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 :الممخص
تناوؿ البحث الكفاءة الوظيفية الستعماالت االرض الدينية  في مدينة 

وصمة  , مدى اىميتيا لمسكافالوظيفة الدينية ظيرت اكركوؾ , حيث 
ارتباطيا بالتوجو المساحي في تعييف االماكف الدينية  , وتوصؿ البحث 
الى وجود قصور وخمؿ واضحيف في التوزيع المكاني لموظيفة الدينية , رغـ 

تبيف اف العديد مف المؤسسات الدينية شيدت دوف , كذلؾ توفر المساحة
فضال عف نقص  صميمية واالستيعابية مف قبؿ متبرعيف,المعايير التب االخذ

مما ادى الى العديد مف المؤسسات الدينية االخرى التي يفترض وجودىا, 
االمر الذي  ,تكدس السكاف وبروز المشاكؿ المترتبة عمى ادائيا الوظيفي

 واالشراؼ عمى متابعةبالوتوصي الدراسة  انعكس عمى عدـ رضا السكاف,
ستيعاب الزيادة لمواكبة االخدمات الدينية بشكؿ افضؿ لرفع  كفاءتيا  

وفؽ المعايير  ةتقديـ ما تحتاجو مف خدمة  مسبقل ة.مستمر السكانية ال
 أي مؤسسة دينية . المطموبة عند انشاء
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Abstract: 

The study examined the functional efficiency of the uses 

of the religious land in the city of Kirkuk, where the 

religious function showed how important it is to the 

population and its connection to the spatial orientation in 

the appointment of religious places. The research found 

clear deficiencies and imbalances in the spatial 

distribution of the religious function, Religious 

institutions were constructed without the acceptance of 

design and absorption criteria by donors, as well as the 

lack of many other religious institutions that are 

supposed to exist, which led to the accumulation of 

population and the emergence of problems resulting 

from their performance, which reflected the 

dissatisfaction of the population, Study follow-up and 

supervision of religious services better to raise their 

efficiency to keep up with the continuous absorption of 

population increase. To provide the service you need in 

advance in accordance with the standards required when 

the establishment of any religious institution . 
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 المقدمة 
يرتبط التركيب الوظيفي لالستعماالت الدينية في مدينة كركوؾ بنمو وتطور المدينة  

تيا, اذ تعد مف الخدمات المجتمعية البارزة التي يحتاجيا السكاف لممارسة نشأالتي أدت إلى 
, إلسياـ ىذه معظـ المدف العراقيةامورىـ الروحية اليومية باختالؼ اديانيـ وعقائدىـ في 

المؤسسات في تجمع السكاف مف خالؿ اداء شعائرىـ الدينية , والتي ليا الدور البالغ في 
مجتمع وفؽ المنيج السميـ, عمى اعتبار انيا واحدة مف اىـ الخدمات تنشئة االجياؿ واصالح ال

العامة لما ليا مف ارتباط مباشر في ببناء المستقبؿ وتحقيؽ النيضة والتنمية الشاممة لتماسيا 
بالواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي, فضال عف كونيا تأتي في مرحمة خطيرة 

االفكار المتطرفة والمعادية لألدياف بشكؿ كبير في اغمب دوؿ مف ىذا الزمف حيث انتشار 
العالـ , التي كانت سببا رئيسيا في ضياع الكثير مف الشباب في المجتمع وىذا ما يبرر القياـ 
بالدراسة عمى أسس عممية بيدؼ التخفيؼ مف معاناة السكاف وتحقيؽ بيئة حضرية مالئمة 

الوظيفة الدينية ونمو السكاف لغرض استيعاب الزيادة  قادرة عمى إيجاد نوع مف التوازف بيف
التي تدعو التجمع بشكؿ  0303لتوسعيا لغاية  في االتجاىات المكانية المستمرةالسكانية 

 اكبر واوسع مف اجؿ تسريع عممية التقدـ واالزدىار .
 مشكمة البحث 

المساحية في مدينة كركوؾ, واقع توزيع الوظيفية الدينية التي تؤدييا عمى الرقعة لماذا 
ال تعكس الصورة العادلة لمناطؽ تركز السكاف بشكؿ كافي حسب المعايير التخطيطية , مما 

 ورىا الوظيفي خالؿ مراحؿ التطور؟د ادى الى قصور في  كفاءة
 فرضية البحث 

ماكف المؤسسات الدينية  بشكؿ ال يتناسب أل تتمثؿ في عشوائية التوزيع الجغرافي ,
, باإلضافة الى قمة توفير االمكانات المادية  التي اسيمت مدينة كركوؾ وتوزيع السكاف في 

 في بروز تمؾ المشكمة وجعمتيا تنعكس عمى كفاءة ادائيا الوظيفي في تقديـ الخدمات الدينية .  
  :هدف الدراسة

مدينة في  الدينية ستعماالت االرضالتحميؿ واقع التركيب الوظيفي تيدؼ الدراسة إلى 
, مف مؤسساتيافي  اتجاىات التغير معرفةمف حيث تحديد نوعيا و نسبتيا المساحية ل كركوؾ

 خالؿ مقارنتيا مع المعايير التخطيطية , ومف ثـ الوقوؼ عمى نتائج التحميؿ إلعادة توزيعيا
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تناسب مع الزيادة ي الضرورية يامتطمباتلتصوٍر مستقبمي  بعد وضع,  حسب المعيار السكاني
 لرفع كفاءتيا وتحسيف أدائيا الوظيفي في المدينة. ,السكانية

 اهمية الدراسة
تكمف اىمية الدراسة في تناوليا لموضوع جغرافي وديني ىاـ اغفؿ الكثير عنو , رغـ 

انسجاـ واقع التنوع المذىبي انو يخص الكثافة السكنية الزائدة في مدينة كركوؾ, ومدى 
االسالمية لمخدمات الدينية  لدى السكاف مقارنة مع االدياف االخرى كالمسيحية , والتي 

( استمارة استبانة بصورة عشوائية لبياف درجة المواءمة في أدائيا الوظيفي 03استخدمت فييا )
 لمسكاف , ألثراء المكتبات العربية بمثؿ ىكذا دراسات .

 اسةمنطقة الدر 
معراؽ عمى لفي الجزء الشمالي مف محافظة التأميـ تشغؿ مدينة كركوؾ موقعًا ميمًا 

تعد حمقة وصؿ بيف المحافظات الشمالية والمحافظات حيث الطريؽ الذي يربط بغداد بأربيؿ, 
الوسطى والجنوبية, ألنيا تقع عمى طرؽ النقؿ الرئيسة التي تعمؿ عمى ربط تمؾ المحافظات 

وتمثؿ نقطة اتصاؿ ميمة بيف منطقتيف غير متجانستيف ىي  ,البعض األخرمع بعضيا 
يمتاز بالتبايف ف ياالمناطؽ الجبمية والمناطؽ السيمية, مما جعميا مف المدف البؤرية , أما سطح

الناتج عف وقوعيا في المنطقة شبو الجبمية التي تضـ مجموعة مف الجباؿ والتالؿ واليضاب 
بيف ىذه األشكاؿ األرضية جعميا تتخذ طابع السيوؿ  االرتفاعقمة  واألودية والسيوؿ, إف  

اما  .(0)المتموجة لذلؾ ترؾ الموقع انطباًعا عمى مناخ المدينة الذي يقع ضمف مناخ السيوب
 03 02( شرقًا ودائرتي عرض )44o- 00 02 44o 04 44تقع بيف خطي طوؿ )ف فمكيا
04o- 2 00 04o,مساحة ب (0الخريطة ) كما مبيف فيًا سكنيًا ( حي41موزعة عمى ) ( شمااًل

إلى قسميف أحدىما  ,( ىكتار يفصؿ المدينة نير الخاصة الموسمي الجرياف00304)شغمت 
 ,(0)شرقي يسمى )أسكي ياقة( ىو األقدـ ويضـ قمعة كركوؾ االخر )القورية( و يسمى غربي 

االخرى لموحدات الفعاليات الوظائؼ و كافة الذي يسيطر عمى اإلدارية الرئيس  وتمثؿ المركز
المنطقة التجارية المركزية تقع وسطيا إضافة إلى أنيا تشكؿ تجمعًا  كوف, االدارية التابع ليا

ميمًا لألنشطة الصناعية مما أضفى عمييا منطقة جذب ميمة لمسكاف العامميف في المنشآت 
 .(0)الصناعية والوافديف مف النواحي واألقضية التابعة ليا(

موقع منطقة الدراسة بالنسبة لممحافظة وموقعها بالنسبة لمعراق(1خريطة )  
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خريطة  (033,333/0عمى الييأة العامة لممساحة, خريطة العراؽ اإلدارية, مقياس ) عتمادالابالمصدر: 

 (, بمدية كركوؾ شعبة تخطيط المدف, خارطة ترقيـ مدينة كركوؾ.043,333/0محافظة كركوؾ مقياس )
 

 الوظيفة الدينية
ىػػػي النشػػػاط الػػػديني الػػػذي يقػػػاـ عمػػػى مسػػػاحة مػػػف االرض تتمثػػػؿ بالمؤسسػػػات الدينيػػػة 
)الجوامػػػػع والمسػػػػاجد والمصػػػػالت والحسػػػػينيات والمقامػػػػات والمعاىػػػػد الدينيػػػػة والمػػػػدارس الدينيػػػػة 
ومراكز التحفيظ   والكنائس ومدارسيا والمقابر(, وتقاـ ىذه المؤسسات ألغراض تقػديـ خػدمات 

ية وتعميميػة واجتماعيػة كتأديػة الفػرائض التعبديػة , اضػافو الػى اقامػة النشػاطات االجتماعيػة دين
تعد ىذه الوظيفة .  (4) المتصمة بالديف كالدفف والمأتـ والحفالت الدينية وحمقات الدروس الدينية

التػي تمػارس ىػذه  االساس الذي ساعدة عمى نشأة وظيور العديد مف المػدف الحديثػة والقديمػة ,
كػوف  النشاطات في المباني المخصصة لمشعائر الدينيػة الخاصػة بالمسػمميف واالديػاف االخػرى,

, لػذلؾ تبػيف مػف  (0) العالقة بيف الػديف والمدينػة عالقػة طويمػة جػدًا وذات جػذور تأريخيػو قديمػة
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%( 12مػػغ )خػػالؿ نتػػائج االسػػتبانة اف نسػػبة وجػػود تمػػؾ المؤسسػػات الدينيػػة فػػي مدينػػة كركػػوؾ ب
المتمثمػة بالكنػائس والحسػينيات %( 4,السيما المتمثمة بالجوامع والمساجد, عمى عكس نسػبة  )

, امػػا بالنسػػػبة الػػى انشػػاءىا , يعػػػود الػػى جيػػػود  أجػػػزاء المدينػػةالتػػي يفتقػػر وجودىػػػا فػػي معظػػـ 
%( ,ويمكػف مالحظػة تمػؾ المؤسسػات 2%( , والى جيود حكومية بنسػبة )14االىالي بنسبة )

( وتوزيعيػػا المكػػاني فػػي مدينػػة 0) ( والشػػكؿ0) يا فػػي مدينػػة كركػػوؾ مػػف خػػالؿ الجػػدوؿونسػػب
 والتي اىميا: ,(0كما موضح في الخارطة ) كركوؾ

 .2018(نسب المؤسسات الدينية وعدد العاممين فيها في منطقة الدراسة لعام 1الجدول)

عدد  صنف المؤسسة الدينية ت
 عدد العاممين % المؤسسات

 402 22 004 الجوامع  0
 030 04 12 المساجد 0
 02 4 00 الحسينيات 0
 1 0 0 الكنائس 4
 _ 0 4 المقابر 4

 0304 033 044 المجموع
 .0300( الدراسة الميدانية باالعتماد عمى ديواني الوقؼ السني والشيعي,    بيانات)غير منشورة( 0)     

 .0/00/0300الكنائس في منطقة الدراسة   بتاريخ ( المقابمة الشخصية مع جورج حنا, احد اصحاب 0)
2018( نسب المؤسسات الدينية في مدينة كركوك لعام 1شكل )  
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 (.0المصدر : جدوؿ )
 2018توزيع الخدمات الدينية في منطقة الدراسة لعام (2خريطة )

 
 كركوك والدراسة الميدانية.المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى: ديوان الوقف السني والشيعي في مدينة 

 الجامع-1
الجامع ىو مسجد تقاـ فيو صالة الجمعة الى جانب الصموات الخمسة والعيديف, وىو 
مف اىـ المؤسسات العامة لممدينة في العصر االسالمي , لما لو مف دور اساسي في الحياة 

السياسية والدينية والتربوية االجتماعية , والى جانب وظيفتو الدينة كاف مركزا لبحث الشؤوف 
نسمة ,  0433عف  ؿواالجتماعية , ويقع داخؿ مركز الخدمات المجاورة السكنية التي ال تق
, وقد وصؿ  (0) ـ(433وتمثؿ العنصر البارز فيو , ويوصى باف تكوف المسافة ال تتجاوز )

وأوؿ  موظؼ , 402جامع يعمؿ فييا  004( في مدينة كركوؾ الى 0عددىا مف الجدوؿ )
 ولكف مف اشيرىا ىو جامع ُأنشأ في المدينة ىو جامع السميمانية والثاني جامع النبي دانياؿ,

جامع العرياف الذي يوجد وسط القمعة ويعتبر جامعًا فريدًا ومميزًا مف حيث نوع الطراز 
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ماري والبناء يختمؼ عف بقية الجوامع األخرى الموجودة في القمعة إذ يتميز بوجود قبتيف المع
  مختمفتيف. 
 المسجد-2

ىو نواة لمتجمعات السكنية ,حيث لعب دورا كبيرا في نشأة العديد مف المدف, ويعمؿ 
رى عمى توفير الخدمات الدينية ليا, المتمثمة بالفروض الخمسة , فضال عف الوظائؼ االخ

كالوظيفة االرشادية واالصالحية والتثقيفية , وكانت في السابؽ مركز لمقيادة وانطالؽ 
الحمالت , وترتبط بو مجموعة مف العامة المختمفة, ويمثؿ مركز اشعاع عممي وديني وثقافي 

ال يعرؼ تأريخ بناء أوؿ مسجد ولكف معظـ الدراسات تشير إلى أف أقدـ مسجداف , و (0)لمحي 
( , في 0ومعظميا لو اماـ ومؤذف, وقد وصؿ عددىا مف خالؿ الجدوؿ ) قمعتيايقعاف في 

( موظؼ, ويتوقؼ حجمة واتساعو عمى عدد 030( مسجد و يعمؿ فييا )12مدينة كركوؾ )
سيولة الوصوؿ معيار اما  ( نسمة.433سكاف الحي الذي يخدمو والذي ال يقؿ عف )
 033لمقطوعة لموصوؿ ليذه المساجد عف )المخصص ليا والذي يقضي أف ال تزيد المسافة ا

, لكف مف خالؿ الدراسة الميدانية تبيف أف بعض الوحدات السكنية تحتاج إلى بناء (0)ـ(
والتي تعاني مف بعدىا وافتقارىا إلى المساجد, عمى الرغـ مف كثرة  ,مساجد قريبة منيا

اصة لمناس بعد استحصاؿ المساجد في المدينة لكنيا صغيرة كوف معظميا بني عمى النفقة الخ
 .(0) الموافقات مف مديرية الوقؼ السني

 الحسينية -0
ىي مؤسسة تربوية اعتمدىا اتباع اىؿ البيت )عمييـ الصالة والسالـ( إلقامة الندوات 
والمحاضرات ألحياء الشعائر الحسينية والمأتـ تمجيدا لذكرى ابي عبداهلل الحسيف )عمية 

لمحفاظ عمى ثقافتيـ وعقائدىـ وتاريخيـ , وفي بعض االحياف يخصص السالـ( ومظموميتو , 
, ويقتصر وجود ىذه (0) قسما منيا مواضع مستقمة لمصالة حرصا عمى البعد الديني لممسجد

( 0الحسينيات في مدينة كركوؾ عمى بعض االحياء , التي وصؿ عددىا مف الجدوؿ )
 موظؼ. 02حسينية و يعمؿ فييا 00

 الكنيسة -4
مكاف العبادة لمديانة المسيحية , كما تعني كذلؾ تجمع المسيحييف الذيف يشتركوف ىي 

بنفس العقائد , فتكوف بذلؾ مرادفة لطائفة معينة , وفي البداية كانت المنازؿ الخاصة تستعمؿ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)0444 ) 
 

لمعبادة المسيحية , الى اف تـ توفير االماكف المخصصة )الكنائس( لممارسة الطقوس 
كنيسة بانيا مكاف لمصالة واجتماع المسيحييف إلعالء اسـ اهلل وتمجيده المسيحية, وتعرؼ ال

واعتراؼ االنساف بضعفو البشري واجالؿ قدرة اهلل الواحد االحد خالؽ ومبدع كؿ الكائنات , 
كنيسة  0يفتقر وجود خدمات تمؾ الكنائس في اغمب االحياء في مدينة كركوؾ, اذ بمغ عددىا 

, ولكف داخؿ القمعة( , اقدميا كنيسة مريـ العذراء الموجودة 0) موظؼ , جدوؿ 1ويعمؿ فييا 
الكنيسة الكمدانية التي تتميز بأنيا ضخمة و كبيرة جدًا و ذات جدراف عالية , مف اشيرىا 

ـ وتعود لممسيحيف الكمداف المتواجديف في محمة الحماـ 0020ويرجع تاريخ إنشائيا إلى 
 . (0) بالقمعة

 االستعمال الديني
ة التي تمارس عمية بنشاطاتيا المختمفة يمساحة مف االرض مشغولة بالوظيفة الدين وى

او اليػػدؼ الػػذي عمػػى اساسػػو اسػػتخدمت االرض ,, اي اف اسػػتعماؿ االرض متعمػػؽ بالوظيفػػة 
ويمكف تعريفيا بانيا فعاليات البشر التي ليا عالقة مباشػرة مػع  ,مف قبؿ القوى البشرية المحمية

%( مػف 3,04( ىكتػار أي مػا يعػادؿ )10,4لخدمات الدينية مسػاحة تقػدر ), تشغؿ ا(0)االرض
 ,تمػػػؾ المؤسسػػػات الدينيػػػة , التػػي تضػػػـ  (0) ( ىكتػػػار00333البالغػػػة ) مسػػػاحة المدينػػػةمجمػػوع 

, أمػػا  %(44)( شػػكمت نسػػبة هكتاا  44حيػػث شػػكمت الجوامػػع اكبػػر مسػػاحة منيػػا بمقػػدار بمػػغ )
 مسػػاحتيا ت, فػػي حػػيف بمغػػ %(04)( بنسػػبة مقػػدارىا هكتاا  66) ت مسػػاحتيافقػػد بمغػػ مسػػاجدال

, لكػػػف الكنػػػائس فبيػػػا شػػػكمت مسػػػاحة بمغػػػت  %(2)( بنسػػػبة مقػػػدارىا هكتااا  5.5الحسػػػينيات )
 ( هكتااا  41بمسػػػاحة بمغػػػت ) المقػػػابر, واخيػػػرا جػػػاءت   %(00)( بنسػػػبة مقػػػدارىا هكتااا  61)

 . (0( والشكؿ)0مف خالؿ الجدوؿ )%( وكما مبيف 00) بنسبة مقدارىا
 .2018مساحة المؤسسات الدينية في منطقة الدراسة لعام  (2الجدول)

 % المساحة )هكتار( صنف المؤسسة الدينية التسمسل
 

 44 40 الجوامع  0
 04 02 المساجد 0
 2 4.4 الحسينيات 0
  03 00الكنائس 4



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)0442 ) 
 

 00 03 المقابر 4
 033 10.4 المجموع

 .0300عمى ديواني الوقؼ السني والشيعي, بيانات)غير منشورة(  الدراسة الميدانية باالعتماد( 0) المصدر  
 2018( نسب مساحة المؤسسات الدينية في مدينة كركوك لعام 2شكل )

 
 (.0المصدر : جدوؿ )

  الديني الستعمالل ةوظيفالكفاءة ال
   يـ حالة الخدمة التي تتوفر داخؿ الحيز المكاني والتي تعطي تقيػيـيتعني الكفاءة تق   

, ىػؿ الخدمػػة تعمػؿ وفػػؽ  ؟عػدة فػػي ىػذا الصػػدد, ىػؿ الخدمػة متػػوفرة ؤالتتسػػا ؾالكفػاءة, وىنالػ
و قريبة مػف نقطػة أ ب, ىؿ الخدمة وصمت الى المستوى المطمو ؟المنظومة المعدة ليذا الغرض

 مف خالؿ المعايير األتية. ذلؾ يتـ معرفةو .  ؟اليدؼ
 ػ المعيار المساحي 0
 ػ المعيار الوظيفي 0
 درجة الرضا  ػ0 
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 ىػو المعيػار الػذي يحػدد حصػة الفػرد مػف اسػتعماالت االرض.: المعيار المساحي- 1
وىػو  ويستفاد مف ىذا المعيار لمعرفة الفائض والعجز ومعرفة التبػايف بػيف اسػتعماالت االرض.

  وىي قدرة مساحة تمؾ الخدمة مف تغطية وتحقيؽ رغبة السكاف., جزء مف الكفاءة الوظيفية
( وىػػي 0ـ 0,30ت مسػػاحة االسػػتعماؿ لمفػػرد الواحػػد مػػف الخػػدمات الدينيػػة )وصػػمحيػػث 

  (.0) ( لمفرد كما مبيف في الجدوؿ0ـ 3,43نسبة جيدة مقارنة مع المعيار المحدد )
 (0300لعاـ) في منطقة الدراسةالستعماالت األرض  مساحيةكفاءة الال(0جدوؿ )

 ًىع االستعو ل ث
حصت الفرد  هعُ  

 الوربعب لوتر   
 حصت الفرد ب لوتر الوربعواقع 

6 
 دٌٍَ

 
1.51 6.17 

لعػػػاـ  معػػػايير االسػػػكاف الحضػػػريو بيانػػػات  ىيئػػػة التخطػػػيط االقميمػػػي, عمػػػى لمصػػػدر: عمػػػؿ الباحػػػث باالعتمػػػادا
 . 04, ص0102

ىػذا المعيػار مػف المعػايير الضػرورية لمعرفػة مػدى كفايػة  ديعػ :المعيار الوظيفي   -0
 003فػي منطقػة الدراسػة البالغػة ) والجوامػع الخدمات الدينية, ومف خػالؿ معرفػة عػدد المسػاجد

ف ىنػاؾ عجػز أنسمة/مسػجد( تبػيف  0433مسجدا وجامعا( وعند مقارنتيػا مػع المعيػار المحػدد)
( امػػػػا بالنسػػػػبة لمحسػػػػينيات 4)ي الجػػػػدوؿفػػػػي منطقػػػػة الدراسػػػػة كمػػػػا مبػػػػيف فػػػػ (اً مسػػػػجد 00بمػػػػغ )

 مشكمة كبيرة لقمة المنتميف الييا مف سكاف مدينة كركوؾ,  دوالكنائس فال توج
 (مقدار العجز من لمخدمات الدينية4جدول)

عددددددددددددد ال سدددددددددددا د  عدد السكان سنة

 والجوامع

 العجز الحاصل ال عيار ال حلي

6102 611002 331 6011 33 

  0300عاـ  : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الوقؼ السني في مدينة كركوؾ,0المصدر:
 :معايير االسكاف الحضري0
 درجة الرضا-3

التػػػي تبنػػػت درجػػػة رضػػػا السػػػكاف عػػػف الخػػػدمات  االسػػػتبيافومػػػف خػػػالؿ نتػػػائج اسػػػتمارة 
مػف %(,00بمغػت ) دينيػةالخػدمات ال بعدـ الرضا عف%(, أما الذيف أجابوا 41, بمغت )دينيةال

( , اذ 0ويعػػود اسػػباب عػػدـ الرضػػا كمػػا ىػػو مبػػيف مػػف شػػكؿ ) خػػالؿ نتػػائج ممحػػؽ االسػػتبانة ,
يالئػـ السػكاف  منتظـ %(, نتيجة عدـ توزيعيا بشكؿ42شكمت بعد المسافة اعمى نسبة بمغت )

فيػػػي غيػػػر جيػػػدة لمعظػػػـ أجػػػزاء  مؤسسػػػات الدينيػػػةسػػػيولة الوصػػػوؿ ليػػػذه الويحقػػػؽ غػػػايتيـ فػػػي 
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حيػػث تتركػػز اغمػػب ىػػذه المؤسسػػات فػػي أالمػػاكف المركزيػػة مػػف المدينػػة مثػػؿ )بكمػػر و  لمدينػػةا
%( نتيجػػػػة ضػػػػعؼ الػػػػدعـ 01شػػػػاطرلو( , فػػػػي حػػػػيف  جػػػػاءت قمػػػػة االمكانػػػػات بنسػػػػبة بمغػػػػت )

%( نتيجػة 01الحكومي ليذه المؤسسات , امػا بالنسػبة لقمػة المسػاحة فقػد بمغػت نسػبة مقػدارىا )
حػػد مػػف اسػػتيعابيا , لكػػف رداءة مػػواد البنػػاء جػػاءت فػػي اقػػؿ نسػػبة  لزيػػادة النمػػو السػػكاني الػػذي

 (  وذلؾ بسبب قدـ تمؾ المؤسسات .4بمغت ) 
 ( نسبة اسباب عدم الرضا المؤسسات الدينية3شكل )

 
  المصدر : ممحؽ نتائج االستبانة

 المستقبمية  الرؤيا
فػي عمػـو التخطػيط مف خالؿ ىذا المعنى تظير جغرافية المػدف بوصػفيا عممػًا أساسػيًا 

والتنظػػيـ الحضػػري التػػي تسػػعى لمعالجػػة مػػواطف الخمػػؿ الػػوظيفي لنشػػاطات المدينػػة االقتصػػادية 
مػػػف  , وىنػػػا سػػػوؼ نتنػػػاوؿ الرؤيػػػة الجغرافيػػػة المسػػػتقبمية لمدينػػػة كركػػػوؾ(0)واالجتماعيػػة والثقافيػػػة

يػػؿ الػػدور آفػػاؽ المسػػتقبؿ الػػذي يعتمػػد عمػػى تحم خػػالؿ دراسػػةوذلػػؾ مػػف  ناحيػػة الخػػدمات الدينيػػة
ف نوضػػح أفضػػؿ االسػػتعماالت أيجػػب  المدينػػة ليػػذافػػي الدينيػػة الػػوظيفي السػػتعماالت األرض 

لألرض في منطقة الدراسة بما يتناسب مع عدد سكانيا فػي المسػتقبؿ وتأثيرىػا عمػى تطػور كػؿ 
 خدمة مف الخدمات الحضرية فييا. 

 السكــان
يعػػػد المتغيػػػر السػػػكاني مػػػف أىػػػـ المتغيػػػرات الحيويػػػة التػػػي تسػػػاعد فػػػي إبػػػراز التوقعػػػات 
المسػػػتقبمية ألي مدينػػػة وىػػػذا مػػػا سػػػتعتمده فػػػي التوقعػػػات المسػػػتقبمية لمدينػػػة كركػػػوؾ حتػػػى عػػػاـ 
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( إذ بمػػغ معػػدؿ 0302-0114باالعتمػػاد عمػػى معػػدالت النمػػو السػػكاني خػػالؿ الفتػػرة ) 0303
 (. 4ينظر جدوؿ )مادًا عمى معادلة التنبؤ السكاني اآلتية. %( اعت0,40النمو السكاني )

 (5جدول )
 2030النمو السكاني وتوقعاته المستقبمية في مدينة كركوك حتى عام  

عدد السكاف لسنة اليدؼ  معدؿ النمو 0300عدد السكاف لسنة 
0303 

130002 0,40% 0,404,002 
 وحسب المعادلة اآلتية (Projectionاالسقاطات السكانية )المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى طريقة 

(0)    :Pn-Po(1+R)n 
- Pn  .عدد السك ى فٍ سٌت الهدف 

- Po  .عدد السك ى فٍ سٌت األس ش 

- R  .ٌهعدل الٌوى السٌى 

- N  .عدد السٌىاث بُي التعدادَي 

لػذا مػف تتميز استعماالت األرض بالتغير السريع والمستمر إلى جانب النمو السػكاني, 
الضػػروري دراسػػة العالقػػة بػػيف نمػػو السػػكاف فػػي مدينػػة كركػػوؾ واسػػتعماالت األرض فييػػا, ففػػي 

 0404002نسػػػمة( إلػػػػى ) 130002( ارتفػػػع عػػػػدد السػػػكاف مػػػف )0303-0300الفتػػػرة مػػػف )
نسػػمة( وبالتػػالي حػػدوث ضػػغط عمػػى مجمػػؿ الخػػدمات عمػػى أرض المدينػػة, ممػػا يجعميػػا بحاجػػة 

, ألف  فػي سػػنة اليػػدؼ ( هكتاا  64667)(  الااً 00333مػف ) يػػةممحػة لتوسػػيع رقعتيػا الجغراف
النمػػو السػػكاني الػػذي مػػف الممكػػف أف يحصػػؿ بالتأكيػػد سػػيؤدي إلػػى حػػدوث تغييػػرات جذريػػة فػػي 

( يوضػػػػػػح التوقعػػػػػػات المسػػػػػػتقبمية 2اسػػػػػػتعماالت األرض الخدميػػػػػػة, وفيمػػػػػػا يػػػػػػأتي جػػػػػػدوؿ رقػػػػػػـ )
 . 0303الستعماالت األرض حتى عاـ 

 

 2030لمستقبمية الستعماالت األرض في مدينة كركوك حتى عام ( التوقعات ا6جدول )
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  االستعماؿ

 مساحة/ىكتار
 حصة الفرد

 )ـ(
     سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ

 ىكتار/مساحة 
 444.0 3.43 10.4 الديني

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى: 
 .  0300خارطة التصميـ األساس لمدينة كركوؾ عمـ ( و  0جدوؿ )   .0
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( مف خالؿ حصة الفرد وفقًا لممعايير التخطيطية 0303تـ استخراج المساحات في سنة اليدؼ )  .0
 عدد السكاف لسنة اليدؼ. ( × 04الموضوعية الجدوؿ )

ف تمثؿ الوظيفة الدينية وظيفة أساسية في المدينة وال يمكف االستغناء عنيا أل وعمية
( 10,4الدينية في سنة األساس مساحة تقدر )مجتمع الدراسة مجتمع إسالمي, تشغؿ الوظيفة 

(, أما في سنة اليدؼ 2ىكتار مف مجموع مساحة المدينة المعمورة كما مبيف في الجدوؿ )
( ىكتار مف مجموع مساحة المدينة, وىذه المساحة تعد جيدة مقارنة 444,0تشغؿ مساحة )ف

زيعيا في المستقبؿ بشكؿ مع المعيار التخطيطي نالحظ أف المساحة تتيح الفرصة إلعادة تو 
منتظـ وتتناسب مع الكثافة السكانية العالية والبعد المكاني في المدينة مف خالؿ توفيرىا في 
مواضع معينة ضمف مساحة الخدمات العامة وفؽ معيار يسيؿ وصوؿ المصميف إلى الجوامع 

ة لسيارات بدوف عناء مع مراعاة توفير القاعات الضرورية لمقراء وتوفير مساحات مناسب
ما مف أالمصميف إضافة إلى بناء مساجد في األحياء التي تعاني مف نقص المساجد فييا. 

مف خالؿ مقارنة  وجامعاً  ( مسجداً 044ف منطقة الدراسة تحتاج الى )إناحية عدد المساجد ف
 .(4جدوؿ) عدد السكاف مع المعيار المحمي.

 0303لعاـ   لدراسةاالحاجة الى الخدمات الدينية في منطقة (4جدوؿ)
 الحاجة مف المؤسسات الدينية عدد السكاف نسمة/مؤسسة المؤسسة الدينية

 044 0404002 0433 المساجد والجوامع
 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى معايير االسكاف الحضري

 االستنتاجات
%( مف المساحة 3,04شغمت مساحة الخدمات الدينية في المدينة نسبة ) -0

المعمورة لممدينة وىي نسبة جيدة مقارنة مع المعيار التخطيطي, ولكف عمى الرغـ مف وجود 
المساجد وكثرتيا إال أف العديد منيا صغير المساحة , ولـ يراعا توزيعيا بشكؿ متوازف مع 

القطاعات السكنية إذ تـ إنشاء العديد منيا عف طريؽ التبرع اعداد السكاف ومساحة االحياء و 
 مف قبؿ أشخاص لبنائيا. 

لـ يخضع التركيب الوظيفي لالستعماؿ الديني في مدينة كركوؾ لمعايير  -0
تخطيطية وذلؾ لعشوائية نشأة اغمبيا قديما قبؿ التصميـ االساس , مما أثر عمى كفاءة األداء 
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الخدمية وبالتالي عمى عالقتيا بسيولة الوصوؿ ليذه الوظيفي لممؤسسات الوظيفية و 
 المؤسسات. 

افتقار المدينة الى العديد مف الخدمات الدينية التعميمية كالمدارس والمعاىد  -0
والمكتبات الدينية فضال عف خمو العديد مف المساجد والجوامع في المدينة مف مراكز لتحفيظ 

 القراف التي يفترض وجودىا .

 التوصيات 
اتباع المعايير التصميمية والتخطيطية عند انشاء اي مف المؤسسات الدينية   -0

وفؽ القدرة االستيعابية لحجـ السكاف لمتخمص مف المشكالت التي يعاني منيا مف أجؿ توفير 
 الخدمات المطموبة مستقبال . 

إعادة النظر في توزيع الخدمات الدينية في مدينة كركوؾ لتحقيؽ العدالة في   -0
 ء المدينة , فضال عف زيادة االىتماـ بيا مف خالؿ تطوير وتحسيف القائـ منيا . احيا

متابعة المؤسسات الدينية واالشراؼ عمييا مف قبؿ االوقاؼ والشؤوف الدينية   -0
 لتحسيف مستواىا ورفع كفاءتيا وتوفير متطمباتيا مف مراكز لتحفيظ القراف والمكتبات الدينية . 

  

  االحاالت
 

                                                 
الجيوسػػػتراتيجية لحقػػػوؿ الػػػنفط فػػػي محافظػػػة كركػػػوؾ, رسػػػالة ماجسػػػتير )غيػػػر ماجػػػد صػػػداـ سػػػالـ, األىميػػػة  (0)

 . 00, ص0331, ابف رشد, جامعة بغداد,  منشورة(, كمية التربية
 . 004, ص0142, صيدا, 0عبد الرزاؽ الحسف, العراؽ قديمًا وحديثًا, ط (0)
(0)

جمػػة جامعػػة تكريػػت (, بحػػث منشػػور فػػي م0121-0144صػػالح الػػديف عبػػاس العريبػػي, )غرفػػة كركػػوؾ  
 . 440, ص0330, تكريت, 4, العدد 04لمعمـو اإلنسانية, المجمد 

,   GISالراوندزي , التحميؿ المكاني لتوزيع الجوامع في مدينة سوراف باستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية  (5)
 . 4ص

(6)
, 0300دمشػػؽ, سػػوريا, مػازف عبػػد الػرحمف الييتػػي, جغرافيػة المػػدف والتحضػػر أسػس ومفػػاىيـ, دار العػرب,  

 . 10ص
(3)

 (.4161-4-64هركس الفتىي, احك م الوس جد وهىاضع الصالة )  
(3)

 . 7/476-5الٌُس بى ٌ, هسلن : صحُح هسلن/ب ب الوس جد وهىاضع الصالة ,  

(
9)
 . 0144وزارة التخطيط, ىيئة التخطيط اإلقميمي, أسس ومعايير التخطيط الحضري, بغداد,  

 . 04/03/0300الدراسة الميدانية لمباحث  (03)
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جامعة النجاح الوطنية, مؤتمر تجميات حركة التاريخ في مدينة نابمس, االب ايوب جبراف سعادة,  (00)

 .444ص
 .0300سجالت ديواف الوقؼ السني, بيانات غير منشورة, (00)

يونس ىندي عميوي, مشكالت استعماالت االرض في مدينة الخالدية, اطروحة دكتوراه , )غ.ـ( كمية  (00)
 .0304, 0التربية لمعمـو االنسانية, جامعة االنبار , ص

(6
4

)
أبعاد التوسع المساحي لمدينة كركػوؾ, أطروحػة دكتػوراه, )غيػر منشػورة(, , محمد شالش خمؼ الجميمي,  

 . 01-00, ص 0300اإلنسانية, جامعة الموصؿ,كمية التربية لمعمـو 

 .0/00/0300المقابمة الشخصية مع جورج حنا, احد اصحاب الكنائس في منطقة الدراسة   بتاريخ  
 
(

فػي مدينػة  رياض كاظـ سمماف, كفاءة التوزيع المكػاني لمخػدمات المجتمعيػة )تعميميػة, صػحية, ترفيييػة(, (65
 . 000, ص0334ابف رشد, جامعة بغداد, -كربالء, أطروحة دكتوراه )غير منشورة(, كمية التربية

(
66
)
  . 010, ص 0333, دار الكتب لمطباعة والنشر, الموصؿ, 0جغرافية السكاف, ططو حمادي الحديثي,  

 
 
 

 
 وزا ة التعلُن الع لٍ والبحث العلوٍ

 ج هعت األًب            

 كلُت التربُت للعلىم اإلًس ًُت 

 قسن الجغرافُت         

 الد اس ث العلُ          

 
 )استمارة استبيان(
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أخػػي المػػواطف الكػػريـ....إف المعمومػػات التػػي تحتوييػػا االسػػتمارة ىػػي ألغػػراض البحػػث 
التركيـــب العممػػػي ومعػػػدة لسػػػد الػػػنقص فػػػي المعمومػػػات النظريػػػة التػػػي يطمبيػػػا البحػػػث الموسػػػوـ )

( لػػذا نرجػػو أف تكػػوف اجابتػػؾ موضػػوعية ودقيقػػة وتنصػػب فػػي مجػػاؿ يفي لمدينــة كركــوك.الــوظ
 مدينتؾ وال تتطمب اإلجابة ذكر االسـ....شاكريف تعاونكـ معنا 

 

 ( في اإلجابة المناسبةمالحظة ضع عالمة )
 ىؿ تتوفر الخدمات الدينية في الحي؟  نعـ..........    ال............ -0

مػػػػػػػػػا نوعيػػػػػػػػػة ممكيػػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػػة الدينػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػػة؟    اىميػػػػػػػػػة.........  -0
 حكومية.........    

  درجة الرضا عف الخدمات الدينية في المدينة؟  نعـ........ -0
 ال...............

 إذا كنت غير راٍض فما ىو السبب؟  -4
 .........ضعؼ االمكانيات بعد المسافة...... قمة المساحة......   مواد البناء .....

 

 ممحق تفريغ نتائج االستبانة
 

 % ال % نعم هل تتوفر الخدمات الدينية في الحي اوال
77 12 0 4 

 
 % حكومية % اهمية نشأة المؤسسة الدينة في المدينة ثانيا

76 14 4 6 
 

 % ال % نعم الرضا عن الخدمات الدينية في المدينة ثالثا
63 41 04 21 
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 % التكرار عدم الرضااسباب  رابعا
 4 4 مواد البناء 1
 01 12 قمة المساحة 2
 42 29 بعد المسافة 3
 01 18 قمة االمكانيات 4
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