العلمية،  -
 .والندوات العلمية المحكمة

 150عن  يقليرفق بكل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باإلنجليزية على أال  -
 ).المفتاحية( وتكتب بعد الملخص الكلمات الدالةكلمة، 

 يجب أن تتوافر في البحوث العلمية المرسلة للمجلة األصالة، والمنهجية العلمية، -
 .واإلحاطة، واالستقصاء، ويجب أن يكتب البحث بلغة سليمة خالية من األخطاء

 .يشترط في البحث أال يكون قد قدم للنشر أو نشر في أي مكان آخر -

 .تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم وفق األصول العلمية -

ال تصبح البحوث بعد قبولها للنشر حقًا محفوظًا للمجلة، وال يجوز النقل منها إ -
 .باإلشارة إلى المجلة

ال يجوز للباحث إعادة نشر بحثه إال بموافقة خطية من هيئة التحرير، ويجب  -
 .األصولوفق اإلشارة إلى المجلة 

، wordيجب أن يكون البحث مرقونًا على الحاسوب باستخدام برنامج  -
لى عنوان إوبمسافة مزدوجة بين السطور، ويرسل بوساطة البريد اإللكتروني 

 .Jrs@jpu.edu.jo: المجلة

 .سم)2.5(وهوامشه الجانبية ). Arial(ونوعه ) 14(يكون حجم الخط  -

أال يزيد عدد صفحات البحث بما فيها األشكال والرسوم والجداول والمالحق  -
 .، سبعة آالف كلمة حدًا أقصى)A4(عن ثالثين صفحة 

كاديمية والمؤسسة في الصفحة األولى من البحث اسمه ورتبته األيذكر الباحث  -
 .، وبريده اإللكترونيالتي يعمل فيها

 .تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث وُتعد   قراراتها نهائية -

 .ال ُترد األبحاث التي لم تقبل للنشر إلى أصحابها -



ءات التحكيم في حال سحبه يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجرا -
 .البحث، أو رغبته في عدم متابعة إجراءات التقويم

من تاريخ  أسبوعيلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي يقترحها المحكمون خالل  -
 .تسلُّمه القرار

 .يخضع ترتيب األبحاث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير -

آراء أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء األبحاث المنشورة في المجلة تعبر عن  -
  .هيئة التحرير، أو سياسة جامعة جرش

  

   



  :التوثيق

  ( ).ترقم اإلحاالت في متن البحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرين* 

 :تكون هوامش اإلحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحول اآلتي* 

  :كتابًافي حال كان المصدر أو المرجع  -

المصدر أو المرجع، عدد األجزاء، مكان النشر، الناشر، السنة، : اسم المؤلف كامًال

  .الصفحة

  :في حال الرجوع إلى الدوريات أو المجالت تكون اإلحالة إليها على النحو اآلتي -

عنوان البحث، اسم الدورية أو المجلة، المجلد، العدد، السنة، : اسم المؤلف كامًال -

   .الصفحة

  

  :تثبت في آخر البحث* 

  .الهوامش: أوال

  :قائمة المصادر والمراجع :ثانيا

األبجدي التي اعتمدها الباحث في بحثه وفق التسلسل : المراجع العربية.أ         
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سكان التي تقدمها املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل دور مشاريع اإل
 أزمة السكن وتطوير املناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط

  
  *عربيات عبدالفتاح محمد عالية

  

  2/12/2020 تاريخ القبول   9/2020/ ستالمتاريخ اال

  

  ملخص
الوسـط المسـكن مـن مشـاريع      اترة األردنيـة فـي محافظـ   هدفت الدراسة إلى توضـيح أسـباب طلـب األسـ    

والكشـف عــن دور مشـاريع االسـكان فــي حـل أزمـة الســكن وتطـوير المنـاطق متدنيــة الخـدمات فــي           ،اإلسـكان 
ضوء بعض المتغيرات، ولتحقيق اهداف الدراسة تـم اسـتخدام مـنهج المسـح االجتمـاعي بالعينـة، وذلـك عبـر         

ــة عشــوا     ــت  اعــداد اســتبيان وزع علــى عين ــن مشــاريع المؤسســة،    تســرة اســتفاد  أ) 433(ئية منتظمــة بلغ م
هم أسباب طلـب األسـرة المسـكن مـن مشـاريع اإلسـكان       أأن : وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، ابرزها

التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضـري هـو عـدم كفايـة الـدخل، كمـا أظهـرت الدراسـة أن         
دور مشاريع االسكان التـي تقـدمها المؤسسـة العامـة     ستجابات افراد عينة الدراسة نحو المتوسط الحسابي ال

لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمـة السـكن وتطـوير المنـاطق متدنيـة الخـدمات فـي محافظـات الوسـط          
؛ واظهـرت عـدم   )3.48(، وكانت الدرجة الكلية متوسـطة بمتوسـط حسـابي    )3.93 -2.10(تراوحت ما بين 

فرق دال إحصائيًا بين استجابات افراد الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس، وعدد المقيمين فـي الوحـدة    وجود
وجـود فـرق دال إحصـائيًا تعـزى إلـى متغيـر       والسكنية، ودخل األسرة، ومصادر دخـل األسـرة، وجهـة العمـل،     

  .مكان السكن/ المحافظة

ر الحضري، المناطق متدنية الخدمات، المؤسسة مشاريع اإلسكان، أزمة السكن، التطوي: الكلمات المفتاحية
  .العامة لإلسكان والتطوير الحضري، محافظات الوسط
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The Role of Housing Projects Provided by the General Housing and 
Urban Development Corporation in Solving the Housing Crisis and 

Developing Underserved Areas in the Central Governorates  
 

Alia Abdel Fattah Mohammed Arabiat, The University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed to explain the reasons why Jordanian families in the central 

governorates request housing from housing projects and to reveal the role of housing 
projects in solving the housing crisis and developing low-service areas in light of some 
variables, to achieve the objectives of the study, the social survey method was used in 
the sample by preparing a questionnaire distributed on a regular random sample of 433 
families that benefited from the institution's projects, The study came up with a series of 
results, the most prominent of which were: The main reason for the family's housing 
demand for housing by the Public Institution for Housing and Urban Development is the 
lack of sufficient income, The study also showed that the arithmetic mean the responses 
of sample members to the role of housing projects provided by the Public Institution for 
Housing and Urban Development in resolving the housing crisis and developing low-
service areas in the central governorates ranged from (2.10- 3.93), The overall score was 
average at an arithmetic mean (3.48); The absence of statistical D difference between the 
responses of study members due to gender variables, the number of residents in the 
housing unit, family income, family income sources and the workplace showed that there 
were statistical D difference attributable to the province/place of residence. 

Keywords: Housing projects, Housing crisis, Urban development, Underserved areas, 
General Housing and Urban Development Corporation, Central governorates. 

  

 : المقدمة

يعتبر حصول األسر على المسكن الذي يلبي احتياجاتها من المتطلبات الضرورية للبقاء، بل 
ا االجتماعي حق من الحقوق األساسية لكل مواطن، وأول أولويات تكوين األسر واستقراره

، فكما هو معروف أول عمل قام به اإلنسان منذ القدم )1(واالقتصادي، شأنه شأن المأكل والملبس
لهذا جاء في اإلعالن العالمي لحقوق . هو البحث عن مأوى يقيه من برد الشتاء وحر الصيف

حة لكل فرد الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الص: "ما يلي) 25/1(اإلنسان في المادة 
والرفاهية له وإلسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات 

  ". االجتماعية الضرورية
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من هذا المنطلق اصبح الحصول على مسكن تتوفر فيه المرافق العامة ويلبي احتياجات 
رة فيها في ظل خصوصًا بعد الصراعات الدائ ،وسطاألسرة، مصدر قلق للعديد من دول الشرق األ

زمة السورية والعراقية، وذلك نظرًا لمحدودية الدخل لشريحة كبيرة جدًا من أفراد تلك الدول، األ
عد امتالك مسكن مالئم بأقل ي، لذلك )2(والظروف االقتصادية المتقلبة في الدول المجاورة لها

  .)3(تدنيالدخل الم يالتكاليف هدفًا تنمويًا لجميع األسر وخاصة ذو

المرافق ومقارنه بمنافعه  كلفة إنشائهي تنخفض فيه ذلفة هو المسكن القل كالمسكن األ أن
العامة فيه، فغالبًا تكون تكاليف بنائه في حدود القدرة المالية للمستفيد منه، وتتحقق فيه المعايير 

الدول غلب الهذا اهتمت ، )4(الدنيابحدودها والمنافع واالحتياجات اإلنسـانية المادية والمعنوية 
تحسين ودعم قطاع تهدف لعداد مشاريع سنوية سعت إلو ،سكاناإل بوضع برامج وسياسات

، وذلك والخاص موظفي القطاع العاممن لذوي الدخل المتدني  توفير سكن مالئمفيها، وسكان اإل
حسب بيقوم المستفيد ببناء بيته بنفسه ول سكنية مخدومة ومتاحة للجميع أراضمن خالل توزيع 

درته المالية، أو من خالل خفض تكاليف مواد البناء، أو بتقديم قروض سكنية ميسرة، أو ببناء مق
أو بتطوير المناطق السكنية  ،قليلة فوائد بنسبةمجمعات سكنية وشقق بأقساط طويلة األجل و

   .)5(توفير مخزون استراتيجي من األراضي للتجمعات السكنية المستقبليةب وأمتدنية الخدمات، 

 )9(والسباهي )8(الطائيو )7(وبن جدود) 6(أكدت نتائج دراسة كل من العيسوين هنا م
على أن برامج وسياسات اإلسكان والمشاريع اإلسكانية ُتعد إحدى أهم قضايا  )10(والجياشي

لما لها من انعكاسات اجتماعية على أفرادها، وذلك لكونها تمكن ، التنمية في الدول المتقدمة
من  تدنيالدخل الم ين أفراد المجتمع وخاصة الشباب المقبلين على الزواج وذوشرائح كبيرة م

، باإلضافة النعكاساتها العامة االستقرار االجتماعي في بيئة عمرانية تتمتع بشروط الصحة والسالمة
اإليجابية في توسيع مناطق السكن العشوائي الذي قد تحد من توازن النسيج العمراني والتخطيط 

  .دورها في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدماتفضًال عن له، السليم 

إلى أن أزمة السكن أصبحت تعتبر أحدى المشاكل المتغيرة والمتجددة  )11(أشار الحسينيكما 
سبب الطلب المتزايد بمعظم الدول وخاصة النامية منها،  يالتي تواجه جميع شرائح المجتمع ف

  .للدولة ولألفراد وضع االجتماعي واالقتصاديوبسبب ارتباطه بال عليه

وجد أن الحكومة األردنية أولت  ،أما عن التجربة األردنية لإلسكان وخالل العقود الماضية
اهتمامًا كبيرًا بقطاع اإلسكان كونه يمس األسر في مختلف محافظات المملكة، لذا قامت الحكومات 

ن الكريم الذي يراعي معايير السالمة العامة حسب المتعاقبة بوضع قوانين تعمل على توفير المسك
عبر تأسيس مؤسسة السكن أزمة حل المواصفات العالمية للمساكن، كما وتصدت الدولة األردنية ل

م كأول تدخل حكومي مباشر في قطاع اإلسكان، وأوجدت حلول مالئمه لها، 1965اإلسكان عام 
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على تنفيذ  م لتعمل1980وير الحضري عام نشأت في مؤسسة اإلسكان دائرة تعنى بالتطأكما و
  .)12(بالمملكة العشوائيةالمناطق مشاريع التطوير الحضري لتحسين 

تم  م1992لعام ) 28(وتنفيذًا لتوصيات االستراتيجية الوطنية لإلسكان بموجب القانون رقم 
شكل لت )1980- 1965(دمج مؤسسة اإلسكان مع دائرة التطوير الحضري اللتان تأسستا عامي 

لتتمتع المؤسسة باستقالل مالي وإداري إلعادة والمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري، 
بالقيام بدور المسهل للقطاع  1996عام هيكلة قطاع اإلسكان، في ضوئها تكلفت المؤسسة 

نتاج الشقق وقسائم األراضي السكنية المخدومة، كما وبلغ إدخاله بالخاص بإنشاء شراكه معه إل
تشمل  )121987(حوالي  2019الي المشاريع التي أنجزتها المؤسسة منذ نشأتها وحتى اجم

المشاريع اإلسكانية والمساكن العشوائية، ومشاريع المخيمات، ومشاريع بالشراكة مع القطاع 
مشروع ) 296(بلغ من ضمنها أجمالي عدد المشاريع السكنية  حيث ،الخاص، ومشاريع المبادرات

وحدة سكنية موزعة على كافة محافظات ) 67809(عدد الوحدات السكنية سكني، واجمالي 
  :)13(المملكة، ومن أبرز محاورها

وحدة سكنية، مضاف ) 47719( مشروعًا اسكانيًا تضمن ما يقارب) 220(انجاز أكثر من  -
 484و البدو، من مشاريع عومشر 14 ، وعددهايع الرياديةارليه مشاريع البدو والمشإ

 .رياديمشروع 

 .وحدة) 18080(موقع و) 29(انجاز عدد من مشاريع السكن العشوائي ضم  -

 .وحدة) 36098(مشروع ضمن ) 11(انجاز مشاريع في المخيمات بلغت  -

" سكن كريم لعيش كريم"  عملت على استكمال تنفيذ وتسويق المبادرة الملكية لإلسكان -
من  مشروعًا) 21(حيث نفذت ، محور الشقق السكنية: المحول االول: محورينضمن 

موقع في محافظات ) 11(شقة سكنية ضمن ) 9089(بلغ عدد الشقق فيها  ،مشاريع الشقق
شقة جاهزة في مشروع  53شقة جاهزة في مشروع الزهور، و 68 :تتضمن ،المملكة

شقة سكنية لمشروع مدائن النور التي تم شراؤها من مستثمر وبيعها  256والفردوس، 
محور األراضي : والمحور الثاني. مدينة المجدلمشروع جاهزة  ةشق 208للمستفيدين، و

 .مشاريع) 8(قطعة أرض مخدومة ضمن ) 1098(المخدومة حيث وزعت 

أنشاء ضاحية الحسين السكنية، ومدينة أبو نصير والمساكن المنتشرة في شرقي العاصمة  -
) 3650(وحدة سكنية من ) 6073(عمان بكامل خدماتها التحتية ضمن مراحل تضمنت

) 70(قطعة أرض مخدومة، ليبلغ عدد سكان المدينة حوالي ) 2423(وحدة سكنية مبنية و
 .الف نسمة
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تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية للمناطق متدنية الخدمات والمناطق العشوائية وتحسين  -
موقعًا، استفاد منها ) 39(أوضاعها من النواحي اإلجتماعية واإلقتصادية، حيث قامت بتطوير

  .ألف مواطن) 400(ما يزيد عن

) 52(تنفيذ المشاريع الموجهة بالشراكة مع القطاع الخاص المنظم، حيث وقعت المؤسسة  -
اتفاقية شراكة نفذ من خاللها مشاريع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة حيث شملت 

 .وحدة) 9903(موقع، و) 47(

 .برنامج دعم التمويل اإلسكانيالل سكانية المدعومة للموظفين من خإلتقديم القروض ا -

وبشروط سهلة موزعة على مستوى  تدنيبيع أراضي التطوير الحضري لذوي الدخل الم -
 .محافظات المملكة كافة

تولت المؤسسة حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات بشتى الطرق بما في و
  :)14(ذلك

  .إلسكان وعالقتها بالتنظيم والبيئةتقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة ل -1

متابعة تطبيق االستراتيجية الوطنية لإلسكان، وإجراء دراسات ضمن الوحدات التنموية  -2
في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق  ةاإلقليمية إلنشاء أحياء جديد

 .جديدة للتجمعات السكنية

 .ب في المناطق المقام فيها المشاريعتشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدري -3

القيام بدراسات وبحوث سكانية واجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية لها عالقة باالسكان  -4
 .والتطوير الحضري لتوفير الخدمات الضرورية وتحديد الحاجة السكنية

 .توفير القروض للمستفيدين من المشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية -5

يع االستثمارية المباشرة عبر ابرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع القيام بالمشار -6
 .الخاص

  :)15(ضمن مسارين، هماحاليًا  العامة لإلسكان والتطوير الحضري المؤسسةكما وتعمل 

وذلك لتلبية الحاجة السكنية، وسد الفجوة الحاصلة من قطع األراضي الصغيرة : مسار اإلنتاج - أ
فيذ مشاريع المواقع والخدمات والمشاريع الريادية والمبادرات المخدومة من خالل تن

والمكارم الملكية السامية، باإلضافة إلى تطوير المناطق متدنية الخدمات لخلق بيئة سكنية 
من خالل اعداد سكن مالئم وبيئة مناسبة لعيش كريم من حيث تركيب شبكات مياه صحية 
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وتسعى  ع وممرات مشاه معدة لالستخدام؛وتعبيد الطرق والشوار ،وصرف صحي وكهرباء
 .على توفير حدائق ومساجد ومدارس ضمن مشاريعها السكنية المؤسسة دائمًا

لى تحقيق االهداف الوطنية الواردة في وثيقة كلنا األردن إتسعى المؤسسة : مسار السياسات - ب
دني المت وذلك من خالل توفير السكن المناسب لذوي الدخل؛ 2025ردن عام أووثيقة 

بمشاركة القطاع الخاص، والمساهمة في تخفيف وطأة الفقر، من خالل تنفيذ مشاريع ريادية 
إلسكان األسر األشد فقرًا باستخدام العمالة المحلية وتدريبها، باإلضافة لتحسين خدمات 

 .البنية التحتية في المناطق الفقيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية

د األردن تعالحكومة األردنية إال أنه وفقًا للمعايير الدولية، ورغم االنجازات التي حققتها 
أحدى الدول التي عانت من أزمة السكن وتدني الخدمات في المناطق النائية لسنوات طويلة، رغم 
التطور الحاصل على مأسسة قطاع اإلسكان في األردن، بل أن هذه األزمة متغيرة ومتجددة منذ 

من السكان، وضعف موائمة ى المساكن لطلب المتزايد علا: ، ومنهاوذلك لعده اسبابعقود ماضية 
العرض مع الطلب كميًا، وعدم مالئمة المعروض من السكن للمتطلبات االجتماعية واالقتصادية 

سعار األراضي المخدومة للبناء في أغلب محافظاتها، رافقه ارتفاع تكلفة ا؛ وارتفاع )16(للسكان
اليف البناء ومواده خصوصًا بعد فتح أبواب التملك في سوق العقارات شراء العقارات، وارتفاع تك

الكهرباء، والماء، (، عالوة على ذلك الضغط الكبير على الخدمات العامة )17(أمام العرب الوافدين
الذي صاحب الهجرة التي ) إدارة النفايات الصلبة، وتعبيد الطرقووالصرف الصحي، واالتصاالت، 

باإلضافة لألزمات السياسية التي عانت منها الدول  ؛)18(على مدى سنوات طويلةتعرضت لها األردن 
جئين السوريين لمختلف محافظات ألالمجاورة لألردن والتي نشأ عنها دخول أعداد كبيرة من ال

المملكة وتركيزهم أكثر في محافظات الوسط، كما لوحظ أن الغالبية العظمى من الوحدات السكنية 
ل األسر األردنية بسبب ارتفاع مستويات األجور فيها، وأن المنازل التي تقطنها ليست في متناو

، وأن هناك فائض في - عدد افرادهمن المسكن حجم أي عدم كفاية  -األسر مكتظة باألفراد 
المساكن ذات المواصفات العالية ونقص في المساكن الخاصة باألسر المتدنية والمتوسطة الدخل 

  .)19(واضحة لهذا المستوىرغم حاجة السوق ال

كما وبرزت أزمة السكن من جديد في اآلونة األخيرة بظروف أكثر صعوبة، تمثلت بإرتفاع 
ألف دينار، ليقف المواطن األردني وخاصة في  100أسعار الشقق لتصل في حدودها الدنيا إلى 

  .)20( جديدةالقاطنين في المناطق متدنية الخدمات حائرًا أمام أزمة 

اصبحت المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري مطالبة بتضافر جهودها مع  من هنا
المؤسسات الوطنية الحكومية واألهلية لتحقيق األهداف الوطنية الواردة في األجندة الوطنية 
ووثيقة كلنا األردن من خالل تلبية الطلب المتزايد على المساكن ومرافقها األخرى، وخاصة تلك 
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ضمن بيئة  والفقراء تدنير المساكن منخفضة التكاليف للفئات ذوي الدخل المالمتعلقة بتوفي
حضرية مناسبة، وذلك باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بقطاع اإلسكان في األردن، 
واليد المنفذة لسياسات وتطلعات الحكومة في القطاع، لهذا بدأت المؤسسة بتفعيل ومضاعفة 

سكانات لحل األزمات، وخدمة ذوي الدخل المتدني وموظفي القطاع الحكومي نشاطها اإلنشائي لإل
  ).المسنين/ ذوي االحتياجات الخاصة/ فراداألعدد ( بما يتالءم مع ظروف ساكنيها بشكل خاص

مما سبق يتضح أن المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري ومنذ نشأتها حققت العديد 
خصبة  أرضًالكونها تعد  -وخاصة محافظات الوسط المملكة  من المشاريع في كافة محافظات
تتركز الحاجة السكنية في محافظات ، حيث مختلف القطاعاتل لجذب االستثمارات مراكز إدارية

استفاد منها كافة شرائح المجتمع  -  يليها محافظات الشمال فالجنوبمرتفعة الوسط بنسبة 
ية وبيئية إيجابية على األسر األردنية، كما وساهمت في األردني، وكان لها أثار إقتصادية وإجتماع

تنمية وتطوير المناطق متدنية الخدمات من خالل إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات وبشكل 
دوري، محققه بذلك رؤيتها ورسالتها وأهدافها المرسومه ضمن خططها اإلستراتيجيه طويلة 

  .المدى

عن دور مشاريع المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير  من هنا تسعى هذه الدراسة إلى الكشف
الحضري في حل أزمة السكن في محافظات الوسط، واآلليات التي تتبعها المؤسسة لتطوير 

وذلك في مخافظات العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء ومأدبا، المناطق متدنية الخدمات بشكل فعلي 
  .ضافة لمعرفة الخدمات األساسية المتوفرة فيهامن وجهة نظر المستفيدين من تلك المشاريع، باإل

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تعد محافظات الوسط أحدى المحافظات التي عانت وما زالت تعاني تداعيات أزمة السكن 
وتدني خدمات اإلسكان وانعدامها في بعض مناطقها، وقد الحظت الباحثة من خالل خبرتها 

بيانات المتوفرة لدى المؤسسة العامة لالسكان والتطوير ومن خالل الفي المؤسسة، العملية 
التي اشارت اليها باإلضافة لألزمات األخرى  ،الحضري عن وجود أزمة سكن في تلك المحافظات

ودراسة  )22()2012( الرحمانيودراسة ) 21()2018( الصالحاتالعديد من الدراسات كدراسة 
انتشار ظاهرة السكن العشوائي في : ومنها ،لمحافظاتالتي عانت منها بقية او) 23( )2007(الشوبكي

المحافظات، والزيادة المفرطة في النمو السكاني، وارتفاع أسعار األراضي المخدومة للبناء، 
وارتفاع تكاليف مواد البناء خصوصًا بعد فتح أبواب التملك في سوق العقارات أمام العرب 

مقدرة المالية للمواطن األردني، وعدم اللمسكن مع اإنشاء الوافدين، والفرق الكبير بين تكلفة 
يجارات، والمتاجرة والمضاربة من قبل بعض السماسرة، تطور صناعة البناء ومواده وارتفاع اإل

، تدنيسسات تمويلية خاصة لذوي الدخل المؤوعدم تدبير وسائل التمويل السكني عن طريق م
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من تشييد مساكن في حدود المقدرة المالية  وتوجة االستثمار نحو تشييد مساكن فاخرة بدًال
للمواطن األردني، وعدم مالئمة السياسات والخطط االسكانية للدولة مع األوضاع االقتصادية، 
والفرق بين تكلفة واحتياجات السكن الحضري والمصادر المتاحة لإلسكان، كما لوحظ أن اغلب 

عامل مع ازمة السكن من الجانب الفني القائمين على ادارة السكن في المؤسسة يركزون في الت
من هنا أرتأت الباحثة للوقوف على دور مشاريع  مع ضعف التركيز على الجانب اإلداري،) الهندسي(

اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن تطوير 
ثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، لذا فقد تم

  :األسئلة اآلتية

ما هي أسباب طلب األسرة المسكن من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة  .1
 لإلسكان والتطوير الحضري؟

ما دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل  .2
 نية الخدمات في محافظات الوسط؟أزمة السكن وتطوير المناطق متد

في استجابات افراد الدراسة ) α=  0.05(إحصائية عند مستوى  داللة ذات فروق توجد هل .3
نحو دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل 

: تالف متغيراتأزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، تبعًا الخ
دخل األسرة، ومصادر دخل وعدد المقيمين في الوحدة السكنية، والمحافظة، والجنس، 

 األسرة، وجهة العمل؟ 

  : أهمية الدراسة

  : تتمثل أهمية الدراسة باآلتي

تتمثل األهمية النظرية للدراسة في تسليط الضوء على الدور الفاعل الذي  :األهمية النظرية -1
امة لإلسكان والتطوير الحضري عبر مشاريعها السكنية في حل أزمة تقدمه المؤسسة الع

السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، وذلك لرفد وإغناء المكتبات 
العربية واألردنية بدراسة ترصد دور تلك المؤسسة، ولتشكل مرجعًا مهمًا لألكاديميين 

د الدراسة نقطة انطالق لدراسات مستقبلية متعلقة والباحثين والمهتمين في المجال، كما تع
بدور المشاريع السكنية في حل أزمة السكن الصحاب الدخل المتدني وتطوير المناطق 
متدنية الخدمات في المجتمع األردني بكافة المحافظات؛ فضًال عن كونها تعتبر من الدراسة 

 .موضوع الدراسةالتي تبحث في المجال  - على حد علم الباحثة  -األولى 

  :تتمثل األهمية العملية للدراسة من خالل محاولتها: األهمية العملية   -2
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 .الوسط للمسكن من مشاريع المؤسسةات توضيح أسباب طلب األسر األردنية في محافظ -

 .الكشف عن دور مشاريع االسكان في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات -

ات يمكن تطبيقها في مؤسسات المجتمع المحلي من القطاعين الخاص محاولتها الخروج بمقترح -
 .المناطق النائية في محافظات المملكة والحكومي لتطوير

تعد هذه الدراسة مؤشرًا إلجراء دراسات أخرى مشابهة حول دور مشاريع المؤسسة العامة  -
 .ة االجتماعية فيهودفع عجلة التنمي لإلسكان والتطوير الحضري في تطوير المجتمع األردني

يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تنفيذ عدة مبادرات جديدة في معالجة أزمة السكن  -
  . وتطوير المناطق متدنية الخدمات

  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة إلى

 .التعريف بالمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري -1

 .لإلسكان والتطوير الحضريالتعريف بالمشاريع التي تقدمها المؤسسة العامة  -2

 .لمسكن من مشاريع اإلسكانلالوسط  اتتوضيح أسباب طلب األسرة األردنية في محافظ -3

 .الكشف عن دور مشاريع االسكان في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات -4

التعرف على الفروق في مستوى استجابات افراد عينة الدراسة نحو دور مشاريع االسكان  -5
تي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير ال

المحافظة، والجنس، : المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، تبعًا الختالف متغيرات
  .دخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العملوعدد المقيمين في الوحدة السكنية، و

  :مصطلحات الدراسة

 وهي السياسات واألنشطة االستراتيجية التي تهدف إلنشاء المدن: ع اإلسكانمشاري -
السكنية المتكاملة الخدمات للمدن الفقيرة، وتوفير االسكانات لذوي الدخول العادية والمتدنية، 
وسد الفجوة الحاصلة في السوق من قطع األراضي المخدومة الصغيرة، وتأمين خدمات البنية 

  .)24(محافظات المملكةالتحتية في مختلف 

تدهور األوضاع السكنية للعمال نتيجة التدفق المفاجئ " :وتعرف بأنها: أزمة السكن -
للسكان نحو المدن الكبرى، واإلرتفاع الكبير السعار األراضي المخدومة، ونقص الرفاهية 

  .)25("والتجهيزات واالكتظاظ، وعدم صالحية بعض المساكن القديمة غير الصحية للسكن
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المشكالت التي يعاني منها موظفي القطاع العام والعسكريين  :وتعرف اجرائيًا بأنها
اقليم الوسط والتي تتمثل في محافظات والمتقاعدين وذوي الدخول المحدودة والمتدنية في 

االكتظاظ واالزدحام في المسكن، أو صعوبة الحصول على مسكن مع انعدام كافة أو اغلب شروط 
  .حة فيهاالرفاهية والرا

احداث التغيرات على المنطقة الحضرية وذلك باإلزالة " :وتعرف بانها: التطوير الحضري -
التامة أو الجزئية واعادة بناء األبنية الموجودة في المناطق التي ال يمكن صيانة نسيجها الحضري 

حديثة بما المهترىء النتهاء عمرها الوظيفي، وايجاد طراز معماري للوحدات السكنية بتفاصيل 
  .)26("يخدم الشريحة االجتماعية الفقيرة

وهي مناطق محافظات أقليم الوسط التي يكون األسر فيها ال  :المناطق متدنية الخدمات -
الدخول المتدنية والمتوسطة بحيث ال يكفي لتحمل  تملك موارد مالية، ويكون افرادها من ذوي

  .مسؤولية مسكن صحي يناسب افرادها

وهي الدائرة المعنية بالتطوير الحضري  :عامة لإلسكان والتطوير الحضريالمؤسسة ال -
واعادة هيكلة قطاع اإلسكان عبر تنفيذ مشاريع ريادية سكنية مباشرة أو عن طريق ابرام عقود 
استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص في األحياء الفقيرة ومتدنية الخدمات لموظفي القطاع 

متقاعدين وذوي الدخول المحدودة والمتدنية في كافة انحاء المملكة، بهدف العام والعسكريين وال
توفير الخدمات االجتماعية والبنية التحتية في المناطق الفقيرة، وانتاج وتطوير الوحدات السكنية 
ضمن المقدرة المالية لتلك الفئات لتمكنهم من الوصول للسكن المالئم، باالضافة لتوفير القروض 

  .)27(ن من المشاريع السكنية بالتعاون مع الجهات الممولة المعنيةللمستفيدي

وهي المحافظات التي تقع في وسط المملكة من حيث الموقع : محافظات أقليم الوسط -
 .العاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء، ومحافظة البلقاء، ومحافظة مأدبا: الجغرافي وتضم كل من

  : حدود الدراسة ومحدداتها

اقتصرت هذه الدراسة على عينة من المستفيدين من مشاريع : شرية والمكانيةالحدود الب -
المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في محافظات اقليم الوسط االسكان التي تقدمها 

 ).العاصمة عمان، والزرقاء، والبلقاء، ومأدبا(

 .م1/10/2020م إلى 14/5/2019 تم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفترة من: الحدود الزمانية -

تتحدد نتائج هذه الدراسة بدقة ونزاهة وموضوعية أفراد العينة في استجابتهم على أداة  -
، الدراسات السابقةالدراسة المعدة لغايات جمع بياناتها والتي طورتها الباحثة اعتمادًا على 
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ق األداة وتم التأكد من صدقها وثباتها؛ لذا فإن إمكانية تعميم النتائج يعتمد على صد
  .وثباتها

تحدد تعميم نتائج الدراسة خارج مجتمعها اإلحصائي بمدى مماثلة المجتمع : تعميم النتائج -
 .الخارجي لمجتمع الدراسة الحالي

  :الدراسات السابقة

ن ضا عرلن العالقة بيدراسة هدفت لتحديد ا )28()2014( الزامل وآخرونأجرى كل من 
ر ألسدى الة لحيااعية ونري ولخين الإلسكان سلمار ألميري لمشروع الخين اإلسكات امادخ
دود، وتحديد العالقة بين استفادة األسر من البرامج التنموية وتوفر محالتي دخلها ية ودلسعا

الموارد وتحقق التفاعل األسري وقدرة تلك األسر على حل مشكالتها والتعامل مع المؤسسات 
عينة ، وذلك باعداد استبيان وزع على عيالجتماالمسح امنهج المجتمعية، اعتمدت الدراسة 

عالقة ود جو: ره، وأظهرت الدراسة مجموع من النتائج أبرزهاسأ) 193(ا هددئية بلغ عواعش
دى لة لحيااعية ونري ولخين اإلسكات امادخن ضا عرلبين احصائية إاللة وذات دة طسوية متطرد

ن واالتصال والتفاعل لسكب الراءات طجن إضا عرل، وان مستوى اخلدلدودة اية محودلسعر األسا
ن جاءت إلسكات امادخو قامةن لإللسكاصالحية ن ضا عرلالبشري جاءت مرتفعة، في حين أن ا

  .متوسطة

إلى تقييم واقع األزمة السكنية في مدينة ) 29()2014(بو خلخال كما وهدفت دراسة 
برز البرامج أة األغواط، ومعرفة أهم االصالحات الجديدة في ميدان التمويل السكني، ومعرف

السكنية التي تتناسب وأنماط الطلب االجتماعي واألثار التي سببتها األزمة السكنية على جميع 
النواحي الصحية والبيئية والتربوية في مدينة األغواط، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

وأظهرت الدراسة مجموع ره، سأ) 350(ا هددئية بلغ عواعينة عشوذلك باعداد استبيان وزع على 
أن ابرز أسباب طلب األسرة المسكن من البرامج السكنية التي تقدمها الدولة : من النتائج أبرزها

يتطلب اخذ قروض  ، وأن الحصول على المسكنعمرهعدم كفاية الدخل، ومرض المعيل وكبر  هي
ها ساهمت البرامج سكنية لكن فوائدها ال تتناسب رواتب ذوي الدخل المتدني رغم ذلك اال ان

زمة السكن وطورت المناطق متدنية الخدمات وذلك لكون البرامج السكنية تقام ل أالسكنية في ح
  .في مناطق التوسع السكني داخل حدود المدينة ومناطق التنظيم الرسمية

دراسة هدفت لتقييم الوضع السكني ومعاناة المواطنين ) 30()2015( الطائيكما واجرى 
يتعلق بأزمة السكن، ومعرفة ابرز االحتياجات الفعلية لتطوير المجتمعات المتنامية في  الفقراء فيما

العراق، ومعرفة اهم تحديات استقطاب مشاريع اإلسكان المقترحة للهيئة العامة لإلسكان التابعة 
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لوزارة االعمار واإلسكان، اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي وذلك بتحليل الدراسات العلمية 
لتقارير الصادرة عن الهيئة العامة لإلسكان التابعة لوزارة االعمار واإلسكان، وبيانات غير رسمية وا

عراقية ودولية باالضافة للصور الميدانية وشبكة المعلومات الدولية  صادرة عن هيأت بحثيـة
، )اربيل، دهوك، السليمانية(محافظة عراقية ومحافظات اقليم كردستان) 18(لـ ) االنترنت(

أن مشاريع االسكان التي تقدمها عن الهيئة العامة : وأظهرت الدراسة مجموع من النتائج أبرزها
عمار واإلسكان لم تسهم في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية لإلسكان التابعة لوزارة اإل

النتائج  الخدمات في العراق، بل أن أزمة السكن تتفاقم بالعراق في الغزو االمريكي، كما واظهرت
شراف الهيئة العامة لإلسكان التابعة إضعف البنية التحتية للوحدات السكنية المنشأة سابقًا تحت 

عن توقف المشروعات الخاصة ببناء المجمعات السكنية وندرتها  لوزارة االعمار واإلسكان، فضًال
خر، وبدائية بعضها األ في السنوات التي تلت الحرب على العراق، ومحدوديـة المنجـز منهـا محليـًا

يجـار، وتوقف المصارف العقارية عن تقديم قروض راضـي وزيـادة بـدالت اإلسـعار األأوارتفـاع 
  .لمـستحقيها

لى بيان دور مشاريع المساكن الجاهزة في حل إ) 31()2017( محمدفي حين هدفت دراسة 
مشكلة السكنية في الخرطوم، السودانية الخرطوم، ومعرفة أسباب تفاقم ال أزمة السكن بالعاصمة

ومستوى فعالية سياسات الدولة عبر مشاريعها في توفير السكن الصحي المناسب لمواطنيها 
وذلك  ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي)ليبيا واألردن(ومقارنتها مع تجارب إقليمية منها 

لإلسكان تقييم وتحليل السياسات بتحليل الدراسات العلمية والتقارير الصادرة عن الهيئة العامة 
أن مشاريع االسكان الجاهزة والتي : اإلسكانية فيها، وأظهرت الدراسة مجموع من النتائج أبرزها

ن أ يقوم بتنفيذها الصندوق القومي لإلسكان في الخرطوم ساهمت في تخفيف ازمة السكن فيها اإل
ومشاريع  تدني،طنين من ذوي الدخل المالمساكن باسعار لم تتناسب مع اإلمكانيات المادية للموا

المؤسسة االسكانية سدت الحاجة السكنية بما يتوائم مع الزيادة في عدد السكان في الخرطوم 
تتوفر الخدمات االساسية من مدارس ومراكز نها مخدومة بالبنية التحتية بشكل جيد، وأالكبرى، و

نة المشاريع السكنية في الخرطوم مع صحية واسواق وحدائق في مشاريع المؤسسة، كما تمت مقار
ستفادة من السياسات المشاريع السكنية في الدول االخرى ومنها ليبيا واألردن ووجد ضرورة اإل

التي تتبعها تلك الدول لتغيير مسار التنمية اإلقتصادية اإلجتماعية وتحقق العدالة في توزيع 
مواد البناء لوير وحدات سكنية جاذبة المشاريع، وضرورة التخطيط العلمي السليم لتصميم وتط

المحلية واستخدامها في المشاريع لتشكل المشاريع االسكانية نواه جذب عمرانية تسهم في توجية 
  .متداد العمرانياإل

دراسة هدفت التعرف على المشكالت االجتماعية التي ) 32()2018( الصالحاتكما اجرت 
العامة لإلسكان والتطوير الحضري والقاطنة في  تواجة األسر المستفيدة من مشاريع المؤسسة



 ...سكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضريدور مشاريع اإل   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 1599

منهج ساسية المتوفرة فيها، اعتمدت الدراسة حياء الفقيرة في مدينة عمان، ومعرفة الخدمات األاأل
ره، سأ) 547(ا هددئية بلغ عواعينة عش، وذلك باعداد استبيان وزع على الجتماعيالمسح ا

األسر المستفيدة من مشاريع نالك العديد من أن : وأظهرت الدراسة مجموع من النتائج أبرزها
، وأن حياء الفقيرة في مدينة عمانالمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري والقاطنة في األ

والتي دفعتهم لطلب المساكن من المؤسسة،  ههمالمشكالت االجتماعية التي تواجهناك العديد من 
الفساد وتبة األولى والمتمثلة بالبطالة والفقر في المرحيث جاءت المشكالت االقتصادية : ومنها

وتدني األجور وإرتفاع األسعار وعدم ثبات الدخل، أما المشكالت اإلجتماعية فقد جاءت في 
كل األسرة والزواج فقد االمرتبة الثاٌنية إنتشار السرقات والمخدرات وإرتكاب الجرائم، أما مش

بناء، والزواج المبكر، وجاءت في زواج لدى األجاءت في المرتبة الثالثة تضمنت تأخر سن ال
ة إنتشار األوبئة واألمراض وانتشار األوساخ واألمراض المزمنة يالمرتبة الرابعة المشكالت الصح

  .في األسرة

هدفت لتحليل دور مشاريع اإلسكان االستثمارية المقدمة من ) 33()2019( الجياشيدراسة 
العجز السكني في مدينة السماوة والحد من آثارها السلبية،  الدولة في مدينة السماوة في حل أزمة

عمار واإلسكان لـمدينة السماوة، اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للتقارير الصادرة عن وزارة اإل
 1977أن نسبة العجز كانت عالية جدًا في عام : ئج أبرزهاتاوأظهرت الدراسة مجموع من الن

مشاريع اإلسكان االستثمارية المقدمة من الدولة تلعب دورًا في ، أن %20.3لـ  2019لتصل عام 
معالجة ومواجهة أزمة السكن تمثل ذلك ببناء وحدات سكنية من قبل القطاع الحكومي، وتقديم 

خل المتدني لبناء مساكن مستقلة من قبلهم، تركزت اغلب مشاريع دقروض ميسرة لذوي ال
في الجزء الجنوبي الغربي لذلك لم تتوزع مشاريع الدولة اإلسكان االستثمارية في مدينة السماوة 

توزيعًا عادًال حسب توزيع السكان بالمدينة، وأن مشاريع اإلسكان االستثمارية المقدمة من الدولة 
  .في مدينة السماوة تعاني من نقص في الخدمات المجتمعية والبنى التحتية

  :التعليق على الدراسات السابقة

 في جوانب، الحالية الدراسة مع تختلف أنها ونتائجها، السابقة الدراسات افأهد خالل من يتضح
في جوانب أخرى، فبالنظر إلى الدراسات السابقة يتضح أن الدراسات السابقة  معها وتتفق

والدراسة الحالية تتفق من حيث موضوع المشاريع السكنية ودورها في حل أزمة السكن، واتفقت 
راسات السابقة في التأكيد على أن هناك العديد من التحديات والمعيقات الدراسة الحالية مع الد

التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، كما اتفقت الدراسة الحالية في أسلوبها لجمع المعلومات مع 
أسلوب بعض الدراسات السابقة في اعتمادها المنهج الوصفي والمسحي االجتماعي المعتمدة على 

  .االستبانة
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  :لدراسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز ا

أنه ال يوجد دراسات سابقة في  - في حدود علم الباحثة –أن ما يميز الدراسة الحالية 
األردن تتناول الموضوع، فاغلب الدراسات السابقة كانت في دول اخرى، واغلب الدراسات كانت 

رها وة دون اإلشارة بالحديث عن دتتناول الحديث عن تقييم واقع األزمة السكنية في جوانب مختلف
-في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات، لذا فهي تعد الدراسة األولى من نوعها 

التي تتناول دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان  -حسب علم الباحثة
خدمات في محافظات الوسط، والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية ال

كما واختلفت عن الدراسات السابقة من حيث البيئات التي طبقت بها ومن حيث اهدافها وأسئلتها 
وعينتها، مع اإلشارة أن هذا االختالف ال ينفي أن الباحثة استفادت من الدراسات السابقة من حيث 

من النتائج التي توصلت إليها تلك  المنهجية المتبعة واألدوات المستخدمة، كما استفادت الباحثة
الدراسات وطريقة عرضها في تطوير أداة الدراسة، وهذا يعني أن الدراسة الحالية جاءت امتدادًا 
للدراسات السابقة من حيث أهمية دور مشاريع االسكان في حل أزمة السكن وتطوير المناطق 

  .متدنية الخدمات

  :الطريقة واإلجراءات

؛ لمناسبته أسئلة بأسلوب العينة استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي: منهجية الدراسة -

  .الدراسة وأهدافها

الدخل والمستفيدة من  تدنيةاألسر األردنية م جميعتكون مجتمع الدراسة من : مجتمع الدراسة -
الزرقاء، (مشاريع المؤسسة العامة لألسكان والتطوير الحضري في محافظات الوسط 

 يوضح) 1(والجدول رقم مشروع سكني، ) 184(البالغ عددها  )أدبا، وعمانوالبلقاء، وم
المشاريع المنجزة من قبل المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في محافظات الوسط 

  .2019/12/31منذ بداية التأسيس وحتى تاريخ 
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ر الحضري في المشاريع المنجزة من قبل المؤسسة العامة لإلسكان والتطوي :)1( الجدول
  2019/12/31 محافظات الوسط منذ بداية التأسيس وحتى تاريخ

 جموعالم
 محافظات الوسط

 عمان مادبا البلقاء الزرقاء  

 عدد المشاريع 70 7 12 31 120
 المشاريع اإلسكانية

 عدد الوحدات 21057 873 1988 9566 33484

 عدد المواقع 16 0 0 6 22
 سكن عشوائي

 عدد الوحدات 4782 0 0 8852 13634

 عدد المواقع 4 1 1 2 8
 مخيمات

 عدد الوحدات 6184 842 11087 5061 23174

الشراكة مع القطاع  عدد المواقع 29 2 13 1 45

 عدد الوحدات 7110 174 2091 276 9651 الخاص

 عدد مشاريع الشقق 9 1 0 7 17

 مشاريع المبادرة
 عدد الشقق 4021 568 0 3157 7746

 عدد مشاريع األراضي 0 1 0 1 2

 عدد قطع األراضي 0 95 0 106 201

 اجمالي عدد المشاريع 128 12 26 48 214

 األجمالي 43154 2552 15166 27018 87890

 اجمالي عدد المشاريع 108 11 25 40 184

 المشاريع اإلسكانية
51082 13105 4079 1710 32188 

اجمالي عدد الوحدات 
 السكنية

مديرية التخطيط / إدارة التخطيط االستراتيجي /المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري: المصدر
  .قسم البرامج/ االستراتيجي 

بلغ عدد األسر المستفيدة من  سجالت المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضريووفقًا ل
أسرة في  10545ان، وأسرة في محافظة عم 14776موزعين  ،أسرة) 36993(تلك المشاريع 

   .أسرة في محافظة مأدبا 716أسرة في محافظة البلقاء، و 956محافظة الزرقاء، و

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من األسر والمستفيدة من مشاريع المؤسسة  :عينة الدراسة - 
أسرة ) 433(ـ ، حيث وصل عددهم لفي محافظات الوسط العامة لألسكان والتطوير الحضري

 .فراد عينة الدراسةأتي يوضح خصائص ، والجدول اآلتدنيالدخل الم من ذوي



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  عربيات

  1602

مكان السكن، وعدد / الجنس، والمحافظة: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات :)2(الجدول 
  المقيمين في الوحدة السكنية، ودخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العمل

 % العدد نوع المتغير المتغير

 الجنس
  %29.8 129 كرذ

 %70.2 304  أنثى

 مكان السكن/ المحافظة

  %36.5 158  عمان
 %31.2 135 الزرقاء

 %24.7 107 البلقاء

 %7.6 33 مأدبا

 عدد المقيمين في الوحدة السكنية

 %39.0 169  أفراد 1-4

 %34.6 150  أفراد 5-8

  %26.3 114  أفراد فاكثر 9

  دخل األسرة

  %14.5 63  ال يوجد
  %28.2 122  دينار 200ل من أق

  %47.8 207  دينار 200-500
  %9.5 41  دينار 500أكثر من 

  مصادر دخل األسرة

  %5.3 23  عمل الزوج
  %9.9 43  عمل الزوجة
  %16.6 72  عمل األبناء

  %19.4 84  متقاعد
  %21.7 94  مساعدات خيرية

  %27.0 117  )ايجارات(اخرى 

  جهة العمل
  %52.2 226  قطاع عام

  %47.8 207  قطاع خاص

، ومن محافظة عمان %)70.2(أن غالبية العينة من اإلناث ) 1(يالحظ في الجدول 
- 200، وممن دخلهم %)39.0(أفراد  4- 1، وعدد المقيمين في الوحدة السكنية %)36.5(

ومن القطاع العام ، %)27.0(بنسبة ) يجاراتإ(خرى أ، ومصدر دخولهم %)47.8( دينار 500
  . %)52.2( بنسبة

تم تطويره اعتمادًا على ما ورد في بعض ) استبان(تمثلت أداة الدراسة بـ : أداة الدراسة -
الدراسات السابقة، باإلضافة إلى خبرة الباحثة في هذا المجال، وقد تكونت االستبانة من 

مكان السكن، وعدد / الجنس، والمحافظة: األول، المتغيرات الديموغرافية: أقسام ثالث
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المقيمين في الوحدة السكنية، ودخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العمل، والقسم 
يوضح أسباب طلب األسرة المسكن من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة : الثاني

فقرة تقيس دور مشاريع ) 21(ويشتمل على : ري، والقسم الثالثلإلسكان والتطوير الحض
االسكان التي تقدمها المؤسسة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات، وقد 

، الذي اشتمل على )ليكرت الخماسي(صممت فقرات المجال الدراسة باستخدام مقياس 
) 1(قليلة، و) 2(متوسطة، و) 3(يرة، وكب) 4(كبيرة جدًا، و) 5: (درجات االستخدام اآلتية

درجة تقدير  2.33 - 1: قليلة جدًا، وقد تم اعتماد المقياس اآلتي لتقسيم الدرجات
  .درجة تقدير مرتفع 5.00 -3.68درجة تقدير متوسط، و 3.67 - 2.34منخفض، و

تم التأكد من صدق األداة من خالل الصدق الظاهري المرتبط بعرض : أداة الدراسة صدق -
األداة بصورتها األولية على عدد من المحّكمين بهدف التأكد من وضوح الفقرات، ومدى 
صالحيتها لقياس ما صممت لقياسه، ومدى مالءمتها ألهداف الدراسة، وسالمة الصياغة 
اللغوية، ومدى انتمائها للمجال الذي صنفت تحته، وقد تم األخذ بملحوظات المحّكمين، من 

فأكثر على الفقرة؛ دليًال % 80العبارات، كما تم اعتماد نسبة الموافقة  اضافة وحذف بعض
 تنقيح األداة، وذلك عبر إعادة  - بناًء على آراء المحكمين ومقترحاتهم - على صدقها، وتم

  . صياغة بعض الفقرات

اخلي للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخراج معامالت ثبات االتساق الد: ثبات أداة الدراسة -
، واتضح أن معامل )Cronbach - Alpha(الكلي، ألداة الدراسة وفقًا لمعادلة كرونباخ ألفا 

، وقد اعتبر هذا المعامل مقبوًال؛ العتبار أداة البحث )0.86=ألفا(الثبات لألداة ككل بلغ 
  .ثابتة

صائية لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام برنامج الحزم اإلح :المعالجة اإلحصائية -
؛ لتحليل بيانات االستبانة ولإلجابة عن أسئلتها، إذ تم حساب )spss(للعلوم اإلجتماعية 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 
المقياس، واستخراج تحليل التباين للكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية، 

 الدراسة، بين متوسطات أفراد الدراسة تعزى إلى متغيرات) α=  0.05(مستوى  عند
  .للكشف عن المقارنات البعدية) Tukey Test(اختبار توكي المعدل و
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  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما هي أسباب طلب األسرة المسكن من  :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
  التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري؟مشاريع اإلسكان 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على 
الجزء الخاص بأسباب طلب األسرة المسكن من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة 

  .وضح ذلكت) 3(لإلسكان والتطوير الحضري، والجداول 

التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة على الجزء الخاص بأسباب طلب  :)3(جدول 
األسرة المسكن من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير 

  الحضري

 %النسبة المئوية العدد نوع المتغير

  %29.8 129 .عدم كفاية الدخل
 %16.6 72  .اإلعاقة أو المرض

  %11.5 50  .كبر السن
 %15.7 68 .سجن العائل

 %15.0 65 .وفاة العائل

 %11.3 49 .الطالق

 ،الدخل لطلب السكن تدنيةويشير الجدول السابق إلى تعدد األسباب التي دفعت األسر م
 ،سكنمفمن الممكن أن يكون لدى األسرة الواحدة سبب واحد أو عدة أسباب دفعتها لطلب ال

أن من األسباب التي دفعت األسر لطلب  )3(يه فقد أشارت نتائج الدراسة الميدانية بجدول وعل
من مشاريع اإلسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري هي السكن 
، يليها في الترتيب الثاني من كانت اجابتهم االعاقة %)29.8(عدم كفاية الدخل بنسبة  :بالترتيب
، ثم في %)15.7(؛ ثم في الترتيب الثالث جاءت سجن العائل بنسبة %)16.6(ض بنسبة أو المر

، ثم في التريبت الخامس جاء كبر السن بنسبة )%15.0(الترتيب الرابع وفاة العائل بنسبة 
تشير هذه النتيجة في ظل و%). 11.3(، يلية في الترتيب السادس جاء الطالق بنسبة %)11.5(

والظروف وفي ظل غالء األسعار ونسبة الدخل ومصدرها سرة الواحدة عدد المقيمين باأل
إلى عدم كفاية هذه الدخول إلشباع احتياجات االقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب األردني 

المشاريع هم ممن اغلب المستفيدين من ن ، كما وقد تعزى هذه النتيجة إلى أأفراد األسرة
وذلك في ظل المواصفات الحالية  على فرص التوظيف لديهم يؤثر متدني مما التعليميمستواهم 

. وغير كافي منخفض وبالتالي مستوى الدخل يظلاألردني  للتوظيف والمنافسة في سوق العمل
  .)35()2014(الزامل وآخروندراسة و) 34()2014(بو خلخال وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
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ما دور مشاريع االسكان التي تقدمها : قة بالسؤال الثانيعرض ومناقشة النتائج المتعل: ثانيًا
المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية 

  الخدمات في محافظات الوسط؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، والجدول رقم 

  :يوضح ذلك) 4(

دور مشاريع االسكان التي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال :)4(ول جد
تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق 

 .تنازليًا متدنية الخدمات في محافظات الوسط مرتبة

  رقم

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 معياريال

  درجة

 التقدير

11  
تتوفر الخدمات االساسية من مدارس ومراكز صحية واسواق 

 .وحدائق في مشاريع المؤسسة
 مرتفعة 1.02 3.93

20  
ساهمت الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لدعم ساكني 

اعفاءات (المناطق المتدنية الخدمات من ذوي الدخل المتدني 
 ).الضرائب والرسوم

 فعةمرت 0.92  3.90

2 
توفر المؤسسة المسكن باسعار تتناسب مع اإلمكانيات المادية 

 .للمواطنين
 مرتفعة 1.03  3.87

21  
تعمل المؤسسة على تطوير االراضي ليقوم المستفيد من شرائح 

 .ذوي الدخل المتدني ببناء بيته بنفسه وحسب مقدرته المالية
 مرتفعة 0.96  3.86

13  
المالئم ضمن اسس وتعليمات أتيحت الفرصة في اختيار السكن 

 .األسرلى تنطبق ع
 مرتفعة 1.12  3.80

16  
توفير قروض سكنية لذوي الدخل المتدني بفوائد قليلة من خالل 

 .آلية تتفق بها المؤسسة مع البنوك
 مرتفعة 0.98  3.76

 مرتفعة 1.05  3.73 .مشاريع المؤسسة مخدومة بالبنية التحتية بشكل جيد  6

8 
مؤسسة توزيعًا عادًال حسب توزيع السكان تتوزع مشاريع ال

 .بالمحافظات
 متوسطة 0.87  3.61

17  
لمست أثر ما قامت به المؤسسة من إجراءات لتحديد الحاجة 

 .السكنية والخدمات الضرورية من جوالت البحث الميداني
 متوسطة 1.20  3.58

3  
مع متطلبات تتوزع مشاريع المؤسسة توزيعًا سكانيًا متوازنًا 

 .مية سواء االقتصادية او االجتماعيةالتن
 متوسطة 1.20  3.58

19  
برامج الدعم التمويلي االسكاني لموظفي القطاع توفر المؤسسة 

 .الخاص أسوة بموظفي القطاع العام
 متوسطة 1.23  3.52
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  رقم

  الفقرة
 الفقرة

  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 معياريال

  درجة

 التقدير

10  
تخفف مشاريع المؤسسة من الضغط على خدمات البنية التحتية 

 .في المحافظة
 متوسطة 1.22  3.51

5  
ريع المؤسسة االسكانية سدت الحاجة السكنية بما يتوائم مع مشا

 .الزيادة في عدد السكان
 متوسطة 1.26  3.48

 متوسطة 1.12  3.47  .تخفف مشاريع المؤسسة من السكن العشوائي 9

7 
تشكل المشاريع االسكانية نواه جذب عمرانية تسهم في توجية 

  .االمتداد العمراني
 متوسطة 1.27  3.47

 متوسطة 1.28  3.46 .المؤسسة المسكن الصحي والبيئيتوفر  1

18  
تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في 

 .المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة
 متوسطة 1.28  3.44

15  
تنشىء المؤسسة مشاريعها االسكانية في مناطق التوسع السكني 

 .داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم
 متوسطة 1.29  3.42

4  
في  القروض الممنوحة لدعم صاحبات المشروعات الصغيرةتسهم 

 .تمكين المراة اقتصاديًا
 متوسطة 1.29  3.41

  منخفضة 1.20  2.23 .توفر مشاريع المؤسسة مساكن شعبية بأقساط طويلة األجل  14

12  
المساكن التي تقدمها المؤسسة تراعي متطلبات ذوي االحتياجات 

 .الخاصة
  منخفضة 1.21  2.10

  متوسطة 0.59 3.48 الدرجة الكلية

أن المتوسطات الحسابية لتقدير عينة الدراسة لمجال دور ) 4(يتضح من الجدول رقم 
سكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن مشاريع اإل

، وكانت )2.10- 3.93(راوحت ما بين وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط ت
؛ إذ جاء تقدير مرتفعًا في سبعة فقرات، )3.48(الدرجة الكلية متوسطة بمتوسط حسابي 

ً  في فقرتين، عشر فقرة،  اثنتاومتوسطًا في  التي تنص ) 11(وقد احتلت الفقرة رقم ومنخفضا
في مشاريع  تتوفر الخدمات االساسية من مدارس ومراكز صحية واسواق وحدائق"على 

وقد تعزى هذه  وبتقدير مرتفع،) 3.93(، على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ."المؤسسة
الخدمات ، فضًال عن رضى عينة الدراسة عن إلقامةمساكن المشاريع السكنية لصالحية النتيجة إلى 

كما . ةمقارنة بظروفهم المادية المتدني )عيادات –مدارس  –أسواق ( هاونحتاجياألساسية التي 
مشاريع اإلسكان قدمت نموذجًا عمرانيًا من الوحدات السكنية يحاكي أنماط وقد يعزى ذلك إلى أن 

حاجة قاطنية  رغم تباينت الحاجات البشرية تتناغم مع الواقع البيئي بمعطياتو األردنية الحياة
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افة الخدمات كيشير ذلك إلى أن مرحلة تنفيذ المشاريع تحتوى على  المالية، كما وقد وقدرتهم
األساسية  المجتمعية والبنى التحتية الالزمة لديمومة الحياة وجودتها، فقد تضمنت المخططات

كما وقد يعزى سبب . لمشاريع اإلسكان االستثمارية على منظومة متكاملة من الخدمات المجتمعية
الحضري في حل  سكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطويرمشاريع اإل ذلك إلى فاعلية

الحكومية  اإلدارية الجهات ، وأنأزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط
) المصرفي والقطاع والصحة والتربية والكهرباء والمجاري والماء البلدية(السكني بالقطاع العالقة ذات

  .حيحالص المشاريع السكنية بالشكل تنفيذ إلتزاماتها بشأن عملية تؤدي

المساكن التي تقدمها المؤسسة تراعي "التي تنص على ) 12(في حين احتلت الفقرة رقم 
، وبتقدير )2.10(، على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي "متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة

وقد يعزى سبب ذلك إلى أن المشاريع السكنية ال تراعي الخصائص الجسدية لذوي  .منخفض
مؤشر سلبي يوضح ضعف الدور الذي تؤديه مشاريع اإلسكان في  وهوصة، االحتياجات الخا

كما وقد يعزى سبب ذلك لكون . لإلسر التي يعاني احد أفرادها ظروف خاصةالسكن  معالجة أزمة
 الربحية في يعتمد إنتاجي قطاع لالستثمار السكني لهذه المشاريع هو المتوجه الخاص القطاع

 في مشاريع متقدمة نسب تحقيق دون حائًال وقفت جمة مشكالت هيكليته في يحوي أنه إال االستثمار،

كما وقد يعزى ذلك إلى أن جميع  .اإلسكان والتي منها مراعاة ظروف ذوي االحتياجات الخاصة
في تغير  خصوصًا هاتصميمفي لم تراعي المرونة شقق ومساكن المشاريع والوحدات السكنية 

كان هذا بتوفير سواء  المعيشية داخل المسكن ياجات الخاصةذوي االحتمتطلبات وحاجات الفرد 
مثل الكراسي أو تنقلة وسيلة مساعدة في حركته ون يستخدم نالذي المساحات الكافية لحركة

دون متطلبات خاصة يطلبها ت تصمم من قبل المقاولين بل كان ،و المشاياتأالمتحركة والعكازات 
  .ذوي االحتياجات الخاصةسرة فرد األسرة لكي تالئم و رب األأصاحب المسكن 

إحصائية عند  داللة ذات فروق توجد هل: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا
في استجابات افراد الدراسة نحو دور مشاريع االسكان التي تقدمها ) α=  0.05(مستوى 

وتطوير المناطق متدنية المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن 
الجنس، المحافظة، عدد المقيمين في : الخدمات في محافظات الوسط، تبعًا الختالف متغيرات

 الوحدة السكنية، دخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العمل؟ 

استخراج المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وتحليل التباين، لبيان الفروق في 
الدراسة نحو دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان استجابات افراد 

والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط 
  .تبعًا الختالف متغيرات الدراسة الديموغرافية
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ستجابات افراد المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، لبيان الفروق في ا: )6(الجدول 
الدراسة نحو دور مشاريع االسكان التي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري 
في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في المحافظات محل الدراسة تبعًا 

  .الختالف متغيرات الدراسة الديموغرافية

 العدد نوع المتغير المتغير
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

 الجنس
  0.60  3.58 129 ذكر
 0.59 3.62 304  أنثى

 مكان السكن/ المحافظة

  0.61  3.48 158  عمان
 0.56 3.66 135 الزرقاء
 0.60 3.68 107 البلقاء
 0.53 3.79 33 مأدبا

عدد المقيمين في الوحدة 

 السكنية

 0.61 3.64 169  أفراد 1-4
 0.60 3.55 150  أفراد 5-8

  0.55  3.64 114  أفراد فاكثر 9

  دخل األسرة

  0.50  3.60 63  ال يوجد
  0.62  3.56 122  دينار 200أقل من 

  0.58  3.65 207  دينار 200-500
  0.68  3.57 41  دينار 500أكثر من 

  مصادر دخل األسرة

  0.70  3.64 23  عمل الزوج
  0.58  3.73 43  عمل الزوجة
  0.58  3.75 72  عمل األبناء

  0.62  3.56 84  اعدمتق
  0.58  3.49 94  مساعدات خيرية

  0.56  3.60 117  )ايجارات(اخرى 

  جهة العمل
  0.60  3.59 226  قطاع عام

  0.59  3.63 207  قطاع خاص

يبين الجدول اعاله وجود فرق ظاهري في المتوسطات الستجابات افراد الدراسة تبعًا 
وق إحصائيًا استخدم تحليل التباين، والجدول اآلتي الختالف المتغيرات الديموغرافية، ولبيان الفر

 .يوضح ذلك
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تحليل التباين لبيان الفروق اإلحصائية في استجابات افراد عينة الدراسة نحو مجال  :)7(الجدول 
  وغرافيةمتبعًا إلختالف المتغيرات الدي الدراسة

  .f  Sigقيمة   التباين  درجة الحرية  Sum of squares  مصدر التباين 
  0.473  0.516  0.183  1  0.183 جنسال

  *0.017  5.731  0.676  3  2.030 مكان السكن/ المحافظة
  0.876  0.024  0.004  2  0.009 عدد المقيمين في الوحدة السكنية

  0.462  0.542  0.064  3  0.192 دخل األسرة
  0.104  2.655  0.188  5  0.941 مصادر دخل األسرة

  0.676  0.175  0.062  1  0.062 جهة العمل
      0.361  417  150.931  الخطأ
        432  154.666  الكلي

الجنس، وعدد  :اتيبين الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائيًا تعزى إلى متغير
المقيمين في الوحدة السكنية، ودخل األسرة، ومصادر دخل األسرة، وجهة العمل؛ استنادًا إلى 

الرضا أن النتيجة إلى  وقد ترجع هذه .راتالمحسوبة ومستوى داللة في كل من المتغي) ف(قيمة 
 الدخلبجهة العمل أو بأو  بالجنسال تتأثر  المشاريع السكنية في عن الخدمات المقدمة فعليًا

المتوفرة في تلك المشاريع ولكن ما قد تتأثر به هو قدرة الخدمات ومصدره أو بعدد القاطنين فيه 
  .الدراسة الدخل عينةتدنية إشباع احتياجات األسر م على

مكان السكن؛ / كما يظهر الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيًا تعزى إلى متغير المحافظة
 الفروق مصدر ولتحديد ).0.017(ومستوى داللة ) 5.731(المحسوبة ) ف(استنادًا إلى قيمة 

 للكشف عن) Tukey Test(تطبيق اختبار توكي المعدل  المحافظة تم إجراء متغير مستويات بين
عمان  لصالحليظهر أن الفرق كان  ،وتحديد موقع االختالفات الدالة إحصائيًا ،عديةالمقارنات الب

توافر مساحات شاسعة من وقد يعزى سبب ذلك ل عند مقارنتها مع محافظتي البلقاء ومأدبا
عليها نشاء وحدات سكنية أالقطع لم يتم  ذههن أ، والبلقاء ومأدبا حافظتيالمحيطة بم راضياأل

خدمات ها لافتقارحتى اآلن بسبب تعثر عمليات الحصول على القروض السكنية بفوائد قليلة، و
  ).8(الجدول رقم  الفرق الظاهر في هو وما يؤكد هذة النتيجة .البنى التحتية
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لداللة الفروق نحو دور  عديةللمقارنات البTukey Test( ( توكينتائج اختبار  :)8( الجدول
لتي تقدمها المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري في حل أزمة مشاريع االسكان ا

  المحافظةالسكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط، تبعًا الختالف متغير

  مأدبا البلقاء الزرقاء عمان المتوسط الحسابي المحافظة
3.48  3.66 3.68 3.79 

  -0.31* -0.20* -0.18 -  3.48 عمان

  -0.13 -0.02 -  3.66 قاءالزر

 -0.11 -   3.68 البلقاء

 -    3.79  مأدبا

 :ما يأتيبتوصي الدراسة في ضوء نتائجها  :التوصيات

تدني تستهدف الطبقات االجتماعية ذات الدخل المتقديم قروض ميسرة بفوائد قليلة  -1
 .المنخفض ممن ال يملكون وحدات سكنية والدخل

القيمة اإلجمالية للوحدة السكنية لتصبح ضمن القدرة كل من خفض  ضرورة العمل على -2
خفض قيمة مبالغ التسديد ، والمجتمع المستهدفة من المشروع الشرائية لجميع شرائح

مستوى دخلهم وقدرتهم على  الشهري للمستفيدين من الوحدات السكنية بحيث تتناسب مع
  .تسديد المبلغ ضمن المدة الزمنية المحددة

 مجتمعية والبنى التحتية التي تكفلت بها الدوائر الحكومية، ألنها حاجاتتوفير الخدمات ال -3
 أساسية لحياة السكان وال يمكن أن تنجح هذه المشاريع اإلسكانية ما لم يتم تنفيذها ليجعل

  .منها جاذبة لمن يبحثون عن السكن المالئم

سكان والتطوير جراء دراسة لتقييم المشاريع التي تقدمها المؤسسة العامة لإلأضرورة  -4
الحضري في محافظات المملكة، ووضع سياسات تعمل على حل أزمة السكن وتطوير 

 .المناطق متدنية الخدمات في محافظات المملكة

السعي لتبني وتنفيذ استراتيجيات التمكين االقتصادي واالجتماعي لألسر محدودة الدخل  -5
امة لإلسكان والتطوير الحضري السكنية التي تقيمها المؤسسة الع المقيمة في الوحدات

 .لمساعدتهم على تحسين مستواهم االقتصادي

رتباطها الطردي وضع استراتيجية لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة باإلسكان وذلك إل -6
 .مع نوعية حياة األسرة محدودة الدخل

املة عمل شركات مجتمعية مع منظمات ومؤسسات القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع سكنية متك -7
الخدمات وتراعي كافة المعايير التخطيطية واالجتماعية والبيئية، وضمن المقدرة الشرائية 

 .للشرائح المستهدفة
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بن باديس، مستغانم، ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عبدالحميد ا-واليــــة غليــزان كنمــوذج
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