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فضإئهل، وضىل هللا ػىل هبَِ امكرمي اذلد هلل ػىل غظي مٌَ واحسإهَ، وس بحإن من َّل ثؼد    

 املطعفى وػىل اُل بُتَ امعإٍُرن، سالمَ ػوهيم امجؼني ....

أ ثلدم بوافر امشكر و  يف لك يشء، كٌل ضإحب املية ػًلا س بحإهَ أ وَّل وادرا، أ كدم امتيإين هلل 

وغظي الامتيإن اىل اس تإذي ومرشيف اذلي اكن ذري غون يل واان ػىل مشإرف اجنإز حبيث 

اجالَّل نوجِود اميت بذمِإ ال س تإذ ادلكتور ، كٌل واحنين امحد محود حمُسن امسؼديادلكتور ال س تإذ 

مؼة كربالء، ودلَع رئُس كسم اجلغرافِة امتعبَلِة يف لكَة امرتبَة جإ مرثىض جوَل املؼموري

 املسإػد وال س تإذ رايض اكظم سوٌلناسإثَذي امكرام يف املسم، وادص مهنم ال س تإذ ادلكتور 

 ... ػدي فإضل امكؼيبادلكتور 

كٌل أ ثلدم ابمشكر والامتيإن جملموػة من الاسإثَذ احملرتمني اذلٍن مل ًددروا هجدا ومل ًضق هلم 

رايت همٌل كرثت من ذإرج حمإفظة كربالء وادص مهنم ضدرا يف متإبؼيت والاجإبة ػىل اس تفسإ

 مسَع جالب امسِالين وادلكتور  حسني ػوَوي امزايديوادلكتور وسن كرمي غبد امرضإ  ةادلكتور

ل ملك من اكن يل غوان من الادوة وامزمالء وال حبة ومهنم املِيدس رئُس  واثلدم ابمشكر اجلًز

كسم تكٌوموجِإ دمع املرار يف حمإفظة كربالء ال خ امحد مأ مور امعإيئ والاخ مدٍر دائرة اَّلإحطإء يف 

ؼمراين والاخ احملإفظة ومجَع املوظفني فهيإ، والاخ املِيدس حسن اخلفإيج مدٍر دائرة امترعَط ام

ادلكتور ُإين املسؼودي والاخ ال س تإذ ثوفِق احلبإيل مدٍر الاػالم احلكويم والادوة يف كإمئلإمِة 

حمإفظة كربالء كضإء املركز والاخ امزمِل احسإن املؼموري ومجَع الادوة ممن اػإهين يف اس امترة 

ري احلجإيم ومهنم ال دوة امس َد ابمس امرشع وغبد ال مري امس َالوي و  الاستبإهة امش َخ امفإضل ُز

وَّل ًفوثين ان اشكر ، رمه مع شدًد الاغتذار والاسفوادويت الاحبة مجَؼإ ممن َّل ٌسع امللإل ذلك

هجود امللوم انوغوي وامؼومي ومسإمههتٌل يف اجنإز حبيث ُذا، وَّل أ وىس مإ كدمتَ يل ػإئويت من دمع 

س يإد كبرٍين ظَةل فرتة دراس يت واجنإز رسإميت، وأ ذ ريًا ومُس أ درًا فأ ين أ كدم امتيإين هلل ضإحب واإ

 املية ػًلا يف اجنإز رسإميت ُذٍ. 

 امبإحث 

 

 الشكر واالمتنان
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  المستخمص:

بيف ظاىرتي نمك السكاف كالفقر في مدينة كربالء  ات المكانيةالعالق تكضيحتيدؼ ىذه الدراسة 
االرتباط  مف خالؿ تحديد قكة معامؿك الظاىرتيف  كالعبر تحميؿ مككنات  ـ،ٕٕٕٓلمعاـ  المقدسة

كاف نفسو مثؿ متغيرات نمك السكاف مع الحجـ الكمي لنمك الس فيالمؤثرة  كمعنكيتيا بيف العكامؿ
اريخ الزكاج كمستكاىا عمر الزكجة عند ت ،استعماؿ كسائؿ تنظيـ االسرة ،اليجرة ،) الكالدات
ة الحقة لتحديد عالقة االرتباط بيف تمؾ كبخطك  تنتقؿ الدراسةكمف ثـ  ،ىذا مف جانب التعميمي (
 ،مف جانب اخر الصحية كاالقتصادية( ،)التعميميةات تابعة لمياديف الفقرمؤشر مع المتغيرات 

التي بمغت ك  ألسر مدينة كربالء ةاالستبانةكالتي يمكف الحصكؿ عمييا مف خالؿ استمارة 
العالقة الحقيقية القائمة في منطقة لمخركج بنمكذج قياسي يسمح بمعرفة كذلؾ  ،( استمارةٕٓ٘ٔ)

فاألساس الذم انطمقت منو ىك اف التبايف المكاني في األثر الذم يشكمو نمك السكاف  ،الدراسة
، كاف تحديد التبايف المكاني بعاد متعددةأعمى ظاىرة الفقر في منطقة الدراسة ىك مشكمة ذات 
كعمى  ،لمتغيرات المحددة لو مف ناحيةلنمك السكاف كأثره في ظاىرة الفقر يستند عمى طبيعة ا

 اآللية التي يتـ بيا تناكؿ ىذه المتغيرات كتأثيرىا في ابعاد الفقر مف ناحية أخرل.
 ليذه الدراسةالمشكمة األساسية  طرحتـ إيضاح ما تكصمت اليو الدراسة مف استنتاجات بعد 

مف خالؿ يج الكصفي التحميمي باستخداـ المنكالمتمثمة بنكع العالقات المكانية بيف الظاىرتيف 
خالؿ  السكاف كنمكىـ كتكزيع أربعة فصكؿ تضمنت الدراسة النظرية لنمك السكاف كظاىرة الفقر

ح مف خالليا كالتي تكضّ  ،مع دراسة التركيب العمرم بفئاتو الثالث ،(ـٕٕٔٓ- ـٜٕٓٓالمدة )
%( مف السكاف ىـ في ٙ,ٖٙ%( مف سكاف منطقة الدراسة ىـ خارج قكة العمؿ، كاف )ٚ,ٖٗاف )

%( مف سكاف منطقة الدراسة فيما ٔ,ٚسنة، كذلؾ اف نسبة المسنكف تشكؿ ) ٘ٔاعمار اقؿ مف 
%( مف سكاف ٔ,ٖ٘كما اف المدينة شكمت ما نسبتو ) ،%(ٚ,ٚٚبمغ معدؿ االعالة العمرية فييا )

ة الى (، كما تكصمت الدراسٕٕٔٓ%( في عاـ )ٕ,ٗ٘( ، فيما شكمت )ٜٕٓٓالمحافظة عاـ )
اف متغير السكاف المياجريف كاف األبرز في تأثيره بمعدؿ نمك إسكاف مف بيف المتغيرات األخرل 

كما تكصمت الدراسة الى اف متغير (، ٕٜ,ٓمف خالؿ العالقة الطردية التي بمغت قكتيا )
كبعالقة )الكالدات الكمية( كاف مف اقكل المتغيرات الممثمة لمنمك السكاني ارتباطا بمؤشرات الفقر 

spss  (PASW Statistics ٔٛ )برنامج الػ  اذ اعتمد الباحث (،ٜٔ,ٓطردية بمغت قكتيا )
انيا المثمى في التكافؽ مع طبيعة البيانات كىي  ية اإلحصائية التي اعتقدىالمتحميؿ مع التقن

بع لمتغير التا( الذم يكضح العالقة بيف اCoefficient Correlationمعامؿ االرتباط بيرسكف )
 كالمتغير المستقؿ.
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 الصفحة المكضػػػػػكع ت  
 ب اآلية القرآنية  ٔ
 ج المشرؼإقرار   ٕ
 د الخبير المغكمإقرار   ٖ
 ق االكؿ العمميالخبير إقرار   ٗ
 ك الثاني الخبير العمميإقرار   ٘
 ز لجنة المناقشةإقرار   ٙ
 ح االىداء  ٚ
 ط متنافالشكر كاال  ٛ
 ؿ-م المستخمص  ٜ

 س-ـ المحتكيات فيرس  ٓٔ
 ع-س الجداكؿ فيرس  ٔٔ
 ع االشكاؿ فيرس  ٕٔ
 ع الخرائط فيرس  ٖٔ
 ع المالحؽ فيرس  ٗٔ
 ٛٔ-ٔ االطار النظرم  ٘ٔ
 ٕ-ٔ المقدمة  ٙٔ
 ٕ اكالن : مشكمة الدراسة  ٚٔ
 ٖ ثانيان : فرضية الدراسة  ٛٔ
 ٖ ثالثان : ىدؼ الدراسة  ٜٔ
 ٗ-ٖ رابعان : مبررات الدراسة  ٕٓ
 ٘-ٗ الدراسةخامسان : حدكد   ٕٔ
 ٙ سادسان : منيجية الدراسة  ٕٕ
 ٚ-ٙ سابعان : مصادر المعمكمات كالبيانات  ٖٕ

 فيرس المحتويات 



 

 ح   

 ٛ-ٚ ثامنان : ىيكمية الدراسة  ٕٗ
 ٘ٔ-ٛ المشابيةتاسعان : الدراسات   ٕ٘
 ٕٚ-ٙٔ كطرؽ قياسو كعالقتو بالنمك السكاني الفقرمفاىيـ : األولالفصل  
 ٕٛ-ٙٔ األنواع واألسباب  ،المفاىيم :المبحث األول: الفقر   ٕٙ
 ٖٕ-ٚٔ أكال: مفاىيـ الفقر  ٕٚ
 ٕٚ-ٕٗ ثانيا : أنكاع الفقر  ٕٛ
 ٕٛ-ٕٚ ثالثا: أسباب الفقر  ٜٕ
 ٖ٘-ٜٕ قياس الفقر طرق المبحث الثاني:   ٖٓ
 ٖٔ-ٜٕ  خط الفقر كمناىج القياسأكال:   ٖٔ
 ٖ٘-ٕٖ مقاييس الفقرثانيا:   ٕٖ
 ٓ٘-ٖٙ النمو السكاني وعالقتو بالفقر :المبحث الثالث  ٖٖ
 ٔٗ-ٖٙ أكال: مفيـك النمك السكاف كالعكامؿ الؤثرة فيو  ٖٗ
 ٖٚ-ٖٙ مفيـك النمك السكاني -ٔ  ٖ٘
 ٖٚ أىمية دراسة النمك السكاني -ٕ  ٖٙ
 ٔٗ-ٖٚ العكامؿ المؤثرة عمى النمك السكاني -ٖ  ٖٚ
 ٜٓ-ٔٗ ثانيا: عالقة النمك السكاني بالفقر  ٖٛ
 ٘ٗ-ٗٗ الديمكغرافية بالفقرعالقة المحددات  -ٔ  ٜٖ
 ٓ٘-ٙٗ جدلية العالقة -ٕ  ٓٗ
 ٗٔٔ-ٔ٘ (تكزيع كنمك السكاف في مدينة كربالء) الفصؿ الثاني 

ٗٔ  
 التكزيع العددم كالنسبي لسكاف مدينة كربالء األكؿ:المبحث 

 (ٕٕٔٓ - ٜٕٓٓ) لممدة
٘ٔ-ٙٛ 

 ٛ٘-ٕ٘ أكال: التكزيع بحسب القطاعات الثالث عدديا كنسبيا  ٕٗ

ٖٗ  
 العددم كالنسبي عمى مستكل القطاعات الثالثالتكزيع  -ٔ

 (ٜٕٓٓبحسب إحصاء ) 
ٕ٘-٘ٙ 

ٗٗ  
 التكزيع العددم كالنسبي عمى مستكل القطاعات الثالث -ٕ

 ٛ٘-ٙ٘ (ٕٕٔٓ) تقديراتبحسب 



 

 ط   

ٗ٘  
 ثانيا: تكزيع السكاف في احياء مدينة كربالء 

 ٛٙ-ٜ٘ بالدرجة المعيارية

 ٖٙ-ٜ٘ ٜٕٓٓالتكزيع كفقا الحصاء  -ٔ  ٙٗ
 ٛٙ-ٗٙ ٕٕٔٓكفقا لتقديرات التكزيع  -ٕ  ٚٗ
 ٕٜ-ٜٙ مدينة كربالءالنمك السكاني في  حث الثاني:المب  ٛٗ
 ٙٚ-ٜٙ أكال: الزيادة السكانية كنسبة التغير السنكم  ٜٗ
 ٓٛ-ٙٚ ثانيا: معدالت النمك السكاني في منطقة الدراسة  ٓ٘
 ٕٜ-ٔٛ التركز السكاني لمدينة كربالءثالثا:   ٔ٘
 ٙٛ-ٔٛ نسبة التركز السكاني -ٔ  ٕ٘
 ٕٜ-ٚٛ منحنى لكرنز -ٕ  ٖ٘

 
 في ضكء سكاف مدينة كربالءخصائص ) الفصؿ الثالث

 ٖٗٔ-ٖٜ (ٕٕٕٓلعاـ  انةتحميؿ استمارة االستب 

 ٜٔٔ-ٖٜ التركيب النكعي كالعمرم لسكاف مدينة كربالء  :المبحث األكؿ  ٗ٘
 ٜ٘-ٜٗ أكال: أىمية دراسة التركيب العمرم كالنكعي لمسكاف  ٘٘
 ٔٓٔ-ٜ٘ لسكاف مدينة كربالءثانيا: التركيب النكعي   ٙ٘
 ٗٔٔ-ٕٓٔ ثالثا: التركيب العمرم لسكاف مدينة كربالء  ٚ٘
٘ٛ   نسبة االعالة ٔٔٗ-ٜٔٔ 
 ٖٗٔ-ٕٓٔ اعية كالثقافية كاالقتصاديةمالخصائص االجت :المبحث الثاني  ٜ٘
 ٕٙٔ-ٕٓٔ أكال : محؿ السكف األصمي   ٓٙ
 ٜٕٔ-ٕٚٔ ثانيا: عمر رب االسرة  ٔٙ
 ٕٖٔ-ٜٕٔ الزكاجثالثا: عمر الزكجة عند   ٕٙ
 ٖ٘ٔ-ٕٖٔ رابعا: المستكل التعميمي لممتزكجات في سف الحمؿ  ٖٙ
 ٖٚٔ-ٖ٘ٔ خامسا: التركيب الميني الرباب االسر  ٗٙ
 ٜٖٔ-ٖٛٔ سادسا: مستكل الدخؿ  ٘ٙ
 ٔٗٔ-ٓٗٔ سابعا: عائدية السكف  ٙٙ
 ٖٗٔ-ٔٗٔ ثامنا: عدد افراد االسرة  ٚٙ
 217-144في  كعالقتيا بظاىرة الفقرالعكامؿ المؤثرة في نمك السكاف : الفصل الرابع  ٛٙ



 

 ي   

 مدينة كربالء

 ٖٜٔ-٘ٗٔ : العكامؿ المؤثرة في تبايف نمك السكاف في مدينة كربالءالمبحث األول  ٜٙ
 ٜٗٔ-ٙٗٔ عالقة معدؿ النمك السكاني بالكالدات الكمية  -ٔ  ٓٚ
 ٔ٘ٔ-ٜٗٔ عالقة معدؿ النمك السكاني بنسبة السكاف المياجريف -ٕ  ٔٚ
 ٗ٘ٔ-ٔ٘ٔ السكاني بأستعماؿ الزكجة لكسائؿ تنظيـ االسرةعالقة معدؿ النمك  -ٖ  ٕٚ
 ٚ٘ٔ-ٗ٘ٔ عالقة معدؿ النمك السكاني بالمستكل التعميمي لمزكجة -ٗ  ٖٚ
 ٓٙٔ-ٚ٘ٔ عالقة معدؿ النمك السكاني بعمر الزكجة عند تأريخ الزكاج -٘  ٗٚ

ٚ٘  
 : عالقة ارتباط عكامؿ نمك السكاف مع مؤشرات الفقرالمبحث الثاني

 في مدينة كربالء 
ٔٙٔ-ٔٛٗ 

 ٔٚٔ-ٔٙٔ أكال: عالقة االرتباط بيف الكالدات الكمية كمؤشرات الفقر  ٙٚ

ٚٚ  
ثانيا: عالقة االرتباط بيف متغير استعماؿ كسائؿ تنظيـ االسرة 

 ٚٚٔ-ٕٚٔ كمؤشرات الفقر

 ثالثا: عالقة االرتباط بيف متغير المستكل التعميمي لمزكجة  ٛٚ
 كمؤشرات الفقر 

ٔٚٛ-ٔٛٓ 

ٜٚ  
 االرتباط بيف متغير عمر الزكجة عند تاريخ الزكاجرابعا: عالقة 

 كمؤشرات الفقر
ٔٛٔ-ٔٛٗ 

ٛٓ  
اسة كالمتعمقة : التكزيع المكاني ألجكبة سكاف منطقة الدر المبحث الثالث
 باعتماد الدرجة المعيارية كالنمك السكاني الفقر تيبظاىر 

ٔٛ٘-ٜٖٔ 

 ٚٛٔ-٘ٛٔ رأم سكاف منطقة الدراسة في تأثير الزيادة السكانية بالفقر كزيادتو  -ٔ  ٔٛ
 ٜٓٔ-ٛٛٔ رأم سكاف منطقة الدراسة في كفاية مفردات البطاقة التمكينية -ٕ  ٕٛ
 ٖٜٔ-ٜٔٔ دكر البيئة االجتماعية في زيادة معدالت النمك السكاني  -ٖ  ٖٛ
 022-498 االسزُزبعبد وانزىصُبد  48

 491-498 االسزُزبعبد  48

 022-494 انزىصُبد  48

 048-024 انًصبدس  41

 099-041 انًالحك  44
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 فيرس الجداول
 

 الصفحة المكضػػػػػكع ت
 ٖٕ االبعاد المتعددة لمفقر كحرماف متعدد االبعاد  ٔ
 93 ٕٚٓٓحجـ اليجرة الكافدة الى محافظة كربالء عاـ   ٕ

ٖ  
 التكزيع العددم لسكاف منطقة الدراسة عمى مستكل القطاعات الثالث 

 45 ٜٕٓٓلعاـ 

 التكزيع العددم لسكاف منطقة الدراسة عمى مستكل القطاعات الثالث   ٗ
 45 ٕٕٔٓلعاـ 

بحسب  ٜٕٓٓتكزيع السكاف في احياء مدينة كربالء كفقا الحصاء عاـ   ٘
 16 كالمستكل الثاني(الدرجات المعيارية ) المستكل األكؿ 

٘ 
 ٜٕٓٓتكزيع السكاف في احياء مدينة كربالء كفقا الحصاء عاـ  -تابع 

 16 بحسب الدرجات المعيارية ) المستكل الثالث كالمستكل الرابع(

ٙ  
بحسب  ٕٕٔٓتكزيع السكاف في احياء مدينة كربالء كفقا لتقدرات عاـ 
 الثاني(الدرجات المعيارية ) المستكل األكؿ كالمستكل 

11 

ٙ 
 ٕٕٔٓتكزيع السكاف في احياء مدينة كربالء كفقا لتقدرات عاـ  -تابع 

 15 بحسب الدرجات المعيارية ) المستكل الثالث كالمستكل الرابع(

حجـ السكاف في مدينة كربالء كنسبتيا الى المحافظة كالعراؽ لممدة  ٚ
(ٕٜٓٓ-ٕٕٓٔ) 56 

في احياء مدينة كربالء لممدة  الزيادة المطمقة كنسبة التغير السنكم ٛ
(ٕٜٓٓ-ٕٕٓٔ) 59 

ٜ 
معدؿ النمك السكاني في منطقة الدراسة بحسب الدرجة المعيارية كلممدة 

(ٕٜٓٓ-ٕٕٓٔ) 53 

 39 ٕٕٔٓنسبة التركز كنمط تكزيع السكاف في قطاعات المدينة لعاـ  ٓٔ

 34 ٕٕٔٓالتركز السكاني الحياء منطقة الدراسة كفقا لتقديرات عاـ  ٔٔ

ٕٔ 
 المتجمع الصاعد لمسكاف كالمساحة في قطاع الحيدرية كفقا لتقديرات 

 33 ٕٕٔٓعاـ 



 

 ل   

ٖٔ 
 المتجمع الصاعد لمسكاف كالمساحة في قطاع الجزيرة كفقا لتقديرات 

 33 ٕٕٔٓعاـ 

ٔٗ 
المتجمع الصاعد لمسكاف كالمساحة في قطاع المدينة القديمة كفقا لتقديرات 

 36 ٕٕٔٓعاـ 

السكاف الى المساحة في مدينة كربالء بحسب منحنى لكرنز كفقا نسبة  ٘ٔ
 36 ٕٕٔٓلتقديرات عاـ 

ٔ٘ 
 نسبة النكع في قضاء كربالء كالمحافظة بحسب تقديرات 

 35 (ٕٕٓٓ،  ٕٓٔٓعامي )

ٔٙ 
 نسبة النكع بالدرجة المعيارية في منطقة الدراسة بحسب

 611 ٕٕٕٓاستمارة االستبانة لعاـ  

ٔٙ 
سنة فما دكف( في قطاعات المدينة الثالث كفقا  ٗٔالذككر في الفئة )نسبة 

 615 ٕٕٕٓلتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٔٚ 
سنة فما دكف( في قطاعات المدينة الثالث كفقا  ٗٔنسبة االناث في الفئة )

 614 ٕٕٕٓلتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

قطاعات المدينة الثالث كفقا سنة( في  ٗٙ-٘ٔنسبة الذككر في الفئة ) ٛٔ
 613 ٕٕٕٓلتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٜٔ 
سنة( في قطاعات المدينة الثالث كفقا  ٗٙ-٘ٔنسبة االناث في الفئة )

 613 ٕٕٕٓلتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٕٓ 
سنة فأكثر( في قطاعات المدينة الثالث كفقا  ٘ٙنسبة الذككر في الفئة )

 666 ٕٕٕٓاالستبانة لعاـ  لتحميؿ استمارة

ٕٔ 
سنة فأكثر( في قطاعات المدينة الثالث كفقا  ٘ٙنسبة االناث في الفئة )

 669 ٕٕٕٓلتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٕٕ 
االعالة العمرية كاعالة الصغار كاعالة الكبار في منطقة الدراسة بحسب 

 661 ٕٕٕٓتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

 663 ٕٕٕٓالعمرية عمى مستكل القطاعات الثالث لعاـ االعالة  ٖٕ

ٕٗ 
نسبة السكاف األصمييف كالمياجريف بحسب القطاعات الثالث كنسبتيا مف 

 666 ٕٕٕٓمنطقة الدراسة كفقا لتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

 666عدد السكاف المياجريف الى المدينة كفقا لممحافظات القادميف منيا بحسب  ٕ٘



 

 م   

 ٕٕٕٓاستمارة االستبانة لعاـ تحميؿ 

ٕٙ 
النسبة المئكية لمسكاف األصمييف كالمياجريف حسب االحياء السكنية في 

 665 قطاع الحيدرية 

ٕٚ 
النسبة المئكية لمسكاف األصمييف كالمياجريف حسب االحياء السكنية فيقطاع 

 664 الجزيرة 

ٕٛ 
االحياء السكنية في النسبة المئكية لمسكاف األصمييف كالمياجريف حسب 

 661 قطاع المدينة القديمة

 663 ٕٕٕٓالتركيب العمرم الرباب االسر في منطقة الدراسة لعاـ  ٜٕ

 696 ٕٕٕٓالفة العمرية لممتزكجات في منطقة الدراسة عند الزكاج لعاـ  ٖٓ

 المستكل التعميمي لممتزكجات في سف الحمؿ ضمف  ٖٔ
 695 ٕٕٕٓمنطقة الدراسة لعاـ 

 695 ٕٕٕٓالتركيب الميني الرباب االسر في منطقة الدراسة لعاـ  ٕٖ

ٖٖ 
 التكزيع الجغرافي لفئات دخؿ االسرة ضمف قطاعات

 693 ٕٕٕٓمدينة كربالء لعاـ  

 651 ٕٕٕٓعائدية السكف السر منطقة الدراسة لعاـ  ٖٗ

 659 ٕٕٕٓالتكزيع النسبي لعدد افراد االسرة في منطقة الدراسة لعاـ  ٖ٘

ٖٙ 
في احياء كفقا الستمارة االستبانة مستكيات النمك السكاني كالكالدات الكمية 

 653 ٕٕٕٓمنطقة الدراسة لعاـ 

ٖٚ 
 غير الكالدات الكمية لمعدؿ النمك السكاني كمت معامؿ االرتباط )بيرسكف(

 653  ٕٕٕٓلعاـ 

ٖٛ 
كفقا الستمارة االستبانة  كنسبة السكاف المياجريفمستكيات النمك السكاني 

 641 ٕٕٕٓفي احياء منطقة الدراسة لعاـ 

ٖٜ 
 معامؿ االرتباط )بيرسكف( لمعدؿ النمك السكاني كمتغير السكاف المياجريف

 646 ٕٕٕٓلعاـ 

مستكيات النمك السكاني كنسبة استعماؿ المتزكجات لكسائؿ تنظيـ االسرة  ٓٗ
 649 ٕٕٕٓالدراسة لعاـ كفقا الستمارة االستبانة في احياء منطقة 

ٗٔ 
معامؿ االرتباط )بيرسكف( لمعدؿ النمك السكاني كمتغير استعماؿ 

 645 ٕٕٕٓالمتزكجات لكسائؿ تنظيـ االسرة لعاـ 



 

 ن   

ٕٗ 
مستكيات النمك السكاني كنسبة المتزكجات الحاصالت عمى الشيادة العميا 

 641 ٕٕٕٓكفقا الستمارة االستبانة في احياء منطقة الدراسة لعاـ 

ٖٗ 
معامؿ االرتباط )بيرسكف( لمعدؿ النمك السكاني كمتغير المتزكجات 

 645 ٕٕٕٓالحاصالت عمى الشيادة العميا لعاـ 

( ٜٕ-٘ٔمستكيات النمك السكاني كنسبة عمر الزكجة في الفئة المجمعة ) ٗٗ
 643 ٕٕٕٓسنة كفقا الستمارة االستبانة في احياء منطقة الدراسة لعاـ 

ٗ٘ 
االرتباط )بيرسكف( لمعدؿ النمك السكاني كمتغير عمر الزكجة في معامؿ 

 611 ٕٕٕٓ( سنة لعاـ ٜٕ-٘ٔالفئة المجمعة )

ٗٙ 
النسبة المئكية لمكالدات الكمية كمؤشرات الفقر بحسب استمارة االستبانة في 

 615 ٕٕٕٓ( لعاـ ٔاحياء منطقة الدراسة ) مستكل النمك

ٗٚ 
 لمكالدات الكمية مع مؤشرات الفقرمعامؿ االرتباط )بيرسكف( 

 614 ٕٕٕٓ( لعاـ ٔ)مستكل النمك 

ٗٛ 
 معامؿ االرتباط )بيرسكف( لمكالدات الكمية مع مؤشرات الفقر

 615 ٕٕٕٓ( لعاـ ٖ+  ٕ)مستكل النمك  

ٜٗ 
النسبة المئكية لمكالدات الكمية كمؤشرات الفقر بحسب استمارة االستبانة في احياء منطقة 

 613 ٕٕٕٓ( لعاـ ٖ+  ٕ)مستكل النمك الدراسة 

٘ٓ 
 معامؿ االرتباط )بيرسكف( لمكالدات الكمية مع مؤشرات الفقر

 651 ٕٕٕٓ( لعاـ ٗ)مستكل النمك 

٘ٔ 
النسبة المئكية لمكالدات الكمية كمؤشرات الفقر بحسب استمارة االستبانة في احياء منطقة 

 656 ٕٕٕٓ( لعاـ ٗالدراسة ) مستكل النمك

ٕ٘ 
معامؿ االرتباط )بيرسكف( لكسائؿ تنظيـ االسرة مع مؤشرات الفقر في احياء منطقة 

 655 ٕٕٕٓالدراسة كفقا الستمارة االستبانة لعاـ 

ٖ٘ 
معامؿ االرتباط )بيرسكف( لمستكل الزكجة التعميمي مع مؤشرات الفقر في احياء منطقة 

 631 ٕٕٕٓالدراسة كفقا الستمارة االستبانة لعاـ 

٘ٗ 
معامؿ االرتباط )بيرسكف( لعمر الزكجة عند الزكاج مع مؤشرات الفقر في احياء منطقة 

 639 ٕٕٕٓالدراسة كفقا الستمارة االستبانة لعاـ 

٘٘ 
في دكر النمك السكاني بزيادة نسبة الفقر كفقا التكزيع المكاني لقناعة اسر منطقة الدراسة 

 631 ٕٕٕٓلتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

٘ٙ 
كفقا لتحميؿ  التكزيع المكاني لكفاية مفردات البطاقة التمكينية السر منطقة الدراسة

 633 ٕٕٕٓاستمارة االستبانة لعاـ 



 

 س   

٘ٚ 
التكزيع المكاني الجابات اسر منطقة الدراسة حكؿ إيجابية دكر البيئة االجتماعية في 

 636 ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةزيادة معدؿ النمك السكاني كفقا الستمارة 

 

 

 الصفحة المكضػػػػػكع ت
 ٘ مكقع منطقة الدراسة نسبة الى محافظة كربالء كالمحافظات المجاكرة  ٔ

ٕ  
( كبحسب ٜٕٓٓتكزيع السكاف في احياء مدينة كربالء كفقا الحصاء )

 الدرجة المعيارية
ٖٛ 

ٖ  
( كبحسب ٕٕٔٓتكزيع السكاف في احياء مدينة كربالء كفقا لتقديرات )

 الدرجة المعيارية
ٛٛ 

ٗ  
( كبحسب ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓمعدؿ النمك السكاني في مدينة كربالء لممدة )
 611 الدرجة المعيارية

التكزيع الجغراؼ لنمط التركز السكاني في مدينة كربالء بحسب الدرجة   ٘
 611 (ٕٕٔٓالمعيارية كفقا لتقديرات )

الستمارة االستبانة نسبة النكع في مدينة كربالء بالدرجات المعيارية كفقا   ٙ
 666 ٕٕٕٓلعاـ 

ٚ  
التكزيع المكاني لقناعة اسر منطقة الدراسة في دكر النمك السكاني بزيادة 

 615 ٕٕٕٓالفقر كفقا لتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٛ  
التكزيع المكاني لكفاية مفردات البطاقة التمكينية لمعيشة االسر في منطقة 

 ٕٕٕٓستبانة لعاـ الدراسة كفقا لتحميؿ استمارة اال
666 

ٜ  
التكزيع المكاني الجابات اسر منطقة الدراسة حكؿ إيجابية دكر البيئة 

االجتماعية في زيادة معدالت النمك السكاني كفقا لتحميؿ استمارة االستبانة 
 ٕٕٕٓلعاـ 

664 

 

 

 

 

 خرائطفهرس ال



 

 ع   

 

 الصفحة المكضػػػػػكع ت  
 51 ٕٚٓٓكربالء عاـ حجـ اليجرة الكافدة الى محافظة   ٔ

 ٘٘ ٜٕٓٓعاـ  الحجـ السكاني لقطاعات مدينة كربالء بحسب إحصاء  ٕ
 41 ٜٕٓٓالتكزيع النسبي لسكاف قطاعات مدينة كربالء بحسب إحصاء عاـ   ٖ

 43 ٜٕٓٓالحجـ السكاني لقطاعات مدينة كربالء بحسب تقديرات عاـ   ٗ

 43 ٕٕٔٓتقديرات عاـ التكزيع النسبي لسكاف قطاعات مدينة كربالء بحسب   ٘

النسبة المئكية لسكاف منطقة الدراسة نسبة الى محافظة كربالء كالعراؽ لمعاميف   ٙ
(ٕٜٓٓ ،ٕٕٓٔ) 56 

 نسبة التغير السنكم لسكاف مدينة كربالء كقطاعاتيا الثالث لممدة   ٚ
(ٕٜٓٓ-ٕٕٓٔ) 55 

ٛ  
 نسبة التغير السنكم كالزيادة السكانية في قطاع الحيدرية لممدة 

(ٕٜٓٓ-ٕٕٓٔ) 54 

ٜ  
 نسبة التغير السنكم كالزيادة السكانية في قطاع الجزيرة لممدة 

(ٕٜٓٓ-ٕٕٓٔ) 
54 

ٔٓ  
 نسبة التغير السنكم كالزيادة السكانية في قطاع المدينة القديمة لممدة 

(ٕٜٓٓ-ٕٕٓٔ) 51 

 39 ٕٕٔٓنسبة كنمط التركز السكاني في قطاعات مدينة كربالء لعاـ   ٔٔ

 31 ٕٕٔٓلقطاع الحيدرية كفقا لتقديرات سكاف عاـ مخطط لكرنز   ٕٔ

 31 ٕٕٔٓمخطط لكرنز لقطاع الجزيرة كفقا لتقديرات سكاف عاـ   ٖٔ

 36 ٕٕٔٓمخطط لكرنز لقطاع المدينة القديمة كفقا لتقديرات سكاف عاـ   ٗٔ

ٔ٘  
 نسبة النكع في قضاء كربالء كالمحافظة بحسب تقديرات 

 35 (ٕٕٓٓ،  ٕٓٔٓعامي )

ٔٙ  
 سنة فما دكف(  ٗٔنسبة الذككر كاالناث لمفئة العمرية )
 ٕٕٕٓفي منطقة الدراسة لعاـ 

611 

 كشاللفهرس اال



 

 ؾ   

 مالحقفهرس ال

ٔٚ  
 سنة(  ٗٙ-٘ٔنسبة الذككر كاالناث لمفئة العمرية )
 661 ٕٕٕٓفي منطقة الدراسة لعاـ 

ٔٛ  
 سنة فأكثر(  ٘ٙنسبة الذككر كاالناث لمفئة العمرية )
 665 ٕٕٕٓفي منطقة الدراسة لعاـ 

  ٕٕٕٓاالعالة العمرية الكمية في قطاعات المدينة لعاـ   ٜٔ
 663 بحسب تحميؿ استمارة االستبانة 

ٕٓ  
نسبة السكاف األصمييف كالمياجريف ضمف قطاعات مدينة كربالء الثالث لمعاـ 

ٕٕٕٓ 666 

ٕٔ  
 النسبة المئكية لمسكاف األصمييف كالمياجريف 
 669  ٕٕٕٓفي منطقة الدراسة كفقا الستمارة االستبانة لعاـ 

 663 ٕٕٕٓالفئات العمرية الرباب االسر في منطقة الدراسة لعاـ   ٕٕ

 696 ٕٕٕٓالنسب المئكية لفئات عمر الزكجة عند الزكاج في منطقة الدراسة لعاـ   ٖٕ

 694 ٕٕٕٓالمستكل التعميمي لممتزكجات في سف الحمؿ ضمف منطقة الدراسة لعاـ   ٕٗ

 695 ٕٕٕٓالتكرزيع النسبي لمتركيب الميني الرباب االسر في منطقة الدراسة لعاـ   ٕ٘

 693 ٕٕٕٓلعاـ  التكزيع النسبي السر منطقة الدراسة حسب فئات الدخؿ  ٕٙ

 656 ٕٕٕٓالتكزيع النسبي في عائدية السكف السر منطقة الدراسة لعاـ   ٕٚ

 659 ٕٕٕٓعدد افرادىا لعاـ  التكزيع النسبي السر منطقة الدراسة حسب  ٕٛ

 

 

 الصفحة المكضػػػػػكع ت  

 ٕٚٔ تكزيع جغرافي لحجـ العينة عمى مستكل احياء منطقة الدراسة ٔ

 ٕٕٔ-ٕٛٔ االستبانة  ٕ



 

 ص   

 ٕٕٕ ٕٕٔٓ( لمعاـ ٕمساحة االحياء في مدينة كربالء )ـ ٖ

في احياء منطقة الدراسة كفقا  عدد كؿ مف الذككر كاالناث كالكالدات الكمية ٗ
 ٕٕٕٓالستمارة االستبانة لعاـ 

ٕٕٖ 

سنة فما دكف( في احياء منطقة الدراسة  ٗٔعدد كؿ مف الذككر كاالناث ) ٘
 ٕٕٕٓكفقا لتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٕٕٗ 

سنة( في احياء منطقة الدراسة كفقا  ٗٙ-٘ٔعدد كؿ مف الذككر كاالناث ) ٙ
 ٕٕٕٓاالستبانة لعاـ  لتحميؿ استمارة

ٕٕ٘ 

سنة فأكثر( في احياء منطقة الدراسة كفقا  ٘ٙعدد كؿ مف الذككر كاالناث ) ٚ
 ٕٕٕٓلتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٕٕٙ 

عدد السكاف األصمييف كالمياجريف كالفئات العمرية لمزكج كالزكجة في احياء  ٛ
 ٕٕٕٓ منطقة الدراسة كفقا لتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ

ٕٕٚ 

التركيب التعميمي لممتزكجات )في سف الحمؿ( في احياء منطقة الدراسة كفقا  ٜ
 ٕٕٕٓلتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٕٕٜ 

التركيب الميني كتكزيع فئات الدخؿ الرباب االسر في احياء منطقة الدراسة  ٓٔ
 ٕٕٕٓكفقا لتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٕٖٔ 

كفئات الحجـ االسرم في احياء منطقة الدراسة كفقا لتحميؿ عائدية السكف  ٔٔ
 ٕٕٕٓاستمارة االستبانة لعاـ 

ٕٖٖ 

إجابات االسر حكؿ العكامؿ المؤثرة في النمك السكاني في احياء منطقة  ٕٔ
 ٕٕٕٓالدراسة كفقا لتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٕٖ٘ 

السكاني مع العكامؿ المؤثرة فيو قكة معامؿ االرتباط )بيرسكف( لمعدؿ النمك  ٖٔ
 ٕٕٕٓفي احياء منطقة الدراسة كفقا لتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٕٖٙ 

إجابات االسر حكؿ مؤشرات الفقر في احياء منطقة الدراسة كفقا لتحميؿ  ٗٔ
 ٕٕٕٓاستمارة االستبانة لعاـ 

ٕٖٚ 

مؤشرات الفقر في  قكة معامؿ االرتباط )بيرسكف( لمتغيرات النمك السكاني مع ٘ٔ
 ٕٕٕٓاحياء منطقة الدراسة كفقا لتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 

ٕٖٜ 
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 Introductionالمقدمة 
اف مف اكثر المشاكؿ التي تعاني منيا دكؿ العالـ ىي ظاىرة الفقر كالتي باإلمكاف اعتبارىا      

أشكاؿ مختمفة عمى كىي ظاىرة بدرجات متفاكتة كب ،مستكل الدكلة في النمك االقتصادممؤشر ل
األمر الذم دعا جميع الحككمات في تمؾ الدكؿ اف تبرمج خططيا التنمكية  ،الصعيد العالمي

يحدث ىذا في  ،انيالسكلفقر كرفع المستكل المعاشي فؽ سياسات خاصة تيدؼ التقميؿ مف اك 
كبشكؿ متبايف بينيا تشيد نمكا سكانيا  الدكؿفأغمب  ،ايد السكاني لممجتمعات في العالـظؿ التز 

يؤدم في الغالب عمى زيادة الطمب عمى المكارد كالزيادة في استيالؾ الخدمات كالسمع الضركرية 
تيدؼ محاربة الزيادة  فتمجأ الى كضع برامج كسياسات، نفقاتالزيادة  حياة مما يؤدم الىلم

 السكانية بالتزامف مع خططيا التنمكية اليادفة الى تحسيف الكضع االقتصادم كرفع المستكل
كاف أم نمك في  ،السكانيألنيا تعتبر اف الفقر مرادؼ لمنمك  ،المعاشي كمكافحة الفقر كانتشاره

السكاف سيككف مسببا الفتقار الناس كارتفاع طمبيـ لمحاجات األساسية كالخدمات المثقمة حجـ 
فالزيادة  ،تصادية كسياسية عمى مستكل العالـلحجـ االنفاؽ الحككمي الذم تؤثر فيو عكامؿ اق

لمعيشة المضطردة في معدؿ نمك السكاف تؤدم الى حدكث إخفاقات في برامج تحسيف مستكل ا
لتساىـ تمؾ اإلخفاقات في تكسيع الفقر كتعميؽ مشكمتو كالتقميؿ مف  ،خفيؼ مف الفقركمجاالت الت

 .ٔفرص العمؿ كعرقمة خطط التنمية
بؿ تفكؽ الزيادة  ،الزيادة السكانية السريعة كالكبيرة كالتي ال تتساكل في غالب األحياف تعد     

ادم مف اىـ محددات الفقر كمف القكل الدافعة باالتجاه العكسي لمنمك االقتص ،في الدخؿ الكطني
 ،(رادة في السكاف مع زيادة في الفقزيم يسبب تزامنا لكمتا الظاىرتيف )االمر الذ ،في المجتمع

ما يؤدم الى زيادة عكامؿ فيبقى كيستمر النمك السكاني متزايدا مع تباطؤ النمك االقتصادم م
الي ترتفع معدالت النمك السكاني التي تعيؽ سياسات كبرامج تحسيف مستكل المعيشة كبالت ،رالفق

فييا تتكسع  قدبؿ  ،اك تنتيي بنتائج خجكلة كغير مقنعة ،التي تفشؿ بالمحصمة النياية ،االسرية
   .فجكة الفقر

اف تجارب الدكؿ المتقدمة مع المشكمة السكانية كعالقتيا بالفقر كالتي سنتطرؽ ليا خالؿ      
ىذه الدراسة تشير الى أعباء إضافية عمى شكؿ غذاء ككساء كمأكل كنفقات كتعميـ كخدمات 

                                                           

االساوا، اللجنة االقتصلدٌة واالجتملعٌة لؽربً اسٌل، "اثلر الفقر والبطللة على التنمٌة المستدامة فً منطقة  - 6
، 6116سبتمبر، األمم المتحدة  5 –أؼسطس  61االساوا" مؤتمر القمة العللمٌة للتنمٌة المستدامة، جوهلنسبرغ 

 . 5ص
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كىي تتكافؽ مع ما تمر بو دكؿ العالـ الثالث مف تميز بارتفاع معدالت النمك السكاني  ،أخرل 
كىذا ما يعيؽ تمؾ الدكؿ النامية اك المتخمفة عمى  ،رتفاع معدالت الفقر كبصكرة كاضحةامع 

ادخار األمكاؿ لتكفير مستكل الئؽ لممعيشة االسرية التي تعيش ثقافات سائدة تؤمف بكثرة 
االنجاب كاالسر الكبيرة لدكاعي اجتماعية مما يستدعي تمؾ الدكؿ بالذىاب في اقتصاداتيا نحك 

 كالمساعدات .القركض 
، كبشكؿ رف خالؿ مستكييف يتمـ احدىما األخاف الفقر كانتشاره يتحدداف في أم مجتمع م      

متداخؿ كمترابط، ليضعا مالمح المجتمع المدركس، كبالتالي يحدداف مصادر تكلد الفقر 
االكؿ  كاتجاىاتو، كاف تشخيصيما بشكؿ دقيؽ يحدد الرؤية لتخفيؼ الفقر كاجتثاثو، ففي المستكل

ثركة كقدرتو عمى السيطرة عمييا كالتصرؼ بيا مف لمتالؾ المجتمع لممكارد )الدخؿ( ك يأتي مدل ام
ة كمنيج التصرؼ بيا لتكليد ناحية، كمف ناحية أخرل نمط األداء في ادارة ىذه الثركة الكطني

رة عمى ، كالقدلسكاف كمعدالتو )الثركة البشرية(إما المستكل االخر فيتعمؽ بنمك ا ،الدخؿ
ألنو   ،الى جانب ككنيـ مستيمكيف ،مف مستيمكيف فقط الى منتجيف السكاف كتحكيؿ وامتصاص

، كعبر ىذه االلية البيئة بيف المنتجيف كالمستيمكيف، أم مستكل االعالةمف خالؿ ذلؾ تتحدد 
االنتاج يأتي تكزيع عكائد االنتاج ليتيح لألفراد التصرؼ بمداخيميـ المتفاكتة كفقا لقدرتيـ عمى 

 .لتكزيع ىذا الدخؿ كيأتي الفقراء منيـ في ادنى سمـ التراتب ،كامتالؾ االصكؿ الرأسمالية المنتجة
       

 the study Problemأوال: مشكلة الدراسة 

لمنمك السكاني أحدثت تغييرات ديمكغرافية عالية معدالت المقدسة شيدت مدينة كربالء       
بجممة مف االحداث  متأثرة كبقية المدف العراقية االخرل ،الماضيةميمة ككبيرة خالؿ السنيف 

كارتفاع نسب  كأرتفاع االنفاؽ ، فكاف األثر كاضحاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعيةكالتحكالت ا
كعند رؤية ىذا المشيد فمف الممكف اف يتبادر الى ذىف  ،البطالة مما تسبب في رفع معدؿ الفقر

ىل توجد عالقة مكانية سببية لنمو السكان في منطقة الدراسة يتمثؿ في ) تساؤال رئيسياالباحث 
 كمشكمة عامة لمدراسة تنبثؽ منيا التساؤالت االتية:( مع ظاىرة الفقر؟

 أف كانت العالقة مكجكدة، فيؿ ثمة تأثير ليا عمى ظاىرة الفقر في منطقة الدراسة؟ -ٔ
 عالقتيا بأبعاد الفقر في منطقة الدراسة؟ما ىي تمؾ العكامؿ المؤثرة في نمك السكاف، كما  -ٕ
ىؿ تكجد رؤية سكانية كاضحة لمشكمة نمك السكاف في منطقة الدراسة كما ىك الدكر  -ٖ

 الحككمي فييا؟
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 Study Hypothesis ثانيا: فرضية الدراسة
، كما تفترض عالقة مكانية لنمك السكاف كظاىرة الفقر في مدينة كربالء تفترض الدراسة كجكد

 االتي :
عدـ كجكد الخطط التنمكية المكازية لحجـ النمك السكاني، فيي ذات تأثير كبير في حياة -ٔ

 السكاف كمستكاىـ المعيشي كتؤدم بيـ الى الفقر. 
تكجد عكامؿ مؤثرة في معدؿ نمك السكاف مثؿ عمر الزكجة عند الزكاج كمستكاىا التعميمي -ٕ

كافدة الى المدينة كغيرىا، كىي ترتبط بمؤشرات كاستعماليا لكسائؿ تنظيـ االسرة كحجـ اليجرة ال
 تابعة ألبعاد الصحة كالتعميـ كالمستكل االقتصادم كالسكف مف ظاىرة الفقر في مدينة كربالء.

يتبايف سكاف مدينة كربالء مكانيا كزمانيا في مستكاىـ الحضرم كبسمككيـ كقناعاتيـ، فسكاف -ٖ
ادة السكاف كارتفاع حجـ الكالدات مف السكاف في تمؾ االحياء الشعبية يميمكف بنسبة أكثر الى زي

االحياء األقؿ سكانا، فيتضح ىنا دكر البيئة االجتماعية كالعب أساس في ىذه الظاىرة، كيكاد 
اف يككف الدكر الحككمي مختفي في رسـ أم سياسية سكانية اك التثقيؼ في مجاؿ التنظيـ 

 االسرم اك ضبط عمميات اليجرة كتقنينيا.
 Purpose of the studyا: ىدف الدراسة ثالث
معدالت كؿ مف النمك السكاني كالفقر كالعالقة بينيما عمى مستكل القطاعات الثالث معرفة -ٔ

 لمدينة كربالء المقدسة كاحيائيا السكنية.
معرفة المتغيرات المؤثرة في ظاىرة نمك السكاف كظاىرة الفقر كالتبايف المكاني لكمييما عمى -ٕ

 مدينة كقطاعاتيا الرئيسة إضافة الى احياء المدينة بشكؿ مركز.مستكل ال
االقتصادية التعرؼ عمى أكثر العكامؿ المؤثرة في نمك سكاف المدينة كعالقتيا بأبعاد الفقر -ٖ
 الصحية كالتعميمية كالسكنية.ك 
الحد فقر(، بالقضاء عمييا اك مساعدة المختصيف كأصحاب القرار في معالجة ىذه المشكمة )ال-ٗ
، فيي مشكمة تؤرؽ الباحثيف كتثقؿ حياة المكاطنيف البسطاء قبؿ غيرىـ، بعد كضع تطكرىا مف

 ىذه الدراسة كنتائجيا بيف أيدييـ. 
 Study Justifications رابعا: مبررات الدراسة

ية لمشؤكف اف المتصفح لمدراسات كالتقارير التي تصدر عف المنظمات الدكلية كالمؤسسات الراع
نفسو اماـ مشكمة فرضت نفسيا كتجمت بشكؿ ال يقبؿ الشؾ في يجد  ،اإلنسانية كاالجتماعية

تأثيرىا عمى مجمؿ الفعاليات اإلنسانية كالعالقات االجتماعية كاألمنية كالسياسية في اغمب دكؿ 



 الاظإر اميظري 

5 
    

 

 امللدمة

فيي ظاىرة منتشرة كتتزايد بشكؿ  ،فقر الدخؿكىي مشكمة  ،العالـ كبشكؿ نسبي بيف مكاف كاخر
يؼ كمضطرد الى الحد الذم يجعميا سببا ألغمب االضطرابات المحمية كالدكلية كميددة لمسمـ مخ

ككاقعا فأف الباحثيف لـ يبخمكا بأدالء دلكىـ في  ،ىمي كمستقبؿ اإلنسانية بشكؿ عاـاالسرم كاأل
سات الدكؿ في محاربة ىذه إضافة الى استمرار مؤس ،تشخيص ىذه المشكمة كاسبابيا كانماطيا 

اال اف تمؾ  ،فالجيكد العممية مستمرة كسف السياسات المالئمة لحجميا مستمر كذلؾ  ،لمشكمةا
مية كمنيا العراؽ فاإلىماؿ في بعض الدكؿ النا ،الجيكد ليست متساكية في جميع البمداف 

كشعكرا  ،يسبب ارتفاع نسبة الظاىرة بشكؿ مستمر كألسباب ليست محؿ الذكر ،كمنطقة الدراسة
 شكمة فالدراسة الراىنة تستمد أىميتيا مف عدة مبررات ىي:بيذه الم

جديدا في تناكؿ مشكمة الفقر مف خالؿ مقارنتو مع ظاىرة أخرل  اسمكباتجسد ىذه الدراسة -ٔ
كباعتبارىا احد  ،كذلؾ الى تسميط الضكء عمييا أكالىي بحاجة  ،تمثؿ مشكمة سكانية قائمة

فالدراسات التي تمت اإلشارة الييا مسبقا تناكلت النمك  ،ب الرئيسية في مشكمة الفقر ثانيااألسبا
السكاني كعالقتو بالفقر بشكؿ عاـ ككنو يمثؿ احد أكجو الكضع االقتصادم في المكاف 

لذا فاف دراسات النمك السكاني كعالقتو بظاىرة الفقر بشكؿ مباشر تكاد تككف شحيحة  ،المدركس
 ء المقدسة مف دراسة مشابية.عمى مستكل العراؽ فضال عف خمك مدينة كربال

الفقر كنمك السكاف ازمة حقيقية كمؤثرة بشكؿ مباشر في حياة الناس، كدراستيما تشكؿ ظاىرتا -ٕ
ستككف بمثابة كشؼ النقاب عف مالبسات التداخؿ الحاصؿ بيف االزمتيف كعالقة متغيرات األكلى 

 ،مف إيجاد الحمكؿ المناسبة مع األخرل بما يسيؿ االمر عمى أصحاب االختصاص كالحؿ كالعقد
كبما يحسف معيشة االفراد كاالسر في منطقة الدراسة، فخدمة االنساف كرفاىيتو ىي مف أسمى 

 كجيكد الباحثيف. الدراسةغايات 
تكشؼ ىذه الدراسة عف كاقع الحياة االقتصادية كاالجتماعية التي يعيشيا المجتمع في مدينة -ٖ

ة فيو، مع الكشؼ عف طبيعة االزمة التي يعيشيا كمستكاىا كقكة كربالء المقدسة كاألكضاع السائد
 انتشارىا كانعكاساتيا عمى حياة االسرة الكربالئية.

كيمكف االستفادة منيا في عمى مستكل احياء المدينة، ميدانية يانات تكفر ىذه الدراسة قاعدة ب-ٗ
 الحقة تككف أكسع كأكثر شمكال.دراسات 

كاقع اجتماعي متدىكر كحياة اقتصادية كصحية كتعميمية متردية تعيشو تمثؿ الدراسة استجابة ل-٘
فئات كاسعة ضمف منطقة الدراسة، كىذا الحاؿ ما زاؿ قائما، اذ تعيش تمؾ الفئات حالة التيميش 

 كالمعاناة كالعكز في ابعاد الفقر المختمفة.
 The limits of the studyخامسا: حدود الدراسة 

بحسب تتمثؿ الحدكد المكانية لمدراسة بحدكد مدينة كربالء المقدسة  : الحدود المكانية -أ
 ،شماالن °(  ٖٖ′ٕٖ-°ٕٖ′ٜٖ″ٕٓفيي تقع فمكيان بيف دائرتي عرض )التصميـ األساس لممدينة ، 
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كتمثؿ مدينة كربالء مركزان لممحافظة  ،( شرقان °ٗٗ′ٚ -° ٖٗ′ٚ٘″ٓٗخطي الطكؿ )كما يحدىا 
في القسـ األكسط مف العراؽ ضمف منطقة  )محافظة كربالء( تقع كالتيكمركزان لقضاء كربالء، 

( كـ، كما كتبعد عف ٘ٓٔإذ تقع محافظة بغداد الى الشماؿ منيا بمسافة ) ،السيؿ الرسكبي 
( ٗٚمف جية الجنكب بمسافة ) ( كـ شرقان، كتبعد عف محافظة النجؼٙٗمحافظة بابؿ مسافة )

بمسافة  ( كـ، كتبتعد عف نير الفراتٕٔٔبمسافة ) فيما تبعد عف محافظة االنبار غرباكـ، 
 .( ٔ( كـ، ينظر خريطة )ٖٓ)
، اذ اعتمدت ىذه المدة  (ٕٕٔٓ – ٜٕٓٓتحدد بالمدة الزمنية بيف عامي ) :الحدود الزمانية-ب

إجراءات الحصر كالترقيـ عبر  الزمنية لتسميط الضكء عمى نمك السكاف كتطكره في منطقة الدراسة
، إضافة الى (ٕٕٔٓتقديرات السكاف لعاـ )( ك  ٜٕٓٓ) دكائر اإلحصاء السكاني عاـالذم أجرتو 

 ـ.ٕٕٕٓاستمارة االستبانة لعاـ 
 (ٔخريطة )

 مكقع منطقة الدراسة نسبة الى محافظة كربالء المقدسة كالمحافظات المجاكرة

 
، خرٌطة التصمٌم األسلس لمدٌنة ارببلء المصدر: جمهورٌة العراق، المدٌرٌة العلمة للتخطٌط العمرانً

،6166. 
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 Study Methodologyسادسا: منيجية الدراسة 
اف التغير في عناصر النمك السكاني )الكالدات، الكفيات، اليجرة( يؤدم الى مشكالت في 
األساس االجتماعي كاالقتصادم لمسكاف، كىك الميداف الذم تعمؿ فيو جغرافية السكاف إلظيار 
التبايف المكاني كالزماني لتمؾ المشكالت كالتي ترتبط بعمكـ متعددة أخرل، كعمـ السكاف 

فيا( كعمـ االجتماع كاالقتصاد كما ىك الحاؿ في الدراسة الراىنة، لذا اقتضت الضركرة )الديمكغرا
 The( كالنابعة مف صياغة الباحث لمشكمتو كفرضيتو اتباع المنيج الكصفي )الدراسة)في ىذا 

Descriptive )،  فيك منيج    ،ي الدراسات االنسانية االجتماعيةف الدراسةاذ يعد مف أقدـ مناىج
الظاىرة كصفان دقيقان محكما كبالصكرة الكاقعية التي ىي عميو، فتارة يككف الكصؼ بالكممة يصؼ 

إحصائية في تحميؿ تمؾ  أساليبالمنيج التحميمي مدعما ب إضافة الى  ،(ٔ)كأخرل يككف رقميا
مشاىدات ( كحصر تكرار الspss 18كبرنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) ،المتغيرات

( في كال الظاىرتيف كصكال الى كمقدار حجـ االرتباطات )باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف
ىدؼ الدراسة المتمثؿ في تحميؿ العالقات المكانية بيف نمك السكاف كظاىرة الفقر كبما يناسب 

كالجيات  الدراسةالجغرافي كبشكؿ يسيـ في خدمة القائميف عمى  الدراسةالسير كفقا لمنيجية 
 تفيدة مف نتائجو.المس

 Information and data sources سابعا: مصادر المعمومات والبيانات
 اعتمد الباحث عمى عدة مصادر لممعمكمات كالبيانات منيا:

شممت كؿ مف الكتب كالمراجع كالدكريات كالنشرات إضافة الى  المصادر المكتبية: .ٔ
 االصدارات الحككمية كاالطاريح كالرسائؿ.

 الميدانية وتضمنت:الدراسة  .2
ككزارة التخطيط كالجياز  الدراسةذات العالقة بمكضكع  البيانات من الدوائر الرسمية - أ

المركزم لإلحصاء كتكنكلكجيا المعمكمات كدائرة اإلحصاء في محافظة كربالء المقدسة 
كمركز البيانات الجغرافي المكحد في قسـ تكنكلكجيا دعـ القرار في المحافظة كقائمقامية 

ية االجتماعية، قضاء المركز كمديريات البمدية كالتخطيط العمراني كدائرة اليجرة كدائرة الرعا
 إضافة لمقاء المباشر كالتباحث مع اغمب مدراء تمؾ الدكائر.

                                                           
، دار السياب ٔالجغرافي كتطبيقاتو في الجغرافية البشرية، ط الدراسةعمر، مناىج  باسـ عبد العزيز - (ٔ)

 .ٕٚ، صٜٕٓٓلمطباعة كالنشر كالتكزيع، لندف، 
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تعد استمارة االستبانة مف التقنيات الحقمية الكاسعة االنتشار في جمع استمارة االستبانة:  - ب
اذ تـ تصميـ استمارة االستبانة في   ،البيانات الالزمة لمبحكث االنسانية كتحديدا الجغرافية منيا 

راسة كفؽ االعتبارات المنيجية المكضكعية كمف خالؿ اطالع الباحث عمى عدد مف ىذه الد
االستمارات التي تـ استخداميا مسبقا في الدراسات كالمسكح الميدانية الخاصة بالنمك السكاني 
اك ظاىرة الفقر مف قبؿ بعض المؤسسات الحككمية إضافة الى بعض الباحثيف كالدارسيف في 

كابعاد بعض األسئمة التي يصعب الحصكؿ عمييا نظرا الستطالع الباحث  نفس المجاؿ كجمعيا
كذلؾ لتحديد  نمط االسئمة المستعممة فييا كتجاكز   ،لبعض عينات المجتمع بشكؿ مباشر 

 الصعكبات التي كاجيت الباحثيف السابقيف.

( ٓ٘ؿ تكزيع )قاـ الباحث بأجراء اكلي قاصدا اختبار الصيغة األكلية لالستمارة مف خال      
مف اسر العينة كبطريقة مقصكدة في منطقة  مينياتباينة اقتصاديا كاجتماعيا ك ماسر استمارة عمى 

بيدؼ تحديد األسئمة المبيمة التي تشكب االستمارة كمف ثـ تعديميا، كقبؿ اعتماد  الدراسة
استمارة االستبانة بصيغتيا النيائية فقد تـ عرضيا عمى بعض المتخصصيف في ىذا المجاؿ 

كما كزع الباحث استمارة االستبانة عمى  ،( ٕ( سؤاؿ كما ىك مكضح في ممحؽ)ٕٗكاعتماد )
معتمدا أسمكب العينة العشكائية كالتي مف اىـ الخصائص فييا ىي احياء منطقة الدراسة 

غير انيا تككف متجانسة نسبة لمظاىرة المدركسة  ،استعماليا في المجتمعات غير المتجانسة
استمارة كزعت عمى سكاف احياء  (ٕٓ٘ٔكبعد استخداـ معادلة حجـ العينة فقد نتج ) ، (ٔ)ذاتيا

حجـ السكاني الحصة كؿ حي مف ىذه االحياء بحسب  تباينتاذ ، المدينة كمنطقة الدراسة تحديدا
 (. ٔكما ىك مكضح في ممحؽ )ليا 

 Study Structure ثامنا: ىيكمية الدراسة

قسمت الدراسة الى أربعة فصكؿ تقدميا اإلطار النظرم لمدراسة كالمتضمف لممقدمة كمشكمة 
كالتي  المشابيةالدراسة كفرضياتيا كأىدافيا كالمنيجية التي سمكيا الباحث إضافة الى الدراسات 

                                                           
 -  ًحً سانً ، اذ  41منطقة الدراسة اٌنمل وجدت فً الدراسة ، فهً تدل على االحٌلء السانٌة المختلرة وه

ث احٌلء جدٌدة مل بعد هذا التلرٌخ بحسب وقبل استحدا 6113النت تمثل جمٌع احٌلء المدٌنة فً احصلء علم 
 دائرة االحصلء فً محلفظة ارببلء المقدسة.

، دار الكشروق للنكشر 1عبد الحمٌد عبد المجٌد البلداوي، اسللٌب الدراسة العلمً والتحلٌل االحصلئً، ط - (6)
 .14، ص2004والتوزٌع، جلمعة االسراء، االردن، 

 -  (. 6( ، )6المستخدمة ومصدرهل ٌنظر: الملحق )حجم العٌنة وتوزٌعهل والمعلدلة 
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، كانت ذات صمة )مباشرة اك غير مباشرة( بمشكمة الدراسة كمحتكاىا، كانتيت بالنتائج كالتكصيات
 كجاءت الفصكؿ كاالتي:

 مباحث، تناكؿ  ةعبر ىذا الفصؿ عف األساس النظرم لمدراسة كبثالث :الفصل األول
المبحث األكؿ مفاىيـ الفقر كانكاعو ثـ أسبابو، فيما تناكؿ المبحث الثاني طرؽ قياس الفقر 

اما كالتعريؼ بالحاجات األساسية لمسكاف التي تدخؿ في قياس الفقر المتعدد االبعاد، 
النمك السكاني كمفاىيمو كاسبابو كعالقتو بالفقر استنادا لدراسات تناكؿ المبحث الثالث فقد 

 سابقة.
 ( كجاء ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓلممدة ) تناكؿ تكزيع كنمك السكاف في منطقة الدراسة :الفصل الثاني

لمتكزيع العددم كالنسبي لسكاف مدينة كربالء )منطقة  االكؿالمبحث  ، تعرضبمبحثيف
فقد تناكؿ  نيار الييا انفا، اما المبحث الثالمدة المشادراسة( بحسب الدرجة المعيارية ك ال

كنمط التركز مف خالؿ مقياس نسبة التركز كمنحى ي في منطقة الدراسة النمك السكان
 لكرنز.

 تضمف ىذا الفصؿ تركيب السكاف في مدينة كربالء كخصائص عينة الفصل الثالث :
، كجاء بمبحثيف، تناكؿ المبحث 2022استمارة االستبانة لعاـ في ضكء تحميؿ  الدراسة

األكؿ التركيب السكاني )النكعي كالعمرم( لسكاف منطقة الدراسة، فيما تناكؿ المبحث 
 الثاني خصائص سكاف عينة الدراسة.

 تضمف الفصؿ الرابع دراسة العكامؿ المؤثرة في نمك السكاف كعالقتيا  :الفصل الرابع
كمف خالؿ مبحثيف،  االستبانةبظاىرة الفقر في مدينة كربالء استنادا الى تحميؿ استمارة 

خصص المبحث األكؿ في تحميؿ العكامؿ المؤثرة في نمك السكاف، اما المبحث الثاني فقد 
 سكاف مع مؤشرات الفقر في مدينة كربالء المقدسة.تناكؿ عالقة ارتباط عكامؿ نمك ال

 similar studies المشابية تاسعا: الدراسات
 الدراسات العراقية والعربية-أ
أظيرت ىذه الدراسة كجكد :  (1)" 2114سكان في العراق لعام الالفقر وعالقتو بخصائص " -ٔ

كما اكدت الدراسة عمى مستكل التكزيع النسبي  ،تبايف مكاني كزماني في حجـ السكاف الفقراء 

                                                           

، أطروحة داتوراه، ؼٌر 6165محمد جلسم محمد، الفقر وعبلقته بخصلئص السالن فً العراق لعلم  -  (6)

 . 6165منكشورة، الٌة التربٌة ابن ركشد، جلمعة بؽداد ، 
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كما كشفت الدراسة  ،لمسكاف الفقراء في منطقة الدراسة كحددت المحافظات األعمى نسبا فييا 
عف مستكل التبايف البيئي الكبير لمسكاف الفقراء في العراؽ كاتساع تمؾ الفجكة التي بمغت 

دراسة ىك التبايف عمى مستكل النكع كمما اشارت اليو ال ،% في الريؼ عف الحضر ٜ٘،ٕ٘
كمف األمكر اليامة التي بينتيا  ،كارتفاع نسبة الذككر الفقراء عمى االناث خالؿ مدة الدراسة 

ىك ارتفاع نسبة االعالة العمرية لمسكاف الفقراء عمى يا دخؿ في صمب مكضكعالدراسة كالتي ت
تقدـ نسبة الفقراء المتزكجيف عمى غير  كأيضا ،نسبة االعالة العمرية لعمـك السكاف في العراؽ 

كما كشفت الدراسة عف عالقة بيف تزايد ،المتزكجيف كفقا لمتصنيؼ عمى مستكل الحالة الزكاجية 
  ،عدد السكاف الفقراء كبعض ىذه الخصائص السابقة الذكر لمعظـ المحافظات في العراؽ 

ف كذم قار رافقو ارتفاع في نسبة فالمالحظ ىك انخفاض نسبة االنفاؽ في محافظة المثنى كميسا
كينسحب االمر عمى االعالة االقتصادية التي ترتفع نسبتيا في المحافظات االكثر فقران،  ،الفقر

 كما لكحظ كجكد ارتباط بيف اكثر المحافظات فقران في العراؽ كبيف معدؿ االمية.
، دراسة مقارنة بين قضائي الصدر نية بين نمو السكان وظاىرة الفقرالعالقات المكا -2

 :  6(ٕٓٔٓ -ٜٚٛٔكالكرخ لممدة )
في قضاءم  في نمك السكافمتبايف ل الكشؼ عف المتغيرات كاألسباب المحددة ىدفت الدراسة الى

تمؾ لجأت الباحثة الى تكضيح الصدر كالكرخ كعالقتو في ضاىرة الفقر في القضائيف ، ك 
االرتباط بيف استنادا الى البيانات المتكفرة لمقضائيف في  بالتحميؿ االحصائي كعالقة  العالقة

دكائر الدكلة الرسمية ذات العالقة كالمتعمقة بالظاىرتيف ، كخمصت الدراسة الى كجكد عالقة 
العالقة مثؿ  الدراسةاىرتيف مكضكع ارتباط معنكية كذات داللة احصائية بيف متغيرات الظ

لكمية كالمستكل التعميمي لممتزكجات في سف الحمؿ كخاصة البكمكريكس بيف الكالدات ا العكسية
صعكدا ، فيما اكضحت الدراسة ارتباط دائرة الفقر بشكؿ عاـ بمعدؿ النمك السكاني كاتساعيا 

 في قضاء الصدر قياسا لقضاء الكرخ. 
:  (2)ية(""الترابط بين السكان والتنمية عمى صعيد االقتصاد الكمي )فرصة األلفية لمتنم -3

فريؽ السكاف كالتنمية في رئيس انطمقت ىذه الدراسة التي طرحتيا السيدة بتكؿ شككرم )

                                                           
الصدر العبلقلت المالنٌة بٌن نمو السالن وظلهرة الفقر ، دراسة مقلرنة بٌن قضلئً  وسن ارٌم عبد الرضل، - 6

 . 6166، ٌة التربٌة ابن ركشد، جلمعة بؽدادأطروحة داتوراه، ؼٌر منكشورة، ال ،(6161 -6335والارخ للمدة )

ة للتنمٌة(، المنتدى بتول كشاوري، الترابط بٌن السالن والتنمٌة على صعٌد االقتصلد الالً )فرصة األلفٌ- (6)

 .6115العربً للسالن، بٌروت ، 
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مف جدلية التأثير التي طرحيا مف سبقيا مف الباحثيف بخصكص العالقة بيف نمك  ،( االسككا
اذ أدرجت الدراسة اآلراء الثالثة في ىذا الصدد  ،السكاف كالتنمية االقتصادية كمستكيات الفقر

 ،كالتي تمثمت بيف مشجع لنمك السكاف كحافز في النمك االقتصادم كبيف مف يعده معكقا لو 
اال اف الدراسة ذىبت باتجاه اخر نحك  ،إضافة الى الرأم الثالث الذم يعده عنصرا محايدا 

اذ يعد الالعب الرئيس في الحكـ   ،طرفي الجداؿ العالقة السببية بيف مككنات االبعاد الرئيسية ل
فنمك السكاف لو مراحؿ مختمفة كحالة السكاف في  كؿ كقت ليا  ،ىك تمؾ المتغيرات المككنة ليا 

إضافة الى السياسات  ،تركيبة خاصة مؤثرة في ىذه المعادلة كمرحمة العائد الديمغرافي 
را ىاما في خطط التنمية االقتصادية عند الحككمية كاالستراتيجيات التي يمكف اف تمعب دك 

كضكح مككنات النمك السكاني كبالتالي تساعد عمى تحسيف معيشة السكاف كدفع مخاطر الفقر 
 عنيـ.

 2116-1985"النمو الديمغرافي في الجزائر وأثره عمى معدالت الفقر خالل الفترة  -ٗ
:  (6)ية الموزعة المتباطئة"دراسة قياسية باستخدام نماذج االنحدار الذاتي لمفجوات الزمن

تيا فيرساكضحت ىذه الدراسة اف عالقة النمك السكاني بمعدالت الفقر ىي عالقة إيجابية ا
كتمكنت الدراسة مف تحديد مدل  ،النظرية االقتصادية كأكدت عمييا الدراسات اإلحصائية 

ر باستخداـ منيجية كشكؿ التأثير الذم يمارسو حجـ النمك السكاني عمى معالت الفقر في الجزائ
ككجدت الدراسة اف ىناؾ تأثير كبير لمنمك السكاني  ،االنحدار الذاتي لمفجكات الزمنية المتباطئة 

خطكرة النمك السكاني عمى خطط التنمية كاالثار  فيرسعمى الفقر في المدل القصير مما ي
الدراسة اف سياسات كذلؾ بينت  ،السمبية التي يخمفيا عمى سياسات التخفيؼ مف معدالت الفقر 

التكسع باإلنفاؽ في الجزائر ىي العمكد الفقرم لسياسات مكافحة الفقر مف خالؿ دعـ المكاد 
 ،األساسية الذم يستفيد منو جميع افراد المجتمع باختالؼ مستكل دخكليـ كبمختمؼ طبقاتيـ 

مما يجعؿ  ،ف مما ينتج عنو عمى األكثر زيادة الطمب السمعي كالخدمي بعد ارتفاع حجـ السكا
رؼ مخصصات الدعـ كتحمؿ تبعاتو مف الخزينة صاما  ،السمطات الحككمية اماـ خياريف

كىذا  ،العمكمية اك عدـ الدعـ مما يؤدم استمرار ارتفاع األسعار كتدني مستكل المعيشة 
 االرتفاع بدكره سيدفع افراد الطبقة الكسطى مف المجتمع الى دائرة الفقر.

 
                                                           

فلفول عبد القلدر، بن جلول خللد، النمو الدٌمؽرافً فً الجزائر وأثره على معدالت الفقر خبلل الفترة - (6)

 . 691- 661، ص 6163،  6، العدد61، مجلة االقتصلد والتنمٌة البكشرٌة، المجلد 6334-6161
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 "النمو السكاني وعالقتو بالنشاط االقتصادي في محافظة النجف االشرف لممدة  -5
تناكلت الدراسة كاقع النشاط االقتصادم لإلنتاج الزراعي في محافظة :  (1)("2117 – 2117)

النجؼ مع استخراج النتائج التي يمكف مف خالليا معرفة التبايف بيف نمك السكاف في المحافظة 
معرفة باإلضافة ل ،) ٕٚٔٓ- ٕٚٓٓ)كعالقتو بالكاقع االقتصادم لإلنتاج الزراعي لمفترة مف 

استخراج حجـ العينة، حيث كانت العالقة كاضحة  كمباشرة مف خالؿ نسب التبايف الحقيقية مف 
معرفة نسب التبايف الحقيقية بيف مستكل النمك السكاني ككاقع النمك االقتصادم لممحافظة 

  .كبحسب كحداتيا االدارية مف اقضية كنكاحي تابعة لممحافظة
طراف مدينة كربال  المقدسة "اثر اليجرة الوافدة في تغيير استعماالت األرض الزراعية أل -6

تطرقت الدراسة في فصميا األكؿ الى احد أسباب ارتفاع :  (2)م"  2115 – 2115بين سنتي 
فقد كشفت الدراسة  ،حجـ السكاف في محافظة كربالء المقدسة مف خالؿ اليجرة الكافدة الييا 

اما في تقديرات السكاف لسنة  ،نسمة (  115952كانت ) ٜٜٚٔعف تمؾ االعداد في سنة 
قة الدراسة ككانت حصة منط ،نسمة (  ٕٜٛ٘ٗـ فقد كاف حجـ اليجرة الكافدة ) ٕٚٓٓ

% ( مف حصة  ٜٗأم ما يعادؿ نسبتو )  ،نسمة (  43312( منيا ))قضائي الحر ككربالء
كاظيرت الدراسة عف زحفا حضريا كصناعيا عمى حساب المساحات  ،المحافظة بشكؿ عاـ 

 ،راعية كتغيرا في أنماط استعماالتيا متأثرة بارتفاع حجـ النمك السكاني بسبب عامؿ اليجرة الز 
كما كشفت الدراسة عف تغييرات سمبية في المساحات المزركعة بمحاصيؿ الخضركات الصيفية 

كقد اشارت الدراسة الى ىذا القطاع االقتصادم الميـ كدكره  ،% (  ٘،ٚٗ -كالشتكية بمقدار ) 
 لسياسات الحككمية لتحسيف المستكل المعاشي لمسكاف . في ا
 1981"دراسة جدلية العالقة السببية بين نمو السكان والفقر في السودان خالل الفترة ) -7
ىذه الدراسة مف الدراسات : VAR) ")(3)( باستخدام نموذج االنحدار الذاتي 2119-

االقتصادية التي ىدفت إلى تحديد شكؿ كنكع العالقة كالتأثير الذم يحتمؿ أف يحدثو نمك 

                                                           

النمو السالنً وعبلقته بللنكشلط االقتصلدي فً محلفظة النجؾ حسٌن جعلز نلصر، علً عبد الحسٌن، - (6)

 – 6163(، مجلة الٌة اآلداب، الجلمعة العراقٌة، عدد خلص بللمؤتمرات 6165 – 6115)االكشرؾ للمدة 

6163 . 

ٌة ألطراؾ مدٌنة ارببلء هٌلم فلضل فتلح، إثر الهجرة الوافدة فً تؽٌٌر استعملالت األرض الزراع- (6)

 . 6165م، رسللة ملجستٌر، الٌة التربٌة، جلمعة ارببلء ،  6164 – 6114المقدسة بٌن سنتً 
حسن علً عثملن فطر واخرون، دراسة جدلٌة العبلقة السببٌة بٌن نمو السالن والفقر فً السودان خبلل  -  (9)

مجلة العلوم االقتصلدٌة واإلدارٌة (، (VAR( بلستخدام نموذج االنحدار الذاتً 6163- 6331الفترة )

 . 613 – 36، السودان، ص 6166،  61، العدد 4والقلنونٌة، المجلد 
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السكاف في السكداف عمى ارتفاع معدالت الفقر، كألجؿ تحقيؽ اليدؼ تـ صياغة نمكذج قياسي 
كقد اتبع الباحث   ،ـ ٜٕٔٓ- ٜٓٛٔ( خالؿ الفترة نمك السكاف كالفقرلمعالقة بيف المتغيريف )

في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي في جانبيا النظرم، كما استخدـ المنيج اإلحصائي 
كقد افترضت الدراسة  ، في الجانب التطبيقي اعتمادا عمى أدكات االقتصاد القياسية في التحميؿ

تائج نمكذج كما أظيرت ن ،كجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف نمك السكاف كالفقر 
 ،االنحدار الذاتي عمى انعداـ األثر المعنكم المتبادؿ بيف نمك السكاف كالفقر خالؿ مدة الدراسة 

فيما قدمت الدراسة  ،كلعؿ ىذه النتيجة تدعـ نتائج العالقة السببية المتبادلة بيف كال المتغيريف
المناسبة لمعالجة كصاياىا ألصحاب القرار بالعمؿ عمى ضبط نمك السكاف بالطرؽ الشرعية 

 مصادر الخمؿ التي أكجدىا النمك السكاني . 
مف بيف الدراسات التي كانت مفيدة : (1)"الفقر االقتصادي والفقر المعرفي مقاربة اقتصادية" -8

ىي دراسة األستاذ الدكتكر صادؽ عمي طعاف الذم طرح فييا ظاىرة الفقر  الدراسةايضا في 
كىي متفاكتة في ذلؾ  ،فخمس سكاف العالـ مصاب بيا  ،كظاىرة اجتماعية منتشرة عالميا 

فالفقر ظاىرة  ،االنتشار مكانيا كزمانيا متأثرة بالخطط كالسياسات كالبرامج المتبعة كسبؿ نجاحيا 
كذكر " تتفاقـ مشكمة  ،اقتصادية كانعكاسات سياسية كاجتماعية كبيئية اجتماعية ذات ابعاد 

الفقر في المجتمعات النامية بشكؿ خاص عندما يميث نمكىا االقتصادم كراء نمكىا السكاني " 
مشكمة الفقر ذات  اف ،( كبداية االلفية الثالثة ي )العشركفكقد تبيف في نياية القرف الماض ،

في تطكر ىذه  اكبير  الممعرفة كالفقر المعرفي دكر  افبؿ  ،اقتصادية فقط ابعاد اكثر مف ككنيا 
 الظاىرة مما جعميا عائقا في عجمة التقدـ االقتصادم كسبؿ التنمية االقتصادية . 

–1977)"أثـر الزيادة السكانية المتسارعة عمى التنمية المستدامة في مصر خالل الفتـرة  -9

ىي دراسة اقتصادية تناكلت احدل المشكالت التي أعدىا الباحث بأنيا األكثر : (2)"(2118
خطكرة كالمؤرقة لالقتصاد المصرم اال كىي النمك السكاني، فيي العصا الصمبة في عجمة 
التنمية كفي جميع المجاالت لما تسببو ىذه الزيادة مف خطكرة عمى معدؿ اإلنتاج كبالتالي عدـ 

ستيالؾ، استخدـ الباحث أسمكب التحميؿ االستنباطي لبياف أثر الزيادة تناسبو مع معدالت اال

                                                           

صلدق علً طعلن، الفقر االقتصلدي والفقر المعرفً مقلربة اقتصلدٌة، مجلة الؽري للعلوم االقتصلدٌة - (6)

 . 6161واإلدارٌة، الٌة اإلدارة واالقتصلد، جلمعة الاوفة ، 

إٌملن محمد عبد اللطٌؾ مصطفى، أثـر الزٌلدة السالنٌة المتسلرعة على التنمٌة المستدامة فً مصر خبلل - (6)
 .6161،  6(، المجلة العربٌة لئلدارة، العدد6163 – 6355الفتـرة )
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السكانية عمى التنمية المستدامة، كقد تكصمت الدراسة الى كجكد تأثير إيجابي في تأثير معدؿ 
 الزيادة السكانية مع معدؿ البطالة كتفاقميا كذلؾ مع انخفاض معدؿ االدخار في مصر.

: تبنت ىذه (ٔ)(" 2112 – 1973 (مى حجم األسرة الميبية"أثر الزيادة الطبيعية ع -11
الدراسة جانب ميـ متعمؽ بظاىرة الفقر كمتغير مؤثر في مستكاه مف خالؿ تأثيره المباشر عمى 

إضافة الى اف حجـ االسرة يعتبر مف العكامؿ المؤثرة في دراسة االسرة نفسيا  ،خطط التنمية 
كما تطرقت الدراسة  ،النتياج المبدأ السميـ في رسـ البرامج العممية االقتصادية كاالجتماعية 

ألثبات دكر التعميـ لدل النساء في عمر الزكاج كمعدالت االنجاب كبالتالي معدؿ النمك السكاني 
ؽ الفتاة بالدراسة كقضاء فترات زمنية طكيمة داخؿ المؤسسة التعميمية، كذىابيا لمعمؿ فالتحا ،

بعد اف  كاف  ٕٙٓٓسنة عاـ  ٖٔجعؿ متكسط سف الزكاج لمفتاة يتأخر حتى كصؿ  ،كاإلنتاج  
فتقمصت فترة  ،سنة في نفس السنة  ٖٗ، بينما كصؿ سف الزكاج لمذككر  ٜٓٚٔسنة عاـ  ٚٔ

في االلؼ خالؿ  ٕٓفي االلؼ في عقد السبعينات الى  ٘ٗدد المكاليد مف االنجاب كانخفض ع
 ٖٚ% عاـ  ٗكصغر الحجـ االسرم كانخفض معدؿ النمك السنكم لمسكاف مف  ،سنكات االلفية 

كخمصت الدراسة الى اف ىذا التذبذب في حجـ االسرة الميبية  ،ـ  ٕٛٔٓ% عاـ  ٛ،ٕالى 
ة االلفية ساعد كثيرا في تطكر المستكل التعميمي كاالنخفاض منذ السبعينات كحتى بداي

 . لسكانية لمكاكبة متطمبات التنميةكاالقتصادم كاصبح الكاقع السكاني مناسبا لمسعي في الزيادة ا
بينت الدراسة األثر : (2)"قياس أثر المؤشرات السكانية عمى الفقر في الوطن العربي"  -11

البالغ لممؤشرات الديمكغرافية عمى ظاىرة الفقر في عشرة دكؿ عربية )الككيت، العراؽ، اليمف، 
تقدير اثر الصكماؿ، مصر، المغرب، مكريتانيا، عماف، األردف، تكنس(، كخمصت الدراسة الى 

ؾ حجـ السكاف كذل ،  po.uعند زيادة متغيرات حجـ السكاف الحضر  المؤشرات السكانية انو
سيزيد الفقر  ،  f.rمع معدؿ الخصكبة  ،  po.dإضافة الى الكثافة السكانية  ،  po.rالريؼ 

تحت مستكل دكالر كاحد يكميا كيتناقص مع زيادة قكة العمؿ ، كالحاؿ ذاتيا في قياس فجكة 
 الفقر . 

                                                           

 – 6359 (محمد مرسلل علً، محمد إبراهٌم الهمللً، أثر الزٌلدة الطبٌعٌة على حجم األسرة اللٌبٌة - (6)
 .  6161،  64(، مجلة أبحلث، الٌة اآلداب ، جلمعة سرت ، العدد 6166

 . 6114عدنلن داود العذاري، هدى خلؾ الدعمً، مصدر سلبق،  -  (6)
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الوضع السكاني في دراسة اجرتيا وزارة التخطيط والتعاون االنمائي بعنوان ) "تحميل  -12
تناكلت الدراسة العديد مف المحاكر السكانية )الخصكبة ،االمية ، الكفيات : (1)"( 2112العراق 

، البطالة ، كانتشار الفقر في الحضر كالريؼ ، كاالمف الغذائي كغيرىا ( كركزت الدراسة عمى 
السكانية ليا دكر كبير  دكر العكامؿ السكانية بعممية التنمية كتكصمت الدراسة الى اف العكامؿ

في عممية التنمية ، كما اف تبايف مستكيات التنمية في المحافظات العراؽ ادل الى تفاقـ 
مستكيات الفقر في المناطؽ الريفية اعمى مف المناطؽ الحضرية ، كلمخصكبة السكانية دكر في 

 ارتفاع مستكل الفقر.
 الدراسات األجنبية :  -ب

1- "POPULATION DYNAMICS AND ECONOMIC GROWTH IN THE UNITED 

STATES FROM 1960 TO 2017 "
(2)

 

ىدفت ىذه الدراسة االقتصادية الى تحديد العالقة بيف الديناميكيات السكانية كالنمك االقتصادم 
(، مف خالؿ استخداـ الناتج المحمي ٕٚٔٓ-ٜٓٙٔفي الكاليات المتحدة االمريكية مف عاـ )

 اإلجمالي الحقيقي التاريخي لمفرد كالسكاف كالقكل العاممة كنسبة العمالة المدنية إلى السكاف
أنفسيـ كتراكيبيـ العمرية، كخمصت الدراسة الى اف  المكغاريتـ الطبيعي لنسبة العمالة المدنية 
لمسكاف لو تأثير إيجابي عمى معدؿ نمك نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي اذ 

كف ل،تشير نسبة العمالة في السكاف المدنييف إلى عدد العماؿ الذيف ينتجكف السمع كالخدمات 
معدؿ النمك السكاني كمعدؿ نمك العمالة ليس ليما تأثير كبير عمى نصيب الفرد مف الناتج 

 المحمي اإلجمالي الحقيقي.
2- "Population Pressure in kitui District ، Kenya "

(3) 
احدل مناطؽ كينيا، اذ يعد  kituiتعرض ىذه الدراسة مقدار الضغط السكاني في منطقة )

الضغط السكاني مشكمة عالمية تنذر مستقبؿ العالـ الثالث خصكصا في العديد مف ىذه البمداف 
                                                           

جمهورٌة العراق، وزارة التخطٌط والتعلون االنملئً، اللجنة الوطنٌة للسٌلسلت السالنٌة، تحلٌل الوضع - (6)
الوطنً الثلنً حول حللة السالن فً إطلر توصٌلت المؤتمر الدولً للسالن السالنً فً العراق، التقرٌر 

 .6166والتنمٌة واالهداؾ اإلنملئٌة لؤللفٌة، 
(2)

 - Ling Zhang ، POPULATION DYNAMICS AND ECONOMIC GROWTH IN 

THE UNITED STATES FROM 1960 TO 2017، Fulfillment Of the Requirements for 

the Degree Master of Science In Economics، AProject Presented to the Faculty of 

California State Polytechnic University، Pomona، 2018. 
(3)- kisovi Leonard Musyoks، ph . D .، (Population Pressure In kitui District ، Kenya) 

، The university of Monitoba ، canada ، 1990 . 
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الى مشاكؿ تجزئة االراضي الزراعية كتأكؿ التربة كازالة االشجار كانخفاض انتاجية المحاصيؿ 
كاف كتزايد كثائر النمك كسكء التغذية، ىذه النتائج الكاسعة االنتشار حصمت بسبب ضغط الس

 السكاني مما يؤثر عمى حياة االجياؿ القادمة.
3- "Appropriateness of the Sri Lanka poverty line for measuring urban 

poverty: the case of Colombo " (1) 
تقدـ ىذه الدراسة حالة الفقر في مدينة ككلكمبك احدل مدف سريالنكا، كتشير الدراسة الى اف 

اال  ، ٕٓٔٓ%( خالؿ عاـ ٖ.٘قياس الفقر في المدينة ىك اقؿ مف نظيره في سريالنكا كالبالغ )
سبب كال ،اف الدراسة تؤكد اف الفقر في المدينة ىك اعمؽ اذا ما تـ قياس الفقر المتعدد االبعاد 

ىك اعتماد القيمة النقدية مف قبؿ المؤسسات الحككمية لالحتياجات غير الغذائية عمى أساس ما 
 ،تستيمكو االسر الفقيرة كاقعيا كمنيا تذىب الى تحديد عتبة الفقر في االبعاد غير الغذائية 

فالككاالت الحككمية كغير الحككمية غير قادرة عمى تحديد عتبات الحرماف مف لمستكيات 
    المعيشة كالسكف كالتعميـ بشكؿ غير قابؿ لمشؾ.

                                                           
(1)
 -  Geetha Mayadunne ، Appropriateness of the Sri Lanka poverty line for measuring 

urban poverty: the case of Colombo، International Institute for Environment and 

Development (IIED) 42-48 Gray’s Inn Road، London  ، WC1X 8NH، UK، 2011. 
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 تمييد: 
عرفت األمـ المتحدة الفقر عمى انو: حالة تعبر عف العجز اك النقص في الحاجات       

الضركرية كاالساسية لمسكاف، كاىـ ىذه الحاجات ىي الغذاء كالتعميـ كالرعاية الصحية كالسكف 
مع تكفر االحتياطي المادم لمكاجية االزمات كاألمكر الطارئة التي قد يتعرض ليا الفرد اك 

خاصة كاف تمؾ الحاجات قد جاءت بالنص في اإلعالف العالمي لحقكؽ االنساف بكصفيا اسرتو، 
كما يعد الفقر ظاىرة إنسانية ذات جكانب متعددة كىي مف المشاكؿ اليامة التي ، (ٔ)معكقا أساسيا

فممفقر انعكاسات عمى جانب االقتصاد كاالجتماع  ،تكاجو صناع القرار في بمداف العالـ كافة 
كليذا السبب انتيجت اغمب الدراسات المتعمقة بالفقر في تقديرىا لحدكده  ،في الدكلة لمسكاف 

كبالتالي فأف الفرد الذم  ،عمى الدخؿ الالـز لمحصكؿ عمى ادنى حد مف اساسيات العيش 
كيشترؾ الدخؿ اك االنفاؽ مع خصائص  ،يحصؿ عمى دخؿ اقؿ مف ذلؾ الحد األدنى يعد ففقير 

أثير بصكرة مباشرة اك غير مباشرة عمى مستكل الدخؿ كانعكاس التأثير عمى أخرل مف شأنيا الت
كتتفؽ الدراسات التي مكلتيا  ،الفقر إضافة الى اختالؼ التأثير تبعا لعكامؿ مختمفة أيضا 

 ،ككاالت منظمة األمـ المتحدة الى اف سكؽ العمؿ كالتعميـ كمستكل السكف كالبطالة كغيرىا 
كرغـ شيكع الفيـ االقتصادم لظاىرة الفقر اال اف ، (ٕ)في البمداف العربية المسبب الرئيسي لمفقر

ىنالؾ عكامؿ مف شأنيا التأثير في ىذه الظاىرة التي حظيت باىتماـ دكلي كبير مف خالؿ 
البرامج كالخطط التي تتبناىا بعض المؤسسات الدكلية لمقضاء عمى ظاىرة الفقر اك تخفيؼ 

امؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مستكل السكف كما ينبثؽ منو كمف بيف تمؾ العك   ،حدتيا 
فحجـ  ،كعكامؿ فرعية كاحداىا حجـ السكاف الذم يعد متغيرا ميما جدا كمؤثرا في مستكل الفقر 

االسرة كما اشارت الدراسات االجتماعية العديدة كالتي تخص دكؿ العالـ الثالث كعالقتو الطردية 
  (ٖ)ع زيادة عدد افراد االسرةمع زيادة الفقر باالرتفاع م

 
 
 
 
 
 

                                                           
االمم المتحدة للبٌئة، حلجلت االنسلن االسلسٌة فً الوطن العربً، الجوانب البٌئٌة والتانولوجٌلت برنامج  - (ٔ)

 .64، ص6331والسٌلسلت، ترجمة عبد السبلم رضوان، الاوٌت، 
العٌش المستدام فً الدول العربٌة، تقرٌر اجتملعلت الخبراء، القضلء على ظلهرة الفقر وتوفٌر سبل  - (6)

 .49، ص6331دمكشق، سورٌل،
 .  ٕٓٔص ،مصدر سابؽ ، محمد جلسم محمد - (9)
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 املبحث ال ول

 املفإُي، ال هواع وال س بإب  :امفلر 

 

 Poverty Concepts أوال: مفاىيم الفقر
عمى الرغـ مف ككف الفقر سببا لمعديد مف االضطرابات السياسية كدافعا لمثكرات       

االجتماعية إضافة لككنو مصدر الياـ الفالسفة ككتاب الفكر اإلنساني كاإلصالح االجتماعي 
اال انو ) الفقر (  ،كشمكلو بنظريات السياسة كاأليدكلكجيات كاالتجاىات الفكرية المختمة المشارب 

فالمفيكـ يحاكؿ كباستمرار كصؼ ظاىرة  ،ـ ال يحظى بتعريؼ دقيؽ عممي كشامؿ الى اليك 
كمف جية أخرل فمفيكـ الفقر مختمؼ  ،ىذا مف جية  جتماعية بالغة التشابؾ كالتعقيداقتصادية كا

باختالؼ المجتمعات كأدكات قياسو كفتراتو الزمنية إضافة الى خمفية الدارسيف لو كالمتصدييف 
كيمكف تعريؼ الفقر بأنو عدـ كفاية ) الدخؿ الالـز ( في الحصكؿ  ،ـ كاخالقيـ لبحثو كافكارى

قؿ دخمو اك استيالكو عف خط فالفرد الذم ي ،عمى الحد األدنى مف الحاجات األساسية 
إضافة الى شدة التعقيد في ، (ٔ)الحد األدنى لمحصكؿ عمى الحاجات األساسية ( يعد فقيرا )الفقر

ظاىرة الفقر فيي ظاىرة متعددة األكجو الى حد يمكف القكؿ بكجكد اكثر مف نكع لمفقر كليس نكعا 
إضافة الى عالقتو بالتنمية كبالمشكالت السياسية كاالجتماعية كبحقكؽ االنساف سيما ما  ،كاحدا 

 .(ٕ)يتعمؽ بالسياسات السكانية في اغمب دكؿ العالـ 
اف الفقر ىك عدـ االمكانية اك القدرة في الحصكؿ عمى فرصة عمى ما تقدـ القكؿ  يمكف      
 ،اذ اف الحصكؿ عمى الماؿ كرغـ أىميتو ال يعني تحسف الكاقع المعاشي لمفرد اك اسرتو  ،التقدـ 

كؿ فقد تمتمؾ تمؾ االسرة دخال مكازيا لمعدؿ الدخؿ القكمي العاـ اال انيا ال تككف قادرة في الحص
كقد تمتمؾ اسرة ريفية مصادرا مالية مكازية ألخرل حضرية اال انيا  ،عمى سكف مناسب ليا 

 ،محركمة مف الخدمات كالفرص كالتسييالت لعد امتالكيا كاسطة نقؿ حديثة اك ال تممكيا أصال 
 .   (ٖ)كالفقير محرـك كالميسكر المقطكع فقير أيضا ،فالحرماف كالفاقة تكأماف 

                                                           
واخرون، التنمٌة االقتصلدٌة: دراسلت نظرٌة وتطبٌقٌة، الٌة التجلرة، جلمعة عجمٌة محمد عبد العزٌز  - (6)

 .  36، ص 6111اإلساندرٌة، مصر ، 
، بؽداد 66ارٌم محمد حمزة، الفقر وتطور مؤكشرات اإلطلر المفلهٌمً، مجلة دراسلت اجتملعٌة، العدد - (6)
 .    5، ص6166،
مضر خلٌل العمر ومحمد أحمد عقله، جؽرافٌة المكشابلت االجتملعٌة، دار الاندي للنكشر، اربد، االردن، - (9)

 .  655، ص6111
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يعد الفقر أحد أبرز المشكالت التي تكاجو المجتمع العالمي ككؿ، كعمى الرغـ مف اختالؼ       
التعاريؼ الخاصة بو كارتباطاتو بالعديد مف االختصاصات االجتماعية، إال انو يرتبط بعامؿ 

(، كاف تعريؼ الفقر في العالـ يستند الى مرجعيات مختمفة Populationأساسي كىك السكاف )
يان كىي تعكس منظكرات ايديكلكجية لمتفسير كمنظكرات اجتماعية مف ذا الحمكؿ، كىي بيف نسب

 . (ٔ)ىذه كتمؾ تكشؼ الطابع االيدلكجي لمعمـك السمككية 
اىتماما بالغا بتنظيـ شؤكف االنساف  فقد اىتـ الديف اإلسالمي ،اما في المنظور اإلسالمي      

كتكفير مستمزمات السعادة لحياتو كيتكفؿ لو بمصادر رزقو كعيشو باعتبار اف اإلسالـ رسالة 
شاممة، تتكامؿ فييا التعاليـ االجتماعية مع النظاـ االقتصادم كالسياسي كالتربكم، كىي رسالة 

ى اف ىذه الرسالة قد قدمت كتقدـ ضامنة لمسير في خط مكصؿ لمتكامؿ اإلنساني، إضافة ال
كمف اكثر كاىـ ىذه  ،باستمرار الحمكؿ لشتى المشكالت كالمصاعب التي تكاجو حياة الفرد 

الذم جاء اإلسالـ كمف ضمف ما جاء ألجمو ىك  الدراسةالمشكالت ىي العكز كالفقر مكضكع 
رساء القسط كالعدؿ في ر  فقد كرد  ،بكع األرض محك ذلؾ العكز كالحفاظ عمى كرامة االنساف كا 

فقاؿ  ،صمى اهلل عميو كالو كسمـ قكلو ) الميـ اني اعكذ بؾ مف الكفر كالفقر  ،عف رسكؿ اهلل 
ككذلؾ يعد الفقير في نظر الشريعة اإلسالمية ىك الفاقد  ،  (ٕ)قاؿ : نعـ ( ،رجؿ : ايعدالف ؟ 
( يككف فقيرا بالنسبة فرد )االنساففال ، (ٖ)فقد ما ال حاجة اليو فقرا ىكال يسم ،الى ما يحتاج اليو

الى أم شيء كاف بحاجة اليو كالفقر العممي اك الثقافي كالفقر األخالقي كالفقر الصحي كغيرىا 
 مف الحاجات كفي كافة شؤكنو كمعاشو كحركاتو.

افردت الشريعة اإلسالمية مكانة خاصة لمفقر  : فقدالفقر في اصطالح عمما  الفقو       
َدَقاُت ِلْمُفَقَراء َكاْلَمَساِكيِف{ تمت اإلشارة سابقا ،كالفقراء كما  كما يعُمر ،  (ٗ)قاؿ تعالى }ِإنََّما الصَّ

كالفقراء كبكممات ذات دالالت مختمفة ،  القراف الكريـ بكثير مف اآليات التي تشير الى الفقر
كما أنو  ،اعةفي أمكاؿ ذكم القدرة كاالستط لمفقراء حؽ معمكـ لمسائؿ منيـ كالمحركـ فيجعؿ

مف بينيا النكع كالعمر كالمقدرة معينة  لمعايير ( صنفيـ الى فئات كفقاسبحانوكتاب اهلل )
 بؿ كحتى انو شمميـ بعالقات اقتصادية ليا اتصاؿ بكسائؿ اإلنتاج كحمؿ المجتمع االقتصادية،

                                                           

 .  31 ، صمصدر سلبقوسن ارٌم عبد الرضل، - (6)
 . 12687، ص4،1981العملل، مؤسسة الرسللة، الطبعة ، انز المتقً الهندي عبلء الدٌن علً بن حسلم - (6)
،  5، الطبعة 2الكشٌخ محمد مهدي الراقً، جلمع السعلدات، مؤسسة مطبوعلتً اسملعٌلٌلن، الجزء - (9)

  53هـ، قم، ص 6563
 . ٓٙسكرة التكبة، اآلية - (ٗ)
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صادؽ الصدر كقد ذىب الشييد أية اهلل العظمى السيد محمد محمد  ،(ٔ)مسؤكلية اجتماعية بذلؾ 
كفعال بمعنى )انيا( كفي الكقت  ، (ٕ)الى تعريؼ الفقير بمف ال يممؾ قكت سنتو قكة كفعال

 أرباح التجارة التي تأتي الحقا. كقكة مثؿ أصحاب الدخؿ الشيرم الثابت اك ،الحاضر 
الظير : يعني مخرج الماء مف القناة، كالفقر المكسكر ىك فقار في االدبيات العربيةالفقر       

كمنو أشتؽ الفقر المادم، كيقكؿ أىؿ العمـ اف الفقير الذم لو لعبة مف عيش، كافتقر الرجؿ صار 
 . (ٖ)فقيران، كالَفْقُر بالضـ ضد الغنى

انو العكز المادم، كالفقراء ىـ اشخاص كأسر "تعمرفو عمى  :األمم المتحدةالفقر عند       
مضطرة لمكفاح بصفة مستمرة ألنقاد نفسيا كعياليا مف الفقر كلتضمف لنفسيا أمكانية الحصكؿ 

 . (ٗ)عمى االحتياجات االنسانية األساسية " 
ىك مستكل معيشي منخفض باالحتياجات األساسية  كالفقر في قامكس عمـ االجتماع:      

كتعتبر  ، (٘)عنكية التي تككف مرتبطة باالحتراـ الذاتي لمفرد اك مجمكعة مف االفراد الصحية كالم
دراسات عمـ االجتماع اإلنساف فقيران إذا كاف ما يزاؿ في حاجة إلى عناصر معيشتو األساسية 

فقد ذىب العالـ الغربي بكث ) المتخصص في عمـ االجتماع (  ،الالزمة لكجكده المادم بسالمة 
إلى تعريؼ الفقر بأنو: "كصؼ أكلئؾ الذيف قد تكفييـ إمكانياتيـ لمجرد العيش كلكنيا ال تكاد 

ألنو ليس اإلنساف مجمكعة مف األعضاء  ،تكفييـ لحياة كريمة خالية مف االعتماد عمى اآلخريف 
إف ثمة احتياجاٍت ىامةن ال صمة ليا بمجرد ضماف الكجكد  التي تؤدم كظائؼ بيكلكجية، بؿ

 .(ٙ)المادم مف مالبس كطعاـ كمسكف كترفيو كغيرىا الكثير" 
: بأنو "االفراد كاألسر ذات ٜ٘ٚٔلدينا أيضا المجمكعة االكربية التي عرفت الفقر عاـ       

في الدكؿ االعضاء التي  المكارد التي تقؿ الى درجة تبعدىـ عف الحد االدنى المقبكؿ لمحياة

                                                           

اللجنة االقتصلدٌة واالجتملعٌة لؽرب اسٌل )االساوا(، التقرٌر العربً حول الفقر متعدد االبعلد، لصللح - (6)
 . 6، ص6165بٌت األمم المتحدة، بٌروت ، 

صلدق الصدر، منهج الصللحٌن، دار وماتبة البصلئر، الجزء الثلنً، بٌروت ، محمد محمد السٌد – (6)
 .13، ص6166

ن ٌعقوب بن محمد بن ابراهٌم الفٌروز أبلدي، تحقٌق ٌحٌى مراد، القلموس المحٌط، العبلمة محمد ب- (9)
 . 565، ص6113، القلهرة، مصر، 6مؤسسة المختلر للنكشر، ط

، 656أسملعٌل منٌرة، الفقر بٌن التنظٌر والسٌلسة والصراع، مجلة المستقبل العربً، بٌروت، العدد - (5)
 . 55، ص6333

ر، قٌلس محددات الفقر فً السودان، أطروحة داتوراه، جلمعة نٌلال، السودان ، حسن علً عثملن فط- (4)
  .95، ص 6163

عبد األمٌر نصر المكشٌخص، االنحرافلت االجتملعٌة مكشلال وحلول، دار الهلدي للطبلعة والنكشر  - (1)
 .613، ص6114، بٌروت ، 6والتوزٌع، ط
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حدد المجمس االكربي الفقراء بأنيـ فئة مف البشر تخرج عف  ٜٜٗٔ، كفي عاـ “يعيشكف فييا 
 . (ٔ)إطار مجاالت التمتع بحقكؽ االنساف كميا اك جزئيا

عرفكه عمى أساس رؤية محددة لمظاىرة بشكؿ عاـ، كما في  :لمفقر مفكري التنمية تعريف      
تعريؼ عدـ القدرة عمى تحقيؽ مستكل محدد كمعيف لممعيشة المادية كالذم يتمثؿ بالحد المقبكؿ 

، اال اف ىذه التعاريؼ تركز عمى (ٕ)كالمعقكؿ في أحد المجتمعات كخالؿ فترة زمنية معينة أيضا 
ؿ كاالستيالؾ بعيدا عف الجنبة الذاتية كاالجتماعية لمفقر الذم الحدكد الدنيا لبعدم مستكل الدخ

 اكدت عميو الدراسات الكثيرة. 
  :فيما ظيرت بعض التعريفات مف كجية نظر الفقر النقدم ككاالتي

 - ىك مستكل مف اجمالي الدخؿ اك الكسب كالذم يككف غير كافيا  :تعريؼ شيبكـ راكنترم
 . (ٖ)الضركريات الالزمة لمحفاظ عمى مجرد الكفاءة البدنيةلمحصكؿ عمى أدني حد مف 

 -  يعرؼ فقر النقد عمى انو "الدخؿ كالكسب الالـز لمحصكؿ عمى الحد األدنى مف الحاجات
 .(ٗ)األساسية"

 - ىك االفتقار عمى انو " ٜٜ٘ٔية في ككبنياجف عاـ كرد تعريؼ لمفقر مؤتمر القمة العالم
 . (٘)لكافية لضماف كسائؿ العيش بكيفية مستمرة"الى الدخؿ كمكارد اإلنتاج ا

 - ىك عدـ الحصكؿ عمى ما يكفي مف الطعاـ كعدـ تممؾ اية أصكؿ يمكف بيا  :الفقر "
 . (ٙ)مكاجية الصدمات" 

مف خالؿ التعريفات أعاله، تبيف انيا قد حصرت تعريؼ الفقر في عدـ كفاية الكسب كالدخؿ    
كـ اكسع كاشمؿ كالالئؽ لألفراد كاالسر في حيف ىك يعتبر مفيلتأميف متطمبات العيش الكريـ 

 اما فقر القدرات اك الفقر البشرم، فقد كرد كفؽ ىذا النكع عدة تعريفات نكرد منيا: ، مف ذلؾ

                                                           

 . 53إسملعٌل منٌرة، مصدر سلبق، ص- (6)

طللب حسٌن فلرس، دراسة ظلهرة الفقر فً محلفظة ارببلء فً ضوء منهج الحلجلت األسلسٌة ؼٌر - (6)

 .35ص، 6113،  9، العدد 7المكشبعة، مجلة جلمعة ارببلء، المجلد 

(3) -  World Bank 2000: world development report-attacking poverty ،p:17 

محمد عبد العزٌز عجٌمة واخرون، التنمٌة االقتصلدٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، الدار الجلمعٌة، اإلساندرٌة - (5)

 . 31، ص6115اإلساندرٌة ، 

ائر، رسللة زحللة الج –ٌحٌى مسعودي، إكشاللٌة التنمٌة المستدامة فً ظل العولمة فً العللم الثللث - (4)

 . 59، ص 6113ملجستٌر، جلمعة الجزائر ، 

 .  61، ص 6111،  69مالفحة الفقر، مجلة جلمعة الملك عبد العزٌز، العدد  :مجتمع المعرفةنحو - (1)



 مفإُي امفلر وظرق كِإسَ وػالكتَ ابهمنو امساكين 

66 
    

 

 امفطل ال ول 

 -  يعيش الفقراء دكف كفي تقرير التنمية لمبنؾ الدكلي، كرد تعريؼ لمفقر: " (ٕٓٓٓ)في سنة
التي يعتبرىا األغنياء أمرا مسمما بو، ككثيرا ما يفتقركف إلى ما كاالختيار  التمتع بحرية العمؿ

مما يحرميـ مف التمتع بالحياة التي  الصحية، يكفي مف الغذاء كالمأكل كالتعميـ كالرعاية
االضطراب  يتمناىا كؿ إنساف، كما أنيـ معرضكف بشدة لإلصابة باألمراض كآثار

عرضكف لسكء المعاممة مف مؤسسات الدكلة االقتصادم كالككارث الطبيعية ككثيرا ما يت
 . (ٔ)القدرة عمى التأثير عمى القرارات اليامة التي تؤثر في حياتيـ"  كالمجتمع كال يممككف

 - ما يفرض مف الخارج مف غياب الفرص كالخيارات  " عمى انو كرد في تعريؼ اخر لمفقر
كسميمة كبناءة كالتمتع بمستكل مثؿ فرص العيش لحياة طكيمة  األكثر أساسية لمتنمية البشرية

 . (ٕ)كاآلخريف"  معيشي الئؽ ككذلؾ بالحرية كالكرامة كاحتراـ الذات
 -  عدـ القدرة عمى تحقيؽ مستكل معيف مف المعيشة المادية يمثؿ الحد  عمى انوتعريؼ اخر "

 . (ٖ)مف المجتمعات في فترة زمنية محددة" األدنى المعقكؿ كالمقبكؿ في مجتمع ما
 -  أنو حالة الحرماف المادم، تنعكس سماتو بانخفاض  " عمى انو عرؼ الفقركما

تدني الحالة الصحية كالتعميمية كتدني  االحتياجات األساسية مف الغذاء كما يرتبط بو مف
 المتطمبات السكنية عف مستكاىا المالئـ، فضال عف فقداف األصكؿ الثابتة سكاء المتعمقة

 . (ٗ)تمؾ المكلدة لمدخؿ" بالمتطمبات الحياتية أك منيا 
 -  في تعريؼ أكثر شمكال كيشتمؿ عمى تمؾ الجنبات االجتماعية كالذاتية لمدكتكر محمد

حسيف باقر، فقد عرفو بحالة الحرماف المادم التي تظير في شكؿ انخفاض مستكل 
استيالؾ الغذاء كما كنكعا كتدني مستكل التعميـ كالحالة الصحية كحرماف الفرد اك االسرة مف 

حتياطي الضامف لمكاجية الحاالت الطارئة كالككارث كالبطالة السكف المالئـ كفقداف اال
 . (٘)كالمرض كاالعاقة إضافة الى عدـ تممؾ السمع المعمرة 

                                                           
 . 6، ص6116البنك الدولً، تقرٌر عن التنمٌة فً الهجوم على الفقر، الطبعة األولى، واكشنطن ،  - (6)
الملتقى الدولً لب، ٌوسؾ قرٌكشً، الٌلس بن سلسً، مؤكشرات التنمٌة البكشرٌة المفهوم األسلسٌلت والحس -  (6)

المعرفة و الافلءات البكشرٌة، الٌة الحقوق والعلوم  اقتصلدحول التنمٌة البكشرٌة وفرص االندملج فً 

 .  56-56، ص 6115االقتصلدٌة، جلمعة ورقلة ، 

، 6راسلت الوحدة العربٌة، طلفقر وتوزٌع الدخل فً الوطن العربً، مراز داالفلرس،  عبد الرزاق - (9)

 . 66، ص6116، بٌروت

 . 54ص ، 6113، القلهرة ، 6سلمٌة حمٌدي، العنؾ والفقر فً المجتمع الجزائري، دار الفجر، ط -  (5)

محمد بلقر حسٌن، قٌلس وتحلٌل الفقر مع التراٌز على األسللٌب ؼٌر التقلٌدٌة، وقلئع واجتملع خبراء - (4)

 . 6333التنمٌة بكشأن تحسٌن أحوال المعٌكشة فً دول الكشرق األوسط، االساوا، األمم المتحدة ، 
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 - عدـ القدرة عمى اكتساب الحد االدنى مف مستكل " عمى انو كما عرفو البنؾ الدكلي
ستكل المعيشة ، كىذا التعريؼ يستند لمفيكـ الحد االدنى بدرجة كبيرة كمفيكـ م"المعيشة

 . (ٔ)( ايضا، كما يعتمد بدرجة عالية عمى المجتمعات المنتمية لمدكؿ )المنخفضة الدخؿ
 كذلؾ كردت فيو عدة تعريفات منيا:  فيما يخص الفقر متعدد االبعاد،

 -  الفقر ال يعني عدـ  " :كرد تعريؼ الفقر عمى انو ٕٓٔٓفي تقرير التنمية البشرية لسنة
 بؿ يتجاكزه إلى أبعاد أخرل منيا تدىكر الصحة كسكء التغذية كتدنيكفاية الدخؿ فحسب 

التعميـ كالميارات، كعدـ كفاية مكارد العيش، كعدـ تكفر السكف الالئؽ كاإلقصاء  مستكل
 . (ٕ)االجتماعي كعدـ المشاركة" 

 - " :الحرماف الشديد مف الحياة المرضية كالحرماف كقد عرؼ الفقر متعدد االبعاد عمى انو 
كالمعاناة مف التعرض لممخاطر كالمرض كالعنؼ  المادم مف الدخؿ كالصحة كالتعميـ

صكتو كتيميشو  كالجريمة كالككارث كاالنتزاع مف الدراسة كعدـ قدرة الشخص عمى إسماع
 . (ٖ)كانعداـ أك نقض حريتو المدنية كالسياسية"

 -  القدرة عمى العيش بحرية عرؼ في ادبيات األمـ المتحدة : " الفقر ىك حرماف المرء مف
 ،بشرم مع امتالؾ كامؿ اإلمكانيات لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة في حياتو  ككرامة كأم كائف

الدخؿ كالمكارد اإلنتاجية الكافية لكفالة  فيك يتمثؿ في  االفتقار إلى ،كلمفقر مظاىر عديدة 
األمف  مثؿ انعداـالسبؿ المستدامة لكسب الرزؽ كيشمؿ كذلؾ شتى أنكاع الحرماف األخرل 

الغذائي، كاالفتقار إلى الرعاية الصحية كالتعميـ كغيرىا مف الخدمات األساسية كاالفتقار إلى 
كاالفتقار إلى السالمة ككسائؿ اإلنصاؼ، كاالفتقار إلى الكممة  السكف الالئؽ أك انعدامو

                                                           

 -  ًٌنخفض فٌهل دخل الفرد عرؾ البنك الدولً ، الدول المنخفضة الدخل أي الفقٌرة بلنهل تلك الدول الت

( دولة ٌقل فٌهل متوسط دخل الفرد 64دولة معظمهل فً افرٌقٌل منهل ) 54( دوالر ، وعددهل 111السنوي عن )

( دوالر سنوٌل وقد اضلؾ برنلمج االنملء لؤلمم المتحدة معلٌٌر اخرى تعبر مبلكشرة عن مستوى 911عن ) 

لدلٌل وسع دائرة الفقر بمفهوم نوعٌة الحٌلة لتضم داخلهل هذا ا Livelihoodرفلهٌة االنسلن ونوعٌة الحٌلة 

% من الفقراء ٌعٌكشون فً مجتمعلت ؼٌر منخفضة الدخل 54( دولة من دول العللم ، أي ان هنلك حوالً 51)

( ملٌون نسمة ٌعٌكشون تحت مستوى خط الفقر فً الوالٌلت المتحدة 91أي هنلك فقراء فً ببلد االؼنٌلء فهنلك )

 %( من مجموع السالن .64أي مل ٌعلدل )االمرٌاٌة 

، 6331، مؤسسة االهرام للنكشر، القلهرة، مصر، 6331البنك الدولً، تقرٌر عن التنمٌة فً العللم - (6)

 .56ص
برنلمج األمم المتحدة اإلنملئً، الثروة الحقٌقٌة لؤلمم مسلرات الى التنمٌة المستدامة، األمم المتحدة ،  - (6)

 . 54، ص6161
سٌلسلت التنمٌة  –مكشروع مبلدرة التوعٌة بلألهداؾ اإلنملئٌة لؤللفٌة برنلمج األمم المتحدة اإلنملئً،  - (9)

 . 31، ص6166الفقٌرة، جلمعة القلهرة ،  المستدامة للمجتمعلت الرٌفٌة
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ضيح االبعاد كيمكف تك  ، (ٔ)المسمكعة أك الحصكؿ عمى المعمكمات أك المشاركة السياسية"
 ( . ٔالمتعددة لمفقر مف خالؿ الجدكؿ )

 (ٔجدكؿ )
 فقر اك الفقر كحرماف متعدد االبعاد مة لداالبعاد المتعد

 المميزات القدرات

المقدرة عمى توليد الدخل واالستيالك وممكية األصول التي ال سبيل عنيا في  االقتصادية
 والرفاه الماديتحقيق االمن الغذائي والمكانة االجتماعية 

تستند الى جميع العوامل األساسية لرفاه االفراد وتحسين سبل عيشيم كالصحة  اإلنسانية
 .والتعميم والمياه الصالحة لمشرب والسكن

 القدرة عمى المشاركة والتأثير كعضو فاعل في المجتمع ولو كرامة االجتماعية كالثقافية

في سياسات الدولة العامة، فالحرمان من الحريات الحق لمفرد في ان يسمع ويؤثر  السياسية
 وحقوق االنسان ىي من جوانب الفقر الرئيسية

 قدرة الفرد واالسر عمى الصمود امام الصدمات، داخمية كانت ام خارجية الدفاعية
عبلس وداد، دور سٌلسلت التنمٌة فً الحد من الفقر، أطروحة داتوره، الٌة العلوم  :المصدر/ بلالعتملد على

 . 5، ص6163 ،االقتصلدٌة والتجلرٌة، الجزائر 

اف الفقر ظاىرة متعددة االبعاد، ال يمكف النظر الييا اقتصاديا كمف زاكية الدخؿ  خالصة القول:
فقط رغـ أىميتو، فالفقر كما ىك مالحظ يتجمى في مفيكـ الحاجة ألساسيات العيش الكريـ لمفرد 

كالتي يمكف تمثيميا بحاجات  ،عمى نظاـ حياة االسرة كاستقرارىااك اسرتو، كىذه الحاجات تؤثر 
كالتعميـ كالصحة كالمسكف كمحيطو كما يرتبط بيا مف مؤشرات، كألجؿ إيجاد الحمكؿ عمينا الدخؿ 

كمف الجدير بالذكر اف ىذه الظاىرة استكطنت  ،الظاىرة مف زكايا متعددة كمختمفةالنظر الى ىذه 
 كفؽ مناطقنا العربية كاغمب بمداف العالـ الثالث كالعراؽ كمنيا منطقة الدراسة ألسباب مختمفة

فيي نتيجة لظركؼ سياسية كاقتصادية كحتى تاريخية قد تطرقت  ،االطار العاـ لجذكر المشكمة
في ظؿ غياب اإلدارة كالتخطيط السميـ في استغالؿ  ،راسات كالبحكث كالتقارير الدكليةليا الد

مما احدث خمال كاضحا في الكضع االجتماعي كتراجعا  ،المكارد كتكزيعيا كفقا لممناىج العممية
 في النمك االقتصادم كاختالفا في مستكيات المعيشة لدل السكاف . 

 

                                                           
إجراءات متلبعة برنلمج عمل المؤتمر الدولً للسالن والتنمٌة بعد علم  الجمعٌة العلمة لؤلمم المتحدة، إطلر - (6)

 . 96، ص6165،  6165
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 types of poverty ثانيا: انواع الفقر
تمت اإلشارة سابقا الى ككف الفقر حالة مف الحرماف المادم كالتي تتمثؿ في المستكيات       

المعيشية لألسر كحاجاتيا األساسية بكصفيا معايير رئيسية لتعريؼ ىكية الفقر فضال عف 
، كلمفقر عدة أنكاع كبحسب مجمكعة مف (ٔ)االتجاه النفسي المرتبط بالبعد اإلنساني لمفقر

ت، كلعؿ أىميا كأكثرىا انتشارا كالمتعارؼ عند ذكم االختصاص تمؾ األنكاع التي التصنيفا
 تخضع لطرؽ القياس عمى شكؿ مستكيات كىي: 

يشير ىذا النكع الى الحالة التي ال يمكف لمفرد فييا  : absolute povertyالفقر المطمق   -ٔ
 ،الغذاء ،الغذائية منيا كغير الغذائية )الممبس ،الحد األدنى مف الحاجات األساسيةالحصكؿ عمى 

... الخ ( فالكقت الذم يعجز فيو الفرد عف تكفير ىذه االحتياجات  ،الصحة ،المسكف ،التعميـ
بمعنى اف الفقر في ىذا النكع يعرؼ  ، (ٕ)كمف حدىا األدنى تحديدا اصبح فقيرا كبشكؿ مطمؽ

 يمتمؾ القدرة الكافية عمى ران في مرحمة زمنية عندما البداللة الحرماف الفسيكلكجي ، فالفرد يعد فقي
كبما يمكنو مف الحصكؿ عمى ما يكفي مف السمع ال شباع   ،الكصكؿ الى المكارد االقتصادية

حاجاتو المادية االساسية بنحك مالئـ ، كفيما يتعمؽ بالدخؿ فالفرد يعد فقيران مطمقان اذا كاف دخمو 
 (ٖ)أقؿ مف خط فقر الدخؿ المحدد

ىناؾ جممة مف السمع يمكف الحصكؿ عمييا بشكؿ  : relative povertyالفقر النسبي    -ٕ
 ،فالفرد الذم ال يستطيع الحصكؿ عمى تمؾ السمع يعتبر فقيرا نسبيا  ،اعتيادم مف قبؿ الناس 

كما اف الفقر  ،  (ٗ)فالمقارنة في ىذه الحالة تتـ بيف فئات المجتمع كفقا لمستكياتيـ المعيشية 
فيك بذلؾ يحدد تبعا لممكقع النسبي لألسرة اك  ،النسبي يشير لمتخمؼ في المجتمعات المحمية 

اما مف حيث الدخؿ النقدم فالفرد يعد فقيرا بالفقر النسبي اذا  ،الفرد نفسو ضمف ذلؾ المجتمع 
 . (٘)األدنى دخال % ( مف السكاف  ٓٔكاف منتميا الى كاحدة مف ادنى فئات الدخؿ التي تمثؿ ) 

                                                           
السٌلسلت االقتصلدٌة الالٌة والفقر مع إكشلرة خلصة للوطن العربً، مراز دراسلت النجفً،  سللم توفٌق - (6)

 . 93، ص6113،  6الوحدة العربٌة، بٌروت، ط
تقدٌر العبلقة بٌن سالن تلمسلن، أطروحة داتوراه فً  –سملحً احمد، التموٌل األصؽر والسلطة  -(6)

 . 63، ص6161، جلمعة تلمسلن، الجزائر ، SEGاالقتصلد، الٌة 

3 - Plant R ، The very Idea of Welfare State ، in Bean P : and others (eds) ، In Defence 

of Welfare state ، London ، Taristoek ، pp . 4 . 5 .   

(4) -D Weight. H، perkins، steven radelet and david ، Lindau in development 

economics، deboeck، 3 th ،Publishing، Brussels، 2008 ،p255.و 

 .   694، ص6115لبنلن، -عبد هللا عطوي، السالن والتنمٌة البكشرٌة، دار النهضة العربٌة، بٌروت - (4)
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الحالة  كفي ،ما يسمى بفقر الفاقة  اك : extreme povertyالفقر المدقع او المزري  -ٖ
التي يككف الفرد فييا غير قادرا مف خالؿ التصرؼ بدخمو في الكصكؿ الى اشباع حاجاتو 

مع االلتفات الى  ،حريرة في اليـك الكاحد  ٕٕٓٓالغذائية الضركرية لمعيش كالتي تقدر ب 
اختالؼ ىذه القيمة ) الكمية ( مف فئة عمرية الى أخرل كبيف الذكر كاالناث إضافة الى 

فيك المستكل االدنى مف  ، (ٔ)طبيعة النشاط كالنمط االستيالكي الضركرم المتبع 
االحتياجات االساسية الذم يساكم التكاليؼ الدنيا مف السمع الغذائية االساسية التي ال 

المستكل سنجد ما ف دكنيا البقاء عمى قيد الحياة اال لمدة قصيرة ، كمف دكف ىذا يمك
( ، كتعني ادنى مستكل مف الفقر اذ ال يتمكف الناس مف أعالة أنفسيـ عمى يعرؼ بػ )الفاقة

االطالؽ اك حتى الحصكؿ عمى الحد االدنى المتفؽ عميو مف دكف مساعدة خارجية كذلؾ 
عمى المجتمع كما يعقبُو مف كجكب تحديد حد أدنى مف المعيشة ما يجعؿ اعالتيـ فرضان 

بحيث اف مف يقؿ مستكاه عف ذلؾ الحد يحؽ لو اف يطمب الحصكؿ عمى المساعدة العامة 
كالذم يميز مجمكعة  ،كيقترب الفقر المدقع مف نكع اخر مف الفقر يسمى بالمزرل  ، (ٕ)

كىـ الذيف يبقكف في حالة العطؿ عف العمؿ اك العمؿ بشكؿ مؤقت  ،كليس كميـ مف الفقراء 
فيـ عمى ىذا األساس يعيشكف  ،حتى في المراحؿ التي تتحقؽ فييا فرص العمؿ بشكؿ كامؿ 

 . (ٖ)حالة مزرية 
% مف ٓٛيككف الفقر متناىيان حينما ال تتمكف أم اسرة مف تمبية  :الفقر المتناىي -4

ات الحرارية التي حددتيا منظمة األغذية كالزراعة كمنظمة الصحة االحتياجات الدنيا مف السعر 
  (ٗ).% مف دخميا لشراء األغذيةٓٛالعالمية، حتى كاف استعممت 

                                                           
،  5عبد القلدر بلبل، مختلر عرٌس، محددات وأسبلب الفقر فً الجزائر، مجلة استراتٌجٌة التنمٌة، العدد - (6)

 .651، ص6165

4- J. M. Hagenears Al di ،The Definition and Measurement t of Poverty ،in: 

Lars sober ،ed ،Economic Inequality and Poverty: Inter National Perspectives 

Armonk NY ، ME، sharpc، 1991 ، pp 134 – 139 . 
ارٌم محمد حمزة واخرون، الفقر والؽنى فً الوطن العربً، وقلئع الندوة العلمٌة لقسم الدراسلت  - (9)

 .65، ص6116(، بٌت الحامة للنكشر، بؽداد، 6111االجتملعٌة )
 . 694عبد هللا عطوي، مصدر سلبق، ص - (5)
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 حدده البعض مف الباحثيف في :Poverty Welfar بفقر الرفاىيةكىناؾ أيضا ما يسمى  -٘
المجتمعات المتطكرة كالتي يتمتع االفراد فييا بالمنجزات الحديثة كالحضارية كالتقنيات كاألجيزة 

 .  (ٔ)الحديثة ككسائؿ الترفيو المختمفة كالمتنكعة التي تفتقر الييا البعض مف شرائح المجتمع 
  : (ٕ)تـ تصنيؼ الفقر الى ثالثة أصناؼ بحسب مدة بقاء حالتو ككاالتيكما 

كىك نكع مف الفقر يبقى مالزما لصاحبو طكاؿ السنة، كيعد فقراء المدف ىـ  :الدائمالفقر   - أ
األكثر عرضة ليذا النكع بسبب النقص في الفرص التي يمكف اف يتحصمكا عمييا النتشاليـ 

 مف الفقر. 
ىك فقر ينتشر في فترات معينة خالؿ مكاسـ السنة كيزكؿ في فترات  :الفقر الموسمي  - ب

اخر، كالمزارعيف الفقراء يجسدكف خير مثاؿ عمى ىذا النكع بسبب اعتمادىـ محصكال زراعيا 
فعمى ىذه الفئة اف تنتظر مكسـ الجني لتتجاكز عتبة الفقر كتتحسف  ،كاحدا خالؿ السنة 
 حالتيـ المعيشية . 

كيحدث نتيجة  ،كالصدمة ىي الحادث المفاجئ الذم ال يمكف تكقعو  :فقر الصدمات  - ت
كغالبا ما تحدث ىذه الصدمات نتيجة لقرار سياسي  ،النخفاض الدخؿ اك ارتفاع األسعار 
مميكف عامؿ مف دكؿ اسيا  ٕ٘فقد انضـ قرابة اؿ   ،اك اضطراب في النشاط االقتصادم 

ئفيـ نتيجة االزمة المالية العالمية التي حدثت ك اكربا الى منظكمة الفقر بعد اف فقدكا كظا
 .  ٕٛٓٓعاـ 

  : (3)الى نوعين وبحسب العوامل المسببة لو وىما  بالمقابل تم تصنيف الفقر فيما
ىك النقص في القدرة اإلنسانية، افرادا كانكا اك فئات كمجتمعات، كىك ناجـ  :فقر التكوين  - أ

 ،بسبب عكامؿ فيزيكلكجية كبيكلكجية كفي مقدمتيا االعاقات )البدنية، العقمية، النفسية( 
إضافة لعكامؿ خارجية مثؿ التمييز  ،فيي تمثؿ قصكرا في قدرات الفرد الشخصية 

 ،كالشباب باألطفاؿ كبكبار السف  ،ف الذككر كاالناث االجتماعي كالذم يحصؿ مقارنة بي
فيؤدم الى نقص كمي اك جزئي في اشباع الحاجات  ،كمقارنة الجماعات الفرعية ببعضيا 

 االجتماعية كالمادية كالنفسية كالثقافية . 
                                                           

 .  96، ص 6164عبد الرحمن سٌؾ سردار، اقتصلد الفقر وتوزٌع الدخل، دار الراٌة، عملن ،  - (6)
محمد جصلص، الطٌب لحٌلح، الفقر التعرٌؾ ومحلوالت القٌلس، مجلة أبحلث إدارٌة واقتصلدٌة، العدد  - (6)

 . 659-656، ص6161، جلمعة بسارة ، 7
، 1لس مؤكشرات ظلهرة الفقر فً الوطن العربً، دار جرٌر، طعدنلن داود محمد، هدى زوٌر مخلؾ، قٌ - (9)

 . 63-61، ص 6161عملن ، 
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والذي ٌعد فقر مؤسسً، فهو فقر ٌفصح عن النقص فً قدرة المؤسسلت  :فقر التمكين  - ب

فً المجتمع من تلبٌة الحلجلت األسلسٌة للنلس إضلفة الى عدم القدرة فً تفعٌل قدرات 

 المجتمع المتلحة او الممانة وعدم حثهم على استثملرهل. 

  :(1)اعتمده البنك الدولي وهو كما يلي وهناك تصنيف مناطقي للفقر

النظلمٌة ؼٌر ع فً االحٌلء الكشعبٌة والمنلطق وٌنتكشر فً بكشال واس :الفقر الحضري  - أ

 .بلئق مع الرداءة فً خدملت الصرؾ الصحًالؼٌر والتً  ٌسود فٌهل السان الهش 

ٌنتكشر الفقر فً الرٌؾ نتٌجة النعدام الضرورٌلت من البنى التحتٌة والقة  :الفقر الريفي  - ب

ون فرص العمل محدودة ومقتصرة على الزراعة والرعً، فً فرص العمل، وؼللبل مل تا

 وهً فً العلدة تاون نكشلطلت موسمٌة. 

 ثالثا: أسباب الفقر

بمل ان الفقر قد اعد محصلة لتفلعل مجموعة من العوامل االجتملعٌة واالقتصلدٌة       

والسٌلسٌة والبٌئٌة والثقلفٌة، لذا فإن أسبلب زٌلدة درجلت الفقر تختلؾ من مجتمع آلخر، 

 فلألسبلب المؤدٌة إلى الفقر فً الدول المتقدمة تختلؾ عنهل فً الدول النلمٌة،

 :(6)لدول النلمٌة ٌعزى لعدة اسبلب منهل وعمومل فللقفر فً ا 

 ارتفلع معدالت النمو السالنً بكشال مطرد وؼٌر متوازن. -ٔ

 سوء اإلدارة فً السٌلسلت االقتصلدٌة المتبعة واالجتملعٌة اذلك.  -ٕ

 انعدام التخطٌط االقتصلدي السلٌم بكشال ٌافل استٌعلب الزٌلدة فً سوق العمل. -ٖ

 للٌة وعدم استؽبللهل بكشال علمً مخطط.الهدر فً الموارد االقتصلدٌة والم -ٗ

 استثملر الموارد فً مكشلرٌع ؼٌر مجدٌة وؼٌر نلجحة ممل ٌحرم الفقراء من انتلجهل. -٘

     العبلقة الوثٌقة بٌن الفقر والبلمسلواة متزامنة وسوء توزٌع الموارد، بمعنى ضعؾ أداء  -ٙ
 .الفقراء والمهمكشٌن فً المجتمعالمؤسسلت الحاومٌة واالجتملعٌة بللكشال الذي ٌخدم مصلحة 

والتً تسبب زٌلدة سالن المنلطق الحضرٌة وبللتللً الضؽط  الهجرة الداخلٌة او المحلٌة، -ٚ
 على الموارد االقتصلدٌة والخدملت األسلسٌة فً المالن المهلجر الٌه.

 تفكشً ظلهرة البطللة التً تعد محدداً رئٌسٌل واسلسٌل فً وجود الفقر بالفة اكشالله. -ٛ

 
بكشال علم فأن للفقر عدة أسبلب بحسب أهدافهل، فقد صنفهل البلحثون الى )اقتصلدٌة         

امل تكشال مسللة  ،تبلٌنة حسب نوعٌة ال دراسةم ودٌموؼرافٌة واجتملعٌة وسٌلسٌة(، وهً

تحدٌد خصلئص الفقراء والتعرٌؾ بهم، خطوة هلمة فً مجلل القلء الضوء على احوالهم 

كشٌة والثقلفٌة والتخفٌؾ من مكشالة الفقر المسٌطرة على حٌلتهم اللحرملن االقتصلدٌة والمعٌ

واالؼتراب والعزلة واالتاللٌة والنقص فً اصولهم االقتصلدٌة وتعدد الخٌلرات وعدم 

 .9االستقرار والوهن إضلفة الى االنخفلض فً نسبة مكشلراتهم فً صنع القرار

 
                                                           

، 9، العدد54ملرتن رفللٌون، الفقر الحضري، مجلة التموٌل والتنمٌة، صندوق النقد الدولً، المجلد  - (6)

 . 64، ص6169

 .95، ص 6115نلنت، فرنسل ،طٌب الباوش، الفقر وحقوق االنسلن، المعهد العربً لحقوق االنسلن، - (6)
خولة ؼرٌب فرج ، الفقر أسبلبه وأثلره )حً طلرق انموذجل(، مجلة الٌة التربٌة األسلسٌة للعلوم التربوٌة  - 9

 .515،ص 6165،  91واإلنسلنٌة، العدد 
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  املبحث امثإين

 ر ـكِإس امفلظرق 

 تمييد:
الحد األدنى مف الحاجات تحت مستكل  فقيرا اذا كاف دخمو اك استيالكو يعد الفرد      

تصنؼ باألسر  ر، فأنيايككف انفاقيـ تحت مستكل خط الفق فاألسر اك االفراد الذيف ،األساسية
تختمؼ مقاييس الفقر باختالؼ الرؤية في كصؼ الفقر ضمف مقاييس بسيطة تركز  ك  ،(ٔ)الفقيرة 

كمقاييس مركبة تنأل عف الكصؼ  قص ثـ العجز في الحاجات االساسيةالمفيكـ بالن في حصر
 ،لتي تمتد الى متغيرات اخرل عديدةالتقميدم لمفقر لتعتمد معايير الفقر البشرم اك فقر القدرات ا

اسية كاذا كاف التعريؼ العاـ لمفقر في انُو حالة تعبر عف النقص اك العجز في الحاجات االس
، تي قد تتعرض ليا االسرة اك الفرداالزمات ال ية لإلنساف لمكاجية الحاالت الطارئة اككالضركر 

اال أف المدل في حصر تمؾ  ،لفقر باحتياجات معركفة في الغالبكىك تعريؼ يكجز كصؼ ا
الحاجات كمان كنكعان يجعؿ مف تبني )محددات قياسية( صالحة لممقارنة زمانيان كمكانيان أمران صعبان 

 : اك اتجاىيف ىماكيمكف قياس الفقر مف خالؿ منيجيف  ، (ٕ)
يمكف قياس الفقر في ىذا المنيج مف خالؿ القيـ المعبرة عف  :البعدمنيج القياس احادي  -*

دار الدخؿ اك االنفاؽ كىك غالبا ما يتمثؿ بمق ،مؼ أكجو الرفاىية كفي مقياس كاحدمخت
كالمفضؿ ىك مقياس االستيالؾ باعتبار اف الدخؿ غالبا ال يستيمؾ كمو فضال  ،االستيالكي

ف عمى العكس مف ذلؾ في االفراد ال يصرحكف في الغالب بمداخيميـ الحقيقية كيكك اف عف 
 . االستيالؾ

األخرل لمفقر غير الدخؿ، كىذا االجتماعية : بمعنى االبعاد المتعدد االبعاد منيج الحرمان -*
الحرماف ال يقصد بو الفقر المطمؽ بؿ النسبي، فالفقر في ىذا المنيج ىك االنخفاض بالدخؿ 
ككسائؿ اإلنتاج الكافية لتأميف الحد األدنى مف ضركريات الحياة الكريمة كضعؼ فرص 

                                                           
االقتصلد احمد عزوز، الدور االقتصلدي واالجتملعً للزالة فً التقلٌل من الفقر، الملتقى الدولً حول  - (6)

 .  4، ص 6166الواقع ورهلنلت المستقبل ، المراز الجلمعً فً الؽرداٌة ، الجزائر  :اإلسبلمً
 .6-6، ص6335ارٌمـة ارٌـم، الفقر والتوزٌع الدخل فً مصر، منتدى العللم الثللث، القلهرة، مصر  - (6)
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التمييز الحصكؿ عمى التعميـ كالمسكف غير الالئؽ كالتشرد كسكء الخدمات الصحية ك 
 . ٔاالجتماعي كضعؼ المشاركة في القرار، بؿ انعداميا

فترض مفيكـ الفقر كجكد حد أدنى مف االستيالؾ كالدخؿ يقاس عميو مستكل معيشة الفرد ي
كيختمؼ خط الفقر مف مجتمع آلخر، كما يتغير داخؿ المجتمع كفقان لمتغيرات  ،يسمى خط الفقر

 .التي تدخؿ عمى بنية المجتمع كطاقتو اإلنتاجية كمستكاه التكنكلكجي

 :خطوط الفقر أوال: 

كىك يمثؿ القياس المرجعي في مستكل  ،ديد خط الفقر مف اىـ خطكات قياسويعد تح       
بمعنى تحديد الحد األدنى مف المستكل  ،الفقراء كيفصميـ عف غير الفقراء المعيشة الذم يميز

التكمفة النقدية  بأنو " رفيالونكالذم عرفو  ، يحصؿ عميو يعد مف فئة الفقراءكمف ال ،المعيشي
 .  (ٕ)مرجعي" لفرد معيف في زماف كمكاف معينيف لمكصكؿ إلى مستكل رفاه

 : (ٖ)كلخط الفقر عدة أنكاع ىي  
اف تنكع كتعدد الحاجات االستيالكية كالتي تتطمبيا حياة كؿ فرد في  :خط الفقر المطمق -1

صكرة عف مستكل خط الفقر المطمؽ،  ت الغذائية كغيرىا ىي التي تعطيالمجتمع مف الحاجا
كىك خط ثابت مكانيا كزمنيا لكي نتمكف مف تحديد االفراد الذيف يقؿ استيالكـ عف مستكل ىذا 

 :  (ٗ)الخط كىـ الفقراء، كخط الفقر المطمؽ يمكف تمييز نكعيف منو 
 : الحد األدنى مف مقدار الدخؿ الذم يحتاجو الفرد في الحصكؿ عمىخط الفقر المدقع  - أ

كىك  ،المقدار األقؿ اك الحد األدنى مف المكاد كالسمع الغذائية الضركرية لديمكمة معيشتو 
 أسكأ الدرجات مف حاالت الفقر كالتي تجيد الدكؿ ساعية لمتخمص منو . 

فمف غير الصحيح اف يتـ  ،ىك يمثؿ االحتياجات غير الغذائية لمفرد  :خط الفقر األعمى  - ب
كىي احتياجات ال تقؿ أىمية مثؿ العالج  ،حصر حاجات االنساف في الغذاء فقط 

                                                           

فً الوطن العربً، دار بٌت الحامة ، ، المتضمنلت االقتصلدٌة لبلمن الؽذائً والفقر النجفً سللم توفٌق - 6

 .69، ص6333بؽداد، 
،  6116علً عبد القلدر علً ، الفقر مؤكشرات القٌلس والسٌلسلت ، المعهد العربً للتخطٌط ، الاوٌت ،  - (6)

 .  6ص

حسٌن ٌحٌى واخرون، قٌلس الفقر وتوزٌع الدخل فً األردن: دراسة مقطعٌة، مجلة البحوث االقتصلدٌة - (9)

 . 3، ص 6116،  65بٌة، العددالعر
 . 651الطٌب لحٌلح، محمد جصلص، مصدر سلبق، ص - (5)
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كالمسكف كالتعميـ كالممبس كغيرىا مف الحاجات اإلنسانية التي تعكس مستكل الفرد المعيشي 
 . 

  :كيتـ حساب خط الفقر المطمؽ بطريقتيف ىما  
الحاجات األساسية ىي االحتياجات الضركرية اف  :اسيةطريقة تكمفة الحاجات األس/  ألولىا

لمفرد لمحفاظ عمى النشاط البدني، كيتحدد خط الفقر فييا بتكمفة سمة السمع مف االحتياجات 
األساسية كالخدمات في كؿ مكاف كزماف، ككفؽ ىذه الطريقة يتـ التفرقة بيف تكمفتيف 

 : (ٔ)لمحاجات األساسية 
تكمفة غذائية معبرة عف تكمفة لحزمة معينة مف السمع كممثمة لخط الفقر الغذائي، كالتي   - أ

تحدد عمى أساس المعايير الدكلية لمتغذية كالتي يتـ فييا تحقيؽ الحد األدنى مف السعرات 
الحرارية التي يككف الفرد بحاجة الييا خالؿ اليكـ الكاحد بشكؿ ضركرم كالتي تتراكح ما بيف 

سعرة بحسب منظمة الصحة العالمية، كيتـ حسابيا مف خالؿ تكافؽ النمط  ٖٕٓٓ-ٓٓٛٔ
الغذائي السائد في المنطقة مع ىذه السمة كتقييميا كذلؾ مع األسعار السائدة في المكاف 

 محؿ الدراسة. 
تككف شاممة كمتضمنة لالحتياجات األساسية غير الغذائية كالتي تضاؼ الى االحتياجات    - ب

  .الغذائية لمحصكؿ عمى قياس خط الفقر المطمؽ

باستخداـ ىذه الطريقة يتـ تحديد كمفة السعرات  :الثانية / طريقة استيالك الطاقة الغذائية
حساب خط الفقر في ىذه  الحيكم، بمعنىعمى نشاط االنساف  الحرارية الضركرية لمحفاظ

اإلنفاؽ عمى  يعتمد عمى بيانات تتعمؽ باستيالؾ السعرات الحرارية كمجمؿ الطريقة
الغذاء، سكآءا الغذاء الذم يتـ شراؤه مف األسكاؽ ككذلؾ الغذاء الذم يتـ تجييزه في 

  .البيكت
بذلؾ متغير زمانيا ما يمثؿ نسبة معينة مف الدخؿ المتكسط، فيك  :خط الفقر النسبي -ٕ

كمكانيا في البمد الكاحد مع التغير الحاصؿ في الدخؿ ككذلؾ يعد خط الفقر النسبي معبرا 
 ،عف القصكر في المكارد الالزمة لتمتع الفرد بالمستكل المعيشي المقبكؿ في مجتمعو 

فيككف ىذا الخط مف الفقر ىك مستكل الدخؿ اك االنفاؽ لفئة محددة اك معينة مف 
كأف يتحدد بالحد األعمى مف  ،ة معينة أيضا مف متكسط دخؿ البمدكيتحدد بنسب ،ف السكا

                                                           
  .٘عمي عبد القادر عمي، مرجع سابؽ، ص - (ٔ)
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% ىي المعمكؿ  ٓ٘كغالبا تعد نسبة اؿ  ،مف السكاف األدنى في الدخؿ (% ٓٔ)دخؿ 
 بيا في الدكؿ ذات الدخؿ المرتفع مف متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي . 

   (1):ويمكن ايجاز نقاط الفرق بين خط الفقر النسبي والمطمق ببعض النقاط كاالتي   
خط الفقر النسبي غير ثابت، كىك متغير بحسب الزماف كالمكاف الرتباطو بقيمة متكسط  - أ

 نصيب الفرد مف الدخؿ، كىذا النصيب متغير مف بمد ألخر، كفي داخؿ البمد الكاحد أيضا. 
خط الفقر النسبي خطا تحكميا، بمعنى اعتماده عمى التقدير الشخصي، بعكس خط الفقر  - ب

 المطمؽ الذم يعتبر قيمو ثابتا. 
كثر مف تعبيره عف يعبر خط الفقر النسبي عف حالة عدـ االنصاؼ كعدـ المساكاة بشكؿ ا  - ت

اقتصادية  لذا فيك ذك داللة كتحديد في الدكؿ المتقدمة التي تتمتع بظركؼ ،حالة الفقر
تسمح بتعريؼ مستكيات المعيشة كالفئات السكانية التي تككف تحت المستكيات المقبكلة كال 

كىك عمى العكس في  ،األدنى مف متطمبات العيش الالئؽ تجد صعكبة في تحقيؽ الحد
 حالة الدكؿ النامية . 

مختمفة،  يمكف بكاسطة خط الفقر المطمؽ المقارنة بيف الدكؿ كعبر حقب كفترات زمنية  - ث
ككنو معبرا عف المعيار في الحاجات األساسية كالتي مف المفترض اف تككف ثابتة الى حد 

 كىذا ال يحدث في خط الفقر النسبي . ،ثباتا زمنيا كمكانيا  ،ما 
 ،(  (Leyden poverty line: كيسمى بخط فقر ليديف خط الفقر الذاتي )االجتيادي( -3

حيث يطمب منيـ تصنيؼ  ،ة في تقدير مستكل ىذا الخطالمستقمكتككف إجابات المستجكبيف ىي 
دخميـ اك استيالكيـ االسرم اف كاف مطابقا اك اقؿ مف مستكل الدخؿ الذم يركنو مناسبا كمقبكال 

لذا فيك خط فقر متغير أيضا حسب البمد كالمنطقة كالزماف كحسب اختالؼ االفراد  ،اجتماعيا 
 انفسيـ . 

ت الفقر بيف دكؿ أجؿ تكحيد الحساب في معدالمف البنؾ الدكلي  عمد :خط الفقر الدولي -4
سية لمفرد بما يعدؿ الحد األدنى مف االنفاؽ كالذم يككف ممبيا لممتطمبات األسا ـ الى تحديدالعال
ككما سبؽ الذكر بأف البنؾ  ، ٜٜٓٔكىذا ما كرد في تقرير التنمية الدكلية عاـ  ،$  يكميا( ٔ)

ف اجؿ القياـ بالمقارنات ا دكريا لتعادؿ القكل الشرائية مقابؿ الدكالر مالدكلي يجرم تحديث
كقد  ،( لمفرد الكاحد$ يكميا ٛٓ,ٔلتصبح )  ٖٜٜٔي عاـ ف ($ ٔ) ػفقد يتـ تحديث ال ،الدكلية

                                                           
 .  ٕٚص ،مرجع سابؽ  الفارس،عبد الرزاؽ  - (ٔ)
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كنتيجة لعدـ مالئمة ىذا المقدار مف  ، ٕٛٓٓ$ يكميا ( في عاـ  ٕ٘,ٔأصبحت تعادؿ ) 
 . (ٔ) ٕٔٔٓبكاسطة أسعار  ٕ٘ٔٓ$ ( في العاـ  ٜٓ,ٔتـ رفعو الى )  ،الدخؿ كعدـ كفايتو 

 كبشكؿ عاـ فأف التطكر الحاصؿ في دراسات قياس الفقر تطرح عدة أساليب منيا: 
كالذم يعتمد عمى أسمكب تقسيـ المجتمع فئكيا، كتحديدا فئتاف ىما،  :أسموب خط الفقر -ٔ

مى بػ )خط فئة الفقراء كغير الفقراء، كيتـ ذلؾ التقسيـ عف طريؽ تحديد عتبة الفقر اك ما تس
مف خالؿ ىذا الخط يتـ تحديد المؤشرات الخاصة بالفقر مثؿ )نسبة الفقر، شدة الفقر، الفقر(، 

ب كاسع االستخداـ في قياس كتحميؿ الفقر في الدكؿ النامية كخاصة فجكة الفقر(، كىك أسمك 
كيمكف تكضحييا  ، (ٕ)العربية، كىك بحاجة الى بيانات عف دخكؿ االسر كنفقاتيا بشكؿ مالئـ 

 :  (ٖ)كاالتي 
يسمى بمؤشر متعدد الرؤكس ، كيعرؼ بانو النسبة  : poverty rate نسبة الفقر  - أ

الناتجة عف قسمة عدد السكاف الفقراء عمى عدد السكاف الكمي ، كيمكف حسابو مف خالؿ قسمة 
 عدد االسر الفقيرة عمى اعداد جميع االسر )الفقيرة كغير الفقير ( . 

مكجكدة بيف يقيس ىذا المؤشر حجـ الفجكة االجمالية ال: poverty Gapفجوة الفقر   - ب
استيالؾ الفقراء ك )خط الفقر(، ام أجمالي المبالغ المطمكبة لرفع مستكيات استيالؾ الفقراء 
الى خط الفقر، كيفضؿ حساب ىذا المؤشر كنسبة مئكية مف القيمة الكمية الستيالؾ جميع 

 السكاف، عندما يككف خط استيالؾ كؿ منيـ مساكيان لخط الفقر. 
يقيس ىذا المؤشر مدل التفاكت في درجات : Severity of povertyشدة الفقر  - ت

يساكم الكسط  الفقر بيف الفقراء أنفسيـ في الكقت نفسو يقيس فجكة الفقر، كيتـ احتسابو باعتباره
  .الحسابي لمجمكع مربعات فجكات الفقر النسبية

 :أسموب الحاجات األساسية -ٕ
اخمية كما الحاؿ في خط الفقر، اذ يتـ االستعاضة بيذا األسمكب عف قدرة االسرة الد       

يعتمد أسمكب الحاجات األساسية دراسة اشباع تمؾ الحاجات لمفرد اك اسرتو، كال يقصد بيذا 
بؿ قياس االشباع لتمؾ  ،ة عمى دخؿ االسرة فقط المستقماألسمكب تقدير الحاجات األساسية 

الحاجات التي مف المفترض اف تسد حاجة االسر في النظاـ االجتماعي بشكؿ طبيعي، كعمى 

                                                           
اللجنة الفقر، المجلس االقتصلدي واالجتملعً فً األمم المتحدة، تقرٌر البنك الدولً عن احصلئٌلت  - (6)

 .  66، ص 6163ملرس ،  3-1 بتلرٌخ  والمنعقدة 53 اإلحصلئٌة الدورة

، تطبٌق الرقم القٌلسً لخط الفقر 6116و 6335عدنلن بدران، تقدٌر مؤكشرات الفقر فً االردن لعلمً - (6)

 .3، ص 6116،
 . 64-69عدنلن بدران، المصدر نفسه، ص  - (9)



 مفإُي امفلر وظرق كِإسَ وػالكتَ ابهمنو امساكين 

95 
    

 

 امفطل ال ول 

العمكـ فأف البيانات الكاجب تكفرىا لتطبيؽ أسمكب الحاجة تككف يسيرة الحصكؿ كمتاحة بشكؿ 
 .       (ٔ) مالئـ كالحاجات األساسية الغذائية كالصحية كالتعميمية كحاجات العمؿ كالسكف

 الى نكعيف: لغرض المقارنة يمكف تقسيـ خطكط الفقر ك 
: استعمؿ البنؾ الدكلي في المقارنة الدكلية خطا لمفقر محددا خط الفقر لممقارنة الدولية -6

 ، مقدرة بالدكالر مستندا الى االستيالؾ  ٜ٘ٛٔبالدكالر حسب تعادؿ القكة الشرائية لعاـ 
( يكميا لبمداف اكربا الشرقية كمنطقة البحر الكاريبي $ٕ)قد اعتمد خطا محددا بمبمغ ك 

( يكميا $ٗد استعمؿ خطا لمفقر بما يعادؿ )كق ،كامريكا الالتينية كرابطة الدكؿ المستقمة 
اما في  ،ألغراض المقارنة فيما بيف الدكؿ الصناعية  ٜٜٓٔبحسب القكة الشرائية لعاـ 

( لمفرد الكاحد يكميا بحسب $ٓٗ.ٗٔالفقر البالغ ) كية فقد اعتمد خطالكاليات المتحدة االمري
 .  (ٕ)القكة الشرائية

في تحديد خطكط  الفقر الغذائياعتمدت اغمب البمداف النامية طريقة  :خط الفقر الوطني -6
الفقر، حيث تكضح ىذه الخطكط عدـ الكفاية في المكارد االقتصادية لتمبية الحدكد الدنيا في 

ةالحاجات الغذائية األساسي
القاسـ المشترؾ بيف مفاىيـ الفقر ىك قياس الحد  لّما كافك  ،

فكاف مف الطبيعي اف تتكجو جيكد العامميف  ،ألدنى مف مستكيات المعيشة لمسكافا
كالباحثيف لقياس ذلؾ المستكل المعيشي بشكؿ أكلى في جميع المحاكالت التي ترـك قياس 

مع االخذ بنظر االعتبار عدد مف المؤشرات مثؿ نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي اك  ،الفقر 
حيث ال يمكف اغفاؿ  ،نصيبو مف االستيالؾ الغذائي كالتي تستعمؿ لقياس كتحديد الفقر 

 ،حقيقة اف الفقر مفيكـ معيارم الختالؼ كجيات النظر فيو كلعدـ كجكد تعريؼ شامؿ لو 
 . (ٖ)لتي تبدك مكضكعية كمحايدة إخفاء تمؾ الحقيقة كال يمكف ليذه المقاييس ا

                                                           

 .61، ص6115الفقر فً العللم جلمعة البلٌدة، الجزائر ،اوزول عبد القلدر، مبلحظلت حول - (6)
 -  اعتمد البنك الدولً معٌلر االستهبلك البكشري فً تقدٌره لعدد الفقراء فً العللم، فللسالن الذٌن ٌقل استهبلاهم

 – 654دوالر للفرد فلنهم ٌعٌكشون فً فقر مدقع، امل الذٌن ٌتراوح استهبلاهم السنوي بٌن  654السنوي عن 

 .دوالراً للفرد فٌعدون فقراء، وان االسرة التً ال تتملك ؼذاء الفٌلً لؽدهل تواجه أسواً انواع الفقر 954
(2)

 - UNFPA population ،Resources and the Environment The critical challenges ،New 

York ، 1991 ،pp  ،65 – 66 

 

 -  توجد ثبلثة طرق لقٌلس الفقر الؽذائً منهل: -  

االمم  :طرٌقة حصة االؼذٌة، للتفلصٌل ٌنظر-جطرٌقة الطلقة الؽذائٌة، -بطرٌقة تالفة االحتٌلجلت االسلسٌة، -أ

 .69، ص1997برنلمج االمم المتحدة االنملئً، تقرٌر التنمٌة البكشرٌة لعلم  UNDPالمتحدة 

(3) - AN theory B. Atkinson ،Poverty and Social Security ،London ،Harvester Wheat 

sheaf، 1989  ،pp . 12 – 13 .    
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 :(1)وفقا لما تقدم، فأن ىنالك العديد من مقاييس الفقر يمكن اجماليا كاالتي 

ذك مضمكف اجتيادم، يصنؼ فيو االسر الى ثالثة اشكاؿ )الفقيرة،  :المقياس االول  -ٔ
 المستكرة، االسر المرفية(. 

: يعتمد فيو عمى معيار الدخؿ ألنو يعكس القدرة عمى شراء كميات معينة  المقياس الثاني -ٕ
مف السمع ككذلؾ الخدمات التي ترسـ المستكل المعيشي ، كالدخؿ يعد االختيار الطبيعي 

ىك المحدد لقيكد الميزانية التي تفرض عمى االسرة اك الفرد ما  كمقياس لمفقر ، فالدخؿ
و ، لتتمثؿ المشكمة بعد ذلؾ في القدرة عمى تحديد مستكم يمكنو اف يستيمكو كماال يستيمك

الدخؿ كالذم بدكره يحدد الفقير مف غير الفقير ، كىذا المستكل ىك ما يرمز اليو بأنو خط 
أكثر  ،انتشار الفقر ( فقر الدخؿ عمى مدل انتشاره ) فمقد ركز القائمكف في قياس  ،الفقر 

مف تركيزىـ عمى حدتو كعمقو ، فعادة ما يقاس انتشار الفقر في الدخؿ عف طريؽ رقـ 
يمثؿ ىذا الرقـ النسبة المئكية لمسكاف مف الذيف ىـ دكف خط الفقر   ،قياسي كيككف فردم

 كالذم تـ اختياره كتحديده. 
ىك يأخذ بنظر يعتمد عمى المقياس نفقات االسرة اك حجـ االستيالؾ، ك  :المقياس الثالث -ٖ

االعتبار )مجمكع االنفاؽ( كمقياس أكلي لممستكل المعيشي لألسر، كما يعتمد المقياس عمى 
حساب تكاليؼ استيالؾ بعض السمع المعينة، كالمقياس يحتكم عمى اربعة مككنات عمى 

 اقؿ تقدير ىي: 
  .المقدار المخصص مف االنفاؽ لبنكد محددة أساسية كرئيسة مثؿ الطعاـ    - أ

  .ب قيمة السعرات الحرارية لمطعاـ المستيمؾحسا - ب
  .التكاليؼ الصحية كالتي تككف محددة كمتكازنة - ت
  .التكاليؼ االساسية لمبقاء اإلنساني المحتمؿ - ث
: يعتمد ىذا المقياس عمى مجمكعة مف المؤشرات التي يمكػف مػف بكاسػطتيا  المقياس الرابع -ٗ

كىػػذه المؤشػػرات يمكػػف لمباحػػث الحصػػكؿ ليػػا عمػػى معمكمػػات  ،تحديػػد ابعػػاد الفقػػر المختمفػػة 

                                                           

، بيركت، 1عبد الرزاؽ الفارس، الفقر كتكزيع الدخؿ في الكطف العربي، مركز دراسات الكحدة العربية، ط- (ٔ)
 .ٖٕص – ٕٔ، صٕٔٓٓ
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مكثقػػة بشػػكؿ جيػػد كبسػػرعة كبتكمفػػة معقكلػػة ، حيػػث يمكػػف تجميػػع تمػػؾ المؤشػػرات فػػي دليػػؿ 
(single Index  كباستعماؿ نظاـ التػرجيح ، سػتبدك الصػكرة االكليػة لمقػيـ الترجيحيػة التػي )

طيػػة ، كألجػػؿ أعطػػاء صػػكرة كاضػػحة تأخػػذىا تمػػؾ المؤشػػرات التػػي يتكػػكف منيػػا الػػدليؿ اعتبا
كمتكاممة يفترض استخالص المؤشرات مف اربعة مجاالت عمى اقؿ تقدير ) المكارد البشػرية 

 األمف الغذائي ، ممتمكات االسرة ( . ،، السكف 
، كتسػتعممو المنظمػػة  HPI   ىػك مقيػاس يعػرؼ بػدليؿ الفقػر البشػرم :المقيـاس الخـامس -٘

 الدكلية في قياس أكجو الحرماف اعتمادا عمى أربعة ابعاد : 
رة نسبيا، كيتـ قياسو فالحرماف ىنا يتمثؿ في احتمالية الكفاة بسف مبك :طول العمر - أ

 القائـ لمكفاة مف كقت الكالدة حتى بمكغ الستيف مف العمر. باالحتماؿ 
ب الحرماف ىنا مف خالؿ قياس النسبة المئكية يتـ حسا :مستوى المعيشة الالئق والكريم - ب

لمسكاف مف الذيف يككف مستكاىـ المعيشي تحت خط الفقر، كالذم يمثؿ النصؼ مف الدخؿ 
 المعيشي الكسيط لألسر، كالذم يتـ التصرؼ فيو مف قبؿ تمؾ االسر. 

، كيككف يتمثؿ الحرماف في ىذا المؤشر باالستبعاد مف عالـ االتصاالت كالقراءة :المعرفة  - ت
(، كالذيف ىـ ٘ٙ – ٙٔمقاسان بنسبة مئكية لفئة البالغيف مف الذيف تتراكح اعمارىـ بيف )

 يفتقركف الى ميارات معرفية ميمة لمحياة مثؿ الكتابة كالقراءة كالكظيفة. 
قياس الحرماف ىنا مف خالؿ تحديد مدة البطالة لمفرد كعند  :االستبعاد االجتماعي  - ث

  .قائمة ألكثر مف اثنا عشر شيراكحالة  استمرارىا
بطبيعة الحاؿ فأف كؿ المقاييس السابقة الذكر تعتمد في حساباتيا عمى مدل تكافر البيانات ك 

الدقيقة كالمعمكمات التي يمكف اف ترفدىا الجيات ذات العالقة بالمؤشرات اك المتغيرات 
كالتي يمكف بكاسطتيا تقييـ  االجتماعية اك االقتصادية، كالدقة في بيانات االسر المستقصات،

كاستخالص العديد الالـز مف المضاميف في رسـ السياسات كاعتماد القرارات االستثمارية اك 
 .التنظيمية

 
 

                                                           

 - HPI  ٍُرؼ :The Human Poverty Index for Selected ( OECD) Countries   

أٌ دنُم انفمش نجهذاٌ يخزبسح يٍ ثهذاٌ يُطمخ انزؼبوٌ فٍ انًُذاٌ االلزصبدٌ.      

 



 مفإُي امفلر وظرق كِإسَ وػالكتَ ابهمنو امساكين 

95 
    

 

 امفطل ال ول 

 املبحث امثإمث

 اهمنو امساكين وػالكتَ ابمفلر 
 

 تمييد:
السكاف كاالقتصاد كاالجتماع،  كـعم تعمى الرغـ مف اسياب الباحثيف كالدارسيف في مجاال      

 في، اال اف مشيد )عدـ االجماع( انفرادا اك اجتماعافي دراسة ظاىرتي الفقر اك النمك السكاني 
األحكاـ تأتي نسبية نتيجة اذ اف طبيعة العالقة بيف نمك السكاف كالفقر ىي الحاضرة باستمرار، 

مف يرل  ، فمنيـب السمب اك االيجابلتأثر تمؾ العالقة بعكامؿ خارجية يمكف اف تتجو بيا صك 
يرل  كمنيـ مفضركرة النمك السكاني لمنمك االقتصادم كدكره في معالجة مشاكؿ الفقر كالبطالة، 

اف النمك السكاني معكقا لخطط التنمية االقتصادية كمستنزفا لممكارد المادية كالطبيعية 
، كفي ىذا تمؾ المياديف االقتصادية ايدا فيكاالقتصادية، كىناؾ كجية نظر ثالثة تعده عامال مح

المبحث ستسعرض الدراسة نظريا مفيـك النمك السكاني كالعكامؿ المؤثرة فيو إضافة الى العالقة 
 بيف ىاتيف الظاىرتيف كفقا لمدارس فكرية مختمفة.

 
 فيوأوال: مفيوم النمو السكاني والعوامل المؤثرة 

ــــو الســــكاني -1 ــــوم النم كىػػػػي تشػػػػير فػػػػي ادبيػػػػات  ،النمػػػػك السػػػػكاني ظػػػػاىرة ديمكغرافيػػػػة  :مفي
 ،عمػػػػػـ السػػػػػكاف الػػػػػى الزيػػػػػػادة اك النقصػػػػػاف فػػػػػي حجػػػػػـ السػػػػػػكاف خػػػػػالؿ فتػػػػػرة زمنيػػػػػة معينػػػػػػة 

صػػػػػعكدا  ،( يسػػػػػير باتجػػػػػاىيف متعاكسػػػػػيف كىػػػػػذا يعنػػػػػي اف ىػػػػػذا المصػػػػػطمح )النمػػػػػك السػػػػػكاني
اف يمكػػػػػف اف فالتنػػػػػاقص فػػػػي حجػػػػػـ السػػػػػك ،كنػػػػزكال كحسػػػػػب الظػػػػػركؼ التػػػػي تعيشػػػػػيا الدكلػػػػػة 

كقػػػػد تحػػػػدث حالػػػػة العكػػػػس مػػػػف  ،ل مػػػػا يسػػػػمى بحالػػػػة )مسػػػػتكل االحػػػػالؿ(يصػػػػؿ الػػػػى مسػػػػتك 
كالػػػػػذم يػػػػػنجـ بطبيعػػػػػة الحػػػػػاؿ عػػػػػف  ،ـ السػػػػػكاف فيحصػػػػػؿ االنفجػػػػػار السػػػػػكانيذلػػػػػؾ فػػػػػي حجػػػػػ

فػػػػػػأف ىػػػػػػذه الظػػػػػػاىرة الديمكغرافيػػػػػػة  ، (ٔ)االرتفػػػػػػاع فػػػػػػي معػػػػػػدالت الػػػػػػكالدات مقابػػػػػػؿ الكفيػػػػػػات 
فػػػػػالفرؽ بػػػػػيف الػػػػػكالدات  ،حػػػػػدكثيا طبيعيػػػػػا اك مكانيػػػػػا  المتمثمػػػػػة بػػػػػالنمك السػػػػػكاني قػػػػػد يكػػػػػكف

كالكفيػػػػات فػػػػي مجتمػػػػع معػػػػيف كخػػػػالؿ مػػػػدتيف زمنيتػػػػيف مختمفتػػػػيف ىػػػػك مػػػػا يػػػػدعى بالحػػػػدكث 
امػػػػػا النمػػػػػك المكػػػػػاني فيػػػػػك مػػػػػا يحػػػػػدث بسػػػػػبب حركػػػػػة اليجػػػػػرة التػػػػػي يغيػػػػػر فييػػػػػا  ،الطبيعػػػػػي 

فيحػػػػػػػدث النقصػػػػػػػاف بسػػػػػػػبب اليجػػػػػػػرة كالزيػػػػػػػادة بسػػػػػػػبب  ،االفػػػػػػػراد مػػػػػػػكاطنيـ محميػػػػػػػا اك دكليػػػػػػػا 
                                                           

فبلح جلبر جلسم الؽرابً، النمو السالنً وانعالسلته على البنلء االجتملعً، مجلة القلدسٌة للعلوم  - (6)
 .  516، ص 6166،  6، العدد 61اإلنسلنٌة، المجلد 
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يضػػػػاؼ الػػػػى تمػػػػؾ العكامػػػػؿ عػػػػامال اخػػػػر اسػػػػتعمؿ حػػػػديثا يتمثػػػػؿ بتغييػػػػر الحػػػػدكد  ، (ٔ)الكفػػػػكد
 اإلدارية مما يحدث حالة مف التغير في حجـ السكاف بيف كحدتيف اداريتيف.  

ي لدراسػػػػػػة النمػػػػػػك السػػػػػػكاني اىميػػػػػػة كبيػػػػػػرة، تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػ  :اىميــــــة دراســــــة النمــــــو الســــــكاني -ٕ
يعتمػػػػػػػد اذ  ،بشػػػػػػػقيو االقتصػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػػاعيك   ،فػػػػػػػي التخطػػػػػػيط مػػػػػػػدخال رئيسػػػػػػياتشػػػػػػكيميا 

فػػػػػػي   ه دكر  كايضػػػػػػا ،كؽ العمػػػػػػؿ ككػػػػػػذلؾ التخطػػػػػػيط التعميمػػػػػػيكػػػػػػؿ مػػػػػػف تخطػػػػػػيط سػػػػػػ عميػػػػػػو
ة مػػػػػػػػف المدرسػػػػػػػػيف معرفػػػػػػػػة عػػػػػػػػدد طػػػػػػػػالب المراحػػػػػػػػؿ المختمفػػػػػػػػة كمػػػػػػػػا تتطمبػػػػػػػػو كػػػػػػػػؿ مرحمػػػػػػػػ

كمػػػػا يسػػػػاعد فػػػػي كضػػػػع التقػػػػديرات لحاجػػػػة المجتمػػػػع فػػػػي الخػػػػدمات  ،تجييػػػػزات المدرسػػػػيةالك 
كال تقتصػػػػػر االىميػػػػػة فػػػػػي دراسػػػػػة نمػػػػػك السػػػػػكاف عمػػػػػى مسػػػػػتكل  ،الصػػػػػحية كالمػػػػػاء كالكيربػػػػػاء

التخطػػػػػػيط الكمػػػػػػي فقػػػػػػط بػػػػػػؿ تمتػػػػػػد الػػػػػػى مسػػػػػػتكل التخطػػػػػػيط لممشػػػػػػاريع الخاصػػػػػػة باإلنتػػػػػػاج 
ة حػػػػػػدكث كايضػػػػػػا تسػػػػػاعد دراسػػػػػػة نمػػػػػك السػػػػػػكاف فػػػػػي الكشػػػػػػؼ عػػػػػف احتماليػػػػػػ ،كاالسػػػػػتيالؾ 

المشػػػػػػكالت البيئيػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػة كاالقتصػػػػػػادية فػػػػػػي منػػػػػػاطؽ محػػػػػػددة مػػػػػػف المجتمػػػػػػع مثػػػػػػؿ 
مثػػػػؿ اخػػػػتالؼ  كمػػػػا يترتػػػػب عميػػػػو مػػػػف مشػػػػكالت  االزدحػػػػاـ المػػػػركرم كالبشػػػػرم التمػػػػكث

انمػػػػػاط اسػػػػػتعماؿ االراضػػػػػي كالمسػػػػػاكف كالبطالػػػػػة كالزحػػػػػؼ عمػػػػػى المنػػػػػاطؽ الزراعيػػػػػة لمسػػػػػكف 
ة كانػػػػػذارا مبكػػػػػرا لمتخػػػػػذم القػػػػػرار كالمخططػػػػػيف كىػػػػػك بػػػػػذلؾ يعطػػػػػي نظػػػػػرة اسػػػػػتباقي ،كغيرىػػػػػا 

 .(ٕ)لغرض اعداد السياسات كاالجراءات الكقائية لتفادم حدكث تمؾ المشكالت
تعػػػػد الديناميكيػػػػة السػػػػكانية كالمعبػػػػر عنيػػػػا بػػػػالنمك النمــــو الســــكاني:  فــــيالعوامــــل المــــؤثرة  -3

الػػػػػػػى السػػػػػػكاني، ظػػػػػػاىرة ديمغرافيػػػػػػة ذات اىميػػػػػػة بالغػػػػػػة، بحيػػػػػػث تسػػػػػػعى اغمػػػػػػب الدراسػػػػػػات 
اإلحاطػػػػػة بيػػػػػا السػػػػػيما جغرافيػػػػػة السػػػػػكاف كالتعػػػػػرؼ عمػػػػػى مككناتيػػػػػا كحسػػػػػاب معػػػػػدالتيا مػػػػػع 

 التنبؤ بيا كمدل تأثر الحيز الجغرافي فييا.
عكامػػػػػؿ، تتػػػػػأثر معػػػػػدالت النمػػػػػك السػػػػػكاني فييػػػػػا، كىػػػػػي عبػػػػػارة عػػػػػف عناصػػػػػر  ةىنػػػػػاؾ ثالثػػػػػ 

لسياسػػػػػػية تتػػػػػػأثر كفػػػػػػي أم مجتمػػػػػػع بمنظكمػػػػػػة مػػػػػػف المتغيػػػػػػرات االجتماعيػػػػػػة كالديمغرافيػػػػػػة كا
كالبيئيػػػػػة كاالقتصػػػػػادية فػػػػػي تمػػػػػؾ المجتمعػػػػػات كتجعػػػػػؿ مػػػػػف تمػػػػػؾ العناصػػػػػر متباينػػػػػة زمانيػػػػػا 

 :  (ٖ)كمكانيا، كالعناصر ىي

                                                           
-6335اوان طه ولً، تحلٌل واقع العبلقة بٌن النمو السالنً والنمو االقتصلدي فً العراق للمدة ) -  (6)

 . 639، ص41(، المجلة العراقٌة للعلوم االقتصلدٌة، العدد 6165
نورة عملر، النمو السالنً والتنمٌة المستدامة: دراسة حللة الجزائر، مذارة ملجستٌر، جلمعة عنلٌة ،  - (6)

 . 39ص ،6166
 . 966-961، ص 6331املل باري واخرون، الموارد واقتصلدٌلتهل، دار النهضة العربٌة، بٌروت ،  - (9)
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تعػػػػد الخصػػػػكبة مػػػػف اىػػػػـ العكامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي معػػػػدؿ النمػػػػك السػػػػكاني، كيتمثػػػػؿ  :الخصــــوبة - أ
تػػػػأثير الخصػػػػكبة مػػػػف خػػػػالؿ عمميػػػػة االنجػػػػاب كالتػػػػي يعبػػػػر عنيػػػػا بحجػػػػـ المكاليػػػػد االحيػػػػاء، 
فيمػػػػا يػػػػتـ قيػػػػاس الخصػػػػكبة باسػػػػتخداـ عػػػػدد مػػػػف المقػػػػاييس منيػػػػا )معػػػػدؿ الخصػػػػكبة الكميػػػػة، 

...كالخ، كيعػػػػػػد ىػػػػػػذا العامػػػػػػؿ المػػػػػػػؤثر معػػػػػػدؿ المكاليػػػػػػد الخػػػػػػاـ، معػػػػػػدؿ الخصػػػػػػكبة العػػػػػػاـ...
الػػػػػرئيس فػػػػػي الزيػػػػػادة السػػػػػكانية كيفػػػػػكؽ عػػػػػاممي الكفيػػػػػات كاليجػػػػػرة، كيعتبػػػػػر معػػػػػدؿ المكاليػػػػػد 
الخػػػػاـ مػػػػف أكثػػػػر المقػػػػاييس شػػػػيكعا كاسػػػػتخداما فػػػػي الدراسػػػػات السػػػػكانية المعبػػػػر عنػػػػو كفقػػػػا 

لممعادلة االتية: معدؿ المكاليد الخاـ = 
عدد المكاليد االحياء في السنة
نةالس عدد السكاف في منتصؼ 

  × ٔٓٓ  

 كعمى أساس ىذا المقياس تصنؼ المعدالت الى:
 باأللؼ.  ٖ٘مرتفعة، إذا تجاكزت  - -ٜ

 بأالؼ. ٖ٘ – ٕٓمتكسطة، إذا ما تراكحت بيف  - -ٓٔ
 .  (ٔ)بأالؼ ٕٓمنخفضة، إذا كانت اقؿ مف  -ٔٔ

كىػػػػػػي  تػػػػػػؤثر ظػػػػػػاىرة الكفيػػػػػػات فػػػػػػي معػػػػػػدؿ النمػػػػػػك كالتركيػػػػػػب العمػػػػػػرم لمسػػػػػػكاف،الوفيــــــات:  - ب
أكثػػػػػر أىميػػػػػة مػػػػػف اليجػػػػػرة فػػػػػي تأثيرىػػػػػا عمػػػػػى معػػػػػدؿ تغيػػػػػر السػػػػػكاف، كال يتكقػػػػػؼ  عنصػػػػػر

أثرىػػػػػػا عمػػػػػػى الحجػػػػػػـ السػػػػػػكاني فقػػػػػػط بػػػػػػؿ يتعػػػػػػدل العمػػػػػػر عمػػػػػػى تكزيػػػػػػع السػػػػػػكاف كتػػػػػػركيبيـ 
العمػػػػػرم، فالكفيػػػػػات تػػػػػرتبط بعمػػػػػر الفػػػػػرد كىػػػػػي تالقػػػػػي قبػػػػػكال فػػػػػي الػػػػػتحكـ فييػػػػػا أكثػػػػػر مػػػػػف 

ت السػػػػػػػائد فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع بكاسػػػػػػػطة كيمكػػػػػػػف تحديػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل الكفيػػػػػػػا ،معػػػػػػػدالت الخصػػػػػػػكبة
الكفيػػػػات بحسػػػػب العمػػػػر  مجمكعػػػػة مػػػػف المقػػػػاييس منيػػػػا )معػػػػدؿ الكفيػػػػات الخػػػػاـ كمعػػػػدؿ

 كمعدؿ الكفيات بحسب السبب......كالخ.
تػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػي نمػػػػػػػػك  ،لمحػػػػػػػػددات الميمػػػػػػػػة لمعػػػػػػػػدؿ نمػػػػػػػػك السػػػػػػػػكافىػػػػػػػػي مػػػػػػػػف االيجــــــــرة: -ج

كخصػػػػػػػػائص السػػػػػػػػكاف االجتماعيػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية كالديمغرافيػػػػػػػػة بالدرجػػػػػػػػة األسػػػػػػػػاس كحتػػػػػػػػى 
 ،فشػػػػكؿ التكزيػػػػع السػػػػكاني فػػػػي منطقػػػػة مػػػػا يتػػػػأثر كثيػػػػرا بعامػػػػؿ اليجػػػػرة  ،العػػػػادات كالتقاليػػػػد 

كىػػػػػػػذا بحسػػػػػػػب  ،فمنيػػػػػػػا ىجػػػػػػػرة مسػػػػػػػتمرة كمنيػػػػػػػا مؤقتػػػػػػػة  ،كاليجػػػػػػػرة ذات اشػػػػػػػكاؿ مختمفػػػػػػػة 
ذلؾ تصػػػػػػػنيفيا الػػػػػػػى ىجػػػػػػػرة داخميػػػػػػػة كىجػػػػػػػرة دكليػػػػػػػة كىػػػػػػػذا كيمكػػػػػػػف كػػػػػػػ ،معيػػػػػػػار االسػػػػػػػتمرار 

كىنػػػػاؾ أيضػػػػا ىجػػػػرة اجباريػػػػة يمكػػػػف تمثيميػػػػا  فػػػػي تيجيػػػػر االفػػػػراد  ،بحسػػػػب اتجػػػػاه اليجػػػػرة 
مػػػػػػػػف أمػػػػػػػػاكنيـ االصػػػػػػػػمية بسػػػػػػػػبب الحػػػػػػػػركب كالصػػػػػػػػراعات كالخالفػػػػػػػػات السياسػػػػػػػػية الدكليػػػػػػػػة 

يػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ كتقػػػػػػػاس معػػػػػػػدالت اليجػػػػػػػرة باسػػػػػػػتخداـ لػػػػػػػبعض مػػػػػػػف المقػػػػػػػاييس الكم ،كالمحميػػػػػػػة 
معػػػػػػػدؿ اليجػػػػػػػػرة المغػػػػػػػػادرة كمعػػػػػػػدؿ اليجػػػػػػػػرة الكافػػػػػػػػدة كمعػػػػػػػدؿ اليجػػػػػػػػرة الصػػػػػػػػافية.....الخ(.       )

                                                           
(1) - Eduardo، Presentation، Population Analysis with Microcomputers، Volumes 
Presentation of techniques، united Nations، New York، 1994، P187. 
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، فمػػػػػف الجػػػػػدير بالػػػػػذكر اف محافظػػػػػة كػػػػػربالء كانػػػػػت مػػػػػف أكثػػػػػر كفػػػػػي سػػػػػياؽ عامػػػػػؿ اليجػػػػػرة
، فقػػػػد كػػػػاف ٖٕٓٓالمحافظػػػػات العراقيػػػػة تعرضػػػػا ليػػػػذا العامػػػػؿ بعػػػػد تغيػػػػر النظػػػػاـ فػػػػي عػػػػاـ 

نسػػػػػػػمو( كمػػػػػػػف  ٕٜٛ٘ٗقػػػػػػػد بمػػػػػػػغ ) ٕٚٓٓـ عػػػػػػػدد الميػػػػػػػاجريف الػػػػػػػى المحافظػػػػػػػة فػػػػػػػي عػػػػػػػا
مختمػػػػػؼ المحافظػػػػػات العراقيػػػػػة، كقػػػػػد كػػػػػاف النصػػػػػيب األكبػػػػػر فػػػػػي ىػػػػػذا العػػػػػدد مػػػػػف حصػػػػػة 

 ٕٖٖٔٗمنطقػػػػة الدراسػػػػة )مدينػػػػة كػػػػربالء( كناحيػػػػة الحػػػػر ايضػػػػا فػػػػي حينيػػػػا كالتػػػػي بمغػػػػت )
 (. ٕ%( ككما ىك مكضح في الجدكؿ ) ٖ.ٜٗنسمو، كبنسبة 

 
 (ٕجدكؿ )

 ـ  ٕٚٓٓ لعاـحجـ اليجرة الكافدة الى محافظة كربالء مف المحافظات األخرل 

 انًغًىع ثمُخ الضُخ انًحبفظخ و ق كشثالء وانحش انًحبفظخ

 14125 825 13300 ثغذاد

 7894 425 7469 انُغف

 7107 354 6753 انجصشح

 4220 364 3856 رٌ لبس

 3584 108 3476 انمبدسُخ

 3154 373 2781 ثبثم

 1965 112 1853 انًضًُ

 1738 0 1738 دَبنً

 1042 0 1042 يُسبٌ

 751 55 696 واسظ

 348 0 348 انسهًُبَُخ

 45928 2616 43312 انًغًىع

 100 5.7 94.3  انُسجخ انًئىَخ

المصدر / من عمل البلحث اعتملدا على: علً حسٌن نلصر، تحلٌل العبلقلت المالنٌة لنمو السالن وتوزٌعه فً 

 ، 6113 ،(، رسللة ملجستٌر )ؼٌر منكشورة(، الٌة اآلداب، جلمعة الاوفة 6115-6355محلفظة ارببلء للمدة )

  . 613ص

احتمػػػػػػػت العاصػػػػػػػمة بغػػػػػػػداد المرتبػػػػػػػة األكلػػػػػػػى كاألكثػػػػػػػر فػػػػػػػي حجػػػػػػػـ اليجػػػػػػػرة الصػػػػػػػادرة منيػػػػػػػا الػػػػػػػى 
نسػػػػػػػػمة، كجػػػػػػػػاءت محافظػػػػػػػػة النجػػػػػػػػؼ االشػػػػػػػػرؼ  (ٖٖٓٓٔ)محافظػػػػػػػػة كػػػػػػػػربالء، كبمػػػػػػػػغ حجميػػػػػػػػا 

نسػػػػمة، كجػػػػاءت كػػػػؿ مػػػػف البصػػػػرة كذم قػػػػار فػػػػي المرتبػػػػة  (ٜٙٗٚ)بالمرتبػػػػة الثانيػػػػة كقػػػػد بمغػػػػت 
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نسػػػػمة، كمػػػػا ىػػػػك  ٖٗٛت السػػػػميمانية ذيػػػػؿ القائمػػػػة بػػػػػ الثالثػػػػة كالرابعػػػػة عمػػػػى التػػػػكالي، فيمػػػػا احتمػػػػ
 (. ٔمكضح في الشكؿ )

 (ٔشكؿ )
 ٕٚٓٓعاـ لحجـ اليجرة الكافدة الى محافظة كربالء مف محافظات العراؽ 

  (.1من عمل البلحث اعتملدا على جدول ) :المصدر
: كػػػػػػاف بالكػػػػػػر قػػػػػػد حػػػػػػدد خمػػػػػػس مراحػػػػػػؿ لمتطػػػػػػكر فػػػػػػي النمػػػػػػك مراحــــــل النمــــــو الســــــكاني -ٗ

 كىي مختمفة مف حيث المعدالت في الكالدات كالكفيات كتتمثؿ في: السكاني،
المرحمػػػػػػة األكلػػػػػػى )مرحمػػػػػػة الركػػػػػػكد العميػػػػػػا(: تتميػػػػػػز ىػػػػػػذ المرحمػػػػػػة بارتفػػػػػػاع المعػػػػػػدالت فػػػػػػي  - أ

الػػػػكالدات كالكفيػػػػات معػػػػا، كذلػػػػؾ بسػػػػبب الكضػػػػع الصػػػػحي غيػػػػر المتسػػػػاكم كالمتػػػػدني، كقػػػػد 
رت حتػػػػػى القػػػػػرف السػػػػػابع مػػػػػرت معظػػػػػـ المجتمعػػػػػات فػػػػػي العػػػػػالـ بيػػػػػذه المرحمػػػػػة تػػػػػي اسػػػػػتم

عشػػػػػػػر نتيجػػػػػػػة النتشػػػػػػػار االمػػػػػػػراض كاالكبئػػػػػػػة كانعػػػػػػػداـ كسػػػػػػػائؿ الطػػػػػػػب المتطػػػػػػػكرة لمعػػػػػػػالج 
 كالكقاية، لكنيا كفي الكقت تعتبر محدكدة في الكقت الحاضر في مناطؽ منعزلة.

المرحمػػػػة الثانيػػػػة )مرحمػػػػة التكسػػػػع الكبيػػػػر(: كتسػػػػمى بمرحمػػػػة االنفجػػػػار السػػػػكاني، كيميزىػػػػا  - ب
حجػػػػـ السػػػػكاف بسػػػػبب االرتفػػػػاع فػػػػي معػػػػدالت الػػػػكالدات كالتنػػػػاقص فػػػػي النمػػػػك السػػػػريع فػػػػي 

معػػػػدالت الكفيػػػػات نتيجػػػػة التطػػػػكر الصػػػػحي كالثقػػػػافي، كمػػػػا يميػػػػز الػػػػدكؿ التػػػػي تمثػػػػؿ ىػػػػذه 
المرحمػػػػػػة ىػػػػػػك زيػػػػػػادة نسػػػػػػبة صػػػػػػغار السػػػػػػف، كتضػػػػػػـ ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة قائمػػػػػػة معظػػػػػػـ الػػػػػػدكؿ 
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المرحمػػػػػػة بتراجػػػػػػػع معػػػػػػػدالت المرحمػػػػػػة الثالثػػػػػػػة )مرحمػػػػػػة التكسػػػػػػػع المتػػػػػػػأخر(: كتعػػػػػػرؼ ىػػػػػػػذه   - ت
الػػػػكالدات، اضػػػػافة الػػػػى االنخفػػػػاض الكبيػػػػر فػػػػي معػػػػدالت الكفيػػػػات، كتكػػػػكف المعػػػػدالت فػػػػي 

%(، كتتمثػػػػػػؿ دكؿ ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة بػػػػػػالتي التػػػػػػـز سػػػػػػكانيا  ٕالزيػػػػػػادة الطبيعيػػػػػػة ال تتجػػػػػػاكز )
 بالتخطيط االسرم كتنظيميا مثؿ ككريا الجنكبية كالصيف كتايكاف كغيرىا. 

مرحمػػػػػػة الركػػػػػػكد(: كتسػػػػػػمى ايضػػػػػػا بمرحمػػػػػػة الثبػػػػػػات الػػػػػػديمغرافي، حيػػػػػػث المرحمػػػػػػة الرابعػػػػػػة ) - ث
تكػػػػػكف المعػػػػػدالت فػػػػػي الػػػػػكالدات كالكفيػػػػػات فػػػػػي انخفػػػػػاض متػػػػػزامف كمسػػػػػتمر، االمػػػػػر الػػػػػذم 
يػػػػػؤدم الػػػػػى تنػػػػػاقص كبيػػػػػر فػػػػػي معػػػػػدالت نمػػػػػك السػػػػػكاف، كمػػػػػا ىػػػػػك الحػػػػػاؿ بالنسػػػػػبة لػػػػػدكؿ 

 اكربا كالياباف.
لػػػػػػػػكالدات فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػة المرحمػػػػػػػػة الخامسػػػػػػػػة )مرحمػػػػػػػػة اليبػػػػػػػػكط(: تكػػػػػػػػكف معػػػػػػػػدالت ا - ج

منخفضػػػػػة مقارنػػػػػة بالكفيػػػػػات، بحيػػػػػث تكػػػػػكف المعػػػػػدالت فػػػػػي الكفيػػػػػات أكبػػػػػر مػػػػػف الػػػػػكالدات، 
 كبالتالي تككف صفة ىذه المرحمة ىك التناقص في المعدالت الطبيعية. 

لقػػػػػد اصػػػػػبح التزايػػػػػد كالنمػػػػػك السػػػػػكاني ينعػػػػػت باالنفجػػػػػار السػػػػػكاني، نظػػػػػرا لضػػػػػخامة ىػػػػػذا       
( انسػػػػػػػػاف، بمعنػػػػػػػػى اف ٓٓٓٗ( طفػػػػػػػػؿ كيمػػػػػػػكت )ٓٓٓ،ٓٔيكلػػػػػػػػد )الحجػػػػػػػـ، ففػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ سػػػػػػػاعة 

( طفػػػػؿ فػػػػي السػػػػاعة الكاحػػػػدة، ممػػػػا ٓٓٓٙصػػػػافي الزيػػػػادة السػػػػكانية فػػػػي العػػػػالـ تقػػػػدر بحػػػػكالي )
 . (ٔ)ألؼ( نسمة في اليـك الكاحد  ٓٓٓٗٗٔينتج عنو )

 ثانيا: عالقة النمو السكاني بالفقر
الفقػػػػػػر ىػػػػػػي عالقػػػػػػة قػػػػػػد اكػػػػػػدتيا الدراسػػػػػػات إف العالقػػػػػػة بػػػػػػيف النمػػػػػػك السػػػػػػكاني كمعػػػػػػدالت        

يعػػػػػد النمػػػػػػك السػػػػػػكاني محػػػػػػددا ميمػػػػػػا ك  ،تيا النظريػػػػػػة االقتصػػػػػػادية كالقياسػػػػػػية فيرسػػػػػػاإلحصػػػػػائية كأ
فالصػػػػراع المسػػػػتمر بػػػػيف النمػػػػك االقتصػػػػادم كخطػػػػط التنميػػػػة فػػػػي  ،بػػػػؿ مػػػػف اىػػػػـ محػػػػددات الفقػػػػر 

خػػػػرل كخاصػػػػة تمػػػػؾ المجتمعػػػػات مػػػػف جيػػػػة كبػػػػيف الزيػػػػادة السػػػػكانية السػػػػريعة كالكبيػػػػرة مػػػػف جيػػػػة أ
فتتػػػػػػػػزامف الظػػػػػػػػاىرتيف اك  ،الزيػػػػػػػػادات التػػػػػػػػي تفػػػػػػػػكؽ الزيػػػػػػػػادة فػػػػػػػػي معػػػػػػػػدالت الػػػػػػػػدخكؿ الكطنيػػػػػػػػة 

فيبقػػػػػى  ،فعنػػػػػدما يػػػػػزداد حجػػػػػـ السػػػػػكاف يػػػػػزداد معػػػػػو الفقػػػػػر كالعكػػػػػس صػػػػػحيح  ،الحػػػػػالتيف كمتييمػػػػػا 
النمػػػػػػك االقتصػػػػػػادم فػػػػػػي مشػػػػػػاريع اإلصػػػػػػالح متباطئػػػػػػا تجػػػػػػاه النمػػػػػػك السػػػػػػكاني ممػػػػػػا يػػػػػػؤدم الػػػػػػى 

كالتػػػػػي تضػػػػػعؼ اماميػػػػػا حتػػػػػى  ،فقػػػػػر التػػػػػي يصػػػػػعب معالجتيػػػػػا فتػػػػرة بعػػػػػد أخػػػػػرل زيػػػػادة عكامػػػػػؿ ال

                                                           
 – 6331دراسة قٌلسٌة للفترة  :القلدر قدواي، اثر النمو السالنً على النفقلت العلمة فً الجزائرعبد  - (6)

 .  9، ص6165، رسللة ملجستٌر، جلمعة الكشلؾ ، 6166
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كيعتبػػػػر    ، (ٔ)البػػػػرامج التػػػػي تكضػػػػع مػػػػف قبػػػػؿ الػػػػدكؿ فػػػػي معالجػػػػة الفقػػػػر لمحػػػػد منػػػػو اك تخفيفػػػػو
داريػػػػػػة  البنػػػػػػؾ الػػػػػػدكلي بػػػػػػالنمك السػػػػػػكاني كفائدتػػػػػػو بعػػػػػػض األحيػػػػػػاف كتحػػػػػػت ظػػػػػػركؼ اقتصػػػػػػادية كا 

فقػػػػد شػػػػيدت بمػػػػداف اكربػػػػا كامريكػػػػا الشػػػػمالية كاليابػػػػاف نسػػػػب معتدلػػػػة لمنمػػػػك فػػػػي السػػػػكاف  ،خاصػػػػة 
كادت مثػػػػػػؿ تمػػػػػػؾ النسػػػػػػب فػػػػػػي الزيػػػػػػادة الػػػػػػى تشػػػػػػجيع الطمػػػػػػب كتحفيػػػػػػز االبتكػػػػػػار كالتقميػػػػػػؿ مػػػػػػف  ،

مخػػػػػػاطر االسػػػػػػتثمار إضػػػػػػافة الػػػػػػى زيػػػػػػادة االنفػػػػػػاؽ عمػػػػػػى الصػػػػػػحة كالتعمػػػػػػيـ كرفػػػػػػع قيمػػػػػػة القػػػػػػكل 
فػػػػػػػالنمك  ، (ٕ)الظػػػػػػػركؼ غيػػػػػػػر متػػػػػػػكفرة فػػػػػػػي البمػػػػػػػداف الناميػػػػػػػة اال اف ىػػػػػػػذ البيئػػػػػػػة مػػػػػػػف  ،العاممػػػػػػػة 

السػػػػػػكاني المتصػػػػػػّاعد يسػػػػػػاىـ كعمػػػػػػى المػػػػػػدل الطكيػػػػػػؿ فػػػػػػي تكسػػػػػػيع الفقػػػػػػر ، خاصػػػػػػة كاف ىنػػػػػػاؾ 
عالقػػػػػة ارتبػػػػػاط بػػػػػيف العديػػػػػد مػػػػػف العكامػػػػػؿ الديمكغرافيػػػػػة كظػػػػػاىرة الفقػػػػػر كتحديػػػػػدا حجػػػػػـ االسػػػػػر 

لػػػػػذا كالبػػػػػػد ألم اسػػػػػػتراتيجية  الكبيػػػػػر كمعػػػػػػدالت الخصػػػػػكبة المرتفعػػػػػػة إضػػػػػػافة لكفيػػػػػات األطفػػػػػػاؿ ،
تكضػػػػػع لمحػػػػػد مػػػػػف الفقػػػػػر اك تخفيفػػػػػو اف تكاجػػػػػو مسػػػػػائؿ كضػػػػػغكطات السػػػػػكاف المرتبطػػػػػة بتفقيػػػػػره 

فمتكسػػػػػط حجػػػـ االسػػػر  ،مػػػػع زيػػػػادة الحجػػػـ فػػػي عػػػدد افرادىػػػايزيػػػػد احتمػػػػاؿ الفقػػػػر ك  ،التػػػدريجي 
 ٛبحجػػػػػػـ )ىػػػػػي  ةمػػػػػػف االسػػػػػر الفقيػػػػػر  (%٘ٚ)، كاف  ٕٕٔٓعػػػػػػاـ فػػػػػي  فػػػػػػػردان  ٕٔالفقيػػػػػػػرة يبمػػػػػػػغ 

 فػػػػردان( ، كىنػػػػػاؾ ٔٔالفقيػػػػرة تتكػػػػػكف مػػػػػف ) االسػػػػرأفػػػػراد(  فأكثػػػػػر، كاف مػػػػػا يقػػػػرب الثمػػػػػث مػػػػف 
أفػػػػػػراد  ٗ)  سػػػػػػر الصػػػػػػغيرةمجمكعػػػػػػة اال % فقػػػػػط مػػػػػػػف األسػػػػػر الفقيػػػػػػػرة تنتمػػػػػػػي إلػػػػػى ٔاقػػػػػػؿ مػػػػػػػف 

 .  (ٖ)فأقػؿ(
 (% ٘٘)كاعمػػػػػػى بنسػػػػػػبة  ،مرتفعػػػػػػا عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل البمػػػػػػداف العربيػػػػػػة يعػػػػػػد النمػػػػػػك السػػػػػػكاني      
 ، (ٗ)معػػػػػػدالت النمػػػػػػك السػػػػػػػكاني فػػػػػػي غيرىػػػػػػا مػػػػػػف بمػػػػػػػداف الػػػػػػدخؿ المػػػػػػنخفض كالمتكسػػػػػػػط عػػػػػػف 

كىنػػػػاؾ أسػػػػباب مختمفػػػػة كمتعػػػػددة ليػػػػذه الظػػػػاىرة الديمغرافيػػػػة كالمتمثمػػػػة بارتفػػػػاع معػػػػدالت النمػػػػك 
ت فيرسػػػػػػػػفقػػػػػػػػد ا ،السػػػػػػػػنكم لمسػػػػػػػػكاف كمنيػػػػػػػػا االرتفػػػػػػػػاع المضػػػػػػػػطرد فػػػػػػػػي متكسػػػػػػػػط عمػػػػػػػػر الفػػػػػػػػرد 

شػػػػارت الػػػػى كجػػػػكد عالقػػػػة طرديػػػػة بػػػػيف درجػػػػة الخصػػػػكبة كالتغذيػػػػة مػػػػع الفشػػػػؿ دراسػػػػات عػػػػدة كأ
فقػػػػػد شػػػػػكمت النسػػػػػبة المرتفعػػػػػة فػػػػػي النمػػػػػك الػػػػػديمغرافي فػػػػػي العديػػػػػد  ،فػػػػػي سياسػػػػػة تحديػػػػػد النسػػػػػؿ 

                                                           
 .  655مصدر سلبق، صعدنلن داود ، هدى زوٌر مخلؾ ،  - (6)
 6161، دمكشرررق ، 6بربررررة انجهرررلم، ترجمرررة حلمرررد حمٌرررد محسرررن، االقتصرررلد والتنمٌرررة، دار دٌررروان، ط- (6)

 .  664، ص
وزارة التخطررٌط، اللجنررة العلٌررل السررتراتٌجٌة التخفٌررؾ مررن الفقررر، اسررتراتٌجٌة التخفٌررؾ مررن الفقررر فررً - (9)

 .  91، ص 6163،  6161-6163العراق 
المستدٌمة فً بلدان اتحلد المؽرب العربً، مراز دراسلت الوحدة العربٌة،  االسعد، محمد، السالن والتنمٌة - (5)

 .  616،ص 6335،  644العدد 



 مفإُي امفلر وظرق كِإسَ وػالكتَ ابهمنو امساكين 

55 
    

 

 امفطل ال ول 

كلكػػػػف لػػػػيس باإلمكػػػػاف اف  ،مػػػػف البمػػػػداف كخاصػػػػة بمػػػػداف الجنػػػػكب مصػػػػدر انشػػػػغاؿ لحككماتيػػػػا 
 . (ٔ)تعد المسؤكؿ الكحيد لمفقر كالتخمؼ

كفػػػػي دراسػػػػات بدايػػػػة القػػػػرف الحػػػػادم كالعشػػػػريف، قػػػػدر اجمػػػػالي عػػػػدد السػػػػكاف فػػػػي الػػػػكطف       
%، ككػػػػػاف ثػػػػػاني اعمػػػػػى المعػػػػػدالت  ٖ.ٕمميػػػػػكف نسػػػػػمو كبمعػػػػػدؿ نمػػػػػك بمػػػػػغ  ٜٕٚالعربػػػػػي نحػػػػػك 

العالميػػػػة، كتشػػػػير اإلحصػػػػاءات الػػػػى اف عػػػػدد الفقػػػػراء فػػػػي البمػػػػداف العربيػػػػة فػػػػي تمػػػػؾ المػػػػدة كػػػػاف 
مميػػػػػػػػػكف نسػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػف  ٓٓٔ-ٜٓبمعنػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػاؾ % مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػدد السػػػػػػػػكاف الكمػػػػػػػػػي، ٓٗبنحػػػػػػػػك 
 .(ٕ)الفقراء
اف اغمػػػػػػب اإلخفاقػػػػػػات التػػػػػػي حصػػػػػػمت فػػػػػػي مجػػػػػػاالت تحسػػػػػػيف المسػػػػػػتكل المعيشػػػػػػي كفػػػػػػي       

بػػػػرامج التخفيػػػػؼ مػػػػف الفقػػػػر كانػػػػت بسػػػػبب الزيػػػػادات المضػػػػطردة فػػػػي معػػػػدالت النمػػػػك السػػػػكاني، 
كبالتػػػػػالي فػػػػػأف نتػػػػػائج تمػػػػػؾ اإلخفاقػػػػػات أصػػػػػبحت عػػػػػامال مسػػػػػاعدا فػػػػػي تعميػػػػػؽ الفقػػػػػر كتكسػػػػػيع 

معػػػػػػػػػدالت البطالػػػػػػػػػة كعرقمػػػػػػػػػة عجمػػػػػػػػػة النمػػػػػػػػػك فجكتػػػػػػػػػو كالتقميػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػرص العمػػػػػػػػػؿ كارتفػػػػػػػػػاع 
 . (ٖ)االقتصادم

كمػػػػػا ىػػػػػك معػػػػػركؼ اعتمػػػػػاد معظػػػػػـ الدراسػػػػػات ذات العالقػػػػػة بقضػػػػػايا الفقػػػػػر فػػػػػي تقػػػػػديرىا       
لحػػػػػػػدكده عمػػػػػػػى الػػػػػػػدخؿ الػػػػػػػالـز فػػػػػػػي الحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػى الحػػػػػػػد االدنػػػػػػػى مػػػػػػػف اساسػػػػػػػيات العػػػػػػػيش 

يػػػػػو عػػػػػػف الحػػػػػػد الالزمػػػػػة، كبالنتيجػػػػػػة فػػػػػػاف الفػػػػػرد الػػػػػػذم يػػػػػػنخفض مسػػػػػتكل الػػػػػػدخؿ أك االنفػػػػػػاؽ لد
غيػػػػػر اف لمػػػػػدخؿ اك االنفػػػػػاؽ تػػػػػداخالت عػػػػػدة  ،االدنػػػػػى مػػػػػف حاجػػػػػة تمػػػػػؾ االساسػػػػػيات يعػػػػػد فقيػػػػػرا

مػػػػع خصػػػػائص أخػػػػرل كالتػػػػي مػػػػف شػػػػأنيا التػػػػأثير بشػػػػكؿ مباشػػػػر اك غيػػػػر مباشػػػػر عمػػػػى مسػػػػتكل 
عكامػػػػػػػؿ ، كىػػػػػػػذا التػػػػػػػأثير يختمػػػػػػػؼ مػػػػػػػع اخػػػػػػػتالؼ الرخؿ كبالتػػػػػػػالي تػػػػػػػؤثر فػػػػػػػي مسػػػػػػػتكل الفقػػػػػػػالػػػػػػػد

د مػػػػف اإلشػػػػارة الػػػػى ميػػػػؿ  الدراسػػػػات التػػػػي مكلتيػػػػا ككػػػػاالت تابعػػػػة ىنػػػػا البػػػػالمػػػػؤثرة فػػػػي الفقػػػػر، 
اف سػػػػػػكؽ العمػػػػػػؿ كالتعمػػػػػػيـ كالبطالػػػػػػة ك مسػػػػػػتكل السػػػػػػكف ..الػػػػػػخ،  الػػػػػػىلمنظمػػػػػػة االمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة 

 اذاركايضػػػػا مػػػػا صػػػػدر مػػػػف األمػػػػـ المتحػػػػدة فػػػػي  ، (ٗ)سػػػػببا رئيسػػػػيا لمفقػػػػر فػػػػي المنطقػػػػة العربيػػػػة
كالتػػػػػػػي تتضػػػػػػػمف   ،فػػػػػػػي منشػػػػػػػكر تعػػػػػػػرض لألشػػػػػػػكاؿ كالصػػػػػػػكر التػػػػػػػي يتخػػػػػػػذىا الفقػػػػػػػر  ٜٜٜٔ

                                                           
االبراهٌمً، عبد الحمٌد، العدالة االجتملعٌة والتنمٌة فً االقتصلد اإلسبلمً، مراز دراسلت الوحدة  - (6)

 . 96، ص 6335، بٌروت ، 1العربٌة، ط
 . 64،  6116، أبو ظبً ، 2001صندوق النقد العربً، التقرٌر االقتصلدي الموحد لعلم  - (6)
االساوا، اللجنة االقتصلدٌة واالجتملعٌة لؽربً اسٌل، اثلر الفقر والبطللة على التنمٌة المستدامة فً منطقة  - (9)

 . 3، ص 6116االساوا، مؤتمر القمة العللمٌة للتنمٌة المستدامة، جوهلنسبرغ، األمم المتحدة ، 
العٌش المستدام فً الدول العربٌة، دمكشق، تقرٌر اجتملعلت الفقراء، القضلء على ظلهرة الفقر وتوفٌر سبل  - (5)

 . 49، ص6331سورٌل ، 
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كالػػػػػذم مػػػػػف  ،انحسػػػػػار الػػػػػدخؿ كالمػػػػػكارد المنتجػػػػػة الالزمػػػػػة لضػػػػػماف المسػػػػػتكل المعيشػػػػػي الالئػػػػػؽ 
صػػػػػػػكره الجػػػػػػػكع كسػػػػػػػكء التغذيػػػػػػػة،  كمحدكديػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ كسػػػػػػػكء الصػػػػػػػحة كغيػػػػػػػره مػػػػػػػف الخػػػػػػػدمات 

ألطفػػػػػاؿ كالسػػػػػكف غيػػػػػر المناسػػػػػب اك انعدامػػػػػو األساسػػػػػية إضػػػػػافة النتشػػػػػار األمػػػػػراض ككفيػػػػػات ا
كػػػػػػذلؾ انعػػػػػػداـ المشػػػػػػاركة اك ضػػػػػػعفيا فػػػػػػي صػػػػػػنع القػػػػػػرارات فػػػػػػي الحيػػػػػػاة  ،كعػػػػػػدـ كجػػػػػػكد األمػػػػػػف
 .  (ٔ)االجتماعية كالمدنية

يعػػػػػػػد النمػػػػػػػك السػػػػػػػكاني مػػػػػػػف محػػػػػػػددات الفقػػػػػػػر  :عالقـــــــة المحـــــــددات الديمغرافيـــــــة بـــــــالفقر-1
المضػػػػػػطردة فػػػػػػي الفقػػػػػػر  األساسػػػػػػية إضػػػػػػافة الػػػػػػى عكامػػػػػػؿ سػػػػػػكانية أخػػػػػػرل، كتحػػػػػػدث الزيػػػػػػادة

مػػػػػػػف القػػػػػػػكل المضػػػػػػػادة لمنمػػػػػػػك  نتيجػػػػػػػة لزيػػػػػػػادة السػػػػػػػكاف الفقػػػػػػػراء، فالزيػػػػػػػادة الديمغرافيػػػػػػػة تعػػػػػػػد
 . (ٕ)االقتصادم في المجتمعات بصكرة عامة

 ،فػػػػػي مثػػػػػؿ ىكػػػػػذا ظػػػػػركؼ ينػػػػػتج التػػػػػزامف الحاصػػػػػؿ لحػػػػػالتي ) الفقػػػػػر كالنمػػػػػك السػػػػػكاني (      
كعنػػػػػػد كضػػػػػػع الخطػػػػػػط التنمكيػػػػػػة ألجػػػػػػؿ اإلصػػػػػػالح االقتصػػػػػػادم كالتكسػػػػػػع كعنػػػػػػد اسػػػػػػتمرار تمػػػػػػؾ 

فتتعرقػػػػػؿ مشػػػػػاريع التكسػػػػػع مػػػػػع االسػػػػػتمرار فػػػػػي زيػػػػػادة عكامػػػػػؿ الفقػػػػػر  ، الظػػػػػركؼ عمػػػػػى حاليػػػػػا
فالحالػػػػػة تشػػػػػير  ،كغيػػػػػر متػػػػػكازف تجػػػػػاه النمػػػػػك السػػػػػكاني بسػػػػػبب بقػػػػػاء النمػػػػػك االقتصػػػػػادم بطيئػػػػػا

ي عمػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػاريع النمػػػػػػػػػك االقتصػػػػػػػػادية المكضػػػػػػػػػكعة الػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػكؽ معػػػػػػػػدالت النمػػػػػػػػػك الػػػػػػػػديمغراف
كسياسػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػاؿ تحسػػػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػػػتكل المعيشػػػػػػػػػػي كالبػػػػػػػػػػرامج السػػػػػػػػػػاعية ) االقتصػػػػػػػػػػادية 

ممػػػػا يػػػػؤدم فػػػػي النيايػػػػة الػػػػى تعميػػػػؽ كتكسػػػػيع الفقػػػػر كالبطالػػػػة  ،كاالجتماعيػػػػة ( لتخفيػػػػؼ الفقػػػػر 
 . (ٖ)معا

احػػػػػد أسػػػػػباب النمػػػػػك الػػػػػديمغرافي كالػػػػػذم  ،نػػػػػزكح الريفػػػػػي نحػػػػػك المنػػػػػاطؽ الحضػػػػػريةكػػػػػاف ال     
زاد مػػػػػػػف تفػػػػػػػػاقـ الكضػػػػػػػع االقتصػػػػػػػػادم كزيػػػػػػػادة الضػػػػػػػػغط عمػػػػػػػى المػػػػػػػػكارد المخصصػػػػػػػة لمصػػػػػػػػحة 

فػػػػػاظير ىػػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػػف  ،كالتعمػػػػػيـ كالسػػػػػكف كالتػػػػػػي كانػػػػػت مػػػػػػف أسػػػػػباب النػػػػػػزكح فػػػػػي األصػػػػػػؿ 
النمػػػػػك شػػػػػكال فػػػػػي ىػػػػػـر السػػػػػكاف ذك قاعػػػػػدة كبيػػػػػرة كارتفػػػػػاع نسػػػػػبة االعالػػػػػة بسػػػػػبب ارتفػػػػػاع نسػػػػػبة 

الػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػة  كمػػػػػػف المفيػػػػػػد ذكػػػػػػره اف اعمػػػػػػى ،مػػػػػػف العمػػػػػػر  ٘ٙكفػػػػػػكؽ الػػػػػػػ  ٘ٔئتػػػػػػيف دكف الف
ممػػػػا يعطػػػػي صػػػػفة الػػػػدعـ لعػػػػاممي الخصػػػػكبة المرتفعػػػػة كالػػػػدخؿ احػػػػدىما  ،خصػػػػكبة اقميػػػػا دخػػػػال

                                                           
بوكشلمة مصطفى ومحفوظ مراد، ظلهرة الفقر فً العللم العربً واالسبلمً أسبلبهل واثلرهل، جلمعة البلٌدة،  - (6)

 .6ص 
 .  55،ص 6356عمر محً الدٌن، التخلؾ والتنمٌة، دار النهضة، القلهرة ،  - (6)
سبتمبر(، األمم المتحدة ،  5 –أؼسطس  61ؤتمر القمة العللمً للتنمٌة المستدامة، جوهلنسبرغ )االساوا، م - (9)

 . 5، ص 6116
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ككػػػػذلؾ فػػػػأف المسػػػػتكيات المنخفضػػػػة فػػػػي دخػػػػكؿ الفقػػػػراء مػػػػف السػػػػكاف تزيػػػػد مػػػػف  ،باتجػػػػاه االخػػػػر
 .(ٔ)حصكؿ عمى الدخؿالخصكبة ضمانا لممستقبؿ كمصدر لم

يعػػػػػػد الحجػػػػػػـ السػػػػػػكاني مػػػػػػف المتغيػػػػػػرات اليامػػػػػػة كالمػػػػػػؤثرة فػػػػػػي مسػػػػػػتكل الفقػػػػػػر الرتباطػػػػػػو       
بمتغيػػػػػػرات أخػػػػػػرل كمسػػػػػػتكل السػػػػػػكف كغيرىػػػػػػا، فتػػػػػػارة يكػػػػػػكف الحجػػػػػػـ السػػػػػػكاني المػػػػػػنعكس عمػػػػػػى 

تػػػػارة أخػػػػرل يسػػػػبب انخفػػػػاض مسػػػػتكاه، فالعالقػػػػة ك  ،حجػػػػـ االسػػػػرة سػػػػببا فػػػػي ارتفػػػػاع حجػػػػـ الفقػػػػر
حجػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػرة كالفقػػػػػػػػر ىػػػػػػػػك مػػػػػػػػا اشػػػػػػػػارت اليػػػػػػػػو اغمػػػػػػػػب الدراسػػػػػػػػات المسػػػػػػػػحية  الطرديػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف

 .(ٕ)االجتماعية المتعددة في اغمب الدكؿ النامية مف بمداف العالـ الثالث 
كاثرىػػػػػا عمػػػػػى االقتصػػػػػاد اف المعادلػػػػػة بػػػػػيف المتغيػػػػػرات الديمغرافيػػػػػة  كغرافيكفاعتبػػػػػر الػػػػػديم      

كحػػػػػاكؿ الػػػػػبعض مػػػػػنيـ البرىنػػػػػة عمييػػػػػا باحتسػػػػػاب جممػػػػػة مػػػػػف التغيػػػػػرات التػػػػػي   ،معادلػػػػػة صػػػػػعبة
مػػػػف ىػػػػذه المتغيػػػػرات ثػػػػر الػػػػديمغرافي عمػػػػى االقتصػػػػادم، ك كػػػػانكا يعتبركنيػػػػا ىامػػػػة فػػػػي قيػػػػاس األ

اإلنتػػػػػاج القػػػػػدرة عمػػػػػى االدخػػػػػار مػػػػػف نسػػػػػبة االقتصػػػػػادية يػػػػػذكركف نسػػػػػبة السػػػػػكاف ك أك المؤشػػػػػرات 
فالحظػػػػػػػكا  ،قتصػػػػػػػادم كحاصػػػػػػػؿ نمػػػػػػػك الػػػػػػػدخؿ السػػػػػػػنكمكاالسػػػػػػػتثمار الػػػػػػػديمغرافي كاالسػػػػػػػتثمار اال
فػػػػػػتف قػػػػػػدرتيا عمػػػػػػى االدخػػػػػػار مػػػػػػف  ،سػػػػػػنكيا (%ٖ.ٕ)أف البمػػػػػػداف التػػػػػػي ينمػػػػػػك سػػػػػػكانيا بمعػػػػػػدؿ 

ي ينمػػػػك سػػػػكانيا بمعػػػػدؿ فػػػػي حػػػػيف أف البمػػػػداف التػػػػ ،(%ٛ.ٕٔ)نسػػػػبة إنتاجيػػػػا ىػػػػي فػػػػي حػػػػدكد 
 فػػػػػػػػاف قػػػػػػػػدرتيا عمػػػػػػػػى االدخػػػػػػػػار مػػػػػػػػف نسػػػػػػػػبة إنتاجيػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك مػػػػػػػػا يعػػػػػػػػادؿ (%ٔسػػػػػػػػنكم حػػػػػػػػكالي )

كمػػػػػػػػػا أف صػػػػػػػػػافي االسػػػػػػػػػػتثمارات فػػػػػػػػػي البمػػػػػػػػػداف التػػػػػػػػػػي ينمػػػػػػػػػكا سػػػػػػػػػكانيا بمعػػػػػػػػػػدؿ  ، (%ٖ.ٖٔ)
فػػػػػي حػػػػػيف أف ىػػػػػذه النسػػػػػبة  (، % ٛ.ٜ)بمػػػػػداف العػػػػػالـ الثالػػػػػث ىػػػػػك فػػػػػي مسػػػػػتكل فػػػػػي  (%ٖ,ٕ)

كىػػػػذا نتيجػػػػة لكػػػػكف أف البمػػػػداف المتقدمػػػػة ليسػػػػت ليػػػػا  ،(%ٖ.ٜٔ)فػػػػي البمػػػػداف الصػػػػناعية تبمػػػػغ 
أن  قمػػػػػؿ مػػػػػف نسػػػػػبة اسػػػػػتثماراتيا المنتجػػػػػة، فػػػػػي حػػػػػيفتمارات ديمغرافيػػػػػة ترىػػػػػؽ مكازنتيػػػػػا ك اسػػػػػتث

فلررررو أن هررررذه  ،(%1.3)اسررررتثملرات بلرررردان العررررللم الثللررررث الدٌمؽرافٌررررة تصررررل إلررررى حرررروالً 

حولرررت إلرررى اسرررتثملرات منتجرررة للرفرررع تاالسرررتثملرات ؼٌرررر المنتجرررة فرررً بلررردان العرررللم الثللرررث 

هرررذا لٌرررل، و( حل% 3.3)عوضرررل عرررن  (%61.5)مرررن قٌمرررة هرررذه االسرررتثملرات إلرررى حررردود 

ٌبرررررز أهمٌررررة التحررررول الرررردٌمؽرافً فررررً تحسررررن األداء االقتصررررلدي ااررررل ألي دولررررة مررررن 

 .(9)الدول

                                                           

مفٌد دنون ٌونس، عبد الوهلب سعدون، محددات النمو السالنً فً الدول النلمٌة، مجلة تنمٌة الرافدٌن،  - (6)
 .  13، ص 6116، جلمعة الموصل ، 68، العدد 6/24مجلد 

، أطروحة داتوراه ، الٌة  6165حمد جلسم محمد ، الفقر وعبلقته بخصلئص السالن فً العراق لعلم م - (6)
 .  661، ص 6165التربٌة للعلوم اإلنسلنٌة ابن ركشد ، جلمعة بؽداد ، 

عملد المٌؽري، خصوصٌلت التحول الدٌمؽرافً وبروز المكشالة السالنٌة فً العللم الثللث، مجلة انسلنٌلت،  - (9)
 . 53، ص6333، المؽرب ،3العدد 
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   :جدلية العالقة-2
يػػػػػػرل بعػػػػػػض المفكػػػػػػريف اف االكتظػػػػػػاظ السػػػػػػكاني الحاصػػػػػػؿ نتيجػػػػػػة لمنمػػػػػػك كسػػػػػػكء التكزيػػػػػػع       

السػػػػكاني ىػػػػك السػػػػبب الػػػػرئيس الػػػػذم يقػػػػؼ خمػػػػؼ ظػػػػاىرة الفقػػػػر فػػػػي أكثػػػػر بقػػػػاع العػػػػالـ كخاصػػػػة 
البمػػػػػداف الناميػػػػػة، كاف مػػػػػف الشػػػػػركط األساسػػػػػية فػػػػػي تحقيػػػػػؽ التنميػػػػػة االقتصػػػػػادية ىػػػػػك الضػػػػػماف 

كاني مسػػػػػػبقا كبمػػػػػػا يكػػػػػػكف متالئمػػػػػػا مػػػػػػع مػػػػػػا متػػػػػػاح مػػػػػػف فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ إلبطػػػػػػاء فػػػػػػي النمػػػػػػك السػػػػػػ
متطمبػػػػػػات اساسػػػػػػػية كمػػػػػػػكارد، بينمػػػػػػا يػػػػػػػرل اخػػػػػػػركف اف التكزيػػػػػػػع غيػػػػػػر المتكػػػػػػػافئ لمثػػػػػػػركات ىػػػػػػػك 
السػػػػػػبب الحقيقػػػػػػي كراء تمػػػػػػؾ الظػػػػػػاىرة، كبالتػػػػػػالي فػػػػػػاف االكتظػػػػػػاظ السػػػػػػكاني ىػػػػػػك مػػػػػػف عالمػػػػػػات 

 . (ٔ)التخمؼ كالفقر ال مسببا لو
تحقػػػػػػؽ العدالػػػػػػة االقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة تنشػػػػػػا أصػػػػػػال يػػػػػػؤمف الماركسػػػػػػيكف بػػػػػػاف عػػػػػػدـ        

مػػػػػػػف عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد جيػػػػػػػكد تنمكيػػػػػػػة فػػػػػػػي االسػػػػػػػاس، كاالعتقػػػػػػػاد الخػػػػػػػاطئ بػػػػػػػاف السػػػػػػػكاف يشػػػػػػػكمكف 
مشػػػػػكمة، أم عالقػػػػػة سػػػػػببية بػػػػػيف السػػػػػكاف كالتنميػػػػػة االقتصػػػػػادية تكلػػػػػد الفقػػػػػر كالجػػػػػكع كاالمػػػػػراض 

لطبيعػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػػػػة االخػػػػػػػػػرل المصػػػػػػػػػاحبة لمتنميػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػادية التػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػي نتيجػػػػػػػػػة 
 المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية القائمة كليس بسبب نمك السكاف.

كىػػػػػػك القائػػػػػػؿ بػػػػػػاف الػػػػػػدكؿ المتخمفػػػػػػة لػػػػػػف تخػػػػػػرج مػػػػػػف دائػػػػػػرة  ،ادعػػػػػػاء الرأسػػػػػػماليكف مختمػػػػػػؼ      
ككجيػػػة نظػػػر اخػػػرل لمقػػػكمييف الػػػذيف  يػػػركف  ،الفقػػػر مػػػا لػػػـ يػػػتـ الػػػتحكـ بمعػػػدالت نمػػػك السكػػػػاف 

كفػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد نجػػػػد اف القػػػػكمييف يسػػػػعكف نحػػػػك  ،ع التنميػػػػة اف النمػػػػك السػػػػكاني سػػػػكؼ يشػػػػج
فمػػػػػف   ،تحريػػػػػر بالدىػػػػػـ مػػػػػف االسػػػػػتغالؿ كالسػػػػػيطرة االقتصػػػػػادية مػػػػػف خػػػػػالؿ تكػػػػػكيف دكلػػػػػة قكيػػػػػة

االفكػػػػػار االساسػػػػػية لاليدلكجيػػػػػة القكميػػػػػة ىػػػػػي اف المزيػػػػػد مػػػػػف السػػػػػكاف سػػػػػكؼ يػػػػػؤدم الػػػػػى المزيػػػػػد 
النظػػػػر المعركفػػػػة ) المالثكسػػػػينية ( إضػػػػافة الػػػػى كجيػػػػة  ،مػػػػف االنتػػػػاج كمػػػػف ثػػػػـ مزيػػػػد مػػػػف القػػػػكة 

التػػػػػي يػػػػػدعكا معتنقييػػػػػا الػػػػػى مكانػػػػػع النمػػػػػك السػػػػػكاني لتعػػػػػارض الظػػػػػاىرة األخيػػػػػرة مػػػػػع المكاسػػػػػب 
 االقتصادية الناتجة عف خطط التنمية . 

فمػػػػػثال ذكػػػػػر  ،ليػػػػػةكػػػػػاف لمفكػػػػػر اإلسػػػػػالمي رأم مختمػػػػػؼ فػػػػػي ذاتػػػػػو تجػػػػػاه ىػػػػػذه العالقػػػػػة الجد     
( مػػػا نصػػػػو " قػػػػاؿ )اخػػػػالؽ االمػػػػاـ عمػػػي عميػػػػو السػػػػالـ والسػػػيد محمػػػػد صػػػادؽ الخرسػػػػاف فػػػػي كتابػػػ

اليسػػػػػاريف : قػػػػػد يشػػػػػكك الػػػػػبعض الفقػػػػػر، كيضػػػػػيؽ بػػػػػذلؾ  قمػػػػػة العيػػػػػاؿ ، احػػػػػد  )عميػػػػػو السػػػػػالـ( :

                                                           

حنلن عبد الخضر هلكشم، المكشالة السالنٌة ومتطلبلت التنمٌة االقتصلدٌة فً البلدان النلمٌة، مجلة الؽري  - (6)
 . 31، ص6166،  63ة، جلمعة الاوفة: الٌة اإلدارة واالقتصلد، العددللعلوم االقتصلدٌة واإلدارٌ
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، مػػػػػع أف عالقػػػػػة كاضػػػػػحة بػػػػػيف مػػػػػا يحتاجػػػػػو اإلنسػػػػػاف كيضػػػػػجر منػػػػػو، طالبػػػػػا الزيػػػػػادة كالتكسػػػػػعة
لممػػػػاؿ قمػػػػيال، فيكفيػػػػو قميػػػػؿ اؿ كمػػػػا ينفقػػػػو، فػػػػتذا قػػػػؿ عػػػػدد أفػػػػراد اسػػػػرتو ككػػػػاف اسػػػػتيالكو مػػػػف المػػػػ
فيمػػػػا ذكػػػػر اخػػػػركف كاسػػػػتنادا  ، (ٔ)، مقارنػػػػة بغيػػػػره ممػػػػف يحتػػػػاج الكثيػػػػر لكثػػػػرة عػػػػدد اسػػػػرتو" المػػػػاؿ

ػػػػَر َكَمػػػػف  ػػػػف َيْمِمػػػػُؾ يلسَّػػػػْمَع َكيأْلَْبصَ  الػػػػى اآليػػػػة الكريمػػػػة )ُقػػػػْؿ َمػػػػف َيػػػػْرُزُقُكـ ِمػػػػَف يلسَّػػػػَماسِء َكيأْلَْرِض َأمَّ
 ۚ   لمَّػػػػػوُ ي َفَسػػػػػَيُقكُلكفَ  ۚ  ُيْخػػػػػِرُج يْلَحػػػػػىَّ ِمػػػػػَف يْلَمِيػػػػػِت َكُيْخػػػػػِرُج يْلَمِيػػػػػَت ِمػػػػػَف يْلَحػػػػػِى َكَمػػػػػف ُيػػػػػَدِبُر يأْلَْمػػػػػَر 

 ،در عمػػػػػػى اف يػػػػػػرزؽ مػػػػػػف يخمػػػػػػؽ مػػػػػػف عبػػػػػػادهاف اهلل سػػػػػػبحانو ىػػػػػػك القػػػػػػا ،(ٕ)( َتتَّقُػػػػػػكفَ  َأفَػػػػػػاَل  َفُقػػػػػػؿْ 
رغػػػػـ اف الكاضػػػػح مػػػػف اآليػػػػات القرأنيػػػػة فػػػػي  ،بصػػػػدد تػػػػرجيح احػػػػدل الكفتػػػػيف يسىنػػػػا لػػػػ الباحػػػػثك 

اهلل لتحقيػػػػػػػؽ الكعػػػػػػػد اإلليػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػدد تضػػػػػػػع الشػػػػػػػركط العباديػػػػػػػة كاألخالقيػػػػػػػة عمػػػػػػػى عبػػػػػػػاد 
فمػػػػػك تخمػػػػػؼ العبػػػػػد عػػػػػف ىػػػػػذه الشػػػػػركط سػػػػػقط االسػػػػػتحقاؽ بكفػػػػػاء الكعػػػػػد كتبقػػػػػى الرحمػػػػػة  ،بػػػػػالرزؽ

بصػػػػػدد عػػػػػرض الكقػػػػػائع العمميػػػػػة  كلكػػػػػف ،حانو كتعػػػػػالى فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع عبػػػػػادهالربانيػػػػػة هلل سػػػػػب
ت فيرسػػػػػػػالتػػػػػػػي اك  ،كالتجػػػػػػػارب الدكليػػػػػػػة  فػػػػػػػي جدليػػػػػػػة النمػػػػػػػك السػػػػػػػكاني كالفقػػػػػػػر كالعالقػػػػػػػة بينيمػػػػػػػا

اف  ،بشػػػػػػكؿ مرحمػػػػػػي كعمػػػػػػى المسػػػػػػتكل القصػػػػػػير كػػػػػػاف التجػػػػػػارب كجػػػػػػكد تمػػػػػػؾ العالقػػػػػػة حتػػػػػػى كاف
معظػػػػػػػـ االدبيػػػػػػػات المناصػػػػػػػرة لػػػػػػػ راء الػػػػػػػكارد ذكرىػػػػػػػا أعػػػػػػػاله تعػػػػػػػاني مػػػػػػػف قصػػػػػػػكر فػػػػػػػي الجانػػػػػػػب 
النظػػػػػػرم حيػػػػػػث اف معظميػػػػػػا قػػػػػػد اغفػػػػػػؿ االىميػػػػػػة القصػػػػػػكل لديناميكيػػػػػػة السػػػػػػكاف كالتػػػػػػي اىميػػػػػػا 

قتصػػػػػادم ، الييكػػػػػؿ العمػػػػػرم كتطػػػػػكره كعالقػػػػػة ذلػػػػػؾ بمعػػػػػدالت االدخػػػػػار كاالسػػػػػتثمار كبػػػػػالنمك اال
فينػػػػػاؾ لكػػػػػؿ فئػػػػػة عمريػػػػػة سػػػػػمكؾ كمتطمبػػػػػات مختمفػػػػػة كيترتػػػػػب عمييػػػػػا نتػػػػػائج اقتصػػػػػادية مختمفػػػػػة 

االسػػػػػتثمارات فػػػػػػي أيضػػػػػان ، فحاجػػػػػات السػػػػػكاف االطفػػػػػاؿ كاليػػػػػافعيف تتطمػػػػػب تكثيػػػػػؼ المزيػػػػػد مػػػػػف 
امػػػػػا الشػػػػػباب فػػػػػي المراحػػػػػؿ االكلػػػػػى مػػػػػف بػػػػػيف العمػػػػػؿ فمػػػػػنيـ مكػػػػػكف اساسػػػػػي ، الصػػػػػحة كالتعمػػػػػيـ

االدخػػػػػار، كمػػػػػع التقػػػػػدـ فػػػػػي السػػػػػف ترتفػػػػػع الحاجػػػػػة الػػػػػى تكثيػػػػػؼ الرعايػػػػػة لعػػػػػرض العمػػػػػؿ كزيػػػػػادة 
 .( ٖ)الصحية مع ضماف دخؿ تقاعدم لممسنيف

اف مػػػػػػػف اكثػػػػػػػػر المشػػػػػػػاكؿ التػػػػػػػػي تعػػػػػػػاني منيػػػػػػػػا دكؿ العػػػػػػػالـ ىػػػػػػػػي ظػػػػػػػاىرة الفقػػػػػػػػر كالتػػػػػػػػي        
كىػػػػػػي ظػػػػػػاىرة بػػػػػػدرجات  ،مسػػػػػػتكل الدكلػػػػػػة فػػػػػػي النمػػػػػػك االقتصػػػػػػادمباإلمكػػػػػػاف اعتبارىػػػػػػا مؤشػػػػػػر ل

األمػػػػػر الػػػػػذم دعػػػػػا جميػػػػػع الحككمػػػػػات فػػػػػي  ،أشػػػػػكاؿ مختمفػػػػػة عمػػػػػى الصػػػػػعيد العػػػػػالميمتفاكتػػػػػة كب
                                                           

، 6الخرسرررلن، محمرررد صرررلدق محمرررد رضرررل، اخررربلق االمرررلم علرررً )علٌررره السررربلم(، الجرررزء الثرررلنً، ط - (6)
 . 651، ص6111بٌروت ، 

 .  96القران الارٌم ، سورة ٌونس ، اآلٌة  - (6)

العمرم لمسكاف ،  المنتدل ،بتكؿ شككرم ، الترابط بيف السكاف كالتنمية كالفقر عمى صعيد االقتصاد الكمي  (ٖ)
 .   ٖ-ٔ، ص ٕٗٓٓمنظمة االسككا ، بيركت ، 
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 امفطل ال ول 

فقػػػػػػر تمػػػػػػؾ الػػػػػػدكؿ اف تبػػػػػػرمج خططيػػػػػػا التنمكيػػػػػػة كفػػػػػػؽ سياسػػػػػػات خاصػػػػػػة تيػػػػػػدؼ التقميػػػػػػؿ مػػػػػػف ال
ايػػػػػػد السػػػػػػكاني لممجتمعػػػػػػات فػػػػػػي يحػػػػػػدث ىػػػػػػذا فػػػػػػي ظػػػػػػؿ التز  ،كرفػػػػػػع المسػػػػػػتكل المعاشػػػػػػي لمسػػػػػػكاف

فأغمػػػػب دكؿ العػػػػالـ كبشػػػػكؿ متبػػػػايف بينيػػػػا كحتػػػػى فػػػػي داخػػػػؿ الدكلػػػػة الكاحػػػػدة تشػػػػيد نمػػػػكا  ،العػػػػالـ
سػػػػكانيا يػػػػؤدم فػػػػي الغالػػػػب عمػػػػى زيػػػػادة الطمػػػػب عمػػػػى المػػػػكارد كالزيػػػػادة فػػػػي اسػػػػتيالؾ الخػػػػدمات 

فتمجػػػػػأ الػػػػػى  ،كالسػػػػػمع الضػػػػػركرية لمحيػػػػػاة ممػػػػػا يػػػػػؤدم الػػػػػى زيػػػػػادة نفقػػػػػات تمػػػػػؾ الكحػػػػػدات كالػػػػػدكؿ 
محاربػػػػػػة الزيػػػػػػادة السػػػػػػكانية بػػػػػػالتزامف مػػػػػػع خططيػػػػػػا التنمكيػػػػػػة كضػػػػػػع بػػػػػػرامج كسياسػػػػػػات  تيػػػػػػدؼ 

اليادفػػػػػة الػػػػػى تحسػػػػػيف الكضػػػػػع االقتصػػػػػادم كرفػػػػػع المسػػػػػتكل المعاشػػػػػي كمكافحػػػػػة الفقػػػػػر كانتشػػػػػاره 
كاف أم نمػػػػػك فػػػػػػي حجػػػػػـ السػػػػػكاف سػػػػػػيككف  ،ألنيػػػػػا تعتبػػػػػر اف الفقػػػػػر مػػػػػػرادؼ لمنمػػػػػك السػػػػػكاني  ،

كالخػػػػػدمات المثقمػػػػػة لحجػػػػػـ االنفػػػػػاؽ مسػػػػػببا الفتقػػػػػار النػػػػػاس كارتفػػػػػاع طمػػػػػبيـ لمحاجػػػػػات األساسػػػػػية 
فالزيػػػػػػػادة  ،الحكػػػػػػػكمي الػػػػػػػذم تػػػػػػػؤثر فيػػػػػػػو عكامػػػػػػػؿ اقتصػػػػػػػادية كسياسػػػػػػػية عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل العػػػػػػػالـ 

المضػػػػطردة فػػػػي معػػػػدؿ نمػػػػك السػػػػكاف تػػػػؤدم الػػػػى حػػػػدكث إخفاقػػػػات فػػػػي بػػػػرامج تحسػػػػيف مسػػػػتكل 
كثػػػػػػـ تسػػػػػػاىـ تمػػػػػػؾ اإلخفاقػػػػػػات فػػػػػػي تكسػػػػػػيع الفقػػػػػػر  ،المعيشػػػػػػة كمجػػػػػػاالت التخفيػػػػػػؼ مػػػػػػف الفقػػػػػػر 

 .  (ٔ)شكمتو كالتقميؿ مف فرص العمؿ كعرقمة خطط التنميةكتعميؽ م
كفػػػػي ذات  ،احػػػػد االبعػػػػاد الرئيسػػػػية الػػػػثالث لمفقػػػػر يعػػػػدنػػػػكرد مثػػػػاال ىنػػػػا عػػػػف التعمػػػػيـ الػػػػذم       

فقػػػػػد خمصػػػػػت الدراسػػػػػة األكلػػػػػى فػػػػػي األمػػػػػـ المتحػػػػػدة  ،غيػػػػػر مسػػػػػتقؿ لمتػػػػػابع الفقػػػػػرالكقػػػػػت ىػػػػػك مت
 –ارة الشػػػػػػؤكف االقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة المتعمقػػػػػػة بيػػػػػػذا الشػػػػػػأف فػػػػػػي تقريرىػػػػػػا الصػػػػػػادر عػػػػػػف إد

التعمػػػػػػيـ لػػػػػػو  اف ، ٖٕٓٓكتحػػػػػػت عنػػػػػػكاف )السػػػػػػكاف كالتعمػػػػػػيـ كالتنميػػػػػػة( عػػػػػػاـ  –شػػػػػػعبة السػػػػػػكاف 
ىػػػػػاـ فػػػػػي تحسػػػػػيف الحالػػػػػة االقتصػػػػػادية كاالجتمػػػػػػاعية العػػػػػػامة ممػػػػػػا يؤثػػػػػػر بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر فػػػػػي  دكر

كمػػػػػف ثػػػػػـ  ،كبػػػػػة بػػػػػػػيف الػػػػػػكالداتتعيػػػػػيف العػػػػػػػدد المرغػػػػػػػكب مػػػػػػػف األطفػػػػػػػاؿ كفػػػػػػػترات التبػػػػػػػاعد المطم
كىػػػػػػك العػػػػب حظػػػػػػي بػػػػػػاالعتراؼ كالتأكيػػػػد عميػػػػو  ،التكصػػػػػػػؿ إلػػػػى تحقيػػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ نيايػػػػة  المطػػػػػػاؼ

فػػػػػي مػػػػػؤتمرات األمػػػػػـ المتحػػػػػدة لمسػػػػػكاف، كمػػػػػف أبرزىػػػػػا المػػػػػؤتمر الػػػػػدكلي لمسػػػػػػكاف كالتنميػػػػػػة فػػػػػي 
فالمؤشػػػػػػػػر الكاضػػػػػػػػح ىػػػػػػػػك انخفػػػػػػػػاض الخصػػػػػػػػكبة مػػػػػػػػع ارتفػػػػػػػػاع مسػػػػػػػػتكل  ، ٜٜٗٔالقػػػػػػػػاىرة عػػػػػػػػاـ 

حيػػػػػث تظيػػػػػر اعظػػػػػـ الفػػػػػركؽ فػػػػػي منطقػػػػػة البحػػػػػر الكػػػػػاريبي كامريكػػػػػا الالتينيػػػػػة كغػػػػػرب  ،التعمػػػػػيـ 
كاف حصػػػػكؿ المػػػػرأة عمػػػػى تعمػػػػيـ ثػػػػانكم اك تعمػػػػيـ عػػػػاؿ يخفػػػػض معػػػػدؿ الػػػػكالدات  ،اسػػػػيا كافريقيػػػػا 

                                                           

االسككا، المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي اسيا، "اثار الفقر كالبطالة عمى التنمية المستدامة في  - (ٔ)
سبتمبر، األمـ المتحدة  ٗ –أغسطس  ٕٙمؤتمر القمة العالمية لمتنمية المستدامة، جكىانسبرغ  منطقة االسككا"

 . ٗ، صٕٕٓٓ
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فػػػػػػػػػتف الفػػػػػػػػػكارؽ اإلقميميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػالطبع  ،لػػػػػػػػدييا الػػػػػػػػى ثػػػػػػػػالث أطفػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػف غيػػػػػػػػر المتعممػػػػػػػػة 
تطمػػػػػس تفاكتػػػػػات كاسػػػػػعة فيمػػػػػا بينيػػػػػا، فالبمػػػػػداف التػػػػػي  ،الخصكبػػػػػػة بػػػػػيف البمػػػػػداف بسػػػػػػبب التعميػػػػػػـ 

تضػػػػيؽ فييػػػػا فجػػػػكات الخصػػػػػكبة إلػػػػى أقصػػػػػى حػػػػػد بػػػػيف فئتػػػػي السػػػػػفح كالقمػػػػػػة فػػػػي ىػػػػػـر التعميػػػػػػـ 
  (ٔ).ىػي عمكمػا بمػداف ذات مسػتكيات خصكبػة منخفضة بالفعؿ

بػػػػػؿ تفػػػػػكؽ التػػػػػي ال تتسػػػػػاكل فػػػػػي غالػػػػػب األحيػػػػػاف يػػػػػادة السػػػػػكانية السػػػػػريعة كالكبيػػػػػرة لز ا تعػػػػػد     
عكسػػػػي مػػػػف اىػػػػـ محػػػػددات الفقػػػػر كمػػػػف القػػػػكل الدافعػػػػة باالتجػػػػاه ال ،الزيػػػػادة فػػػػي الػػػػدخؿ الػػػػكطني

ادة فػػػػػػي زيػػػػػػم يسػػػػػػبب تزامنػػػػػػا لكمتػػػػػػا الظػػػػػػاىرتيف )االمػػػػػػر الػػػػػػذ ،لمنمػػػػػػك االقتصػػػػػػادم فػػػػػػي المجتمػػػػػػع
فيبقػػػػػػى كيسػػػػػػتمر النمػػػػػػك السػػػػػػكاني متزايػػػػػػدا مػػػػػػع تبػػػػػػاطؤ النمػػػػػػك  ،السػػػػػػكاف مػػػػػػع زيػػػػػػادة فػػػػػػي الفقػػػػػػر(

كبالتػػػػػالي ترتفػػػػػع معػػػػػدالت النمػػػػػك السػػػػػكاني  ،ممػػػػػا يػػػػػؤدم الػػػػػى زيػػػػػادة عكامػػػػػؿ الفقػػػػػر االقتصػػػػػادم
التػػػػػػي تعيػػػػػػؽ سياسػػػػػػات كبػػػػػػرامج تحسػػػػػػيف مسػػػػػػتكل المعيشػػػػػػة االسػػػػػػرية كالتػػػػػػي تفشػػػػػػؿ بالمحصػػػػػػمة 

 .  (ٕ)فجكة الفقر  النياية اك تنتيي بنتائج خجكلة كغير مقنعة بؿ كربما تتكسع
لعػػػػػػؿ ابػػػػػػرز مػػػػػػا يكضػػػػػػح العالقػػػػػػة بػػػػػػيف النمػػػػػػك كالكضػػػػػػع االقتصػػػػػػادم لمسػػػػػػكاف ىػػػػػػك حالػػػػػػة       

 : (ٖ)اليبة الديمغرافية، كىي عمى نكعاف
ــــة البســــيطة  - أ : كىػػػػي الفػػػػرؽ بػػػػيف معػػػػدؿ نمػػػػك السػػػػكاف المعػػػػاليف كمعػػػػدؿ اليبــــة الديمويرافي

نمػػػػػك السػػػػػكاف فػػػػػي سػػػػػف العمػػػػػؿ، فكممػػػػػا تبػػػػػايف الفػػػػػرؽ كممػػػػػا أدل ذلػػػػػؾ إلػػػػػى ارتفػػػػػاع حصػػػػػة 
لػػػػػػى نمػػػػػػك حصػػػػػػة الفػػػػػػرد مػػػػػػف النػػػػػػاتج  اليبػػػػػػة الديمكغرافيػػػػػػة فػػػػػػي إجمػػػػػػالي النػػػػػػاتج المحمػػػػػػي كا 

 اإلجمالي. 
ـــــة المضـــــاعفة  - ب السػػػػػكاف كمعػػػػػدؿ  : كىػػػػػي تمثػػػػػؿ الفػػػػػرؽ بػػػػػيف معػػػػػدؿ نمػػػػػكاليبـــــة الديمغرافي

نمػػػػػك التشػػػػػغيؿ، كتسػػػػػمى بالمضػػػػػاعفة ككنيػػػػػا تسػػػػػتكعب نمػػػػػك السػػػػػكاف فػػػػػي سػػػػػف العمػػػػػؿ مػػػػػع 
 تخفيض معدؿ السكاف العاطميف عف العمؿ الى النصؼ. 

لمسػػػػألة االعالػػػػة السػػػػكانية كتػػػػدني نسػػػػبيا التػػػػي يترتػػػػب عمييػػػػا ارتفػػػػاع فػػػػي  الحالػػػػة تتعػػػػرض      
عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتكل السػػػػػػػػكاف المعيشػػػػػػػػي، مسػػػػػػػػتكل األداء االقتصػػػػػػػػادم كالػػػػػػػػذم يػػػػػػػػنعكس باإليجػػػػػػػػاب 

فاالنخفػػػػػػاض فػػػػػػي معػػػػػػدالت الخصػػػػػػكبة مػػػػػػع عػػػػػػدد اقػػػػػػؿ مػػػػػػف السػػػػػػكاف المعػػػػػػاليف يتػػػػػػيح إمكانيػػػػػػات 

                                                           
 .  ٜٗص ، ٖٕٓٓ ،األمـ المتحدة، السكاف كالتعميـ كالتنمية: تقرير مكجز، نيكيكرؾ  - (ٔ)
 .  655، ص الدعمً، مصدر سلبق هدى زوٌرو العذاري عدنلن داود - (6)

(3)
 - Thomas W. Merrick ، Population and Poverty: New Views on an Old Controversy 

، International Family Planning Perspectives Vol. 28، No. 1 (Mar.، 2002)، pp. 41-46. 
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، مػػػػػػا بينػػػػػػػت ذلػػػػػػؾ التجػػػػػػػارب التاريخيػػػػػػػةعػػػػػػػاـ ك ٕ٘لمنمػػػػػػك االقتصػػػػػػػادم خػػػػػػالؿ مػػػػػػػدة تمتػػػػػػد الػػػػػػػى 
فيػػػػك يػػػػؤدم الػػػػى خفػػػػض الػػػػكالدات الغيػػػػر مرغػػػػكب  ،طػػػػيط العػػػػائمي دكر فػػػػي مكافحػػػػة الفقػػػػرلمتخك 

فييػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ ابعػػػػاد غيػػػػر مباشػػػػرة مثػػػػؿ اسػػػػتخداـ كسػػػػائؿ تحديػػػػد النسػػػػؿ كالعمػػػػر عنػػػػد الػػػػزكاج 
شػػػػػػػكؿ عممػػػػػػػي فػػػػػػػي البمػػػػػػػداف التػػػػػػػي كب فيػػػػػػػرسكىػػػػػػػذا مػػػػػػػا  ،كالخصػػػػػػػكبة الالطبيعيػػػػػػػة بعػػػػػػػد الػػػػػػػكالدة 

الػػػػى تراجػػػػع كبيػػػػر  فمػػػػثال يػػػػؤدم اسػػػػتخداـ كسػػػػائؿ منػػػػع الحمػػػػؿ كتأمينػػػػو لغالبيػػػػة السػػػػكاف ،طبقتيػػػػا
 ٘ٔفػػػػي معػػػػدالت نمػػػػك السػػػػكاف المتزايػػػػدة كخاصػػػػة فػػػػي البمػػػػداف الناميػػػػة الفقيػػػػرة يصػػػػؿ الػػػػى نسػػػػبة 

كبػػػػػػدكره يػػػػػػؤدم ذلػػػػػػؾ الػػػػػػى التخفيػػػػػػؼ مػػػػػػف مسػػػػػػتكل الفقػػػػػػر الػػػػػػذم مػػػػػػف شػػػػػػأنو كفػػػػػػي عمميػػػػػػة  ،% 
متبادلػػػػػة يخفػػػػػؼ الػػػػػكالدات المرغػػػػػكب فييػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ حسػػػػػاب معػػػػػدؿ الخصػػػػػكبة المرغػػػػػكب فيػػػػػو 

فالكاضػػػػػػح مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اسػػػػػػتعراض السياسػػػػػػة السػػػػػػكانية  ،لكميػػػػػػة المطمػػػػػػكب اك معػػػػػػدؿ الخصػػػػػػكبة ا
الفقػػػػػػػػر كالخطػػػػػػػػر مػػػػػػػػف  لمتخفيػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػفنجػػػػػػػػاب باالاف التخطػػػػػػػػيط العػػػػػػػػائمي متػػػػػػػػأثر فػػػػػػػػي الرغبػػػػػػػػة 

كمػػػػا اف االرتفػػػػاع فػػػػي معػػػػدالت المكاليػػػػد متػػػػأت مػػػػف  ،صػػػػعكبات الحيػػػػاة كرفػػػػع مكانػػػػة اجتماعيػػػػا 
  .(ٔ)ة الكالدات لتمؾ االناثارتفاع نسبة االناث في سف الحمؿ ال بسبب ارتفاع نسب

                                                           
 ٔالعدد، ٚٔمطانيكس مخكؿ، الفقر كدكره في تفسير النمك السكاني المتسارع، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد  - (ٔ)
 . ٕٕٗ، صٕٔٓٓ ،
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  المبحث األول 

 التوزيع العددي والنسبي لسكان مدينة كربال  
 (2121 - 2119) لممدة

 
 مدخؿ...

الجغرافي لمسكاف كفي أم مكاف خطكة ىامة كضركرية، فالظاىرة تعد دراسة التكزيع 
المدركسة مرتبطة بالسكاف الذيف يفسر تكزيعيـ الجغرافي الكيفية التي تتكزع بيا تمؾ الظاىرة 
لدراستيا مع كضع الحمكؿ كالمعالجات لممشاكؿ التي تمثميا، كباعتبار ارتباط ىذا التكزيع 

اسية لمجغرافية ىي دراسة العالقات المكانية لظاىرات سطح بالمكاف إضافة لككف الميمة األس
األرض، فأصبحت عندىا دراسة االتجاىات السكانية تشكؿ جزءان ىاما مف متبنيات جغرافي 

(ٔ)السكاف
. 

، االمر الذم ساكم لمسكاف في دكؿ العالـمظاىر عدـ التكزيع المت كبكؿ كضكحبرزت  
كاقاليميا في صكرة التكزيع السكاني بسبب التباينات فيما يؤدم الى اختالؼ تمؾ الدكؿ كمدنيا 

التي تمعب دكرا ىاما في خمؽ التبايف في تكزيع  ،الخصائص الطبيعية ككذا البشريةب متأثرة بينيا
 . (ٕ)السكاف كبدرجات متفاكتة مف منطقة ألخرل

مميزة يعد تكزيع السكاف أداة مفسرة لجممة مف الحقائؽ التي تعكس خصائص السكاف ال
دراسة تكزيعيـ عمى الحيز الجغرافي بمثابة ظاىرة جغرافية فليـ في أم مكاف عمى األرض، 

بالمكاف، كما تضيؼ الخرائط صكرة كاضحة لمتكزيع الجغرافي مف حيث النمط الرتباطيا ىامة 
كاالشكاؿ المختمفة لمتكزيع اضافة الى الكسائؿ االخرل التي يعتمدىا الجغرافيكف كاألشكاؿ 

يانية كالمخططات كالتحميؿ االحصائي كالتي بكاسطتيا يستطيع الجغرافي اف يحمؿ بصريا الب
 .ٖتبايف تمؾ الظكاىر

اف مف أكثر الصعكبات التي قابمت الميتميف في جغرافية السكاف ىي مشكمة تكزيع 
السكاف كمقدار ضغطيـ عمى المكاف ككيفية المعيشة السكانية كما ينتج عنيا مف تكقعات في 

                                                           
موسى سمحه، دراسة فً جؽرافٌة السالن، الكشراة العربٌة المتحدة للتسوٌق والتورٌدات، مصر، الطبعة  - (6)

 . 55، ص6161األولى، 
 .613، ص6336، مبلدئ الدٌموؼرافٌة، الجلمعة االردنٌة، عملن، الطبعة االولى، سهوانه فوزي- (6)

 . 669، ص6161األردن،  –، عملن  6علم السالن، دار وائل للطبلعة والنكشر، طٌونس حملدي علً،  - 9
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  تغير نمط التكزيع مستقبال، كبناء" عميو قدـ الجغرافيكف العديد مف الدراسات المدعكمة بالخرائط

التكزيع كدكر تمؾ المتغيرات الجغرافية البشرية لسكانية بيدؼ الكشؼ عف النمط في التكزيعية ا
اساليب  ةثثال كفف التكزيع، فقد استخدـ الجغرافيكالطبيعية في التبايف المكاني لمكثافة فضال ع

لعددم كالنسبي كالبيئي(، اال كىي )التكزيع ا ،في تحديد التبايف المكاني لتكزيع الكـ الديمكغرافي
في ىذا المبحث سنتطرؽ الى التكزيعات العددية كالنسبية لمسكاف في مدينة كربالء  الباحث اف

 ف المدينة فقط. اد الى مجمكع سكابحسب اعدادىـ كمراتبيـ في احياء المدينة كنسب تمؾ االعد
 ( 2121 – 2119اوال: التوزيع العددي والنسبي لمسكان في احيا  مدينة كربال  لممدة من )

 (:2119بحسب أحصا  ) عمى مستوى القطاعات الثالث التوزيع العددي والنسبي -1
كالذيف يتكاجدكف ضمف رقعة  ،تكزيعيـ حسب األرقاـ المطمقة ُيقصد بالتكزيع العددم لمسكاف    

 ، (ٔ)جغرافية محددة في كقت معيف إضافة لمطريقة التي يتكزع بيا السكاف في الحيز الجغرافي
ال يمكف تصكر كادارؾ ىذا فيما يرتبط ىذا التكزيع ارتباطان كثيقان بالخريطة التي بدكنيا 

ة بشكؿ معقد كتؤثر في تبايف تكجد جممة مف العكامؿ الحضارية كالطبيعية المتداخمك  ،(ٕ)التكزيع
فيما تختمؼ األىمية النسبية في تأثير ىذه  ،في تركز السكاف اك تشتتيـ  ،التكزيع السكاني 

كمف ىنا يككف الجغرافي  ،العكامؿ داخؿ الدكلة الكاحدة كاقاليميا كمدنيا كحتى فيما بيف الدكؿ 
فيي عبارة عف  ،في تحميمو لمتبايف التكزيع اماـ مكركثات متعددة كفي فترات زمنية مختمفة 

 . (ٖ)أجزاء مترابطة في عمميات دينامية مستمرة كمختمفة زمانيا كمكانيا 
( لمسكاف في مدينة كربالء كقاعدة أساس في ىذه ٜٕٓٓتـ اعتماد إحصائية سنة )      

الدراسة مف قبؿ الباحث ألنيا تعد اإلحصائية االدؽ بعد اخر إحصاء رسمي اجرم في العراؽ 
كبحسب مديرية إحصاء محافظة كربالء المقدسة كمف خالؿ المقاء بالسيد مدير  ، ٜٜٚٔسنة 

في المديرية كانكا قد اجركا إحصاءات ميدانية مف خالؿ زيارتيـ لكافة اقضية فأف مكظ ،الدائرة 
كما تـ اعتماد تقديرات  ،ا كتثبيت اعداد السكاف بشكؿ دقيؽالمحافظة كنكاحييا كمدنيا كاحيائي

إضافة الى  ،اسة خصائص السكاف في ىذه الدراسةلتحديد المدة الزمنية لدر  (ٕٕٔٓ) عاـ
المدينة  ،الجزيرة ،مف احياء المدينة كمف قطاعاتيا الثالث ) الحيدرية  سكني( حي ٓ٘)اعتماد 

                                                           

أطروحة  األوسط،تبلٌن التوزٌع الجؽرافً لسالن محلفظلت الفرات  السوٌدي، محمدمصطفى عبد هللا  - (6)
 .633ص ،6331 بؽداد،جلمعة  اآلداب،الٌة  (،داتوراه )ؼٌر منكشورة

 الاوٌتٌة،مجلة الجمعٌة الجؽرافٌة  (،614حرب حنٌطً، االرتبلط المالنً وتطوٌر برمجته، نكشره رقم ) -  (6)
 .91ص ،6336

 .  146ص ، 6111 لموصل، دار الاتب للطبلعة والنكشر،جؽرافٌة السالن، جلمعة االحدٌثً،  طه حملدي-(9)



 توزوعىونموىالدكانىفيىمدونةىكربالء                    

44 

 
 الحصر كالترقيـ لعاـ( لدراسة التبايف بيف المدتيف الزمنيتيف، كذلؾ بسبب احتكاء القديمة 

الى حد ك المشار اليو ليذه االحياء فقط، فيما تطكر عدد احياء المدينة بعد ىذا التاريخ  (ٜٕٓٓ)
بحسب الدكائر المختصة، فقد تطكر حجـ السكاف في  (حي ٖٙ)ألكثر مف  راسةالدتاريخ كتابة 

، ليبمغ (ٜٕٓٓ) نسمة( في سنة ٖٔٚٗٚٔزمنيتيف مف )مجمؿ احياء المدينة خالؿ المدتيف ال
اذ ، ، كألحياء منطقة الدراسة المحددة فقط(ٕٕٔٓ)نسمة( بحسب تقديرات سنة  ٜٜٔ٘ٗٚ)

( نسمو في ٖٔٚٗٚٔمنطقة الدراسة قد بمغ حجـ سكانيا )( اف ٖيالحظ مف خالؿ الجدكؿ )
 (، كتكزع السكاف فييا عدديا عمى النحك االتي: ٜٕٓٓعاـ )

 

 - اذ بمغ تعداد سكانو  ،: كىك اكبر القطاعات في الحجـ السكاني  قطاع الحيدرية
حي سكني  ٕٔكيتككف مف ) ، %( مف المدينة٘.ٓٙ، كبتمثيؿ نسبي مقداره )( نسموٜٜٙ٘ٔٔ)

الممحؽ كحي رمضاف( كالتي  ،رحي الح ،لعامؿا ،ري مقدمتيا االحياء الكبيرة مثؿ )الغدي( كف
( نسمو لكؿ حي عمى ٕٚٓٛٔ ،ٖٓٚٗٔ  ،ٜٓٛٗٔ ،ٕٜٚٗٔ ، ٖ٘ٔٗٗيبمغ حجـ سكانيا )

كمف المالحظ  ،مف حجـ بقية احياء القطاع بكثير كىي احياء تمثؿ بمجمكعيا اكبر ،التكالي 
 ،ني مف القطاعيف االخريف مجتمعيفسكاال حجـفي الكبر اال( ىك اف القطاع نفسو )الحيدرية

( في اخر مراتب القطاع مف حيث الحجـ السكاني فيما جاءت احياء كؿ مف )القزكينية كالصحة
 ( نسمو لكؿ منيـ عمى التكالي . ٜٓٗٔ ،ٖٕٜٔالذم بمغ )

 
 - ث، كالثاني في االحدث نشكء" مف بيف القطاعات الثال: كىك القطاع قطاع الجزيرة

، كبتمثيؿ نسبي مقداره ٜٕٓٓ( ألؼ نسمو في إحصاء ٜٜٔٙٛ)كيبمغ حجمو السكاني 
تكزعت االحياء في ىذا القطاع مف المرتبة األكلى كالثانية كالثالثة اذ  %( مف المدينة،ٖ.ٕٛ)

ز( كالتي بمغ حجـ سكانيا ألحياء كؿ مف )شيداء سيؼ سعد، سيؼ سعد، البناء الجاى
( نسمو لكؿ حي عمى التكالي، فيما جاءت احياء كؿ مف ٖٙ٘ٛ ،ٜ٘ٚٓٔ ،٘ٚٙٔٔ)

( نسمو ٕ٘ٔ ، ٖٛ٘)الشيادة، اإلسكاف العسكرم( في اخر مراتب القطاع كبحجـ سكاني بمغ )
 حي سكني(.  ٕٓلكؿ منيـ، عمما اف مجمكع االحياء في قطاع الجزيرة يساكم )
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 ( ٖجدكؿ) 

 االحياء لسكاف منطقة الدراسة عمى مستكلكالنسبي التكزيع العددم 
 (ٜٕٓٓ)القطاعات الثالث لعاـ ك 

 لطبع د

 انحُذسَخ

ػذد 

 انسكبٌ

ػبو 

0229 

ر

 د

لطبع 

 انغضَشح

ػذد 

 انسكبٌ

ػبو 

0229 

ر

 د

انًذَُخ  

 انمذًَخ 

 ػذد انسكبٌ

 0229ػبو 

 8315 انؼجبسُخ. ش 80 11675 ش. سُف سؼذ 00 44153 انغذَش 4

 4950 ثبة انخبٌ 89 10759 سُف سؼذ 09 19472 انؼبيم 0

 4014 انهُبثٍ 88 8536 انجُبء انغبهض 08 14890 حٍ انحش 9

 4101 انًخُى 88 8351 ش. انًىظفٍُ 08 13470 انًهحك 8

 3275 ثبة ثغذاد 88 7017 انُصش 08 12807 حٍ سيضبٌ 8

 3616 انسالنًخثبة  81 6143 انىفبء 01 10027 انًىظفٍُ 8

 3330 انؼجبسُخ. ؽ 84 5707 يهحك انزؼبوٌ 04 9599 حٍ انحسٍُ 1

 3287 ثبة انطبق 89 5095 حٍ انسالو 09 9322 انًؼهًٍُ 4

 936 ثبة انُغف 82 4349 االَصبس 92 8236 انغبَش 9

 4186 انجهبدنُخ 94 7635 حٍ انؼجبط 42

 انمطبػبد
 ػذد

 انسكبٌ

 

% 
 4149 انزؼبوٌ 90 5897 انغًؼُخ 44

 2958 األطجبء 99 5623 االسشح 40

 2729 انزحذٌ 98 5386 االسكبٌ 49

 انحُذسَخ
494988 

 

60.5 

 2179 و. سُف سؼذ 98 4944 انًؼًهغٍ 48 

 1671 انصًىد 98 4493 انُمُت 48

 89691 انغضَشح
28.3 

 1637 انًذساء 91 3928 انسؼذَخ 48 

 1411 االصالػ 94 3162 ضجبط االسشح 41

 35824 انًذَُخ انمذًَخ

 

44,0 

 

 

 

 

 656 انصُبػٍ 99 3063 انجهذَخ 44

 358 انشهبدح 82 2436 حٍ انضهشاء 49

 1923 انمضوَُُخ 02 317471 يُطمخ انذساسخ
84 

اإلسكبٌ 

 انؼسكشٌ
125 

 1490 حٍ انصحخ  04

   ، الجهلز المرازي لبلحصلء، مدٌرٌة احصلء ارببلء المقدسة، لحث اعتملدا على : وزارة التخطٌطالمصدر: الب 

 .65 -6ص  ،6113 جدول اعداد السالن حسب المحلفظة والقضلء والنلحٌة والمحلة ، بٌلنلت ؼٌر منكشورة،

  - اقدـ القطاعات مف حيث النشكء في مدينة كربالء، كالذم قطاع المدينة القديمة :
السالـ، كاقؿ قطاعات مدينة  ااـ الحسيف كاخيو العباس عمييمتحيط احياءه السكنية بمرقد االم
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 ( الؼ نسمو35824كربالء في الحجـ السكاني الذم بمغ )( كبتمثيؿ نسبي مقداره ،ٔٔ.ٕ )%

 اكبر ،اقؿ مف خمس قطاع الحيدرية تقريبا، كىك اقؿ مف نصؼ قطاع الجزيرة ك مف المدينة
( نسمو ضمف إحصاء عاـ 8315( كيبمغ )االحياء في عدد السكاف فيو ىك )العباسية الشرقية

 ٜعمما اف القطاع يتككف مف ) ،( نسمو936( كالذم يبمغ )كاقميا حي )باب النجؼ ،ٜٕٓٓ
 .  (ٕ( كالشكؿ )ٖء سكنية ( كما يكضح ذلؾ الجدكؿ )احيا

 

 (6كشال )
 6113بحسب إحصلء علم الحجم السالنً لقطلعلت مدٌنة ارببلء 

 (. 9المصدر: البلحث اعتملدا على جدول )

اما التكزيع النسبي الذم يعد مف أكثر الطرائؽ انتشارا باستخدامو في تكزيع السكاف، فيك       
دكر في النسبة، اليحدد نسبة ما يصيب الكحدة اإلدارية مف مجمكع السكاف الكمي، فيككف لتمؾ 

يتحدد دكر اذ  لتمؾ االىمية مف مدة الى أخرل، لتطكر الحاصؿتكضيح أىمية المكاف مع ا
 .ٔالجغرافي بتمؾ األىمية كتكضيح أسبابيا كتفسيرىا اعتمادا عمى بيانات تعدادية مختمفة

(، مدل التبايف المكاني لمسكاف عمى مستكل القطاعات ٖ( كالشكؿ )ٖكيتضح مف الجدكؿ )
(، اذ استحكذ قطاع الحيدرية عمى أكثر مف ٜٕٓٓ)الثالث في منطقة الدراسة كفقا إلحصاء 
%(، كيأتي ىذا بسبب كجكد أكبر االحياء ذات ٘,ٓٙنصؼ اجمالي السكاف كبنسبة بمغت )

                                                           
 .91، ص6116 ،بؽداد  والنكشر،دار الاتب للطبلعة  ،6ج السالن،جؽرافٌة   السعدي،فلضل عبلس  - 6
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  الكثافة السكانية فيو مثؿ احياء الغدير كالعامؿ كحي الحر، كجاء قطاع الجزيرة في المرتبة الثانية

منطقة الدراسة، فيما جاء قطاع المدينة ثالثا %( مف مجمكع سكاف ٖ,ٕٛنسبيا، اذ بمغت سكانو )
 %(.ٕ,ٔٔكبنسبة سكانية بمغت )

 (ٖشكؿ )
 ٜٕٓٓالتكزيع النسبي لسكاف قطاعات مدينة كربالء بحسب إحصاء عاـ 

( 9دا على جدول )المصدر: البلحث اعتمل

 (2121التوزيع العددي والنسبي بحسب تقديرات ) -2
مقػػػػػػدار الحجػػػػػػـ السػػػػػػػكاني الػػػػػػذم ارتفػػػػػػع فػػػػػػػي ب( اال ٕٕٔٓلحػػػػػػػاؿ كثيػػػػػػرا فػػػػػػي عػػػػػػػاـ )لػػػػػػـ يتغيػػػػػػر ا

كفػػػػػي قطػػػػػاع الحيدريػػػػػة  ،عػػػػػاـ (  ٕٔألػػػػػؼ نسػػػػػمو( فػػػػػي مػػػػػدة ) ٜٜٔ٘ٗٚمنطقػػػػػة الدراسػػػػػة الػػػػػى )
كفػػػػػي  ،ألػػػػػؼ نسػػػػػمو (  ٖٕ٘ٛٛٓكفػػػػػي قطػػػػػاع الجزيػػػػػرة الػػػػػى ) ،ألػػػػػؼ نسػػػػػمو (  ٔ٘ٙٚٙٗالػػػػػى )

كبقيػػػػػػت القطاعػػػػػػات عمػػػػػػى حاليػػػػػػا فػػػػػػي  ،ألػػػػػػؼ نسػػػػػػمو (  ٖٖٛٗٚقطػػػػػػاع المدينػػػػػػة القديمػػػػػػة الػػػػػػى )
امػػػػا عمػػػػى مسػػػػتكل االحيػػػػاء فكػػػػاف ىنػػػػاؾ تغيػػػػر  ،ترتيبيػػػػا لحجػػػػـ السػػػػكاف األكؿ كالثػػػػاني كالثالػػػػث 

الػػػػى  ٜٕٓٓتبػػػػة الثالثػػػػة عػػػػاـ فػػػػي قطػػػػاع الجزيػػػػرة الػػػػذم ارتقػػػػى فيػػػػو حػػػػي البنػػػػاء الجػػػػاىز مػػػػف المر 
كىػػػػذا مػػػػا يكضػػػػحو  ،ألػػػػؼ نسػػػػمو (  24013كبحجػػػػـ سػػػػكاف بمػػػػغ ) ٕٕٔٓالمرتبػػػػة الثانيػػػػة عػػػػاـ 

 ( . ٗ( كالشكؿ )ٗكؿ مف الجدكؿ )
 
 
 
 

 الحيدرية
60.5% 

 الجزيرة
28.3% 

 المدينة القديمة
11.2% 
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 ( ٗجدكؿ) 

 ٕٕٔٓلسكاف منطقة الدراسة عمى مستكل القطاعات الثالث لعاـ  كالنسبي التكزيع العددم

 انحُذسَخ د
 انسكبٌ

0204 

 

 انغضَشح
 انسكبٌ

0204 

 

انًذَُخ 

 انمذًَخ

 انسكبٌ

0204 

 
 21293 انؼجبسُخ. ش 29103 ش. سُف سؼذ 127377 انغذَش 1

 9239 ثبة انخبٌ 24013 انجُبء انغبهض 72091 انؼبيم 2

 9212 انهُبثٍ  22675 سُف سؼذ 39464 انحشحٍ  3

 7604 انًخُى 20841 انُصش  32029 انًهحك  4

 6986 ثبة ثغذاد 20230 انًىظفٍُش.  28344 سيضبٌ حٍ  5

 6302 ثبة انسالنًخ 15831 حٍ انىفبء 25667 انًىظفٍُ  6

 5595 انؼجبسُخ. ؽ 10338 يهحك انزؼبوٌ 23258 انغبَش  7

 5448 ثبة انطبق 10213 حٍ انسالو 14483 االسكبٌ 8

 1804 ثبة انُغف 8839 انجهبدنُخ 14358 انحسٍُ حٍ  9

 8458 االَصبس  13262 انًؼهًٍُ  10

 انمطبػبد
 ػذد

 انسكبٌ

 

% 
 7095 حٍ انزؼبوٌ 13237 انؼجبط حٍ  11

 6948 حٍ انزحذٌ 11046 انغًؼُخ  12

 6032 حٍ األطجبء 10754 انًؼًهغٍ 13
 7,21 176764 انحُذسَخ

 4844 سُف سؼذ و. 7153 انسؼذَخ  14

 4252 حٍ انصًىد 7029 انُمُت 15
 620, 80806, انغضَشح

 3043 االصالػ  6725 االسشح 16

 2148 حٍ انًذساء 5377 ضجبط االسشح 17
 820 68108 انًذَُخ انمذًَخ

 1970 انصُبػٍ 4883 انضهشاءحٍ  18

 1066 حٍ انشهبدح 4669 انجهذَخ  19

يُطمخ 

 انذساسخ
 3318 انمضوَُُخ 20 618648

اإلسكبٌ 

 انؼسكشٌ
446 

 3127 حٍ انصحخ  21

احصلئٌة نهلٌة الحٌلء  كشعبة المخلتٌر، : البلحث اعتملدا على قلئمقلمٌة قضلء ارببلء )المراز( ،المصدر 

 .6166الطلبو، بٌلنلت ؼٌر منكشورة، 
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 ( 5الكشال) 

 6166الحجم السالنً لقطلعلت مدٌنة ارببلء بحسب تقدٌرات علم 

  (.5المصدر: البلحث اعتملدا على جدول )

(، اف التبايف المكاني لمسكاف عمى مستكل القطاعات الثالث ٘( كالشكؿ )ٗيتضح مف الجدكؿ )
( كلـ يطرأ ٜٕٓٓ( مقارب لما ىك عميو في عاـ )ٕٕٔٓفي منطقة الدراسة بحسب تقديرات )

عميو التغير الرتبي كال في المقدار النسبي اال الشيء البسيط، اذ حافظ قطاع الحيدرية عمى أكثر 
%(، كجاء قطاع الجزيرة في المرتبة ٗ,ٕٙمع االرتفاع كبنسبة بمغت )مف نصؼ اجمالي السكاف 

%( مف مجمكع سكاف منطقة الدراسة، فيما جاء قطاع ٛ,ٕٚالثانية مع انخفاض عشرم كبنسبة )
 %(.ٛ,ٜالمدينة ثالثا كبانخفاض أكثر مف درجة كاحدة بقميؿ كبنسبة سكانية بمغت )

 
 (4الكشال )

 6166تقدٌرات علم مدٌنة ارببلء بحسب التوزٌع النسبً لسالن قطلعلت 

 (.5المصدر: البلحث اعتملدا على جدول )
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 ثانيا: توزيع السكان في منطقة الدراسة بالدرجة المعيارية 
اعػػػػػداد السػػػػػكاف الػػػػػذيف يتكاجػػػػػدكف فػػػػػي ،يعكػػػػػس التكزيػػػػػع الجغرافػػػػػي لمسػػػػػكاف فػػػػػي أم مكػػػػػاف       

ذلػػػػػػػؾ المكػػػػػػػاف كصػػػػػػػكرة تػػػػػػػكزيعيـ فػػػػػػػي كقػػػػػػػت محػػػػػػػدد دكف اف نأخػػػػػػػذ بنظػػػػػػػر االعتبػػػػػػػار تػػػػػػػركيبيـ 
كىػػػػػي نقطػػػػػة  ،فشخصػػػػػية المنطقػػػػػة الجغرافيػػػػػة تتضػػػػػح مػػػػػف خػػػػػالؿ ىػػػػػذه الكسػػػػػيمة  ،كمسػػػػػتكياتيـ 

كليػػػػػذا فػػػػػأف دراسػػػػػة تكزيػػػػػع السػػػػػكاف  ، (ٔ)الشػػػػػركع لدراسػػػػػة الظػػػػػاىرة الجغرافيػػػػػة كفػػػػػؽ نمػػػػػط محػػػػػدد 
إضػػػػػافة  ،تيػػػػػدؼ الػػػػػى تحديػػػػػد العالقػػػػػة كشػػػػػكميا بػػػػػيف السػػػػػكاف كمسػػػػػاحة المكػػػػػاف الػػػػػذم يشػػػػػغمكه 

لمتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى العكامػػػػػػؿ التػػػػػػي تحكمػػػػػػت بيػػػػػػذا التكزيػػػػػػع بغيػػػػػػة الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى مؤشػػػػػػرات كاقعيػػػػػػة 
يسػػػػػػػػػػػتند الييػػػػػػػػػػػا المخططػػػػػػػػػػػكف ألجػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػكفير الخػػػػػػػػػػػدمات الصػػػػػػػػػػػحية كالتعميميػػػػػػػػػػػة كالمؤسسػػػػػػػػػػػات 

المطمػػػػػب فػػػػػػي تبػػػػػايف حجػػػػػػـ السػػػػػكاف ألحيػػػػػػاء  كمػػػػػػف اجػػػػػؿ تكضػػػػػػيح  ، (ٕ)االقتصػػػػػادية المالئمػػػػػة 
منطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة بشػػػػػػكؿ أكثػػػػػػر تركيػػػػػػزا، عمػػػػػػد الباحػػػػػػث الػػػػػػى تكزيػػػػػػع السػػػػػػكاف فػػػػػػي احيػػػػػػاء مدينػػػػػػة 

( الػػػػػى أربعػػػػػة مسػػػػػتكيات بحسػػػػػب الػػػػػدرجات ٕٕٔٓ – ٜٕٓٓكػػػػػربالء المقدسػػػػػة كلمػػػػػدة الدراسػػػػػة )
ككفقػػػػػا إلحصػػػػػاء عػػػػػاـ  ،مػػػػػع اعتمػػػػػاد نسػػػػػبة سػػػػػكاف االحيػػػػػاء قياسػػػػػا لمنطقػػػػػة الدراسػػػػػة المعياريػػػػػة 

 ( كانت المستكيات كاالتي : ٜٕٓٓ)
 
 كالتي تشمؿ الدرجات المعيارية  التكزيعمف يضـ الفئة األكلى  :المستوى األول+(ٓ,٘ٓ 

ألؼ نسمو( كبنسبة  137253ثمانية احياء بمغ مجمكع سكانيا )بكقد تمثؿ ، (فأكثر
كىي األكثر سكانا الى األقؿ ، كمرتبة مف  ،طقة الدراسة%( مف مجمكع سكاف من ٖٕ،ٖٗ)

سيؼ  ،شيداء سيؼ سعد ،حي رمضاف ،الممحؽ ،رحي الح ،العامؿ ،الغديراحياء كؿ مف )
كاعمى  ،الحجكـ السكانية لمنطقة الدراسة كقد شكمت ىذه المجمكعة اعمى ،(المكظفيف ،سعد

اما اقؿ نسبة في ىذا المستكل كانت  ،%( ٜٔ,ٖٔنسبة فييا كانت لحي الغدير كبمغت )
 .%( ٙٔ,ٖلحي المكظفيف كبمغت )

                                                           
 .  964ص ، 6331 ،الرٌلض  للنكشر،دار المرٌخ  واسللٌبه، منلهجهالجؽرافً  الدراسة خٌر،صفوح  - (6)
، 6331 ،عبد الحسٌن زٌنً واخرون، اإلحصلء السالنً، مؤسسة دار الاتب للطبلعة والنكشر، بؽداد - (6)

 . 36ص

 -  تم اعتملد الفئلت أسلسل لال المستوٌلت، اخذٌن بنظر االعتبلر ان تحدٌد الفئلت تم على أسلس تقنٌة اطوال
االستخدام األمثل لتقنٌلت التصنٌؾ الامٌة فً الدراسلت  البطٌحً،عبد الرزاق  ٌنظر: المتسلوٌة،الفئلت 

  .69ص ،6333 ،جلمعة بؽداد  الحامة،بٌت  الجؽرافٌة،
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  ( أيضا أحياء ٛ(، كيتككف مف ) ٜٗ.ٓ – ٓٓ.ٓيضـ المستكل الفئات ) :المستوى الثاني

%( مف  21.11ألؼ نسمو ( كبنسبة ) 67011كيبمغ مجمكع سكاف المستكل الثاني )
كمرتبة مف األعمى نسبة الى اقميا كىي احياء كؿ مف )حي  ،مجمكع سكاف منطقة الدراسة 

حي  ،الجاير  ،شيداء المكظفيف ، العباسية الشرقية  ،البناء الجاىز  ،المعمميف ،الحسيف 
%( كالنسبة  3.02ككانت اعمى نسبة في ىذا المستكل لحي الحسيف ) ،العباس ، النصر( 

 ، ٖٕٙٓٔ ، ٜ٘ٚٓٔذه الكحدات ) %(  حجـ السكاف في ى 2.21األقؿ لػ حي النصر )
ف كبمغ مجمكع السكاف ضم ،( نسمة عمى التكالي  ٜٜ٘ٚ ، ٚٔٓٛ ، ٖٔ٘ٛ ، ٖٜ٘ٔ

 .نسمو ( ٕٚٚٗ٘المستكل الثاني ) 
 
 (، كىي الفئة االكثر تمثيال لمكحدات ٜٗ.ٓ –الى  ٔٓ.ٓ-)يضـ الفئات  :المستوى الثالث

حي سكني(، بمغ مجمكع سكاف المستكل  ٕٔاإلدارية مف احياء منطقة الدراسة كالتي بمغت )
%( مف مجمكع سكاف منطقة الدراسة، حمت  29.20ألؼ نسمو( كبنسبة ) 92698الثالث )

احياء كؿ مف الكفاء كالجمعية كممحؽ التعاكف في المرتبة األكلى كالثانية كالثالثة في ىذا 
حياء %( لكؿ حي عمى التكالي، كجاءت آٛ,ٔ%، ٙٛ,ٔ ،% ٖٜ,ٔالمستكل كبنسب )

 ،%ٔ،%  ٖٓ,ٔباب بغداد كضباط االسرة كحي البمدية في المراتب األخيرة كبنسب بمغت )
 .%( لكؿ حي عمى التكاليٜٙ,ٓ

 
 فأقػػػػػػؿ(، كقػػػػػػد تمثػػػػػػؿ  ٓ٘.ٓ-ىػػػػػػك المسػػػػػػتكل األخيػػػػػػر كيضػػػػػػـ الفئػػػػػػات ): المســــــتوى الرابــــــع

حػػػػػػػي سػػػػػػػكني( مػػػػػػػف احيػػػػػػػاء منطقػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة الخمسػػػػػػػيف، كبمػػػػػػػغ  ٖٔالمسػػػػػػػتكل الرابػػػػػػػع بػػػػػػػػ )
%(، كحمػػػػػت احيػػػػػاء األطبػػػػػاء  6.5ألػػػػػؼ نسػػػػػمو( كبنسػػػػػبة ) 20509السػػػػػكاف فيػػػػػو )مجمػػػػػكع 

 ،% ٖٜ.ٓكالتحػػػػػػدم فػػػػػػي المرتبػػػػػػة األكلػػػػػػى كالثانيػػػػػػة فػػػػػػي ىػػػػػػذا المسػػػػػػتكل كبنسػػػػػػب بمغػػػػػػت )
%( لكػػػػػػؿ حػػػػػػي عمػػػػػػى التػػػػػػكالي، فيمػػػػػػا جػػػػػػاء حػػػػػػي اإلسػػػػػػكاف العسػػػػػػكرم فػػػػػػي المرتبػػػػػػة  ٙٛ,ٓ

%( مػػػػػػف  ٗٓ,ٓغػػػػػػت )الثالثػػػػػػة عشػػػػػػر كاألخيػػػػػػرة فػػػػػػي المسػػػػػػتكل الرابػػػػػػع كاألخيػػػػػػر كبنسػػػػػػبة بم
 مجمكع سكاف منطقة الدراسة. 
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 ( ٘جدكؿ) 
 ضمف مستكيات  ٜٕٓٓفي احياء مدينة كربالء كفقا إلحصاء نسبيا تكزيع السكاف  

 )المستكل األكؿ كالثاني( المعياريةالدرجة 

 االحُبء د 
 انُسجخ انًئىَخ  0229إحصبء 

 انًؼُبسَخ  انذسعخ
 انًسزىي االول

 5.56 13.91 44153 انغذَش 1

 1.93 6.13 19472 انؼبيم 2

 1.26 4.69 14890 حٍ انحش 3

 1.05 4.24 13470 انًهحك  4

 0.95 4.03 12807 حٍ سيضبٌ  5

 0.78 3.68 11675 ش. سُف سؼذ 6

 0.65 3.39 10759 سُف سؼذ 7

 0.54 3.16 10027 انًىظفٍُ  8

 ------ 43.23 137253 انًغًىع

 انًسزىي انضبٍَ 

 0.48 3.02 9599 حٍ انحسٍُ  1

 0.44 2.94 9322 انًؼهًٍُ  2

 0.32 2.69 8536 انجُبء انغبهض 3

 0.29 2.63 8351 ش. انًىظفٍُ 4

 0.29 2.62 8315 انؼجبسُخ. ش 5

 0.28 2.59 8236 انغبَش  6

 0.19 2.40 7635 حٍ انؼجبط  7

 0.10 2.21 7017 انُصش  8

 ------ 21.11 67011 انًغًىع

 0,4 االَحشاف انًؼُبسٌ 0 انًزىسظ انحسبثٍ 
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  (٘جدكؿ ) تابع 

 ضمف مستكيات ٜٕٓٓفي احياء مدينة كربالء كفقا إلحصاء نسبيا تكزيع السكاف 
  )المستكل الثالث كالرابع(  الدرجة المعيارية 

 انًسزىي انشاثغ  انًسزىي انضبنش

 االحُبء د
 إحصبء

0229   
% 

انذسعخ 

 انًؼُبسَخ
 االحُبء 

 إحصبء

0229   
% 

انذسعخ 

 انًؼُبسَخ

 0.50- 0.93 2958 األطجبء  4 0.03- 1.93 6143 انىفبء 1

 0.53- 0.86 2729 انزحذٌ  0 0.07- 1.86 5897 انغًؼُخ   2

 0.58- 0.77 2436 انضهشاءحٍ  9 0.09- 1.80 5707 يهحك انزؼبوٌ 3

 0.61- 0.69 2179 و سُف سؼذ 8 0.11- 1.77 5623 االسشح 4

 0.65- 0.61 1923 انمضوَُُخ 8 0.14- 1.70 5386 االسكبٌ 5

 0.69- 0.53 1671 انصًىد  8 0.18- 1.60 5095 انسالو 6

 0.69- 0.52 1637 انًذساء  1 0.21- 1.56 4950 ثبة انخبٌ 7

 0.71- 0.47 1490 انصحخ   4 0.21- 1.56 4944 انًؼًهغٍ 8

 0.73- 0.44 1411 االصالػ  9 0.27- 1.42 4493 انُمُت 9

 0.80- 0.29 936 ثبة انُغف 42 0.29- 1.37 4349 االَصبس  10

 0.84- 0.21 656 انصُبػٍ 44 0.32- 1.32 4186 انجهبدنُخ 11

 0.88- 0.11 358 حٍ انشهبدح 40 0.32- 1.31 4149 انزؼبوٌ  12

 49 0.33- 1.29 4101 انًخُى 13
اإلسكبٌ 

 انؼسكشٌ
125 0.04 -0.91 

 ---- 6.5 20509 عانًغًى 0.34- 1.26 4014 انهُبثٍ  14

 0.36- 1.24 3928 انسؼذَخ  15
 % ػذد انسكبٌ انًسزىَبد

 0.40- 1.14 3616 ثبة انسالنًخ 16

 43.2 137253 انًسزىي األول 0.44- 1.05 3330 انؼجبسُخ. ؽ 17

 21.1 67011 انًسزىي انضبٍَ 0.45- 1.04 3287 ثبة انطبق 18

 29.2 92698 انًسزىي انضبنش 0.45- 1.03 3275 ثبة ثغذاد 19

 6.5 20509 انًسزىي انشاثغ 0.47- 1.00 3162 ضجبط االسشح 20

 0.48- 0.96 3063 انجهذَخ  21
 انًغًىع

 

317471 

 

 

 

 

422 
 ---- 29.20 92698 انًغًىع 

 .(9المصدر: اعتملدا على بٌلنلت جدول )
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 (.4) ( واعتملدا على جدولgis Arc) برنلمج بلستخدام  البلحثمن عمل المصدر: 

 

 (6113( توزٌع السالن فً احٌلء مدٌنة ارببلء بحسب الدرجة المعٌلرٌة وفقل إلحصلء )6خرٌطة )
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       نالحػػػػػػظ اف مسػػػػػػتكيات التكزيػػػػػػع فػػػػػػي حجػػػػػػـ السػػػػػػكاف  ،(ٙة الجػػػػػػدكؿ )مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مالحظػػػػػػ

كيػػػػأتي ىػػػػػذا التغييػػػػر لعػػػػػدة  ، ٕٕٔٓألحيػػػػاء مدينػػػػة كػػػػػربالء قػػػػد تغيػػػػػر بعػػػػض الشػػػػػيء فػػػػي سػػػػػنة 
أسػػػػػباب منيػػػػػا ارتفػػػػػاع حجػػػػػـ السػػػػػكاف نتيجػػػػػة الزيػػػػػادة الطبيعيػػػػػة إضػػػػػافة لكػػػػػكف المحافظػػػػػة بشػػػػػكؿ 

االسػػػػػػتقرار عػػػػػػاـ تعػػػػػػد مػػػػػػف ابػػػػػػرز محافظػػػػػػات العػػػػػػراؽ الجاذبػػػػػػة كارتفػػػػػػاع معػػػػػػدؿ اليجػػػػػػرة بسػػػػػػبب 
األمنػػػػػػي النسػػػػػػبي الػػػػػػذم يميزىػػػػػػا كالنشػػػػػػاط االقتصػػػػػػادم الػػػػػػذم يفضػػػػػػمو سػػػػػػكاف بػػػػػػاقي المحافظػػػػػػات 
كخاصػػػػة الجنكبيػػػػة منيػػػػا لكجػػػػكد مراقػػػػد االئمػػػػة االطيػػػػار عمػػػػييـ السػػػػالـ ممػػػػا شػػػػجع عمػػػػى زيػػػػادة 
الحركػػػػػة فػػػػػي منطقػػػػػة الدراسػػػػػة التػػػػػي كانػػػػػت المتػػػػػأثر األكبػػػػػر بيػػػػػذه التغيػػػػػرات عػػػػػف مثيالتيػػػػػا مػػػػػف 

 فكاف التكزيع كاالتي :  ،افظة كنكاحييا لقربيا مف مركز المدينة بقية اقضية المح
 

 يضػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػذا المسػػػػػػػػتكل الفئػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػى مػػػػػػػػف التكزيػػػػػػػػع كالتػػػػػػػػي تمثػػػػػػػػؿ  :المســــــــتوى األول
فػػػػػػػأكثر(، كضػػػػػػػـ المسػػػػػػػتكل سػػػػػػػبعة احيػػػػػػػاء خػػػػػػػالؿ تقػػػػػػػديرات ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٓ٘,ٓالػػػػػػػدرجات المعياريػػػػػػػة )+

ىػػػػػذا المسػػػػػتكل ممػػػػػثال  ، كبقػػػػػيٜٕٓٓكبفػػػػػارؽ حػػػػػي سػػػػػكني كاحػػػػػد عػػػػػف إحصػػػػػاء  ٕٕٔٓعػػػػػاـ 
%( مػػػػػػػػف منطقػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة، 47.24ألعمػػػػػػػى حجػػػػػػػػـ سػػػػػػػػكاني فػػػػػػػي منطقػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة كبنسػػػػػػػبة )

كيتكػػػػػكف المسػػػػػػتكل األكؿ مػػػػػف االحيػػػػػػاء المتضػػػػػػمنة كالمرتبػػػػػة مػػػػػػف األكبػػػػػػر الػػػػػى األصػػػػػػغر ىػػػػػػي 
)الغػػػػػدير، العامػػػػػؿ، حػػػػػػي الحػػػػػر، الممحػػػػػؽ، شػػػػػػيداء سػػػػػيؼ سػػػػػعد، حػػػػػػي رمضػػػػػاف كالمػػػػػػكظفيف(، 

%(  فيمػػػػػا 16.99فػػػػػي حجػػػػػـ السػػػػكاف ضػػػػػمف المسػػػػتكل بػػػػػػ ) ككػػػػاف حػػػػػي الغػػػػدير األكثػػػػػر نسػػػػبة
حيػػػػػػث بمػػػػػػغ مجمػػػػػػكع  ،%(3.42جػػػػػػاء حػػػػػػي المػػػػػػكظفيف اخػػػػػػر المسػػػػػػتكل األكؿ كبنسػػػػػػبة بمغػػػػػػت )

 .ألؼ نسمو( 354,075السكاف في ىذا المستكل )
 
 ـــــــــاني  – ٓٓ.ٓتتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا المسػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػدرجات المعياريػػػػػػػػػة ) :المســـــــــتوى الث

ألػػػػػػػػؼ نسػػػػػػػػمو(  148،141السػػػػػػػػكاف فيػػػػػػػػو )(، كبسػػػػػػػػبعة احيػػػػػػػػاء أيضػػػػػػػػا شػػػػػػػػكؿ مجمػػػػػػػػكع ٜٗ.ٓ
كجػػػػاءت االحيػػػػاء ضػػػػمف ىػػػػػذا المسػػػػتكل مرتبػػػػة تنازليػػػػا كىػػػػػي احيػػػػاء )البنػػػػاء الجػػػػاىز، الجػػػػػاير، 
سػػػػػػيؼ سػػػػػػعد، العباسػػػػػػية الشػػػػػػرقية، النصػػػػػػر، شػػػػػػيداء المػػػػػػكظفيف كالكفػػػػػػاء(، ككػػػػػػاف حػػػػػػي البنػػػػػػاء 

%( فيمػػػػػػا جػػػػػػاء حػػػػػػي 3.20الجػػػػػػاىز األكثػػػػػػر نسػػػػػػبة فػػػػػػي حجػػػػػػـ السػػػػػػكاف ضػػػػػػمف المسػػػػػػتكل بػػػػػػػ )



ىكربالءتوزوعىونموىالدكانىفيىمدونةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                        

15 

 
 (، كبمغػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػبة سػػػػػػػػػػكاف المسػػػػػػػػػػتكل 2.11اخػػػػػػػػػػرا فػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػتكل الثػػػػػػػػػػاني بػػػػػػػػػػػ ) الكفػػػػػػػػػػاء%

 .%( قياسا لمنطقة الدراسة 19.76)
 
 كىك أيضا  ،(  ٜٗ.ٓ –الى  ٔٓ.ٓ -يشمؿ المستكل الدرجات المعيارية )  :المستوى الثالث

حي سكني( مف احياء المدينة بعد اف كاف  ٕ٘المستكل االكثر تمثيال لمكحدات اإلدارية بػ )
حي الحسيف  ،كقد تصدرت احياء كؿ مف ) اإلسكاف  ،ٜٕٓٓحي ( في سنة  ٕٔممثال بػ ) 

% ( لكؿ حي عمى ٚٚ,ٔ ،% ٕٜ,ٔ ،% 1.93كالمعمميف ( ىذا المستكل كبنسب بمغت )
حي الزىراء ( في المراتب  ،ضباط االسرة  ،مت احياء كؿ مف ) باب الطاؽ فيما ح ،التكالي 

كبمغ  ،% ( لكؿ حي عمى التكالي ٙٙ,ٓ ،% ٕٚ,ٓ ،% 0.73األخيرة كبنسب بمغت )
 (.ألؼ نسمو 216616مجمكع سكاف المستكل الثالث )

 
 كقد تمثؿ  ،( فأقؿػػػػػػػػػػػػ  ٓ٘.ٓ -يشمؿ المستكل األخير الدرجات المعيارية )  :المستوى الرابع

 ،الصمكد  ،البمدية ،حي سكني ( كىي احياء )ميندسي سيؼ سعد  ٔٔالمستكل الرابع بػ )
حي الشيادة ك  ،باب النجؼ  ،الصناعي  ،المدراء ،اإلصالح ،الصحة كالعدالة  ،القزكينية 

ككاف حي ميندسي سيؼ سعد األكثر نسبة في حجـ السكاف ضمف  ،اإلسكاف العسكرم ( 
فيما جاء حي اإلسكاف العسكرم في ذيؿ المستكل كبنسبة  ،%( 0.65ىذا المستكل كبمغت )

فيما  ، ٕٕٔٓنسمة( في عاـ  ٙٗٗ%( كالذم بمغ عدد سكانو في المستكل الرابع )ٙٓ.ٓ)
كقد حؿ ىذا المستكل بالمرتبة  ألؼ نسمة ( 30,687بمغ مجمكع سكاف المستكل الرابع )

ربعة  %(  ألجمالي سكاف المستكيات األٜٓ,ٗالرابعة مف حيث الحجـ السكاني كبنسبة )
     (.ٖ( كالخريطة )ٙككما ىك مكضح في الجدكؿ )
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 ( ٙجدكؿ)  

 ضمف مستكيات ٕٕٔٓفي احياء مدينة كربالء كفقا لتقديرات نسبيا تكزيع السكاف 
 )المستكل األكؿ كالثاني( الدرجة المعيارية 

 االحُبء د
 انذسعخ انُسجخ انًئىَخ 0204رمذَشاد 

 انًسزىي االول انًؼُبسَخ 

 5.50 16.99 127377 انغذَش 1

 2.80 9.62 72091 انؼبيم 2

 1.20 5.27 39464 حٍ انحش 3

 0.83 4.27 32029 انًهحك 4

 0.69 3.88 29103 ش. سُف سؼذ 5

 0.65 3.78 28344 حٍ سيضبٌ 6

 0.52 3.42 25667 انًىظفٍُ 7

 ------ 47.24 354075 انًغًىع

 انًسزىي انضبٍَ

 0.44 3.20 24013 انجُبء انغبهض 1

 0.40 3.10 23258 انغبَش 2

 0.38 3.03 22675 سُف سؼذ 3

 0.31 2.84 21293 انؼجبسُخ. ش 4

 0.29 2.78 20841 انُصش 5

 0.26 2.70 20230 ش. انًىظفٍُ 6

 0.04 2.11 15831 انىفبء 7

 ------ 19.76 148141 انًغًىع

 0,1 االَحشاف انًؼُبسٌ 0 انًزىسظ انحسبثٍ
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 ( ٙتابع جدكؿ ) 

 ضمف مستكيات  ٕٕٔٓفي احياء مدينة كربالء كفقا لتقديرات نسبيا تكزيع السكاف 
 )المستكل الثالث كالرابع( الدرجة المعيارية

 د

 انًسزىي انشاثغ  انًسزىي انضبنش

 االحُبء
 رمذَشاد 

0204 

 انُسجخ

 انًئىَخ

 انذسعخ

 انًؼُبسَخ
 االحُبء

 رمذَشاد 

0204 

 انُسجخ

 انًئىَخ

انذسعخ 

 انًؼُبسَخ

 0.50- 0.65 4844 سُف سؼذ و 0.02- 1.93 14483 االسكبٌ 4

 0.51- 0.62 4669 انجهذَخ  0.03- 1.92 14358 حٍ انحسٍُ 0

 0.53- 0.57 4252 انصًىد  0.08- 1.77 13262 انًؼهًٍُ 9

 0.57- 0.44 3318 انمضوَُُخ 0.09- 1.77 13237 حٍ انؼجبط 8

 0.58- 0.42 3127 انصحخ   0.19- 1.47 11046 انغًؼُخ  8

 0.58- 0.41 3043 االصالػ  0.21- 1.43 10754 انًؼًهغٍ 8

 0.63- 0.29 2148 انًذساء  0.23- 1.38 10338 يهحك انزؼبوٌ 1

 0.64- 0.26 1970 انصُبػٍ 0.23- 1.36 10213 انسالو 4

 0.65- 0.24 1804 ثبة انُغف 0.28- 1.23 9239 ثبة انخبٌ 9

 0.68- 0.14 1066 حٍ انشهبدح 0.28- 1.23 9212 انهُبثٍ 42

 0.71- 0.06 446 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 0.30- 1.18 8839 انجهبدنُخ 44

 ------ 4.09 30687 انًغًىع 0.32- 1.13 8458 االَصبس 40

 0.36- 1.01 7604 انًخُى 49

 انًسزىَبد
 ػذد انسكبٌ

0204 

 انُسجخ 

 انًئىَخ

 0.38- 0.95 7153 انسؼذَخ 48

 0.39- 0.95 7095 انزؼبوٌ 48

 0.39- 0.94 7029 انُمُت 48

 0.39- 0.93 6986 ثبة ثغذاد 41

 0.39- 0.93 6948 انزحذٌ 44

 0.40- 0.90 6725 االسشح 49

 0.43- 0.84 6302 ثبة انسالنًخ 02

 47.24 354075 انًسزىي األول 0.44- 0.80 6032 األطجبء 04

 19.76 148141 انًسزىي انضبٍَ 0.46- 0.75 5595 انؼجبسُخ. ؽ 00

 28.90 216616 انًسزىي انضبنش 0.47- 0.73 5448 ثبة انطبق 09

 4.09 30687 انًسزىي انشاثغ 0.47- 0.72 5377 ضجبط االسشح 08

 422 189849 انًغًىع 0.49- 0.65 4883 حٍ انضهشاء 08

 ----- 28.90 216616 انًغًىع

 (.5المصدر: البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدول )
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 (.1( واعتملدا على جدول )gis Arc) برنلمج بلستخدام  المصدر/ من عمل البلحث

 

 

 (6166) وفقل لتقدٌرات( توزٌع السالن فً احٌلء مدٌنة ارببلء بحسب الدرجة المعٌلرٌة 9خرٌطة )
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 امثإيناملبحث 

 مدًية كربالء امللدسةاهمنو امساكين يف  

 
كالقائميف  Developmentحظي العامؿ السكاني باىتماـ المختصيف في مجاؿ التنمية لقد       

عمى كضع الخطط التنمكية، كذلؾ ألف بداية أم عممية تنمكية ناجحة تنطمؽ مف االنساف نفسو، 
تركز معظـ السياسات السكانية عمى تحسيف مستكل معيشة االفراد كرفاىيتيـ كعمى تضييؽ  اذ

بيف الريؼ كالمدنية كزيادة أسياـ المرأة في النشاط االقتصادم كتمكينيا الفجكة الحضارية 
اجتماعيا كتنظيـ ىجرة السكاف كحركتيـ ككؿ ما يتعمؽ بالسمكؾ الديمكغرافي بشكؿ عاـ، كعميو 

االساسية كتأثيراتيا المتبادلة مع المحيط الجغرافي الذم  فاف الجغرافية تيتـ بدراسة العناصر
تـ كذلؾ بدراسة نمك السكاف كتكزيعيـ كتركيبيـ العمرم كالنكعي كانشطتيـ تتكاجد فيو، كتي

فتتناكؿ تحميؿ البيانات ألجؿ تحديد  االقتصادية ، حيث اف عنصرىا االساسي ىك االنساف،
االطار المكاني ليا، اما الديمكغرافيا فتتناكؿ الجانب الرقمي لمسكاف، كمف اجؿ فيـ االرتباط 

كتحديد مراحؿ النمك  ،ة التطكر السكاني كالعكامؿ الرئيسية التي أسيمت فيوبينيما البد مف دراس
 .السكاني كارتباطو بالظركؼ الجغرافية السائدة المؤثرة فيو

 
 أوال: الزيادة السكانية ونسبة التغير السنوي 

يطمػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى التغيػػػػػػػر فػػػػػػػي الحجػػػػػػػـ السػػػػػػػكاني سػػػػػػػكاء بالزيػػػػػػػادة اك النقصػػػػػػػاف اسػػػػػػػـ النمػػػػػػػك       
(Growth  )،  كنمػػػػػك السػػػػػكاف المكجػػػػػب منػػػػػو اك السػػػػػالب مصػػػػػدره ثالثػػػػػة عكامػػػػػؿ مشػػػػػتركة ىػػػػػي

نمػػػػا  )المكاليػػػػد كالكفيػػػػات كاليجػػػػرة ( ، فػػػػال يتقػػػػرر نمػػػػك السػػػػكاف بكاحػػػػد فقػػػػط مػػػػف ىػػػػذه العكامػػػػؿ كا 
، كقػػػػػػد يتذبػػػػػػذب العػػػػػػدد ازف بػػػػػػيف ىػػػػػػذه العكامػػػػػػؿ مػػػػػػف كقػػػػػػت ألخػػػػػػرقػػػػػػد يختمػػػػػػؼ التػػػػػػك ف،  بجميعيػػػػػػا
التػػػػػاريخ ، اال اف االتجػػػػػاه العػػػػػالمي فػػػػػي العصػػػػػكر بػػػػػيف الزيػػػػػادة كالنقصػػػػػاف عبػػػػػر كػػػػػذلؾ البشػػػػػرم 

كقػػػػػد اصػػػػػطمح ديمكغرافيػػػػػا عمػػػػػى الصػػػػػافي فػػػػػي نتػػػػػائج الػػػػػكالدات  ، (ٔ)الحديثػػػػػة يميػػػػػؿ نحػػػػػك الزيػػػػػادة
 ،(  Natural Increaseكالكفيػػػػات فػػػػي مجتمػػػػع مػػػػا كخػػػػالؿ مػػػػدة معينػػػػة بالزيػػػػادة الطبيعيػػػػة )

                                                           

(1) - George w. Barclay، Techniques of Population Analysis، John Wiley and Sons، 

Inc . New York، 1968، p 203. 
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  كالتػػػػػي تػػػػػرجح تسػػػػػميتيا بالزيػػػػػادة الحيكيػػػػػة كىػػػػػي ال تعنػػػػػي تزايػػػػػد عػػػػػدد السػػػػػكاف فحسػػػػػب بػػػػػؿ يعػػػػػد

( ، كمػػػػف  Multilingual Demographic Dictionaryتناقصػػػػيـ زيػػػػادة سػػػػمبية أيضػػػػا ) 
كيتحػػػػػػػػدد  ،عناصػػػػػػػر الحركػػػػػػػػة المسػػػػػػػتمرة ايضػػػػػػػػا الحركػػػػػػػة المكانيػػػػػػػػة ، اك كمػػػػػػػا تسػػػػػػػػمى بػػػػػػػاليجرة 

 .  (ٔ)حسب اتجاىيا الى اك مف المجتمع تأثيرىا عادة في التزايد اك التناقص
تشػػػػػػير اإلحصػػػػػػاءات المتػػػػػػكفرة كالتػػػػػػي اعتمػػػػػػدىا الباحػػػػػػث مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اإلحصػػػػػػاء السػػػػػػكاني       

(  فػػػػػي محافظػػػػػة كػػػػػربالء كضػػػػػمنيا منطقػػػػػة ٕٕٔٓ( كتقػػػػػديرات )ٜٕٓٓالػػػػػذم اجػػػػػرم فػػػػػي عػػػػػاـ )
ة كػػػػػػػػاف لمعكامػػػػػػػػؿ االقتصػػػػػػػػادي اذ ،الدراسػػػػػػػػة الػػػػػػػػى كجػػػػػػػػكد تغيػػػػػػػػرات كبيػػػػػػػػرة خػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػدة الدراسػػػػػػػػة 

كىػػػػذا  ،كالسياسػػػػية كاالجتماعيػػػػة الػػػػدكر الكبيػػػػر فػػػػي النمػػػػك اإليجػػػػابي لمسػػػػكاف فػػػػي مدينػػػػة كػػػػربالء 
بمػػػػػػػػغ سػػػػػػػػكاف  ،( ٜٕٓٓففػػػػػػػػي إحصػػػػػػػػاء سػػػػػػػػنة ) ،( 6( كالشػػػػػػػػكؿ )10مػػػػػػػػا يكضػػػػػػػػحو الجػػػػػػػػدكؿ )

%( مػػػػػػػف سػػػػػػػكاف ٔ.ٖ٘كالػػػػػػػذم يشػػػػػػػكؿ نسػػػػػػػبة ) ،الػػػػػػػؼ نسػػػػػػػمو (  ٖٔٚٗٚٔمنطقػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة )
% ( فقػػػػػط  ٔفيمػػػػػا مثػػػػػؿ نسػػػػػبة ) ،الػػػػػؼ نسػػػػػمو (  903.516المحافظػػػػػة لػػػػػنفس العػػػػػاـ كالبػػػػػالغ )
كقػػػػػػػد ارتفعػػػػػػػت ىػػػػػػػذه النسػػػػػػػب  ،مميػػػػػػػكف نسػػػػػػػمو (  31.664.466مػػػػػػػف سػػػػػػػكاف العػػػػػػػراؽ كالبػػػػػػػالغ )
(  نتيجػػػػة لمػػػػا سػػػػبؽ ذكػػػػره مػػػػف مقكمػػػػات لمدينػػػػة كػػػػربالء ٕٕٔٓكبشػػػػكؿ كبيػػػػر خػػػػالؿ تقػػػػديرات )

بمػػػػػغ سػػػػػكاف كطبقػػػػػا لمتقػػػػػديرات السػػػػػكانية لػػػػػذلؾ العػػػػػاـ فقػػػػػد  ،جعمػػػػػت منيػػػػػا مدينػػػػػة جاذبػػػػػة لمسػػػػػكاف 
فقػػػػػػد مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا الحجػػػػػػـ السػػػػػػكاني لممدينػػػػػػة نسػػػػػػبة  ،مو (الػػػػػػؼ نسػػػػػػ ٜٜٔ٘ٗٚمنطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة )

كبيػػػػػرة مقارنػػػػػة مػػػػػع مجمػػػػػكع سػػػػػكاف المحافظػػػػػة التػػػػػي تتشػػػػػكؿ مػػػػػف سػػػػػبعة كحػػػػػدات إداريػػػػػة )سػػػػػتة 
اقضػػػػػػية كناحيػػػػػػػة كاحػػػػػػػدة(، نتيجػػػػػػة لمتػػػػػػػزاحـ السػػػػػػػكني فػػػػػػي مدينػػػػػػػة كػػػػػػػربالء كرغبػػػػػػة السػػػػػػػكاف فػػػػػػػي 

ذم يضػػػػـ المراقػػػػد الطػػػػاىرة لالئمػػػػة المعصػػػػكميف عمػػػػييـ السػػػػالـ، االقتػػػػراب مػػػػف مركػػػػز المدينػػػػة الػػػػ
%( مػػػػػػف مجمػػػػػػكع سػػػػػػكاف محافظػػػػػػة كػػػػػػربالء ٕ.ٗ٘فشػػػػػػكمت المدينػػػػػػة ) منطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة( نسػػػػػػبة )

فيمػػػػػػػا ارتفعػػػػػػػت النسػػػػػػػبة أيضػػػػػػػا مقارنػػػػػػػة مػػػػػػػع العػػػػػػػراؽ  ،مميػػػػػػػكف نسػػػػػػػمو(  1.383.484كالبػػػػػػػالغ )
ميػػػػػكف نسػػػػػمو ( فػػػػػي م 41.190.658%( مػػػػػف مجمػػػػػكع سػػػػػكاف العػػػػػراؽ كالبػػػػػالغ )ٕٛ.ٔكبمغػػػػػت )

ممػػػػا يؤشػػػر ارتفػػػػاع حصػػػتيا مػػػػف المحافظػػػة بشػػػكؿ الفػػػػت لمنظػػػر كمػػػػف الثمػػػث الػػػػى  ،نفػػػس العػػػاـ 
 .النصؼ بشكؿ تقريبي 

 
                                                           

 ،6333عملن،  ،6ط عبد علً الخفلؾ، جؽرافٌة السالن اسس علمة، دار الفار للطبلعة والنكشر والتوزٌع، - (6)
 . 661ص
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 ( ٚجدكؿ) 

 (ٕٕٔٓ – ٜٕٓٓحجـ السكاف في مدينة كربالء كنسبة تمثمييا الى المحافظة كالعراؽ لممدة )

 انىحذح االداسَخ
 حغى انسكبٌ 

0229 

حغى انسكبٌ   

0204 

انُسجخ انًئىَخ 

نًُطمخ انذساسخ يٍ 

يحبفظخ كشثالء 

وانؼشاق ػبو 

0229 

انُسجخ انًئىَخ 

نًُطمخ انذساسخ يٍ 

يحبفظخ كشثالء 

وانؼشاق ػبو 

0204 

 

يذَُخ كشثالء


 941814 189849 ------ ------- 

 88.0 98.4 4949848 929848 يحبفظخ كشثالء

 4.40 4 84492884 94888888 انؼشاق

 البلحث اعتملدا على:المصدر / 

، محلفظة 6113وزارة التخطٌط، الجهلز المرازي لئلحصلء، مدٌرٌة إحصلء ارببلء، اإلحصلء العلم  -6
 (.6ارببلء )بٌلنلت ؼٌر منكشورة(، الملحق )

 6166وزارة التخطٌط، الجهلز المرازي لئلحصلء، مدٌرٌة إحصلء ارببلء، تقدٌرات سالن ارببلء لسنة  -6
 محلفظة ارببلء ) بٌلنلت  ؼٌر منكشورة ( .  ،

وزارة التخطٌط والتعلون اإلنملئً، الجهلز المرازي لئلحصلء وتانلوجٌل المعلوملت، المجموعة  -9
 أ .  6/5جدول  ،السالن والقوى العلملة  ،البلب الثلنً  ، 6169اإلحصلئٌة للعلم 

 كربالء كالعراؽ النسبة المئكية لسكاف منطقة الدراسة مف محافظة ( 6شكؿ )
 (ٕٕٔٓ، ٜٕٓٓلمعاميف )

 (5المصدر / عمل البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدول )
 

                                                           
 -  6166- 6113حً سانً ضمن مدة الدراسة  (41)ٌقصد بهل منطقة الدراسة المتاونة من. 
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         بػػػػػدا اإليقػػػػػاع التصػػػػػاعدم كاضػػػػػحا فػػػػػي ارتفػػػػػاع معػػػػػدؿ النمػػػػػك السػػػػػكاني لمنطقػػػػػة الدراسػػػػػة

مقارنػػػػػػة بالمحافظػػػػػػة ككػػػػػػذلؾ بػػػػػػالعراؽ ككػػػػػػؿ، فقػػػػػػد بمػػػػػػغ معػػػػػػدؿ النمػػػػػػك السػػػػػػكاني لمدينػػػػػػة كػػػػػػربالء 
كىػػػػػػػك اعمػػػػػػػى مػػػػػػػف مثيمػػػػػػػو فػػػػػػػي المحافظػػػػػػػة كالبػػػػػػػالغ  ،(ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓ%( خػػػػػػػالؿ المػػػػػػػدة ) 6.8)
كجػػػػػػػاءت ىػػػػػػػػذه النسػػػػػػػب المرتفعػػػػػػػة انعكاسػػػػػػػا لحركػػػػػػػة اليجػػػػػػػػرة  ،%( خػػػػػػػالؿ نفػػػػػػػس المػػػػػػػدة  3.6)

المتزايػػػػػدة التػػػػػي تعرضػػػػػت ليػػػػػا المحافظػػػػػة بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ كالمدينػػػػػة عمػػػػػى كجػػػػػو الخصػػػػػكص إضػػػػػافة 
الػػػػػػى االسػػػػػػتتباب األمنػػػػػػي النسػػػػػػبي كالنشػػػػػػاط االقتصػػػػػػادم األفضػػػػػػؿ مقارنػػػػػػة بػػػػػػبعض المحافظػػػػػػات 

ضػػػػػا قياسػػػػػا الػػػػػى العػػػػػراؽ كىػػػػػك ) معػػػػػدؿ النمػػػػػك ( مرتفػػػػػع أي ،العراقيػػػػػة بعػػػػػد سػػػػػقكط النظػػػػػاـ البائػػػػػد 
ظػػػػة ( كالػػػػذم بمػػػػغ معػػػػدؿ النمػػػػك فيػػػػو المحاف ،بشػػػػكؿ عػػػػاـ كلكػػػػال الكحػػػػدتيف االدارتػػػػيف ) المدينػػػػة 

عػػػػف  ،ففػػػػي تقريػػػػر نشػػػػرتو مجمػػػػة سػػػػكام نيػػػػكز العربيػػػػة  ،خػػػػالؿ مػػػػدة الدراسػػػػة ذاتيػػػػا( % 2.2 )
عػػػػػد اف الخطػػػػػة التػػػػػي اطمقتيػػػػػا الحككمػػػػػة العراقيػػػػػة إليقػػػػػاؼ النمػػػػػك السػػػػػكاني المتزايػػػػػد كالحػػػػػد منػػػػػو ب

كتػػػػأتي ىػػػػػذه الزيػػػػادة فػػػػػي ظػػػػؿ المشػػػػػكالت  ،مميػػػػػكف نسػػػػمو  ٓٗتجػػػػاكز نفػػػػكس الػػػػػبالد حػػػػاجز اؿ 
كسػػػػػػط دعػػػػػػكات لكضػػػػػػع القيػػػػػػكد  ،التػػػػػػي يعػػػػػػاني منيػػػػػػا البمػػػػػػد سػػػػػػكاء االجتماعيػػػػػػة اك االقتصػػػػػػادية 

عمػػػػى االنجػػػػػاب كخاصػػػػة اف ذلػػػػػؾ النمػػػػك كالزيػػػػػادة السػػػػكانية غيػػػػػر متناسػػػػبة كحجػػػػػـ المػػػػكارد التػػػػػي 
ات الجانػػػػػب الكاحػػػػػد، ككفقػػػػػا إلحصػػػػػائيات صػػػػػادرة عػػػػػف األمػػػػػـ المتحػػػػػدة يتحصػػػػؿ عمييػػػػػا العػػػػػراؽ ذ

ضػػػػمف المسػػػػػتكل العػػػػالمي مػػػػف حيػػػػث التعػػػػػداد  ٖٙ، فػػػػالعراؽ يػػػػأتي فػػػػػي المرتبػػػػة الػػػػػ ٕٕٓٓعػػػػاـ 
عربيػػػػا، فيمػػػػا أشػػػػػار تقريػػػػر البنػػػػؾ الػػػػدكلي الػػػػى نحػػػػك ثالثػػػػة عشػػػػػر  ٗالسػػػػكاني كفػػػػي المرتبػػػػة الػػػػػ 

ممػػػػػػػا يؤشػػػػػػػر الػػػػػػػى نسػػػػػػػبة فقػػػػػػػر بغمػػػػػػػت $ يكميػػػػػػػا  ٕمميػػػػػػػكف مػػػػػػػكاطف عراقػػػػػػػي يكسػػػػػػػبكف اقػػػػػػػؿ الػػػػػػػػ 
، ككػػػػػػػػػػػػػػذلؾ تتحػػػػػػػػػػػػػػدث تقػػػػػػػػػػػػػػارير دكليػػػػػػػػػػػػػػة كبيانػػػػػػػػػػػػػػات لمنظمػػػػػػػػػػػػػػات مختصػػػػػػػػػػػػػػة بالتنميػػػػػػػػػػػػػػة (%ٕ٘)

 .%ٖٓعف اقتراب نسبة الفقر مف الػ كاالستراتيجيات
( اف قطػػػػػػػػاع الحيدريػػػػػػػػة ىػػػػػػػػك صػػػػػػػػاحب ٚ( كالشػػػػػػػػكؿ )ٛيتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ الجػػػػػػػػدكؿ )        

منطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة كالػػػػػػذم بمػػػػػػغ النصػػػػػػيب األكبػػػػػػر فػػػػػػي حجػػػػػػـ الزيػػػػػػادة  السػػػػػػكانية المطمقػػػػػػة ضػػػػػػمف 
( كبنسػػػػػػػػبة تغيػػػػػػػػر سػػػػػػػػنكية ىػػػػػػػػي األعمػػػػػػػػى ٕٕٔٓ- ٜٕٓٓألػػػػػػػػؼ نسػػػػػػػػمو ( كلممػػػػػػػػدة ) 275695)

كجػػػػػػاء قطػػػػػػاع الجزيػػػػػػرة فػػػػػػي المرتبػػػػػػة الثانيػػػػػػة فػػػػػػي حجػػػػػػـ الزيػػػػػػادة المطمقػػػػػػة  ،%( 13.8كبمغػػػػػػت )
فيمػػػػػػا جػػػػػػاء قطػػػػػػاع  ،%( 8.2ألػػػػػػؼ نسػػػػػػمو ( كبنسػػػػػػبة تغيػػػػػػر سػػػػػػنكم ) 118694كالتػػػػػػي بمغػػػػػػت )

ألػػػػػػؼ نسػػػػػػمو(  37659اذ بمػػػػػػغ الزيػػػػػػادة المطمقػػػػػػة فيػػػػػػو ) ،المرتبػػػػػػة الثالثػػػػػػة المدينػػػػػػة القديمػػػػػػة فػػػػػػي 
كىػػػػػػػذه القطاعػػػػػػػات الػػػػػػػثالث ضػػػػػػػمف منطقػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة التػػػػػػػي  ،%( 2.4كبنسػػػػػػػبة تغيػػػػػػػر سػػػػػػػنكم )

ألػػػػػػؼ نسػػػػػػمو ( كبنسػػػػػػبة تغيػػػػػػر سػػػػػػنكم بمغػػػػػػت  432048شػػػػػػيدت زيػػػػػػادة كميػػػػػػة مطمقػػػػػػة كبمغػػػػػػت )
 %( خالؿ مدة الدراسة.5.8)
 
 



ىتوزوعىونموىالدكانىفيىمدونةىكربالءىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                        

54 

 
 ( ٛجدكؿ)  

 (ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓكنسبة التغير في احياء مدينة كربالء لممدة )الزيادة المطمقة 
 لطبع

 انحُذسَخ

 انضَبدح 

 انًطهمخ

%  

انزغُش 

 انسُىٌ

 لطبع

 انغضَشح

 انضَبدح 

 انًطهمخ

%  

انزغُش 

 انسُىٌ

 انًذَُخ

 انمذًَخ

 انضَبدح 

 انًطهمخ

%  

انزغُش 

 انسُىٌ

 22.52 52619 انؼبيم
اإلسكبٌ 

 انؼسكشٌ
 13.01 12978 انؼجبسُخ. ش 21.40 321

 10.79 5198 انهُبثٍ 16.69 1314 انصُبػٍ 15.71 83224 انغذَش

 9.44 3711 ثبة ثغذاد 16.48 708 حٍ انشهبدح 15.20 15022 انغبَش

 7.73 868 ثبة انُغف 16.42 13824 انُصش 14.08 9097 االسكبٌ

 7.22 4289 ثبة انخبٌ 15.11 15477 انجُبء انغبهض 13.75 24574 حٍ انحش

 7.12 3503 انًخُى 13.14 9688 انىفبء 13.00 15640 انًىظفٍُ

 12.88 4219 انزحذٌ 11.48 18559 انًهحك
ثبة 

 انسالنًخ
2686 6.19 

 5.67 2265 انؼجبسُخ. ؽ 12.87 2581 انصًىد 10.11 15537 سيضبٌ

 12.44 17428 ش. سُف سؼذ 9.79 5810 انًؼًهغٍ

 5.48 2161 ثبة انطبق
 11.85 11879 ش. انًىظفٍُ 9.16 1637 انصحخ 

 10.19 2665 سُف سؼذ و 8.37 2447 حٍ انضهشاء

 انمطبػبد
 انضَبدح 

 انًطهمخ

%  

انزغُش 

 انسُىٌ

 9.64 1632 االصالػ 7.28 5149 انغًؼُخ

 9.26 4653 انجهبدنُخ 6.84 3225 انسؼذَخ

 9.23 11916 سُف سؼذ 6.11 5602 حٍ انؼجبط
 13.8 275695 انحُذسَخ

 8.66 3074 األطجبء 6.05 1395 انمضوَُُخ

 8.37 5118 انسالو 5.84 2215 ضجبط االسشح
 8.2 118694 انغضَشح

 7.87 4109 االَصبس 4.70 2536 انُمُت

 6.76 4631 يهحك انزؼبوٌ 4.37 1606 انجهذَخ
 2.4 37659 انمذًَخ

 5.92 2946 انزؼبوٌ 4.13 4759 حٍ انحسٍُ

 3.52 3940 انًؼهًٍُ
 2.60 511 انًذساء

يُطمخ 

 انذساسخ

432048 

 

5.8 

 
 1.63 1102 االسشح

 (.5،  9المصدر / عمل البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدولً )

 6ك )=  على المعلدلة ن االسنوٌة اعتملد التؽٌرنسبة  ( :  امل6ك-6الزٌلدة المطلقة من حبلل )ك احتسلب تم-*
ٌنظر: فلٌز  األقدم،=التعداد 6ك  األحدث،=التعداد  6ك  ،التؽٌراذ ان: ن= نسبة ،    x 611 6ك  ÷ (6ك  –

 . 666-666، ص6113ساندرٌة،محمد العٌسوي، اسس جؽرافٌة السالن، دار المعرفة الجلمعٌة، اال

 

 

 



ىتوزوعىونموىالدكانىفيىمدونةىكربالءىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                        

51 

 
 ( ٚشكؿ) 

 (ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓ)نسبة التغير السنكم لسكاف مدينة كربالء كقطاعاتيا الثالث لممدة 

  (.3من عمل البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدول )المصدر /  

 

 :فكانت نسبة التغير السنوي لمسكان كاالتياما في داخل القطاعات الثالث 

  اذ جػػػػػاء حػػػػػي الغػػػػػدير متصػػػػػدرا مشػػػػػيد  ،قطػػػػػاع الحيدريػػػػػة كضػػػػػمف احيػػػػػاء منطقػػػػػة الدراسػػػػػة

ألػػػػؼ نسػػػػمو ( خػػػػالؿ اثنػػػػا عشػػػػر عامػػػػا كىػػػػي المػػػػدة  83224الزيػػػػادة المطمقػػػػة التػػػػي بمغػػػػت )

كاالمػػػػػػػػر معكػػػػػػػػكس  ،ألػػػػػػػػؼ نسػػػػػػػػمو(  52619كحػػػػػػػػي العامػػػػػػػػؿ ثانيػػػػػػػػا )  ،( ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓ) 

فجػػػػػاء حػػػػػي العامػػػػػؿ أكال كبنسػػػػػبة تغيػػػػػر سػػػػػنكم بمغػػػػػت  ،بينيمػػػػػا فػػػػػي نسػػػػػبة التغيػػػػػر السػػػػػنكم 

%(، امػػػػػا االحيػػػػػاء األقػػػػػؿ زيػػػػػادة 15.71%( كالغػػػػػدير ثانيػػػػػا بنسػػػػػبة تغيػػػػػر سػػػػػنكم )22.52)

طػػػػاع الحيدريػػػػة كالتػػػػي جػػػػاءت فػػػػي المراتػػػػب األخيػػػػرة ىػػػػي احيػػػػاء )المعممػػػػيف كاالسػػػػػرة( فػػػػي ق

%( لكػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػكالي ككمػػػػػػػػا ٖٙ,ٔ ،% 3.52كبنسػػػػػػػػب تغيػػػػػػػػر سػػػػػػػػنكية بمغػػػػػػػػت )

 (.ٛيكضح ذلؾ الشكؿ )
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 ( ٛشكؿ) (ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓلممدة ) الزيادة السكانية المطمقة في قطاع الحيدرية 

  
 (.3بٌلنلت جدول)المصدر: البلحث اعتملدا على 

  قطػػػػػػاع الجزيػػػػػػرة ثانيػػػػػػا فػػػػػػي حجػػػػػػـ زيادتػػػػػػو المطمقػػػػػػة كنسػػػػػػبة تغيػػػػػػره السػػػػػػنكية، اذ جػػػػػػاء حػػػػػػي
%( كحػػػػػػػي 21.40)اإلسػػػػػػػكاف العسػػػػػػػكرم( أكال فػػػػػػػي نسػػػػػػػبة تغيػػػػػػػره السػػػػػػػنكية كالتػػػػػػػي بمغػػػػػػػت )

%(، امػػػػػػػػػا الزيػػػػػػػػػادة السػػػػػػػػػكانية 16.69)الصػػػػػػػػػناعي( ثانيػػػػػػػػػا بنسػػػػػػػػػبة تغيػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػنكية بمغػػػػػػػػػت )
ألػػػػػػؼ نسػػػػػػمو(، كثانيػػػػػػا  17428( أكال كبزيػػػػػػادة )المطمقػػػػػػة فجػػػػػػاء حػػػػػػي )شػػػػػػيداء سػػػػػػيؼ سػػػػػػعد

ألػػػػػؼ نسػػػػػمو(، فيمػػػػػا جػػػػػاءت  15477جػػػػػاء حػػػػػي )البنػػػػػاء الجػػػػػاىز( بزيػػػػػادة مطمقػػػػػة بمغػػػػػت )
احيػػػػاء كػػػػؿ مػػػػف )التعػػػػاكف كالمػػػػدراء( فػػػػي نيايػػػػة الترتيػػػػب فػػػػي نسػػػػب التغيػػػػر السػػػػنكم لمسػػػػكاف 

%( لكػػػػػػػػؿ منيمػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػكالي كمػػػػػػػػا 2.60%،  5.92فػػػػػػػػي قطػػػػػػػػاع الجزيػػػػػػػػرة كبمغػػػػػػػػت )
 (ٜلشكؿ )يكضحو ا
(ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓالزيادة السكانية المطمقة في قطاع الجزيرة لممدة ) (ٜشكؿ )  

 

 (.3)جدول بٌلنلت على اعتملدا البلحث: المصدر
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  جػػػػػاء قطػػػػػاع المدينػػػػػة القديمػػػػػة ثالثػػػػػا فػػػػػػي حجػػػػػـ الزيػػػػػادة السػػػػػكانية المطمقػػػػػة كنسػػػػػبة التغيػػػػػػر

كػػػػػػذلؾ حػػػػػػؿ حػػػػػػي )العباسػػػػػػية الشػػػػػػرقية ( أكال فػػػػػػي نسػػػػػػبة تغيػػػػػػره السػػػػػػنكية التػػػػػػي  ،السػػػػػػنكية 

 12978كأيضػػػػػػػا ىػػػػػػػك أكال فػػػػػػػي حجػػػػػػـ الزيػػػػػػػادة المطمقػػػػػػػة اذ بمغػػػػػػػت ) ،%( 13.01بمغػػػػػػت )

كجػػػػاء حػػػػي ) الييػػػػابي( ثانيػػػػا فػػػػي زيادتػػػػو السػػػػكانية المطمقػػػػة كنسػػػػبة تغيػػػػره  ،ألػػػػؼ نسػػػػمو ( 

فيمػػػػػػػػا جػػػػػػػػاء حػػػػػػػػي )  ،الي % ( عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػك  10.79 ،االؼ نسػػػػػػػػمو  5198السػػػػػػػػنكية بػػػػػػػػػ )

بابػػػػػا الطػػػػػاؽ ( فػػػػػي اخػػػػػر الترتيػػػػػب لقطػػػػػاع المدينػػػػػة القديمػػػػػة كبحجػػػػػـ زيػػػػػادة سػػػػػكانية مطمقػػػػػة 

كىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا  ،%(  5.48ألػػػػػػػػؼ نسػػػػػػػػمو ( كبنسػػػػػػػػبة تغيػػػػػػػػر سػػػػػػػػنكم بمغػػػػػػػػت ) 2161بمغػػػػػػػػت )

 (.ٓٔ( كالشكؿ )ٛيكضحو كؿ مف الجدكؿ )

 (ٔٔشكؿ )
 (ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓلممدة ) المدينة القديمةنسبة التغير السنكية كالزيادة السكانية المطمقة في قطاع 

 (.3)جدول بٌلنلت على اعتملدا البلحث: المصدر 

 ثانيا: معدالت النمو السكاني في منطقة الدراسة
يعػػػػػػػد النمػػػػػػػػك السػػػػػػػكاني مػػػػػػػػف ابػػػػػػػرز الظػػػػػػػػاىرات الديمكغرافيػػػػػػػة المميػػػػػػػػزة فػػػػػػػي العػػػػػػػػالـ خػػػػػػػػالؿ      

العصػػػػػػر الحػػػػػػديث، اذ يمثػػػػػػؿ تحػػػػػػديان كبيػػػػػػرا لمبشػػػػػػرية كخاصػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لشػػػػػػعكب الػػػػػػدكؿ الناميػػػػػػة 
التػػػػػػػي يتزايػػػػػػػد السػػػػػػػكاف فييػػػػػػػا بمعػػػػػػػدالت كبيػػػػػػػرة يزيػػػػػػػد عمػػػػػػػى معػػػػػػػدؿ التزايػػػػػػػد فػػػػػػػي تنميػػػػػػػة بمػػػػػػػدانيا 

كيػػػػرتبط نمػػػػػك السػػػػػكاف بالزيػػػػػادة الطبيعيػػػػة كىػػػػػك : الفػػػػػرؽ بػػػػػيف  ،يػػػػػا االقتصػػػػادية كتػػػػػكفر الغػػػػػذاء في

13.01 

10.79 
9.44 

7.73 7.22 7.12 6.19 
5.67 5.48 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

.  العباسية 
 ش

 باب الطاق غ.العباسية  باب الساللمة المخيم باب الخان باب النجف باب بغداد الهيابي 

 … نسبة التغير  الزيادة المطلقة 



ىتوزوعىونموىالدكانىفيىمدونةىكربالءىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                        

53 

 
  لػػػػذلؾ فػػػػأف دراسػػػػة النمػػػػك السػػػػكاني  ،الػػػػكالدات كالكفيػػػػات مػػػػف دكف تػػػػدخؿ حسػػػػابات اليجػػػػرة فييػػػػا

فػػػػػػي منطقػػػػػػة مػػػػػػا ، يسػػػػػػيـ فػػػػػػي تحديػػػػػػد المػػػػػػدة التػػػػػػي  ، القػػػػػػائـ عمػػػػػػى اسػػػػػػاس الزيػػػػػػادة الطبيعيػػػػػػة
يسػػػػػػػتغرقيا ىػػػػػػػذا المجتمػػػػػػػع فػػػػػػػي الكصػػػػػػػكؿ الػػػػػػػى حجػػػػػػػـ معمػػػػػػػـك اذا اسػػػػػػػتمرت المعػػػػػػػدالت بػػػػػػػنفس 

 . (ٔ)مستكاىا
ة كألحيائيػػػػػػػا اف معػػػػػػػدؿ النمػػػػػػػك فػػػػػػػي منطقػػػػػػػة الدراسػػػػػػػ ،(ٜيالحػػػػػػػظ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الجػػػػػػػدكؿ )       

كالػػػػػػذم لػػػػػػكحظ ارتفاعػػػػػػو عػػػػػػف مثيمػػػػػػو فػػػػػػي  ، %(  7.2كخػػػػػػالؿ مػػػػػػدة الدراسػػػػػػة بمػػػػػػغ ) ،(ٓ٘الػػػػػػػ)
فقػػػػػػػد كشػػػػػػػفت الدرجػػػػػػػة المعياريػػػػػػػة لمعػػػػػػػدؿ نمػػػػػػػك  ،%( السػػػػػػػابؽ ذكػػػػػػػره  ٙ.ٖالمحافظػػػػػػػة كالبػػػػػػػالغ )

االحيػػػػػػاء التػػػػػػي  السػػػػػػكاف مسػػػػػػتكيات التبػػػػػػايف لمكحػػػػػػدات اإلداريػػػػػػة فػػػػػػي مدينػػػػػػة كػػػػػػربالء كاتضػػػػػػح اف
ء تعرضػػػػت لمسػػػػتكل عػػػػاؿ مػػػػف درجػػػػات النمػػػػك السػػػػكاني كانػػػػت ىػػػػي االحيػػػػاء االحػػػػدث فػػػػي النشػػػػك 

فاألحيػػػػػاء  ،ككػػػػػذلؾ االحيػػػػػاء األقػػػػػرب الػػػػػى مركػػػػػز المدينػػػػػة  كألسػػػػػباب ناتجػػػػػة مػػػػػف كػػػػػال الميػػػػػزتيف 
مػػػػػػف غيرىػػػػػػا  بػػػػػػدأت  ٜٕٓٓاالحػػػػػػدث فػػػػػػي منطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة كاالقػػػػػػرب فػػػػػػي نشػػػػػػكئيا الػػػػػػى سػػػػػػنة 

كأحيػػػػػػاء سػػػػػػكنية ذات كثافػػػػػػات سػػػػػػكانية قميمػػػػػػة تمكنيػػػػػػا مػػػػػػف اسػػػػػػتيعاب السػػػػػػاكنيف الجػػػػػػدد إضػػػػػػافة 
ممػػػػا يسػػػػمح لألسػػػػر اف تشػػػػترم فييػػػػا  ،ية فييػػػػا ذلػػػػؾ الكقػػػػتالػػػػى انخفػػػػاض أسػػػػعار القطػػػػع السػػػػكن

امػػػػػػا االحيػػػػػػاء القريبػػػػػػة مػػػػػػف مركػػػػػػز المدينػػػػػػة فكانػػػػػػت  ،ككنيػػػػػػا مالئمػػػػػػة مػػػػػػف الناحيػػػػػػة االقتصػػػػػػادية 
لػػػػػدكافع اجتماعيػػػػػة اكثػػػػػر مالئمػػػػػة لػػػػػبعض االسػػػػػر كاكثػػػػػر اسػػػػػتقرارا مػػػػػف الناحيػػػػػة األمنيػػػػػة إضػػػػػافة 

مركػػػػػز المدينػػػػػة كمرقػػػػػدم االمػػػػػاميف الػػػػى دكافػػػػػع دينيػػػػػة نتيجػػػػػة قػػػػػرب ىػػػػػذه الكحػػػػػدات اإلداريػػػػػة مػػػػػف 

                                                           
 - ( سنوٌل بطبٌعة الحلل، 6بلأللؾ( فلنه ٌزٌد بمعدل ) 61اذا الن معدل الزٌلدة الطبٌعٌة فً دولة مل هو )%

( علمل فقط، ذلك الن السالن 51واذا استمر هذا المعدل ثلبتل فلن عدد سالن هذه الدولة ٌتضلعؾ فً مدة )
ئدة المرابة ولٌس لمبدا الفلئدة البسٌطة، أي ان القلعدة وهً حجم السالن فً سنة االسلس ٌزٌدون وفقل لمبدا الفل

 تزٌد سنوٌل بمقدار الزٌلدة خبلل السنة السلبقة.
ار النهضة العربٌة للطبلعة والنكشر ٌنظر: جودة حسنٌن جودة ، قواعد الجؽرافٌل العلمة الطبٌعٌة والبكشرٌة ، 

  .53، ص 6331، مصر ،  6، ج 6،ط والتوزٌع
، دار االعصلر العلمً 1منٌر أسملعٌل ابو كشلدر واخرون، دراسلت فً الجؽرافٌل الدٌمؽرافٌة السالنٌة، ط - (6)

 .19ص 6161للنكشر، عملن، االردن، 
 - ( من قبل البلحث بلالعتملد على 6166-6113تم استخراج معدل النمو السنوي للسالن للمدة )المعلدلة: 

1001
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 t

po

p
r 

 :اذ اف
r معدل النمو السنوي للسالن   =.  

P1  . عدد السالن فً التعداد االخٌر = 
Po عدد السالن فً التعداد االول =.  

T عدد السنوات بٌن التعدادٌن =.  
المعرفة الجلمعٌة، ٌنظر: فتحً محمد ابو عٌلنه، مدخل الى التحلٌل اإلحصلئً فً الجؽرافٌل البكشرٌة، دار 

 .  695ص ، 6335 ، اإلساندرٌة
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  تكزيػػػػػػع المعياريػػػػػػة اربػػػػػػع مسػػػػػػتكيات لمعػػػػػػدؿ نمػػػػػػك  كاظيػػػػػػر ،الحسػػػػػػيف كالعبػػػػػػاس عمػػػػػػييـ السػػػػػػالـ

 السكاف في احياء منطقة الدراسة كىي عمى النحك االتي : 

 +( ـــــــ 1,51المستوى األول )تبدأ بحي  ،حي سكني(  ٚٔيدخؿ ضمف ىذا المستكل ): فأكثر
يميو حي اإلسكاف العسكرم في المرتبة  ،% ( 10.91العامؿ في المرتبة األكلى كبمعدؿ نمك )

فيما جاء حي شيداء المكظفيف في المرتبة السابعة عشر  ،%( 10.60الثانية بمعدؿ نمك )
( ٙٔيكضحو الجدكؿ ) كىذا ما ،%( 7.37كاألخيرة ضمف المستكل األكؿ بمعدؿ نمك بمغ )

كيأتي ارتفاع معدالت النمك في احياء ىذا المستكل لعكامؿ عديده منيا االرتفاع  ،(ٚة )كالخريط
في حجـ السكاف ليذه االحياء مثؿ الغدير كالعامؿ كالبناء الجاىز كالنصر ككذلؾ تعرضيا 

كامؿ اقتصادية كاجتماعية لعكامؿ النمك السكاني في الزيادة الطبيعية كاليجرة إضافة الى ع
 %(. 8.6ذا كقد بمغ المعدؿ العاـ لمنمك السكاني في المستكل األكؿ )ى ،كثقافية

 ( ٓػػػػػػػػػػ + 1,11المستوى الثاني,ٜٗ:) ( كاف أكليا حي  ٚضـ المستكل ،)احياء سكنية
كجاء حي الييابي في المرتبة الثانية الذم بمغ معدؿ النمك  ،( 7.22%الممحؽ كبمعدؿ نمك )

فيما جاء حي باب بغداد في ذيؿ قائمة المستكل الثاني كفي المرتبة  ،% ( 6.92السنكم فيو )
األسباب  كيمكف اف يفسر مستكل معدالت النمك ىنا لنفس ،( 6.31السابعة كبمعدؿ نمك )

، فاألحياء السكنية مف حيث النشأة كانت ضمف ىذا المستكل ىي أعاله في المستكل األكؿ
كل األكؿ كحجـ السكاف فييا كذلؾ، ىذا كقد بمغ معدؿ أكثر قدما كبمدة بسيطة مف احياء المست

 %( لممستكل الثاني. 6.7النمك السكاني العاـ )
 ( ػػػػػػػػ  ٔٓ.ٓ-المستوى الثالث-ٓ,ٜٗ :)(، ككانت المرتبة ةسكني احياء ٛ) تضمف المستكل

%، 6.23األكلى كالثانية فيو ألحياء البيادلية كسيؼ سعد كبنسب معدؿ نمك سكاني بمغت )
%( لكؿ منيما عمى التكالي، اما المرتبة الثامنة كاألخيرة فيو كانت لحي باب النجؼ 6.21

%(، فيما بمغت نسبة معدؿ النمك  5.47كالذم بمغت نسبة معدؿ النمك السكاني السنكم فيو )
 %( بمجمكع كحداتو السكانية مف االحياء.5.9العاـ لممستكل الثالث )

 ( المستوى الرابع-ٓ,٘ٓ  :)ٛٔىك المستكل األكؿ عدديا بكاسطة كحداتو اإلدارية الػ )ػػػػػػ فأقؿ 
جاءت  ،فكاف المستكل األكثر عددا كاالقؿ ضمف الدرجة المعيارية لنمك السكاف ،حي سكني ( 

الثالثة ( عمى  ،الثانية  ،باب الخاف كالمخيـ ( في المراتب ) األكلى  ،احياء كؿ مف ) الجمعية
فيما  ،% ( لكؿ حي 5,15 ،%  5,20 ،% 5.23سبة معدؿ نمك سكاني بمغت )كبن ،التكالي 

المعمميف كحي االسرة( في المراتب األخيرة كبمعدالت نمك  ،جاءت احياء كؿ مف ) المدراء 
فيما بمغ معدؿ النمك  ،% ( لكؿ حي عمى التكالي ٜٗ,ٔ ،% 2.26 ،% 2.94بمغت )

 (. ٗ( كالخريطة )ٜكىذا ما يكضحو الجدكؿ ) ،% (  4.1السكاني لممستكل الرابع ككؿ )
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 ( 3جدول) 

 (6166-6113معدل النمو السالنً فً منطقة الدراسة وفقل للدرجة المعٌلرٌة وللمدة )

 د
 االحُبء

يؼذل 

 انًُى

 انذسعخ

 د ًؼُبسَخان
 االحُبء

يؼذل 

 انًُى

 انذسعخ

 انًؼُبسَخ

 انًسزىي انضبٍَ انًسزىي االول

 0.46 7.22 انًهحك 4 2.24 10.91 انؼبيم 4

 0.32 6.92 انهُبثٍ 0 2.09 10.60 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 0

يهُذسٍ سُف  9 1.40 9.16 انصُبػٍ 9

 سؼذ
6.66 0.19 

 0.17 6.62 حٍ سيضبٌ 8 1.36 9.09 حٍ انشهبدح 8

 0.10 6.48 انًؼًهغٍ 8 1.35 9.07 انُصش 8

 0.07 6.40 االصالػ 8 1.24 8.83 انغذَش 8

 0.02 6.31 ثبة ثغذاد 1 1.15 8.65 انغبَش 1

 انًسزىي انشاثغ 1.14 8.62 انجُبء انغبهض 4

 0.50- 5.23 انغًؼُخ وانؼهًبء 4 0.95 8.24 االسكبٌ 9

 0.51- 5.20 ثبة انخبٌ 0 0.90 8.12 حٍ انحش 42

 0.54- 5.15 انًخُى 9 0.78 7.89 انىفبء 44

 0.61- 5.00 انسؼذَخ 8 0.76 7.84 انؼجبسُخ. ش 40

 0.63- 4.95 يهحك انزؼبوٌ 8 0.76 7.83 انًىظفٍُ 49

 0.79- 4.63 ثبة انسالنًخ 8 0.74 7.79 انزحذٌ 48

 0.81- 4.59 حٍ انؼجبط 1 0.73 7.78 انصًىد 48

 0.83- 4.55 انمضوَُُخ 4 0.65 7.61 ش. سُف سؼذ 48

 0.86- 4.47 انزؼبوٌ 9 0.54 7.37 ش. انًىظفٍُ 41

 0.89- 4.42 ضجبط االسشح 42 انًسزىي انضبنش

 0.94- 4.32 انؼجبسُخ. ؽ 44 0.02- 6.23 انجهبدنُخ 4

 0.99- 4.21 ثبة انطبق 40 0.02- 6.21 سُف سؼذ 0

 1.22- 3.73 انُمُت 49 0.04- 6.18 انصحخ وانؼذانخ 9

 1.33- 3.51 انجهذَخ 48 0.16- 5.94 األطجبء 8

 1.40- 3.36 حٍ انحسٍُ 48 0.23- 5.80 حٍ انضهشاء 8

 1.60- 2.94 انًؼهًٍُ 48 0.23- 5.80 انسالو 8

 1.93- 2.26 انًذساء 41 0.35- 5.54 االَصبس 1

 2.30- 1.49 االسشح 44 0.38- 5.47 ثبة انُغف 4

 7.2 يُطمخ انذساسخ

 
 3.6 يحبفظخ كشثالء

 
 2.2 انؼشاق

 2.07 االَحشاف انًؼُبسٌ 6.26 انحسبثٍ انًزىسظ 

 (. 5، 9طبقل لبٌلنلت جدولً )المصدر / عمل البلحث 
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 (6166-6113( معدل النمو السالنً فً احٌلء مدٌنة ارببلء بحسب الدرجة المعٌلرٌة للمدة )5خرٌطة )

 (.3) ( واعتملدا على جدولgis Arcالمصدر / من عمل البلحث بلستخدام ) 
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  / التركز السكاني لمدينة كربال ثالثا 

  :التركز السكاني في منطقة الدراسة نسبة-1 
في محاكلة لمتعرؼ عمى نمط التركز السكاني ضمف منطقة الدراسة في احياء مدينة        

 ،)الجزيرة داخؿ قطاعات المدينة الثالث( ٕٕٔٓ)كربالء كبحسب التقديرات السكانية لعاـ 
اـ لمعرفة كىي دراسة نافعة كمرتبطة بدراسة تكزيع السكاف بشكؿ ع ،مة(المدينة القدي ،الحيدرية

فمعرفة ىذا النمط لو مضاميف كدالالت ترتبط بالمشركعات كالسياسات  ،التبعثرنمط التركز اك 
 ،ٔالتنمكية التي تشجع عمييا اك تتخذىا إدارة الحككمات المحمية كالمركزية في مختمؼ البمداف

( ليا أىمية كبيرة في كشؼ  Concentration ratio Populationفالنسبة في تركز السكاف )
عمى  ف المكاف كسكانو الذيف يقطنكف فيو كمعرفة التبايف في تكزيعيـ الجغرافيالعالقة القائمة بي

كعمكما فنسبة التركز السكاني تعد احدل الطرائؽ الرياضية  ،ذلؾ المكاف كمحاكر انتشارىـ
المستخدمة في قياس كتحديد المتكسط في الفرؽ بيف نسبة السكاف كنسبة مساحتيـ التي يعيشكف 

 :   ٕاالتية عمييا كفقا لمصيغة 

C= 
 

 
 (X-Y) 

  :حيث اف
C  نسبة التركز السكاني = 
X  النسبة المئكية لسكاف الكحدة اإلدارية بالنسبة ألجمالي سكاف منطقة الدراسة = 
Y  النسبة المئكية لمساحة الكحدة اإلدارية مف اجمالي مساحة منطقة الدراسة = 
  تمثؿ مجمكع الفرؽ = 

الناحية اإلحصائية اف نسبة التركز السكاني تعادؿ نصؼ الفرؽ بيف النسبة ىذا يعني مف       
المئكية لسكاف المنطقة المدركسة كالنسبة المئكية لمساحتيا، كاليدؼ ىك التعرؼ عمى نمط تركز 

يككف  )المتجمع( السكاف في منطقة الدراسة مف حيث االنتشار اك التكتؿ اك التشتت، فالتكتؿ
ا تككف القيمة الرقمية لمتركز السكاني عالية، اما االنتشار في تكزيع السكاف مميزا ككاضحا عندم

                                                           
 . 91ص ، 6116 ،بؽداد  ،دار الاتب للطبلعة والنكشر  ، 6ج السالن،جؽرافٌة  فلضل،عبلس  السعدي، - 6
جلمعة  العلمً، الدراسةوزارة التعلٌم العللً و العراق،دراسلت فً التنمٌة والسالن فً  منصور، الراوي، - 6

 . 644ص ، 6333 ،بٌت الحامة  بؽداد،



ىكربالءتوزوعىونموىالدكانىفيىمدونةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                        

35 

 
  فيككف عندما تساكم قيمة التركز السكاني صفرا، كفي المقادير التي تككف اقؿ مف الصفر فيي

 .ٔتشير الى نمط التشتت في تكزيع السكاف
يع الجغرافي باستخداـ الدرجة كيمكف تكزيع نسب التركز السكاني الى خمسة أنماط اك أقاليـ لمتكز 

 : ٕالمعيارية كىي كاالتي
 % فأكثر( ػػػػػػػػػػ ٔٓ.ٛاقميـ التكزيع المتجمع: ) -ٔ
 ( %ٓٓ,ٛػػػػػػػ  ٔٓ,ٔ: )(المتجمع –المنتشر )اقميـ التكزيع  -ٕ
 ( % ٓٓ,ٔ - ػػػػػػػ  ٓٓ,ٔاقميـ التكزيع المنتشر: ) -ٖ
 (% ٓٓ,ٛ -  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٔٓ,ٔ -المشتت: )  –اقميـ التكزيع المنتشر  -ٗ
 فأقؿ( %  ػػػػػػػػ ٔٓ,ٛ -اقميـ التكزيع المتشتت: ) -٘

 
كاف تكزيع السكاف في الكحدات اإلدارية لمنطقة الدراسة كعمى مستكل القطاعات الثالث       

يكضحيا ،  اقاليـ ةبثالث (ٕٕٔٓ))الحيدرية، الجزيرة، المدينة القديمة( كضمف تقديرات عاـ 
(، فالكاضح ىك نمط االنتشار عمى منطقة الدراسة، كلكنو ال يعني ٓٔكالشكؿ )( ٓٔالجدكؿ )

بالضركرة إعطاء الصكرة الحقيقية لتركز السكاف، فالتكتؿ ىك نمط قطاع الحيدرية التي تشتمؿ 
ع الجزيرة فنمطو قطا اعمى احياء قريبة مف مركز المدينة كأخرل ذات كثافات سكانية مرتفعة، ام

كىك افضؿ مف التكتؿ اك التجمع بسبب كجكد المساحات الفارغة كالحدائؽ  ،تالعاـ ىك التشت
منطقة الدراسة في اما المدينة القديمة فيي اقرب الى  ،احياء نظامية التكزيع بشكؿ اكثر ككنيا

كبشكؿ عاـ فأف التكزيع في نسب التركز ستككف اكثر كضكحا عمى مستكل  ،تركزىا السكاني
 ع الدرجة المعيارية .االحياء باستخداـ تكزي

 

 

 

                                                           
بلستخدام األسللٌب  6165 – 6335 للمدة االنبلرتحلٌل توزٌع التراز السالنً لمحلفظة  كشوات،بثٌنة رحٌم  - 6

 ، 6الجزء  ،3العدد ،11المجلد  الفراهٌدي،مجلة فنون  الجؽرافٌة،اإلحصلئٌة وتطبٌقلت نظم المعلوملت 
 . 645ص ،2019

 . 643، صسلبق، مصدر كشواتبثٌنة رحٌم  - 6
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 ( 61جدول) 

  6166للعلم نسبة التراز ونمط توزٌع السالن فً قطلعلت مدٌنة ارببلء 

 انىحذح االداسَخ
انًسبحخ 

  0كى

انُسجخ 

انًئىَخ 

هًسبحخ ن

 %Y 

 انسكبٌ

 ثأالف

انُسجخ 

انًئىَخ 

هسكبٌ ن

 %X 

 

 
 (X-Y) 

 

 َسجخ انزشكض

ًَظ 

 انزىصَغ

 لطبع انحُذسَخ

 

14259 

 

43.5 

 

467651 

 

80.8 

 
 يزغًغ 9.8

 15580 لطبع انغضَشح

 

47.5 

 

208385 

 

27.8 

 
 رشزذ 9.4 -

 انًذَُخ انمذًَخ
2972 

 

9,1 

 

73483 

 

9.8 

 
2.82 

ألشة انً 

 االَزشبس

 32811 يُطمخ انذساسخ

 

422 749519 

 

 ششزيُ 2.22 422

 (. 9( والملحق )5البلحث / اعتملدا على بٌنلت جدول )

 

 (61كشال )
 6166التراز السالنً فً قطلعلت مدٌنة ارببلء للعلم ونمط نسب 

 (.61المصدر / البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدول )

(، اف االحيػػػػػاء فػػػػػي منطقػػػػػة الدراسػػػػػة قػػػػػد ٘( كالخريطػػػػػة )ٔٔنالحػػػػػظ مػػػػػف خػػػػػالؿ الجػػػػػدكؿ )      
تكزعػػػػت فػػػػي نسػػػػب تركزىػػػػا السػػػػكاني كبالدرجػػػػة المعياريػػػػة ضػػػػمف ثػػػػالث فئػػػػات ألنمػػػػاط جغرافيػػػػة 

 ككاالتي:

9.5 

-9.8 

0.4 0.0 

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

 منطقة الدراسة القديمة الجزيرة الحيدرية

ي 
ان
سك

 ال
كز

تر
ال

% 
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   ( %:8.11ـــــــــــ  1.11المتجمع: )-الفئة األولى / اقميم التوزيع المنتشر 

كضػػػػػمت ىػػػػػذه الفئػػػػػة أربعػػػػػة احيػػػػػاء سػػػػػكنية كقػػػػػد انتقمػػػػػت فػػػػػي نسػػػػػب تركزىػػػػػا السػػػػػكاني       

مػػػػف الػػػػنمط المنتشػػػػر الػػػػى الػػػػنمط المتكتػػػػؿ كىػػػػي احيػػػػاء )الممحػػػػؽ، حػػػػي الحػػػػر، العامػػػػؿ كحػػػػي 

( لكػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى ٕٙ,٘ ، ٖٗٛ,ٕ ، ٖٔٛ,ٕ ، ٖ٘,ٔالغػػػػػػػػػػػدير( كبػػػػػػػػػػػدرجات كانػػػػػػػػػػػت )

فػػػػػاع حجػػػػػـ السػػػػػكاف التػػػػػكالي، كالسػػػػػبب الػػػػػرئيس ليػػػػػذا الػػػػػنمط فػػػػػي التركػػػػػز السػػػػػكاني يعػػػػػكد الرت

 في ىذه االحياء. 

 ( :1.11 -  ــــــــــــــ 1.11الفئة الثانية / اقميم التوزيع المنتشر:% ) 

منطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة، حػػػػػػي سػػػػػػكني( مػػػػػػف احيػػػػػػاء  ٕٗىػػػػػػي الفئػػػػػػة األطػػػػػػكؿ كقػػػػػػد ضػػػػػػمت )      

ككانػػػػػػػت المراتػػػػػػػب األقػػػػػػػرب كالتػػػػػػػي تتجػػػػػػػو نحػػػػػػػك التجمػػػػػػػع فػػػػػػػي نمػػػػػػػط التركػػػػػػػز السػػػػػػػكاني ىػػػػػػػي 

ألحيػػػػػػػاء )العباسػػػػػػػية الشػػػػػػػرقية، شػػػػػػػيداء المػػػػػػػكظفيف، المػػػػػػػكظفيف كحػػػػػػػي رمضػػػػػػػاف( كبػػػػػػػدرجات 

( لكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػنيـ عمػػػػػػػػى التػػػػػػػكالي، الرتفػػػػػػػػاع مسػػػػػػػػتكل ٖٗ,ٓ ، ٜٗ,ٓ ، ٘ٚ,ٓ ، ٖٛ,ٓبمغػػػػػػػت )

األخيػػػػػرة ىػػػػػي ألحيػػػػػاء تقتػػػػػرب مػػػػػف الػػػػػنمط المتشػػػػػتت فػػػػػي حجػػػػػـ السػػػػػكاف فييػػػػػا، امػػػػػا المراتػػػػػب 

-، ٓٙ,ٓ-التركػػػػػػز السػػػػػػكاني كانػػػػػػت ألحيػػػػػػاء )التحػػػػػػدم كحػػػػػػي العبػػػػػػاس( كبػػػػػػدرجات بمغػػػػػػت )

ٓ,ٚٛ .) 

  (%8,11 -  ــــــــــــ 1,11-لمشتت: )ا –الفئة الثالثة / اقميم التوزيع المنتشر: 

ىػػػػػي الفئػػػػػة األخيػػػػػرة فػػػػػي منطقػػػػػة الدراسػػػػػة كالتػػػػػي اتسػػػػػمت بصػػػػػفة االنتشػػػػػار فػػػػػي نمػػػػػط       

السػػػػػالـ، )تركزىػػػػػا السػػػػػكاني لكجػػػػػكد مسػػػػػاحات كبيػػػػػرة كغيػػػػػر مسػػػػػتخدمة سػػػػػكنيا كىػػػػػي احيػػػػػاء 

-، ٓ٘,ٔ-، ٘ٔ,ٔ-حػػػػػػػي الحسػػػػػػػيف، اإلسػػػػػػػكاف العسػػػػػػػكرم، الصػػػػػػػناعي كبػػػػػػػدرجات بمغػػػػػػػت )

 (. ٔٔ(، كىذا ما يكضحو الجدكؿ )ٜٔ,ٙ-، ٕ٘,ٔ
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 ( ٔٔجدكؿ)  

 ٕٕٔٓعاـ  لتقديراتالتركز السكاني ألحياء منطقة الدراسة كفقا 
 االحٌلء

 المسلحة
 6ام 

y % السالن x % 

 

 
 (X-

Y) 
 % x السالن % y 6ام  االحٌلء

 

 
 (X-

Y) 

 1.13- 1.31 1564 6.14 951 االسرة 4.61 61.33 665955 1.53 6663 الؽدٌر

 6.93 3.16 56136 5.34 6439 العلمل
 .العبلسٌة

 غ
913 1.35 4434 1.54 -1.61 

 1.61- 1.63 6653 1.53 643 المدراء 6.93 4.65 93515 1.41 611 حً الحر

 1.66- 1.56 9665 1.19 611 الصحة  6.94 5.65 96163 6.41 465 الملحق

 .العبلسٌة
 ش

 1.69- 1.56 9159 1.11 665 االصبلح 1.39 6.35 66639 6.65 934

ش. 
 الموظفٌن

 1.65- 1.65 6111 1.59 651 الكشهلدة 1.54 6.51 61691 6.63 936

 1.65- 1.35 5163 6.65 563 النقٌب 1.53 9.56 64115 6.54 314 الموظفٌن

 حً
 رمضلن

 1.66- 1.34 5134 6.93 544 التعلون 1.59 9.53 63955 6.36 343

 1.65- 1.16 5113 6.61 916 البلدٌة 1.93 6.55 66151 1.56 696 الجمعٌة

 1.64- 6.53 61356 9.63 6153 النصر 1.91 6.69 3543 1.56 695 االنصلر

 1.63- 1.31 1196 6.95 541 األطبلء 1.96 6.39 65539 6.96 595 االسالن

 1.63- 6.16 5115 6.43 466 المخٌم 1.61 6.63 3393 1.14 665 البهلدلٌة

ملحق 
 التعلون

 1.96- 9.19 66154 9.14 6611 سٌؾ سعد 1.69 6.93 61993 1.36 916

ش سٌؾ 
 سعد

 1.91- 9.61 69643 9.39 6645 الجلٌر 1.69 9.33 63619 9.59 6665

بلب 
 السبللمة

 1.56- 6.66 64396 6.31 356 حً الوفلء 1.66 1.35 1916 1.59 651

 1.65 1.39 1331 1.43 639 بلب بؽداد
حً 

 الزهراء
463 6.16 5339 1.14 -1.53 

ضبلط 
 االسرة

 1.45- 1.45 5646 6.15 451 الصمود 1.61 1.56 4955 1.93 691

 1.43- 6.69 3666 6.93 536 الهٌلبً 1.66 1.34 5649 1.56 694 السعدٌة

بلب 
 الخلن

 1.11- 1.39 1353 6.69 133 التحدي 1.66 6.69 3693 6.16 991

بلب 
 النجؾ

94 1.66 6315 1.65 1.15 
حً 
 العبلس

6134 9.99 69695 6.55 -1.53 

البنلء 
 الجلهز

 6.64- 6.91 61669 9.11 6616 السبلم 1.15 9.61 65169 9.69 6163

سٌؾ م.
 سعد

633 1.43 5355 1.14 1.19 
حً 

 الحسٌن
6163 5.36 65943 6.36 -6.41 

بلب 
 الطلق

665 1.13 4553 1.59 1.16 
اإلسالن 
 العساري

6161 9.13 551 1.11 -6.46 

 1.63- 1.61 6351 66.14 5641 الصنلعً 1.16- 6.59 61545 6.54 551 المعملجً

 1.11 611 553463 611 96346 المجموع 1.19- 6.55 69616 6.35 115 المعلمٌن

 (.9( وملحق )1المصدر: البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدول )
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 ( التوزٌع الجؽرافً النملط التراز السالنً فً احٌلء 4خرٌطة )6166وفقل لتقدٌرات  مدٌنة ارببلء 

  .(65اعتملدا على بٌلنلت جدول ) (Arc gis ) بلستخدامالمصدر: البلحث 
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 6-منحنى لورنز (Curve Lorenz :) 

منحنى لكرنز ىك أحد األساليب اإلحصائية اليامة كالتي تستعمؿ في تكضيح مستكل       
المتحققة في تكزيع السكاف عمى مساحة معينة، اف كاف التكزيع يمثؿ التركز أـ التشتت  العدالة

خالؿ ىذا األسمكب مع تحميؿ االنحدار الكثافي في منطقة محددة داخؿ الحدكد اإلدارية، كمف 
اجراء المقارنات السريعة بيف صكرة التكزيع الفعمي القائـ لمسكاف كبيف صكرتو  االحصائي يمكف
كيتـ استعمالو مف خالؿ تقسيـ المنطقة المراد دراستيا الى كحدات اصغر  ، ٔالمثالية المفترضة

كيتـ ترتيبيا تنازليا بحسب معامؿ التفاضؿ كمف خالؿ قسمة الظاىرة السكانية في خطو  ،مساحيا 
مى نسبة الظاىرة المساحية في خطو العمكدم ليتـ الحصكؿ عمى نسب الظاىرتيف االفقي ع

المجمعة تصاعديا كترسـ بيانيا مف خالؿ تقاطع نقاط المحكريف ليظير خط التكزيع كمسافة 
 .ٕابتعاده عف خط التماثؿ

ي اف كالمساحة ف( كايجاد نقاط التقاطع المشتركة لمسكٗٔ ،ٖٔ ،ٕٔالجداكؿ )مف خالؿ       
يمكف بياف  ،زيرة كالحيدرية كالمدينة القديمة( عمى التكالي( لقطاعات )الجٖٔ ،ٕٔ ،ٔٔاالشكاؿ )

فالعدالة في تكزيع سكاف قطاع المدينة القديمة عمى  ،التكزيع كصكرتو في ىذه القطاعات شكؿ
طاع رقعتيا الجغرافية ىي األكثر مف قطاع الحيدرية كالذم بدكره يتكزع سكانو عمى مساحة الق

 .بشكؿ اكثر عدالة مف سكاف قطاع الجزيرة كتكزيعيـ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 9،ص 6116،دار الاتب للطبلعة والنكشر، بؽداد،  6عبلس فلضل ، جؽرافٌة السالن، ج ،السعدي  - 6
الٌة  ،(  6115-6335التحلٌل المالنً للتراز السالنً فً محلفظة بلبل للمدة ) ،منلهل طللب حرٌجة  - 6

 .  66ص، 6113 ،اآلداب جلمعة القلدسٌة 
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 ( ٕٔجدكؿ) 

 ٕٕٔٓالمتجمع الصاعد لمسكاف كالمساحة في قطاع الحيدرية بحسب تقديرات عاـ 

 %انًسبحخ  % انسكبٌ انحُذسَخلطبع  د
 انًزغًغ انصبػذ

  نهسكبٌ 

 انًزغًغ انصبػذ

  نهًسبحخ 

 0.0 0.0 11.2 27.24 انغذَش 4

 26.1 42.65 14.9 15.42 انؼبيم 0

 32.8 51.1 6.7 8.44 انحش حٍ 9

 41.6 57.9 8.8 6.85  انًهحك 8

 53.0 64.0 11.3 6.06  سيضبٌ 8

 58.6 69.5 5.6 5.49  انًىظفٍُ 8

 59.8 74.5 1.2 4.97  انغبَش 1

 63.4 77.6 3.6 3.10 االسكبٌ 4

 67.1 80.6 3.7 3.07  انحسٍُ حٍ 9

 68.2 83.5 1.1 2.84  انًؼهًٍُ 42

 70.6 86.3 2.4 2.83  انؼجبط حٍ 44

 72.2 88.7 1.6 2.36 انغًؼُخ وانؼهًبء  40

 76.5 91.0 4.2 2.30 انًؼًهغٍ 49

 79.8 92.5 3.3 1.53  انسؼذَخ 48

 80.7 94.0 0.9 1.50 انُمُت 48

 82.2 95.4 1.4 1.44 االسشح 48

 83.8 96.6 1.6 1.15 االسشح ضجبط 41

 86.9 97.6 3.0 1.04 انضهشاء حٍ 44

 89.4 98.6 2.5 1.00  انجهذَخ 49

 92.3 99.3 2.9 0.71 انمضوَُُخ 02

 100.0 100.0 7.7 0.67 انصحخ وانؼذانخ  04

 ------- ------ 100 100 انًغًىع

 (.9( وملحق )5المصدر: البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدول )
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 ( 69جدول) 

 6166للسالن والمسلحة فً قطلع الجزٌرة بحسب تقدٌرات علم  المتجمع الصلعد
 

 %انًسبحخ  % انسكبٌ لطبع انغضَشح د
 انًزغًغ انصبػذ

  نهسكبٌ 

 انًزغًغ انصبػذ

  نهًسبحخ 

 0.0 0.0 1.4 14.0 سُف سؼذ .ش 4

 8.0 25.5 6.6 11.5 انغبهض انجُبء 0

 9.2 36.4 1.2 10.9 سؼذ سُف 9

 16.1 46.4 6.9 10.0  انُصش 8

 17.0 56.1 0.9 9.7 انًىظفٍُ .ش 8

 23.2 63.7 6.2 7.6 انىفبء 8

 49.9 68.6 26.7 5.0 انزؼبوٌ يهحك 1

 51.3 73.5 1.4 4.9 انسالو 4

 54.2 77.8 2.9 4.2 انجهبدنُخ 9

 55.2 81.8 1.0 4.1  االَصبس 42

 56.1 85.2 0.9 3.4 انزؼبوٌ  44

 58.0 88.6 1.9 3.3 انزحذٌ  40

 60.9 91.5 2.9 2.9 األطجبء  49

 63.8 93.8 2.9 2.3 سُف سؼذ و. 48

 71.5 95.8 7.7 2.0 انصًىد  48

 76.0 97.3 4.5 1.5  االصالػ 48

 82.5 98.3 6.5 1.0 انًذساء  41

 90.3 99.3 7.7 0.9 انصُبػٍ 44

 92.8 99.8 2.5 0.5 انشهبدح حٍ 49

 100.0 100.0 7.2 0.2 انؼسكشٌ اإلسكبٌ 02

 ------   ---- 100.0 100.0 انًغًىع

 (.9( وملحق )5المصدر: البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدول )
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 ( مخطط لكرنز لقطاع الحيدرية كفقا لتقديرات السكاف عاـ ٔٔشكؿ )ٕٕٓٔ 

 (66لمصدر: البلحث اعتملدا على جدول )ا

 ٕٕٔٓ( مخطط لكرنز لقطاع الجزيرة كفقا لتقديرات السكاف عاـ ٕٔشكؿ )

 (69المصدر: البلحث اعتملدا على جدول )
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 ( 65جدول) 

 المتجمع الصلعد للسالن والمسلحة فً قطلع المدٌنة القدٌمة

 %انًسبحخ  % انسكبٌ لطبع انًذَُخ انمذًَخ د
  انًزغًغ انصبػذ

  نهسكبٌ

 انًزغًغ انصبػذ

  نهًسبحخ 

 0.0 0.0 16.1 29.0 انؼجبسُخ. ش 4

 24.2 41.5 8.1 12.6 ثبة انخبٌ 0

 38.0 54.1 13.8 12.5 انهُبثٍ  9

 43.9 64.4 5.9 10.3 انًخُى 8

 68.3 73.9 24.4 9.5 ثبة ثغذاد 8

 81.2 82.5 12.9 8.6 ثبة انسالنًخ 8

 88.6 90.1 7.4 7.6 انؼجبسُخ. ؽ 1

 90.0 97.5 1.5 7.4 ثبة انطبق 4

 100.0 100.0 10.0 2.5 ثبة انُغف 9

 ------ ----- 100 100 انًغًىع

 (.9( وملحق )5المصدر: البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدول )

 
 

 6166وفقل لتقدٌرات السالن علم  المدٌنة القدٌمة( مخطط لورنز لقطلع 69كشال )

  (65المصدر: البلحث اعتملدا على جدول )

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

حة
سا

لم
 ل
عد

صا
 ال

مع
ج
مت

ال
 

 المتجمع الصاعد للسكان



ىتوزوعىونموىالدكانىفيىمدونةىكربالءىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                        

35 

 
 ( يمكف تكضيح التكزيع رقميا في حجـ النسبة المئكية لالستحكاذ السكاني ٘ٔمف خالؿ الجدكؿ )

مقابؿ نسبة المساحة التي تمثمو نقاط انتقاؿ ثابتة كفي مجمؿ احياء منطقة الدراسة في مدينة 
كالذم يكضح امثؿ تكزيع لمسكاف في منطقة الدراسة كىك  ،كربالء كضمف قطاعاتيا الثالث
% مف مساحة المدينة ٓ٘اذ اف كؿ  ،قياسا بالقطاعيف االخريفالمتحقؽ في قطاع المدينة القديمة 

كيأتي قطاع  ،%( مف المساحة كالسكاف ٜٓ% مف السكاف ككذلؾ بالنسبة لمػ )ٓ٘القديمة يقابميا 
 سكانية%( الٖٓاذ تبدأ ىذه األفضمية بعد نسبة الػ ) ،مثالية التكزيعمرتبة الثانية في الحيدرية بال

%( مف ٖٛ%( مف السكاف قبالة الػ )ٜٓلتتصاعد كتككف ) ، المساحية%( ٕٓالتي تقابميا نسبة )
%( مف مساحة القطاع تقابميا نسبة ٜ٘اذ اف الػ ) ،كيأتي قطاع الجزيرة ثالثا  ،مساحة القطاع 

عمما اف الدرجات الرقمية العشرية قد تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ  ، %( مف سكاف القطاعٜٓ)
برنامج االكسؿ كتحكيؿ المراتب العشرية الى االحاد كتسجيؿ تمؾ األرقاـ ثـ اعادتيا الى العشرات 

 ألجؿ الكضكح كمنع التداخؿ لدل الناظر.  

 (64جدول )

 6166ورنز وفقل لتقدٌرات نسبة السالن الى المسلحة فً مدٌنة ارببلء من خبلل منحنى ل

 قطلع الحٌدرٌة

 92 42 82 82 92 02 السالن %

 49 18 91 04 02 48 المسلحة %

 قطلع الجزٌرة

 92 42 82 82 92 02 السالن %

 89 89 91 04 41 48 المسلحة %

 قطلع المدٌنة القدٌمة

 92 42 82 82 92 02 السالن %

 92 19 81 82 44 48 المسلحة %

 (.65 ، 69 ، 66البلحث بلالعتملد على االكشالل )المصدر: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طإئص ادلميوغرافِةاملبحث الاول : اخل

ىوالاكتطإدًة وامثلإفِة املبحث امثإين: اخلطإئص الاجامتغَة 
ى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خصائص سكاف مدينة كربالء في ضكء 

 ٕٕٕٓتحميؿ استمارة االستبانة لعاـ 
 

 

 الفصل الثبلث 
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 المبحث األول
 التركيب السكاني )النوعي والعمري( لمدينة كربال 

 االستبانةفي ضو  تحميل استمارة 

تأخذ دراسة التركيب العمرم كالنكعي جانب كبير مف األىمية في دراسات جغرافية السكاف،       
اذ انيا تكشؼ المالمح الديمغرافية لممجتمع مف الذككر كاالناث عمى حد سكاء كمحددة لمفئات 

كيختص التركيب  ،ا اعالة باقي االفراد في المجتمعالمنتجة فيو كاألخرل ممف يقع عمى عاتقي
لذا فأف  ،بككنو نتاج لعدة عكامؿ مؤثرة في النمك السكاني كالمكاليد كالكفيات كاليجرة تحديدا

دراستو تكشؼ مدل تأثير تمؾ العكامؿ التي تعد غير مستقمة كميا بؿ اف التغيير في احدىا يؤدم 
التركيب السكاني ىك الخصائص النكعية كالكمية فالقصد مف  ،ٔالى التغير في العامميف االخريف

التركيب  بيانات اإلحصاء العاـ، اذ يمنح ي زمف معيف كالتي يمكف التعرؼ عمييا مف خالؿف
العمؿ اك السكاني انماط متنكعة مف الصكر المستقبمية لنكع كحجـ السكاف الذيف ىـ في سف 

، كالثابت اف ليذه المؤشرات اىمية في التخطيط االقتصادم كاالجتماعي الشيخكخة ككذلؾ التعميـ
كليما  ،عد مف اىـ خكاص أم مجمكعة سكانيةفالنكع كالعمر تراكيب ميمة بؿ ت ،م لمبمد التنمك 

كما اف تطكر تمؾ المجتمعات كحركتيا  ،جتماعيا كاقتصاديا لتمؾ المجمكعةعالماتيما الخاصة ا
فال  ،ع في التركيب النكعي كالعمرم لياجاءت انعكاسا بصكرة مباشرة اك غير مباشرة لمتبايف الكاق

 ،عدالت الخصكبة كالزيادة الطبيعيةكف تجاىؿ اثرىما في معدالت الكالدة كالكفيات كبالتالي ميم
كلتعذر حصكؿ الباحث عمى البيانات الخاصة  ،(ٕ)بمعنى الخكاص الديمكغرافية لذلؾ المجتمع 

( فقد اعتمدت بيانات استمارة لعالقة بتركيب المدينة السكاني )العمرم كالنكعيمف الدكائر ذات ا
 ليذا الغرض .  االستبانة
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 لمسكان التركيب العمري والنوعي دراسة أوال: أىمية

ىناؾ أىمية خاصة في دراسة التركيب حديث عف الخصائص السكانية، الؽ مف سب الحاقا بما
 : (ٔ)العمرم كالنكعي لمسكاف كىي

: ال شؾ أف الشباب ىػـ اداة المستقبؿ، كىذا األمر التركيب العمري ومستقبل النمو السكاني− ٔ
أصدؽ ما يككف بالنسبة لكضع السكاف كنمكه في المستقبؿ، فمف خالؿ دراسة تركيب 
السكاف العمرم يمكف التعػرؼ إلى مستقبؿ خصائص السكاف كمككناتو فضال عف مقدار 

ي المػستقبؿ كيتميػز بقػكة دفػع نمكه، فالييكؿ الفتػي يدؿ عادة عمى كجكد إمكانية كبيرة لمنمػك ف
كيأتي ذلؾ نتيجة أف عدد النساء المكاتي يػدخمف في سػف اإلنجػاب أكبر مف عدد مف  ،مؤثرة 

 ٜٕ − ٕٓيبمغف سف اليأس، أك بسبب كجكد عدد كبير مػف النػساء في قمة سف الخصكبة )
التػي تػسيـ في زيػادة  لذلؾ فتف قكة الدفع ىي أحػد العكامػؿ ،سنة( أك باجتماع االثنيف معا
فالمجتمع الذم يتكػكف مػف عػدد كبػير مػف الػشباب سػينمك  ،النمػك الػسكاني في المستقبؿ 

 بمعدالت أسرع بصرؼ النظر عف مستكل الخصكبة.
: فيناؾ ثالث عمميات ديمغرافية التركيب العمري وعالقتو بالخـصوبة والوفيـات واليجـرة − ٕ 

كىذا  ،كيؤثر فييا بالمقابؿ  ،اليجرة (  ،الكفيات  ،عمرم )الخصكبة يتأثر بيا التركيب ال
لذا فأف االختالؼ في نمط التركيب العمرم يؤخذ باالعتبار  ،يشمؿ التركيب النكعي أيضا 

 في حاؿ تقديـ الدراسات الخاصة بمعدالت الخصكبة كالكفيات كاليجرة . 
جدا في : تعتبر المعمكمات االتركيب العمري والتخطيط− ٖ  لخاصة بالتركيب العمرم ميمة  

التخطيط لقكة العمؿ، ككذلؾ بالنػسبة لمتخطػيط في المجاؿ التعميمي التربكم كالتكسع فيو 
كحاجتو الى المدارس كالفصكؿ، فتركيب السكاف ميـ في التعرؼ الى المكارد البشرية 

 المتاحة كتكزيعيا الجغرافي فضال عف خصائصيا. 
: ثمة عالقة كثيقة بػيف التركيػب العمػرم كالسياسات وسياسات الدولة العامة التركيب العمري− ٗ

العامة كاىميا اإلنفاؽ العاـ في بعض الخػدمات الخاصػة بالفئات العمرية، كاألطفاؿ أك 
 كبار السف ككما ىك الحاؿ بارتباط التركيب العمرم في متطمبات السكف كالتعميـ. 
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تسيـ معرفة خصائص السكاف في المجتمع كتركيبيـ  :الجتماعيالتركيب العمري والبنا  ا− ٘ 
كالتي  ،العمرم كالنكعي في تفسير العديد مف السمككيات كالجكانب المجتمعية الكثيرة 

تساعد في بناء المجتمع مثؿ أنماط االستيالؾ السمعي كالخدمات كالسمكؾ االجرامي 
 كمعدالتو . 

فمف خالؿ بيانات التركيػب العمرم يمكف تصنيؼ  التركيب العمري وتصنيف المجتمع:− ٙ 
(، كالمقارنة بينيػا كمػف ثػـ الخػركج باستنتاجات مفيدة  المجتمع إلى )فتي أك ناضج أك ىـر

 تساعد عمى فيـ الظاىرات المختمفػة كالمػشكالت االجتماعية التػي تكاجييا.
ستدالؿ عمى حالة النمط : يمكف اال التركيب العمري وتقدير الحالة الصحية لممجتمع− ٚ 

فالييكؿ الفتي يزامف  ،الصحي السائد في المجتمع مف خالؿ طبيعة التركيب العمرم القائـ 
حالة صحية متخمفة كنقص في التغذية كانتشار ألمراض معدية كامراض األطفاؿ كغيرىا 

ى كعمى عمى العكس مف الييكؿ اليـر الذم يشير ال ،المصاحب لحاالت الكالدة كالحمؿ 
كأمراض القمب  ،كالذم تسيطر عميو االمراض االنتكاسية كليست المعدية  ،عكس ذلؾ 

 ،كىي غالبا ما ترتبط بالساف المتأخرة في حياة االفراد  ،كامراض الشيخكخة بكجو عاـ 
 كعميو فأف امد الحياة يككف طكيال في ىذه المجتمعات . 

 ثانيا: التركيب النوعي

 ،يؤثر التركيب النكعي لمسكاف بصكرة مباشرة عمى اعداد المكاليد كالكفيات كحاالت الزكاج       
فيك مف اىـ الصفات الديمكغرافية األساسية كالذم يؤثر إضافة لما سبؽ بمعدالت اليجرة 

 ، (ٔ)كالحرفية كجميع الصفات السكانية األخرل متأثرة بالنسبة العددية بيف نكعي الذككر كاالناث
( مف االناث ، كىي ٓٓٔكيعبر عادة عف التركيب النكعي لمسكاف بما يمثؿ عدد الذككر لكؿ )

كىناؾ عكامؿ عدة ليا تأثير كبير في التركيب النكعي داخؿ المجتمعات  ،(ٕ)معركفة بنسبة النكع
ك أىميا المستكل الصحي كالمعاشي كاليجرة كالكاقع االجتماعي لمسكاف ، إضافة الى األخطاء ا

النقص في البيانات التي تشتمؿ عمييا عمميات اإلحصاء الرسمية كالحاالت الطارئة التي تحدث 
االمر الذم يحدث تغييرا كتأثيرا في حياة السكاف كمنيا الظكاىر الديمكغرافية كعكامؿ   ،كقتيا 

اخرل تؤدم الى ىجرة اك فقداف عدد معيف مف البيانات السكانية كضمف عدة فئات عمرية 
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لكنو يبقى المؤشر السكاني األقؿ خطأ مقارنة مع المؤشرات التي يحتمؿ عدـ  ،(ٔ)كعية معينةكن
إضافة الى اف مؤشر النكع سيؿ التصنيؼ الشتمالو عمى  ،ذكر الحقيقة فييا مثؿ مؤشر العمر 

فعندما تنخفض نسب الذككر اك االناث ضمف عمر الزكاج فيذا يعني اك مما  ، (ٕ)عنصريف فقط 
دة الذككر كما اف زيا ،يؤدم الى انخفاض نسبة المكاليد في المحصمة النيائية كعكسيا صحيح 

( ينتج عنيا زيادة اليد العاممة كقكة العمؿ في مختمؼ ٗٙ – ٘ٔكخاصة الفئة العمرية )
فاذا تساكل  ، تعرؼ بنسبة النكع لنكعيمف ىنا فأف نسبة التركيب اك  ، (ٖ)النشاطات االقتصادية
كانت  ،اما اذا زاد عدد الذككر عمى االناث  ، ٓٓٔفأف نسبة النكع تككف  ،عدد الذككر كاالناث 

في حاؿ  ٓٓٔأم اف النسبة تصبح اقؿ مف  ،كالعكس بالعكس تماما  ، ٓٓٔالنسبة اكثر مف 
 : (٘)كبشكؿ عاـ فأف النسبة النكعية تقاس كفؽ المعادلة االتية  ، (ٗ)زاد عدد االناث عمى الذككر 

نسبة النكع = 
عدد الذككر
عدد االناث
 X  ٔٓٓ ............ 

كنسبة النكع مف  ،ٙفالنكع لغة ىك تحديد صنؼ االنساف سيككلكجيا اف كاف مذكرا اـ مؤنث      
الممكف اف تحسب لجميع السكاف بشكؿ شامؿ كأيضا مف الممكف حسابيا نسبة الى الفئات 
العمرية المختمفة ألىداؼ ميمة منيا تحديد القدرة العمالية في المجتمع كتكقع اإلحصاء السكاني 

 ٚالمستقبمي إضافة الى معرفة عدد االناث في سف االنجاب
فقا لمبيانات الرسمية المتكفرة مقارنة بيف قضاء كربالء كالذم تمثؿ كلتكضيح المقصد ك       

منطقة الدراسة الحيز األكبر منو مع محافظة كربالء فقد بمغت نسبة النكع في قضاء كربالء 
بينما بمغت  ،بمعنى تفكؽ نسبة الذككر عمى االناث بفارؽ كبير  ، ٕٓٔٓ% ( في عاـ ٗٔٔ)

اما في  ،كىك تفكؽ أيضا لكنو اقؿ مف نسبة القضاء  ،%( ٜٓٔنسبة النكع في المحافظة ككؿ )
كاف التفكؽ لمذككر أيضا في قضاء كربالء عف االناث كبانخفاض كبير عف عاـ  ، ٕٕٓٓعاـ 

مما يؤشر زيادة الكالدات االناث خالؿ ىذه المدة مع ارتفاع  ،( %ٛ٘,ٔٓٔ) كالبالغ ، ٕٓٔٓ
فقد  ،كالحاؿ ذاتو عمى مستكل المحافظة كبارتفاع قميؿ نسبة لمقضاء  ،كفيات الذككر أيضا 

 (. ٘ٔ( كالشكؿ ) ٘ٔ%( لصالح الذككر كىذا ما يكضحو الجدكؿ )ٕٓٔسجمت نسبة )
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 (64جدول )

 لقضلء ارببلء والمحلفظة النوع والنسبة المئوٌة للذاور واالنلثنسبة 

 (6161،  6161)علمً  تقدٌراتل لوفق 

 

 اإلداسَخانىحذح 

 

 انسُخ
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 انزكىس 

ػذد 

 االَبس 

َسجخ 

 انُىع

 

َسجخ 

 انزكىس

% 

 َسجخ االَبس

% 

 لضبء كشثالء
0242 080948 040248 448 89 81 

0202 049841 019089 101.58 50.39 49.61 

 يحبفظخ كشثالء
0242 880142 898482 429 80 84 

0202 881880 898200 101.80 50.45 49.55 

 المصدر / البلحث اعتملدا على: 

 . 6161 ،وزارة التخطٌط، الجهلز المرازي لئلحصلء، مدٌرٌة إحصلء ارببلء )بٌلنلت ؼٌر منكشورة(  -6

 . 6161 ،( إحصلء ارببلء )بٌلنلت ؼٌر منكشورةوزارة التخطٌط، الجهلز المرازي لئلحصلء، مدٌرٌة  -6

 
 للء ارببلء والمحلفظة وفقلقض واالنلثالنوع والنسبة المئوٌة للذاور نسبة   (64كشال )

 (6161،  6161)علمً  تقدٌراتل

  (.64المصدر: البلحث اعتملدا على جدول )
مف الذككر في مقابؿ ( ٘ٓٔكالمتعارؼ ىك كجكد ) ، تتبايف نسبة النكع تبعا لمفئات العمرية      

إذ تسجؿ كفيات األطفاؿ الذككر دكف  ،كلكف ىذه النسبة تتغير سريعا  ، (ٔ)مف االناث (ٓٓٔ)
عمى مقاكمة الكثير مف قدرة الذككر سف العاشرة ارتفاعا عمى كفيات األطفاؿ اإلناث بسبب عدـ 

بسبب حركتيـ كما يتعرضكف  كذلؾ تتفكؽ كفيات الذككر عمى االناث في سف الشباب ،األمراض
لتغيير عمى ىذه النسبة في فئات كمف ثـ يطرأ ا ،مى سبيؿ المثاؿلو مف حكادث العمؿ كالطرؽ ع
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كعمى العمكـ فأف العكامؿ  ،إذ تسجؿ كفيات الذككر النسبة االعمى مف اإلناث ،السف الكبيرة
الذككر كاالناث نتيجة الختالؼ العكامؿ ذاتيا  ىا عمى تكازف العدد كاختاللو بيفمختمفة في تأثير 

غالبا ك  ، (ٔ)ي الدكؿ الجاذبة لممياجريفكىذا ما يتـ مالحظتو ف ،اف كانت اجتماعية اك اقتصادية 
ما تتكازف نسبة النكع كيتقارب عدد الذككر مف االناث في المجتمعات التي تعيش حياة طبيعية 
دكف تفكؽ لجنس عمى اخر، لكف ىذه النسبة تتبايف داخؿ البمد الكاحد كبيف اقسامو الجغرافية 

 . (ٕ)المختمفة

تككف في مجمميا مسؤكلة عف احداث التغير بيف  العكامؿتتأثر نسبة النكع بمجمكعة مف        
 :(ٖ)عدد الجنسيف كاىميا ما يأتي

اليجرة الخارجة اك الداخمة كلكال الجنسيف، تعد مف اىـ العكامؿ المؤثرة في نسبة النكع،  - أ
طب الذككر أكثر مف فاليجرة البعيدة مثال عف المكطف األصمي كلمسافات كبيرة تستق

 االناث.
 التبايف في معدالت الكفيات كلكال الجنسيف كفي مختمؼ الفئات العمرية. - ب
الظركؼ الدكلية كالمحمية مثؿ الحركب التي تحصد أعداد كبيرة مف الذككر كترفع معدالت  - ت

 كفياتيـ 
 العاـ. عدـ الدقة في تسجيؿ االعمار كنقص تسجيؿ االناث التي تحدث اثناء اجراء التعداد  - ث

 ٕٕٕٓكيمكف تقسيـ احياء مدينة كربالء جغرافيا كبحسب الدرجة المعيارية لنسبة النكع لعاـ 
 ككاالتي:

 
 +( 1.51المستوى األول – )تبدأ بحي  ،(حي سكني ٗٔيدخؿ ضمف ىذا المستكل ): فأكثر

كبدرجة معيارية بمغت  ،انثى  (ٓٓٔ)ذكر لكؿ  (ٓ٘ٔ)النقيب في المرتبة األكلى بمقدار 
 ،انثى (ٓٓٔ)ذكر لكؿ  (ٜٖٔ)يميو حي الممحؽ في المرتبة الثانية بمقدار  ،(  ٚ,ٕ)

فيما جاء حي الحر في المرتبة الرابعة عشر كاألخيرة ضمف  ،(ٕ,ٕكبدرجة معيارية )
( كىذا ما ٚ,ٓانثى كبدرجة معيارية ) (ٓٓٔ)ر لكؿ ذك (ٜٓٔ)المستكل األكؿ بمقدار 

االحياء كقد جاء ارتفاع نسبة الذككر في ىذه  ،( ٙ( كالخريطة )ٙٔالجدكؿ )يكضحو 
                                                           

، 6119والنكشر، بٌروت ، ، الدار العربٌة للعلوم 6علً لبٌب، جؽرافٌة السالن الثلبت والمتحول، ط- (6)
 .665ص

الحدٌثً ، طه حملدي ، جؽرافٌة السالن ، دار الاتب للطبلعة والنكشر ، جلمعة الموصل ، الطبعة الثلنٌة ،  - (6)
 . 439، ص 6111

(9)
،  6113،  موسى سمحة ، جؽرافٌة السالن ، الكشراة العربٌة للتسوٌق والتورٌدات بللتعلون مع جلمعة القدس المفتوحة ، القلهرة - 
 . 35ص
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ألسباب عديدة منيا انخفاض نسبة تعرضيا لعكامؿ التأثير في نسبة النكع كاىميا  السكنية
كىك ما سيكضحو  ،حي سكني كاخرعامؿ اليجرة البعيدة ككفيات الذككر كبشكؿ متبايف بيف 

االقتصادية كاالجتماعية  الدراسةالمتضمف خصائص عينة  المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ 
 بشيء اكثر مف التفصيؿ . 

 
 ( 1,49 – 1,11المستوى الثاني:) ( حي سكني ٕٔضـ المستكل )،  كاف أكليا حي البناء

كجاء حي الييابي في  ،(  ٗ,ٓانثى كبدرجة معيارية ) ٓٓٔذكر لكؿ  ٖٓٔالجاىز كبمقدار 
انثى كبدرجة معيارية  ٓٓٔلكؿ ذكر  ٓٓٔالمرتبة الثانية الذم تكازنت فيو نسبة النكع بمقدار 

فيما جاء حي شيداء سيؼ سعد في اخر قائمة المستكل الثاني كفي المرتبة الثانية  ،( ٖ,ٓ)
يارية ) انثى كبدرجة مع ٓٓٔذكر لكؿ  ٜ٘كقد انخفضت فيو نسبة النكع بمقدار  ،عشر 
ٓ,ٓ ). 

 
 ( 1,49 -ــــــــ  1.11-المستوى الثالث:)  بمغت عدد احياء المستكل تسعة احياء، اذ

كانت المرتبة األكلى كالثانية فيو ألحياء اإلسكاف كالمعمميف عمى التكالي، كبمغت نسبة النكع 
( ٕ,ٓ-، ٔ,ٓ-انثى في كؿ منيما كبدرجات معيارية ) ٓٓٔ( ذكر لكؿ ٜٔ ، ٕٜمقدار )

عمى التكالي، اما المرتبة التاسعة كاألخيرة في ىذا المستكل فكانت مف حصة حي الصمكد 
 (. ٘,ٓ-انثى كبدرجة معيارية ) ٓٓٔذكر كؿ  ٗٛالذم بمغت فيو نسبة النكع 

 
 ( 1,51 -المستوى الرابع :)كىك المستكل االكثر عدديا في احياءه السكنية ــــــ فأقل

كقد  ،كاالقؿ ضمف الدرجة المعيارية في نسبة النكع ضمف منطقة الدراسة   الخمسة عشر
 -( كبدرجات معيارية بيف ) ٙٗ – ٖٛتبايف تغير نسبة النكع في ىذا المستكل بيف ) 

ذكر  ٖٛنكع كبمقدار كجاء حي باب الطاؽ في اكؿ قائمتو في نسبة ال ،( ٗ,ٕ - ػػػػػػػػػػػػػػػٙ,ٓ
كحي الجمعية في المرتبة الثالثة  ،لتحدم بعده بنفس المقداركجاء حي ا ،انثى ٓٓٔلكؿ 

فيما حؿ حي الشيادة في  ،( ٛ,ٓ -انثى كبدرجة معيارية )  ٓٓٔكؿ ذكر ل ٜٚكبمقدار 
المرتبة الخامسة عشر كاألخيرة ضمف المستكل الرابع كمنطقة الدراسة بشكؿ عاـ كبمقدار 

  .(ٗ,ٕ -انثى كبدرجة معيارية )  ٓٓٔذكر لكؿ  ٙٗ
 
 

 (ٙٔجدكؿ )
 ٕٕٕٓلمعاـ  االستبانةنسبة النكع كالدرجات المعيارية في منطقة الدراسة بحسب استمارة 
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 َسجخ انُىع االحُبء انسكُُخ د
انذسعخ 

 انًؼُبسَخ
 انىحذح اإلداسَخ د

َسجخ 

 انُىع

انذسعخ 

 انًؼُبسَخ

 0.0 95 شهذاء سُف سؼذ 49 2.7 150 انُمُت 4

 0.1- 92 اإلسكبٌ 4 2.2 139 انًهحك 0

 0.2- 91 انًؼهًٍُ 0 2.0 135 انًؼًهغٍ 9

 0.3- 90 حٍ انضهشاء 9 1.4 123 انؼبيم 8

 0.3- 89 يهحك انزؼبوٌ 8 1.2 121 انًىظفٍُ 8

 0.3- 88 حٍ سيضبٌ 8 1.1 118 انُصش 8

 0.4- 88 حٍ انحسٍُ 8 1.0 116 انسالو 1

 0.4- 87 ثبة انسالنًخ 1 1.0 115 انجهبدنُخ 4

 0.5- 85 ثبة انُغف 4 1.0 115 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 9

 0.5- 84 انصًىد 9 0.9 113 االسشح 42

 0.6- 83 ثبة انطبق 4 0.8 111 سُف سؼذ 44

 0.6- 83 انزحذٌ 0 0.7 110 االَصبس 40

 0.8- 79 انغًؼُخ 9 0.7 109 انغذَش 49

 0.8- 78 ثبة ثغذاد 8 0.7 109 حٍ انحش 48

 0.8- 77 انؼجبسُخ انششلُخ 8 0.4 103 انجُبء انغبهض 4

 0.9- 77 انغبَش 8 0.3 100 انهُبثٍ 0

 0.9- 76 انسؼذَخ 1 0.3 100 يهُذسٍ سُف سؼذ 9

 0.9- 75 انزؼبوٌ 4 0.3 100 انجهذَخ 8

 1.1- 73 األطجبء 9 0.3 100 انًذساء 8

 1.2- 70 انمضوَُُخ 42 0.3 100 انصُبػٍ 8

 1.3- 68 انىفبء 44 0.2 99 شهذاء انًىظفٍُ 1

 1.4- 67 انؼجبسُخ انغشثُخ 40 0.2 98 ثبة انخبٌ 4

 1.4- 67 االصالػ 49 0.1 97 ضجبط االسشح 9

 1.5- 64 انصحخ وانؼذانخ 48 0.1 97 انًخُى 42

 2.4- 46 انشهبدح 48 0.0 95 حٍ انؼجبط 40

 98 انًزىسظ انحسبثٍ

 02,8 االَحشاف انًؼُبسٌ

 (.ٗاعتمادا عمى ممحؽ )المصدر: عمؿ الباحث 
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 (.ٕٕ) جدكؿاعتمادا عمى  (gis Arcباستخداـ ) المصدر: الباحث
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 ثالثا: التركيب العمري 
اف تقدير احتياجات السكاف بشكؿ دقيؽ يحتاج تصنيؼ السكاف الى صنكؼ اك فئات        

كىذا ما دأبت عميو الدراسات السكانية في التركيب العمرم لمسكاف  ،عمرية متدرجة ذككرا كاناثا 
فمكؿ مجمكعة مف ىذه  ،في تصنيفيـ الى ثالث فئات عريضة كأرقاـ مطمقة اك نسبا مئكية 

كما يعتمد  ، (ٔ)الفئات احتياجاتيا الخاصة بيا كالمختمفة عف األخرل في السياسات السكانية
تحديد حجـ العمالة، ككذلؾ في تحديد عبء االعالة بدراسة التركيب العمرم لمسكاف ل

(Dependency Burden)(ٕ)   ، اذ يقصد بالتركيب العمرم ىك تكزيع السكاف الى فئات عمرية
كاف تككف خمسية أك عشرية كلكف جرت العادة عمى تكزيعيـ الى ثالث فئات رئيسة ، كعمى ىذا 

 اسة الى ما يأتي :االساس يمكف تقسيـ الفئات العمرية في منطقة الدر 
 سنة فما دون(:  14فئة صغار السن )  -1
ىـ السكاف المستيمكيف كغير المنتجيف، أم دكف سف العمؿ، كتمثؿ ىذه الفئة قاعدة اليـر       

السكاني، كىي الفئة التي ال تسيـ في حركة اليجرة فضال عف ككنيا أكثر الفئات تأثرا بعاممي 
%(، ٖٓانخفاض نسبتيا في الدكؿ المتقدمة كتككف اقؿ مف )الكالدة كالكفاة، كمف المالحظ 

 . (ٖ)%( مف جممة سكاف ىذه الدكؿٓٗكترتفع في الدكؿ النامية، اذ انيا تمثؿ أكثر مف )
ال تدخؿ ىذه الفئة في سكؽ العمؿ، بؿ تتكئ عمى الفئة المنتجة مف السكاف، كما يؤدم       

ي البمد الى حدكث ظاىرة تسرب طمبة المدارس تدىكر االكضاع االقتصادية كغالء المعيشة ف
االبتدائية كالمتكسطة كخاصة الذككر لالنضماـ في سكؽ العمؿ كعماؿ غير ميرة ضمف ىذه 

، كما يجدر اإلشارة اليو اف ارتفاع نسبة صغار السف تعكس ارتفاع نسبة الكالدات في (ٗ)الفئة
 ٓ٘-% ٖٓغار السف تتراكح بيف )المجتمع كتشير الى فتكتو، كبحسب الدراسات فأف نسبة ص

 .  (٘)%( عمى مستكل العالـ

                                                           

جمهورٌة العراق، وزارة التخطٌط والتعلون اإلنملئً، الجهلز المرازي لئلحصلء وتانلوجٌل المعلوملت، - (6)
اللجنة االقتصلدٌة واالجتملعٌة لؽرب اسٌل )االساوا(، تقوٌم إحصلءات النوع االجتملعً فً العراق، األمم 

 . 94، ص6113المتحدة، نٌوٌورك ، 
الرحٌم عمران، سالن العللم العربً حلضرا ومستقببل، صندوق االمم المتحدة لؤلنكشطة السالنٌة، عبد - (6)

 .659، ص6333نٌوٌورك، 
 . 934فتحً أبو عٌلنه، مصدر سلبق، ص- (9)
امٌن الربٌعً، أثر المتؽٌرات االجتملعٌة واالقتصلدٌة على الجرٌمة فً العراق، رسللة ملجستٌر ؼٌر - (5)

 .645، ص6333اآلداب جلمعة بؽداد،  منكشورة، الٌة
 . 55رفله مهلوي، مصدر سلبق، ص- (4)



 ىالدراسةتركوبىالدكانىفيىمدونةىكربالءىوخصائصىعونةى
 

611 

 
 

 ،قطاعات المدينة ضمففي ىذه الفئة يتضح تكزيعيا النسبي  انةمف خالؿ تحميؿ استمارة االستب
كلمذككر كاالناث عمى  ،فقد استحكذ قطاع الحيدرية عمى النسبة األعمى قياسا بالقطاعيف االخريف 

 ،%( ٖ,ٓٙ% ( كلإلناث )ٖ,ٙٙسنة فما دكف ( لمذككر ) ٗٔفقد بمغت نسبة الفئو )  ،حد سكاء 
 ، %(٘ٗ,ٕٖبنسبة )ك ضمف ىذا القطاع  فييا تصدر حي الغدير النسبة األعمى لمذككر تيكال

زكينة بالمرتبة األخيرة كبنسبة فيما حؿ حي الق ،%( ٖٓ,ٛٔبنسبة ) كجاء بعده حي العامؿ
نسبيا الى حد ك  ر مشابو تماما مف حيث االحياء كضمف ىذه الفئة فاألماما االناث  ،%( ٖ٘,ٓ)

في كيرجع سبب ارتفاع نسبة ىذه الفئة أصال الرتفاع حجـ كنمك السكاف في ىذا القطاع  ،كبير 
كخاصة في بعض اقسامو مثؿ الغدير كالعامؿ كحي الحر كبعض االحياء األخرل كمما  االساس

 تفاع حجـ االعالة في ىذا القطاع . يؤشر مقدار الثقؿ األكبر كار 

%( كنسبة ٚ,ٕٙفئة، اذ بمغت نسبة الذككر فيو )جاء قطاع الجزيرة بالمرتبة الثانية ليذه ال      
%(، كتصدر حي شيداء سيؼ سعد نسبة الذككر ضمف القطاع كبمغت ٘,ٖٔاالناث )

%(، فيما حؿ حي الشيادة في المرتبة العشريف ٜٚ,ٕٔ%( كيميو حي النصر بنسبة )ٔ٘,ٗٔ)
%(، اما االناث ليذه الفئة في قطاع الجزيرة فيي كذلؾ مشابيو تماما ٕٕ.ٓكاألخيرة بنسبة )

 لمذككر مف حيث االحياء مع تقارب النسب أيضا. 

 انتسنة فما دكف(، فك ٗٔقطاع المدينة القديمة جاء ثالثا بالنسبة لمدينة كربالء كلمفئة )      
 %(، كجاءت احياء )العباسية الشرقية، الييابي( بالمرتبةٕ,ٛ%( كلإلناث )ٚنسبة الذككر فيو )

%( لكؿ منيما، فيما جاء حي باب النجؼ بالمرتبة األقؿ ٚٙ,ٙٔاألعمى في نكع الذككر كبنسبة )
اسية %(، اما نكع االناث ليذه الفئة في قطاع المدينة القديمة فقد جاء حي العبٖ،ٖٖكبنسبة )

ء باب %( فيما جاٛ٘,٘ٔيابي بنسبة )%( كيميو اليٖٛ,ٛٔلشرقية بالمرتبة األكلى كبنسبة )ا
 %(.ٓٙ,ٕالنجؼ نفسو أخيرا كبنسبة )

التحميؿ مالحظة ارتفاع نسبة ىذه الفئة مف الذككر في قطاع الحيدرية عمى االناث  أضاؼ      
قديمة مف ارتفاع لإلناث عمى الذككر في في نفس القطاع، كالعكس في قطاعي الجزيرة كالمدينة ال

 (. ٙٔ( إضافة لمشكؿ )ٚ ، ٙٔسنة فما دكف، كىذا ما يبنيو كؿ مف الجدكليف ) ٗٔفئة )
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 ينة الثالثسنة فما دكف( في قطاعات المد ٗٔنسبة الذككر في الفئة )/ ( ٙٔجدكؿ )
 ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةكفقا لتحميؿ استمارة  

 د
لطبع 

 انحُذسَخ

انزكىس 

48   

سُخ فًب 

 دوٌ

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع
 د

 لطبع 

 نغضَشح

انزكىس 

48   

سُخ فًب 

 دوٌ

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع

 14.51 3.87 66 ش. سُف سؼذ 4 32.45 21.51 367 انغذَش 4

 12.97 3.46 59 انُصش 0 18.30 12.13 207 انؼبيم 0

 12.53 3.34 57 سُف سؼذ 9 8.93 5.92 101 انحش 9

 12.09 3.22 55 ش. انًىظفٍُ 8 6.45 4.28 73 انًىظفٍُ 8

 7.25 1.93 33 انجُبء انغبهض 8 6.37 4.22 72 انًهحك 8

 6.15 1.64 28 يهحك انزؼبوٌ 8 3.71 2.46 42 انغبَش 8

 5.71 1.52 26 حٍ انىفبء 1 3.01 1.99 34 االسكبٌ 1

 4.62 1.23 21 انجهبدنُخ 4 2.74 1.82 31 انُمُت 4

 4.40 1.17 20 حٍ انسالو 9 2.65 1.76 30 انحسٍُ 9

 3.96 1.06 18 االَصبس 42 2.48 1.64 28 سيضبٌ 42

 2.86 0.76 13 انزؼبوٌ حٍ 44 2.21 1.47 25 انًؼهًٍُ 44

 2.64 0.70 12 حٍ انزحذٌ 40 1.95 1.29 22 انًؼًهغٍ 40

 2.20 0.59 10 حٍ األطجبء 49 1.77 1.17 20 انؼجبط 49

حٍ انغًؼُخ  48

 وانؼهًبء

 1.76 0.47 8 يهُذسٍ سُف سؼذ 48 1.50 1.00 17

 1.76 0.47 8 حٍ انصًىد 48 1.15 0.76 13 ضجبط االسشح 48

 1.54 0.41 7 االصالػ 48 1.06 0.70 12 انسؼذَخ 48

 1.54 0.41 1 انصُبػٍ 41 0.97 0.64 11 انضهشاء 41

 0.66 0.18 3 حٍ انًذساء 44 0.80 0.53 9 انجهذَخ 44

 0.66 0.18 3 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 49 0.62 0.41 7 االسشح 49

حٍ انصحخ  02

 وانؼذانخ

 0.22 0.06 1 حٍ انشهبدح 02 0.53 0.35 8

 100 08،1 455 انًغًىع 0.35 0.23 4 انمضوَُُخ 04

 422=  1.2+  08،1+  88.9يغًىع انمطبػبد  100 66.3 1131 انًغًىع

 لطبع انًذَُخ انمذًَخ

 42.22 2.12 40 ثبة ثغذاد 8 16.67 1.17 20 انؼجبسُخ. ش 4

 42.22 2.12 40 ثبة انطبق 1 16.67 1.17 20 انهُبثٍ 0

 1.82 2.89 9 انؼجبسُخ. ؽ 4 13.33 0.94 16 ثبة انخبٌ 9

 9.99 2.09 8 ثبة انُغف 9 11.67 0.82 14 انًخُى 8

 100 7.0 120 انًغًىع 10.83 0.76 13 ثبة انسالنًخ 8

 .(4المصدر: عمل البلحث اعتملدا على ملحق )
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 سنة فما دكف( في قطاعات المدينة الثالث  ٗٔنسبة االناث في الفئة )/ ( ٚٔجدكؿ )
 ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةكفقا لتحميؿ استمارة 

 د
لطبع 

 انحُذسَخ

االَبس 

48   

سُخ فًب 

 دوٌ

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع
 د

 لطبع 

 انغضَشح

 االَبس

48   

سُخ فًب 

 دوٌ

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع

ش. سُف  4 30.39 18.327 344 انغذَش 4

 سؼذ

72 3.836 12.18 

 10.32 3.250 61 انُصش 0 14.84 8.950 168 انؼبيم 0

 10.15 3.197 60 سُف سؼذ 9 8.92 5.381 101 انحش 9

 8.97 2.824 53 انجهبدنُخ 8 5.39 3.250 61 انغبَش 8

 8.97 2.824 53 ش. انًىظفٍُ 8 5.21 3.143 59 انًىظفٍُ 8

 7.45 2.344 44 انجُبء انغبهض 8 4.95 2.983 56 سيضبٌ 8

 6.77 2.131 40 حٍ انىفبء 1 4.77 2.877 54 انًهحك 1

 5.58 1.758 33 يهحك انزؼبوٌ 4 3.53 2.131 40 انحسٍُ 4

 3.89 1.225 23 حٍ انسالو 9 3.53 2.131 40 انؼجبط 9

4

2 

 3.89 1.225 23 حٍ انزحذٌ 42 3.36 2.025 38 االسكبٌ

4

4 

 3.72 1.172 22 حٍ األطجبء 44 2.56 1.545 29 انًؼهًٍُ

4

0 

حٍ انغًؼُخ 

 وانؼهًبء

 3.55 1.119 21 حٍ انزؼبوٌ 40 2.21 1.332 25

4

9 

 3.05 0.959 18 االَصبس 49 1.77 1.066 20 انسؼذَخ

4

8 

يهُذسٍ سُف  48 1.59 0.959 18 انًؼًهغٍ

 سؼذ

13 0.693 2.20 

4

8 

 2.03 0.639 12 حٍ انصًىد 48 1.33 0.799 15 انُمُت

4

8 

اإلسكبٌ  48 1.24 0.746 14 االسشح

 انؼسكشٌ

11 0.586 1.86 

4

1 

 1.86 0.586 11 االصالػ 41 1.15 0.693 13 انجهذَخ

4

4 

ضجبط 

 االسشح

 1.35 0.426 4 انصُبػٍ 44 1.06 0.639 12

4

9 

 1.18 0.373 7 حٍ انًذساء 49 0.97 0.586 11 انضهشاء

0

2 

حٍ انصحخ 

 وانؼذانخ

 1.02 0.320 6 حٍ انشهبدح 02 0.71 0.426 4

0

4 

 100 31.8 591 انًغًىع 0.53 0.320 6 انمضوَُُخ

 422= 4،0+ 94،8+ 82،9يغًىع انمطبػبد  100 60.3 1132 انًغًىع

 لطبع انًذَُخ انمذًَخ

 10.39 0.852 16 ثبة انطبق 8 18.83 1.545 29 انؼجبسُخ. ش 4

 10.39 0.852 16 ثبة ثغذاد 1 15.58 1.279 24 انهُبثٍ 0

 7.79 0.639 12 انًخُى 4 12.99 1.066 20 ثبة انخبٌ 9

 2.60 0.213 4 ثبة انُغف 9 11.04 0.906 17 انؼجبسُخ. ؽ 8

 100 8.0 154 انًغًىع 10.39 0.852 16 ثبة انسالنًخ 8

 (٘الباحث اعتمادا عمى ممحؽ )المصدر: عمؿ 
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 (61كشال )

 6166سنة فمل دون( فً منطقة الدراسة لعلم  65نسبة الذاور واالنلث للفئة العمرٌة )

 (. ٚٔ ، ٙٔدا عمى بيانات جدكلي )المصدر: عمؿ الباحث اعتما

 ( سنة: 64-15فئة متوسطي السن ) -2

ىي فئة السكاف في سف العمؿ كاألكثر قدرة عمى الحركة كاالنتقاؿ كالمساىـ الرئيسي في       
فيي الفئة المنتجة  ،اعداد األجياؿ المتعاقبة مف خالؿ استمرارية الخصكبة كاإلنتاج االقتصادم 

كالفاعمة في التركيب الميني لمسكاف كمسؤكلية تحمميا اعباء اعالة الجزء االكبر مف الفئتيف 
كىي الفئة التي تسيـ في نمك  ، (ٔ)كبار السف( ضمف فئات السف األساسية ،صغار السف )

تحتكم عمى السكاف بسبب قابميتيا لمتعكيض عما يفقده المجتمع مف افراد الفئات األخرل ككنيا 
لزكاج كتمتمؾ القدرة عمى كىي عناصر تقع في سف ا ،اناث (،العناصر الشابة ) ذككر

 .(ٕ)أم تكمف فييا خصكبة المجتمع ،االنجاب

سنة فما دكف( في الدكؿ النامية، كىي اقؿ  ٗٔتعد ىذه الفئة ىي األقؿ مف الفئة األكلى )      
، لكنيا مختمفة مف منطقة ألخرل، (ٖ)مما عميو في الدكؿ المتقدمة العتمادىا سياسات سكانية

                                                           
بلسم عبد العزٌز عمر، اسللٌب استخدام المعلٌٌر الامٌة فً قٌلس دقة التراٌب العمري للسالن، مجلة  - (6)

 .613، ص6111، 55الجمعٌة الجؽرافٌة العراقٌة، العدد 
، 6331نً، جؽرافٌة السالن، مطبعة جلمعة البصرة، عبد علً حسن الخفلؾ وعبد مخور الرٌحل - (6)

 .963ص
( رسللة ملجستٌر )ؼٌر 6335 – 6355الخطلوي، دانٌلل محسن بكشلر، تؽٌر سالن محلفظة دٌللى ) - (9)

 . 615، ص2004ابن ركشد ،  –منكشورة(، الٌة التربٌة 
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الء كالكحدات اإلدارية المدركسة كاف في مدينة كرب االستبانةكما اظيره تحميؿ جداكؿ استمارة 
 كاالتي:

 ( في قطاعي الجزيرة  ٗٙ – ٘ٔارتفاع نسبة االناث عمى الذككر في الفئة )سنة
كالمدينة القديمة كعمى العكس في قطاع الحيدرية بحسب ما تظيره جداكؿ التحميؿ 

 . ٕٕٕٓفي الدارسة الميدانية لعاـ  االستبانةالستمارة 
 ( ٔٙ%( لمذككر ك ) ٜ,ٗٙنسب ىذه الفئة التي بمغت ) تصدر قطاع الحيدرية%

%(، كالقزكينية في المرتبة ٚٛ,ٖٔلإلناث، كالذم جاء حي الغدير متصدرا فيو بنسبة )
سنة( مف الذككر، اما االناث كلنفس  ٗٙ – ٘ٔ%( في الفئة )ٛٗ,ٓاألخيرة كبنسبة )

 (. ٕٙ ، ٕ٘جداكؿ )الفئة فقد تشابيت االحياء كاختمفت النسب، كىذا ما تكضحو ال
  ( عمى الذككر كىي بنسبة ٜ,ٕٛ) بػاالناث  مرتفعة فيو نسبةقطاع الجزيرة جاء ثانيا%

%(، اذ جاء حي شيداء سيؼ سعد أكال في نسبة الذككر ليذه الفئة ضمف ٗ,ٕٙ)
%(، اما االناث فجاء ٙٙ,ٓ%(، كحي الشيادة أخيرا بنسبة )ٕٔ,ٙٔالقطاع بنسبة )

 %(. ٜٚ,ٓ%( كحي الصناعي اخرا بنسبة )ٙٔ,ٛٔ)المتصدر نفسو كبنسبة 
  جاء قطاع المدينة في المرتبة الثالثة ضمف منطقة الدراسة بحساب ىذه الفئة مع ارتفاع

%(، كتصدر حي ٚ,ٛ%( عمى الذككر التي بمغت )ٔ,ٓٔنسبة االناث التي بمغت )
 ،% ٛٗ,ٜٕالعباسية الشرقية نسبة الذككر كاالناث في القطاع التي بمغت )

%( لكؿ مف الذككر كاالناث عمى التكالي، كباب النجؼ في المرتبة األخيرة ٜ٘,ٕٖ
%( لكؿ مف الذككر كاالناث عمى التكالي كىذا ما تكضحو ٖٓ,ٖ ،% ٜٖ,ٕكبنسبة )

 (. ٙٔالجداكؿ المذككرة أعاله كالشكؿ )
  التي تعد نشطة اقتصاديا يفترض اف يقمؿ مف نسبة االعالة اف ارتفاع نسبة ىذه الفئة

ضمف منطقة الدراسة، كىذا امر بدييي في الظركؼ الطبيعية كاقتصاديات الدكؿ 
المتقدمة، كلكنو كبسبب تأثير عكامؿ أخرل عامة منيا اجتماعية كاقتصادية ليا دكر 

ي الدكلة النامية ذات كبير في الحد مف تغيير ىذه المعادلة كغالبا ما تككف سائدة ف
االقتصاد الريعي غير المتكازف كالكحيد الجانب مثؿ العراؽ، فيي دكؿ غير منتجة كال 

 تسمح باستثمار المكرد البشرم ضمف ىذه الفئة. 
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  (ٛٔجدكؿ )
 سنة( في قطاعات المدينة الثالث  ٗٙ-٘ٔنسبة الذككر في الفئة )

 ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةكفقا لتحميؿ استمارة 

 د
 لطبع 

 انحُذسَخ

 انزكىس

 48 – 88 

 سُخ

% 

 يٍ انًذَُخ 

% 

يٍ  

 انمطبع

 د
 لطبع

 انغضَشح 

 انزكىس

 48 – 

 سُخ 88

% يٍ 

 انًذَُخ

 % 

يٍ 

 انمطبع

 16.21 4.275 123 ش. سُف سؼذ 4 31.87 20.681 595 انغذَش 4

 13.04 3.441 99 انُصش  0 15.43 10.010 288 انؼبيم 0

 10.80 2.850 82 سُف سؼذ 9 8.30 5.388 155 انحشحٍ  9

 9.35 2.468 71 ش. انًىظفٍُ 8 7.07 4.588 132 انًهحك  8

 8.04 2.120 61 انجُبء انغبهض 8 5.57 3.615 104 سيضبٌ حٍ  8

 5.67 1.495 43 انسالو 8 5.25 3.406 98 انًىظفٍُ  8

 5.53 1.460 42 يهحك انزؼبوٌ 1 3.21 2.086 60 انؼجبط  1

 4.61 1.217 35 االَصبس  4 3.00 1.946 56 انحسٍُ حٍ  4

 4.08 1.078 31 انىفبء 9 2.95 1.912 55 انًؼهًٍُ  9

 3.43 0.904 26 انجهبدنُخ 42 2.62 1.703 49 انغبَش  42

 3.16 0.834 24 انزؼبوٌ 44 2.57 1.668 48 االسكبٌ 44

 3.03 0.799 23 األطجبء 40 2.41 1.564 45 انًؼًهغٍ 40

 2.90 0.765 22 سُف سؼذ و 49 2.36 1.529 44 االسشح 49

 2.64 0.695 20 انزحذٌ 48 1.23 0.799 23 انُمُت 48

 2.24 0.591 17 انصًىد 48 1.18 0.765 22 انغًؼُخ وانؼهًبء 48

 1.32 0.348 10 انًذساء 48 1.18 0.765 22 ضجبط االسشح 48

اإلسكبٌ  41 1.12 0.730 21 انسؼذَخ  41

 انؼسكشٌ

10 0.348 1.32 

 1.05 0.278 8 االصالػ  44 1.12 0.730 21 انجهذَخ  44

 0.92 0.243 7 انصُبػٍ 49 0.59 0.382 11 انضهشاءحٍ  49

 0.66 0.174 5 انشهبدح 02 0.48 0.313 9 انصحخ وانؼذانخ 02

 100 26.8 759 انًغًىع 0.48 0.313 9 انمضوَُُخ 04

 422=  4,1+ 08,8+  88,9يغًىع انمطبػبد  100 64.9 1867 انًغًىع

 لطبع انًذَُخ انمذًَخ

 7.97 0.695 20 انؼجبسُخ. ؽ 8 29.48 2.572 74 انؼجبسُخ. ش 4

 7.17 0.626 18 ثبة ثغذاد 1 16.73 1.460 42 انهُبثٍ  0

 6.37 0.556 16 ثبة انسالنًخ 4 11.16 0.973 28 ثبة انخبٌ 9

 2.39 0.209 6 ثبة انُغف 9 10.76 0.938 27 انًخُى 8

 100 8.7 251 انًغًىع 7.97 0.695 20 ثبة انطبق 8

 (.1المصدر: البلحث اعتملدا على ملحق ) 
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  (ٜٔجدكؿ )
 سنة( في قطاعات المدينة الثالث  ٗٙ-٘ٔنسبة االناث في الفئة )

 ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةكفقا لتحميؿ استمارة 

 د
لطبع 

 انحُذسَخ

االَبس 

48 – 

 سُخ 88

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع
 د

 لطبع 

 انغضَشح

االَبس 

48 – 

 سُخ  88

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع

 18.16 5.255 138 ش. سُف سؼذ 4 30.90 18.850 495 انغذَش 4

 10.66 3.085 81 انُصش  0 13.55 8.264 217 انؼبيم 0

 9.47 2.742 72 ش. انًىظفٍُ 9 7.93 4.836 127 انحش 9

 8.95 2.589 68 سُف سؼذ 8 6.24 3.808 100 سيضبٌحٍ  8

 8.16 2.361 62 انجُبء انغبهض 8 5.37 3.275 86 انًهحك  8

 6.97 2.018 53 حٍ انىفبء 8 4.87 2.970 78 انًىظفٍُ  8

 5.92 1.714 45 يهحك انزؼبوٌ 1 4.00 2.437 64 انغبَش  1

 4.08 1.181 31 حٍ انسالو 4 3.81 2.323 61 انًؼهًٍُ  4

 3.82 1.104 29 االَصبس  9 3.62 2.209 58 حٍ انحسٍُ 9

 3.42 0.990 26 انجهبدنُخ 42 3.12 1.904 50 االسكبٌ 42

 3.42 0.990 26 حٍ انزحذٌ 44 3.06 1.866 49 حٍ انؼجبط 44

 3.42 0.990 26 حٍ انزؼبوٌ 40 2.00 1.219 32 االسشح 40

 3.29 0.952 25 األطجبءحٍ  49 1.94 1.181 31 انًؼًهغٍ 49

 2.76 0.800 21 سُف سؼذ و 48 1.50 0.914 24 انسؼذَخ  48

 2.24 0.647 17 حٍ انصًىد 48 1.44 0.876 23 انغًؼُخ وانؼهًبء 48

 1.58 0.457 12 االصالػ  48 1.44 0.876 23 انُمُت 48

 1.05 0.305 8 حٍ انًذساء 41 1.44 0.876 23 ضجبط االسشح 41

 1.05 0.305 8 حٍ انشهبدح 44 1.19 0.724 19 انجهذَخ  44

اإلسكبٌ  49 0.94 0.571 15 انضهشاء 49

 انؼسكشٌ
6 0.228 0.79 

 0.79 0.228 6 انصُبػٍ 02 0.87 0.533 14 انصحخ وانؼذانخ 02

 100 28.9 760 انًغًىع 0.81 0.495 13 انمضوَُُخ 04

 61.00 1602 انًغًىع

 

 422= 42,4+  04.9+  84يغًىع انمطبػبد  100

 لطبع انًذَُخ انمذًَخ

 8.33 0.838 22 ثبة ثغذاد 8 32.95 3.313 41 انؼجبسُخ. ش 4

 7.58 0.762 20 انًخُى 1 13.64 1.371 36 انهُبثٍ  0

 6.82 0.685 18 ثبة انسالنًخ 4 9.85 0.990 26 انؼجبسُخ. ؽ 9

 3.03 0.305 8 ثبة انُغف 9 9.47 0.952 25 ثبة انخبٌ 8

 10.4 264 انًغًىع 8.33 0.838 22 ثبة انطبق 8

 

100 

 (1المصدر: البلحث اعتملدا على ملحق )
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 (65كشال )

 6166( فً منطقة الدراسة لعلم سنة 15-64نسبة الذاور واالنلث للفئة العمرٌة )

 (.63 ،63المصدر: البلحث اعتملدا على بٌلنلت جدولً )
 

 سنة فأكثر: 65فئة كبار السن  -3
أصبحت غير  ،ىي الفئة التي بعد اف ادت دكرىا في االنتاج كعممية بناء المجتمع       
كتتسـ ىذه الفئة بشمكليا اعداد كبيرة مف االناث كاالرامؿ كتقؿ نسبتيا كمما كانت  ، (ٔ)منتجة

نسبة صغار السف كبيرة ، أم ارتفاع معدؿ النمك الطبيعي لمسكاف كبالعكس كما ىك الحاؿ في 
كىذا ما ذىبت اليو الدراسة الحالية ككف الزيادة السكانية تأثرت كبشكؿ رئيسي  ، (ٕ) النامية الدكؿ

كتعد فئة الشيكخ فئة  ،مف خالؿ عامؿ اليجرة في مدينة كربالء ليأتي بعدىا دكر الزيادة الطبيعية 
كىي اقؿ  ، كالتي ال يدخؿ افرادىا مياديف العمؿ كالمجاالت االقتصادية ،السكاف فكؽ سف العمؿ 

الخاص بيذه  االستبانةكجاء في تحميؿ استمارة  ، (ٖ)الفئات العمرية حجما مف بيف الفئات الثالث
 الفئة االتي :

                                                           
(6)

 963عبد علً الخفلؾ، عبد مخور، جؽرافٌة السالن، مصدر سلبق، ص - 
 .933فتحً ابو عٌلنه، مصدر سلبق، ص - (6)
عبد الفتلح لطفً عبدهللا، جؽرافٌة الوطن العربً، تحلٌل االبعلد الجؽرافٌة لمكشابلت الوطن العربً، الٌة - (9)

  .655، ص 6111العلوم اإلنسلنٌة، الجلمعة األردنٌة ، 
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 ٔ

االختالؼ عف نسب الفئة السابقة قطاعيا، فارتفاع نسبة االناث عمى الذككر في  -
سنة فأكثر( جاء في قطاعي الحيدرية كالمدينة القديمة كعمى العكس في  ٘ٙالفئة )

في الدارسة  االستبانةقطاع الجزيرة بحسب ما تظيره جداكؿ التحميؿ الستمارة 
 . ٕٕٕٓالميدانية لعاـ 

%( لمذككر ك ٛ,ٛ٘ة نسب ىذه الفئة كالتي بمغت )تصدر قطاع الحيدري -ٕ
%(، ٜٔ,ٕٓ%( لإلناث، كالذم جاء حي الغدير متصدرا فيو بنسبة )٘.ٓٙ)

كاحياء كؿ مف )الصحة، السعدية كالقزكينية( في المرتبة األخيرة كبنسبة 
سنة فأكثر( مف الذككر، اما االناث فجاء حي العامؿ  ٘ٙ%( في الفئة )ٚٗ,ٓ)

%( كاحياء كؿ مف )البمدية، السعدية كالقزكينية( في المرتبة ٜٚ,ٕٓة )ىنا أكال بنسب
 (. ٕٔ ، ٕٓ%(، كىذا ما تكضحو الجداكؿ )ٓ٘,ٓاألخيرة كبنسبة )

قد ارتفعت نسبة الذككر مف ىذه الفئة فيو  تكضحقطاع الجزيرة جاء ثانيا الذم كما  -ٖ
بنسبة %( عمى االناث كىي ٘,ٕٖعمى االناث، اذ بمغت نسبة الذككر )

%(، فجاء حي شيداء سيؼ سعد أكال في نسبة الذككر ليذه الفئة ضمف ٛ,ٕٚ)
%( فيما لـ تكف ٙٛ,ٓ%(، كحي االصالح أخيرا بنسبة )ٕ٘,٘ٔالقطاع بنسبة )

أم نسبة تذكر مف ىذه الفئة لمذككر في احياء الصناعي كالشيادة ضمف القطاع، 
%( كحي االطباء اخرا ٜٓ,ٕٔاما االناث فتصدر حي شيداء المكظفيف كبنسبة )

%(، فيما انعدمت ىذه الفئة مف االناث في حي الصناعي فقط ٛٓ,ٔبنسبة )
 ضمف قطاع الجزيرة. 

جاء قطاع المدينة في المرتبة الثالثة ضمف منطقة الدراسة بحساب ىذه الفئة مع  -ٗ
%(، ٚ,ٛ%( عمى الذككر التي بمغت )ٚ,ٔٔارتفاع نسبة االناث التي بمغت )

 ،% ٔٚ,ٖ٘ييابي نسبة الذككر كاالناث في القطاع التي بمغت )كتصدر حي ال
%( لكؿ مف الذككر كاالناث عمى التكالي، كباب النجؼ في المرتبة األخيرة ٔٚ,ٖٓ
%( لكؿ مف الذككر كاالناث عمى التكالي كىذا ما ٙ٘,ٕ ،% ٚ٘,ٖكبنسبة )

 (. ٛٔتكضحو الجداكؿ المذككرة أعاله كالشكؿ )
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  (ٕٓجدكؿ )

 سنة فأكثر( في قطاعات المدينة الثالث  ٘ٙنسبة الذككر في الفئة )
 ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةكفقا لتحميؿ استمارة 

 د
 لطبع 

 انحُذسَخ

انزكىس 

سُخ  88

 فأكضش

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع
 د

 لطبع 

 انغضَشح

انزكىس 

سُخ  88

 فأكضش

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع

 4 20.19 12.04 43 انغذَش 4
ش. سُف 

 سؼذ
18 5.04 15.52 

 12.07 3.92 14 سُف سؼذ 0 18.78 11.20 40 انؼبيم 0

 12.07 3.92 14 انجُبء انغبهض 9 8.92 5.32 19 انحشحٍ  9

 11.21 3.64 13 انجهبدنُخ 8 7.98 4.76 17 انًىظفٍُ  8

 8.62 2.80 10 ش. انًىظفٍُ 8 7.04 4.20 15 سيضبٌ حٍ  8

 8.62 2.80 10 انىفبء 8 6.57 3.92 14 انغبَش  8

 6.90 2.24 8 انُصش  1 5.63 3.36 12 انحسٍُ حٍ  1

 5.17 1.68 6 سُف سؼذ و 4 4.23 2.52 9 انُمُت 4

 3.45 1.12 4 انسالو 9 3.76 2.24 8 االسكبٌ 9

 2.59 0.84 3 انزؼبوٌ 42 3.29 1.96 7 انؼجبط حٍ  42

 2.59 0.84 3 انًذساء 44 2.82 1.68 6 انًؼهًٍُ  44

 1.72 0.56 2 يهحك انزؼبوٌ 40 1.88 1.12 4 انضهشاءحٍ  40

 1.72 0.56 2 االَصبس  49 1.41 0.84 3 االسشح 49

حٍ انغًؼُخ  48

 وانؼهًبء

 1.72 0.56 2 األطجبء 48 1.41 0.84 3

 1.72 0.56 2 انزحذٌ 48 1.41 0.84 3 ضجبط االسشح 48

 1.72 0.56 2 انصًىد 48 1.41 0.84 3 انجهذَخ  48

اإلسكبٌ  41 0.94 0.56 2 انًهحك  41

 انؼسكشٌ

2 0.56 1.72 

 0.86 0.28 1 االصالػ  44 0.94 0.56 2 انًؼًهغٍ 44

 0.00 0.00 صفش انصُبػٍ 49 0.47 0.28 1 انسؼذَخ  49

حٍ انصحخ  02

 وانؼذانخ

 0.00 0.00 صفش انشهبدح 02 0.47 0.28 1

 100 32.8 116 انًغًىع 0.47 0.28 1 انمضوَُُخ 04

 422=  4,1+ 90,8+ 84,4يغًىع انمطبػبد  100 58.4 213 انًغًىع

 لطبع انًذَُخ انمذًَخ

 7.14 0.56 2 ثبة انطبق 8 35.71 2.80 10 انهُبثٍ  4

 3.57 0.28 1 انؼجبسُخ. ؽ 1 14.29 1.12 4 ثبة انخبٌ 0

 3.57 0.28 1 ثبة ثغذاد 4 14.29 1.12 4 ثبة انسالنًخ 9

 3.57 0.28 1 ثبة انُغف 9 10.71 0.84 3 انًخُى 8

 100 8.7 28 انًغًىع 7.14 0.56 2 انؼجبسُخ. ش 8

 (.5المصدر: البلحث بلالعتملد على ملحق )
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  (ٕٔجدكؿ )
 سنة فأكثر( في قطاعات المدينة الثالث  ٘ٙنسبة االناث في الفئة )

 ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةكفقا لتحميؿ استمارة 

 د
 لطبع

 انحُذسَخ 

االَبس 

سُخ  88

 فأكضش 

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع
 د

 لطبع 

 انغضَشح

االَبس 

سُخ  88

 فأكضش 

% يٍ 

 انًذَُخ

% يٍ 

 انمطبع

12.57 42 انؼبيم 4

5 

 12.90 3.593 12 ش. انًىظفٍُ 4 20.79

 10.75 2.994 10 سُف سؼذ 0 16.34 9.880 33 انغذَش 0

 9.68 2.695 9 ش. سُف سؼذ 9 10.40 6.287 21 حٍ انحش 9

 9.68 2.695 9 انجُبء انغبهض 8 9.41 5.689 19 انًىظفٍُ  8

 9.68 2.695 9 انجهبدنُخ 8 6.93 4.192 48 حٍ انحسٍُ 8

 6.45 1.796 6 حٍ انزؼبوٌ 8 5.45 3.293 11 حٍ سيضبٌ 8

 5.38 1.497 5 حٍ انىفبء 1 5.45 3.293 11 انغبَش  1

 4.30 1.198 4 انُصش  4 4.95 2.994 42 االسكبٌ 4

 4.30 1.198 4 حٍ انسالو 9 3.96 2.395 8 انًهحك  9

انغًؼُخ  42

 وانؼهًبء

 3.23 0.898 3 يهحك انزؼبوٌ 42 2.48 1.497 8

 3.23 0.898 3 االَصبس  44 1.98 1.198 4 انًؼهًٍُ  44

 3.23 0.898 3 حٍ انزحذٌ 40 1.98 1.198 4 انُمُت 40

 3.23 0.898 3 حٍ انصًىد 49 1.98 1.198 4 ضجبط االسشح 49

 3.23 0.898 3 االصالػ  48 1.49 0.898 3 حٍ انؼجبط 48

 3.23 0.898 3 حٍ انًذساء 48 1.49 0.898 3 انضهشاء 48

حٍ انصحخ  48

 وانؼذانخ

يهُذسٍ سُف  48 1.49 0.898 9

 سؼذ

2 0.599 2.15 

 2.15 0.599 2 حٍ انشهبدح 41 0.99 0.599 2 االسشح 41

اإلسكبٌ  44 0.99 0.599 2 انًؼًهغٍ 44

 انؼسكشٌ

2 0.599 2.15 

 1.08 0.299 1 حٍ األطجبء 49 0.50 0.299 1 انسؼذَخ  49

 0.00 0.000 صفش انصُبػٍ 02 0.50 0.299 1 انجهذَخ  02

 100 27.8 93 انًغًىع 0.50 0.299 1 انمضوَُُخ 04

 422= 44.1+ 01,4+  82.8يغًىع انمطبػبد  100 60.5 202 انًغًىع

 لطبع انًذَُخ انمذًَخ

 7.69 0.898 3 انًخُى 8 30.77 3.593 12 انهُبثٍ  4

 5.13 0.599 2 انؼجبسُخ. ؽ 1 20.51 2.395 4 انؼجبسُخ. ش 0

 5.13 0.599 2 ثبة ثغذاد 4 10.26 1.198 4 ثبة انخبٌ 9

 2.56 0.299 1 ثبة انُغف 9 10.26 1.198 4 ثبة انسالنًخ 8

 100 11.7 39 انًغًىع 7.69 0.898 3 ثبة انطبق 8

 (. 5المصدر: البلحث بلالعتملد على ملحق )
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 (63كشال )

 6166سنة فأاثر( فً منطقة الدراسة لعلم  14نسبة الذاور واالنلث للفئة العمرٌة )

  (ٕٔ ، ٕٓالمصدر: الباحث اعتمادا عمى بيانات جدكلي )

 : نسبة االعالة     

كبصكرة خاصة فأنيا   ،االعالة ظاىرة سكانية تظير العالقة بيف مختمؼ الفئات العمرية        
تعكس مدل االرتباط بيف فئة الشباب مف جية ك فئتي صغار السف ك المسنيف مف جية اخرل 

 كليذه العالقة اىمية كبيرة مف الناحية االقتصادية  ألنيا تبيف ما ىك متاح مف الفئات الشابة  ،
الفعالة اقتصاديا كمدل ما تمتمكو مف جيكد كما تتحممو مف اعباء في اعالتيا لصغار السف 

كيككف ذلؾ العبء في تكفير كسائؿ العيش كالرعاية لممسنيف مف الناحية الصحية  ، (ٔ)كالمسنيف
، كتحسب نسبة االعالة بقسمة مجمكع عدد السكاف (ٕ)كاالسكانية  كاالجتماعية كالتعميـ لمصغار

فاكثر( مقسكما عمى عدد السكاف في الفئة  ٘ٙسنة( ك ) ٘ٔي الفئتيف العمريتيف )اقؿ مف ف

                                                           

( مطبعة االركشلد، 6354 – 6345عزٌز، الهجرة الى الاوٌت مع التأاٌد على الهجرة العراقٌة ) ماً- (6)
 .53 – 51، ص6336بؽداد، 

صلدق جعفر ابراهٌم، تبلٌن التراٌب السالنً فً محلفظلت الفرات االوسط، اطروحة داتوراه، الٌة - (6)
 .41، ص6119اآلداب، جلمعة البصرة، ؼٌر منكشورة، 
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ىناؾ ك  ، (ٔ)(ٓٓٔسنة( كىي الفئة المنتجة كالنشطة اقتصاديا مضركبا في ) ٗٙ-٘ٔالعمرية )

  : ٕاكثر مف نكع لمعدؿ االعالة كىي كاالتي

 سنة كعدد  ٗٔصفر إلى  نسبة اإلعالة الكمية: كىي نسبة مجمكع عدد السكاف مف عمر
 سنة. ٗٙإلى  ٘ٔسنة كما فكؽ إلى عدد السكاف مف عمر  ٘ٙالسكاف بعمر 

  سنة إلى عدد السكاف مف  ٗٔنسبة إعالة األكالد: كىي نسبة عدد السكاف مف عمر صفر إلى
 سنة. ٗٙإلى  ٘ٔعمر 

   لسكاف مف سنة كما فكؽ إلى عدد ا ٘ٙنسبة إعالة كبار السف: كىي نسبة عدد السكاف بعمر
سنة، كترد جميع النسب كعدد المعاليف لكؿ مائة شخص بعمر العمؿ أم  ٗٙإلى  ٘ٔعمر 
 .سنة ٗٙإلى  ٘ٔمف 

كىي الفئة  ،الذم ترتفع فيو نسبة ذكم االعمار الشبابية العاممة اك الفئة المتكسطة  اف البمد     
يككف حاؿ ىذا البمد افضؿ مف غيره اقتصاديا عمى  ،القادرة عمى اإلنتاج ) السمع كالخدمات ( 

كمف خالؿ تحميؿ استمارة  ، (ٖ)فرض تساكم الظركؼ األخرل كاألحكاؿ االجتماعية كالديمكغرافية
سجمت معدالت االعالة  ،كباالعتماد عمى جداكؿ التركيب العمرم لمفئات الثالث  االستبانة

العمرية في البالد التي سجميا البنؾ الدكلي في المختمفة نسب مرتفعة كاعمى مف معدؿ االعالة 
فكانت  ، ٘%(ٚٚكمقارب لمستكل المحافظة البالغ ) ، ٕٕٕٓلعاـ  ٗ%(ٜٙالعراؽ كالتي بمغت )

 ٔ,٘ٙكاقؿ منيا اعالة الصغار كبنسبة ) ،% ( ٚ,ٚٚنسبة االعالة العمرية في مدينة كربالء )
كسجمت  ،%(  ٙ,ٕٔتي سجمت ما نسبتو )%( كاالقؿ في منطقة الدراسة ىي اعالة الكبار ال
اما  ،%(٘.ٖٛٔلحي الصناعي كالتي بمغت )اعمى معدالت لإلعالة العمرية في منطقة الدراسة 

فيما كاف اعمى  ،%(ٗ,٘ٔٔاعمى معدؿ إلعالة الصغار فسجمت في حي شيداء المكظفيف )
 .(ٕٕكىذا ما يكضحو الجدكؿ ) ،%( ٖ,ٕٗمعدؿ إلعالة الكبار في حي البيادلية بنسبة بمغت ) 

 

 

                                                           

 .931 – 934ابو عٌلنه، مصدر سلبق، صفتحً - (6)
نكشرة السالن واإلحصلءات الحٌوٌة المتحدة االقتصلدٌة واالجتملعٌة لدول ؼرب اسٌل )االساوا، لجنة األمم  - 6

 . 6169فً المنطقة العربٌة، العدد السلدس عكشر، 
، رسللة 6335 – 6335 رفله مهلوي، التحلٌل الجؽرافً ألكشالل الهرم السالنً فً محلفظة بؽداد للمدة- (9)

  .35، ص6114ملجستٌر )ؼٌر منكشورة( الٌة اآلداب جلمعة بؽداد ، 
4
 - https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.DPND 

4
 ، جدول خصلئص محلفظة ارببلء. 6163وزارة التخطٌط العراقٌة ، الجهلز المرازي لئلحصلء ، الموجز االحصلئً للسالن ،  - 
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 (66جدول ) 

 6166فً منطقة الدراسة لعلم  ال من الصؽلر والابلرإلعللة العمرٌة واعللة ا

 اسى انحٍ د
سُخ  48

 فًب دوٌ 

سُخ  88

 فأكضش 

48 – 88 

 سُخ

االػبنخ 

 انؼًشَخ %

اػبنخ 

 انصغبس %

اػبنخ 

 انكجبس 

% 

 08 44.8 449.8 80 49 88 انُمُت 4

 1,28 19.4 449.0 89 00 94 انجهبدنُخ 0

 09.4 18.8 48026 49 9 48 انصُبػٍ 9

 00.4 94.0 449.9 449 08 429 انغبَش 8

 08.9 48.8 444.8 08 1 00 حٍ انضهشاء 8

 41.4 99.9 444.4 88 4 80 انغًؼُخ 8

 09.8 48.9 424.4 98 4 09 ثبة انسالنًخ 1

 02 42 422 02 8 48 االصالػ 4

 41.9 14.8 98.8 48 48 88 انىفبء 9

 02.8 18 98.8 418 98 490 انًىظفٍُ 42

 48 14 98 482 08 441 سُف سؼذ 44

 48.0 18 90.9 828 40 948 انؼبيم 40

 44.8 19.8 94.4 94 44 10 اإلسكبٌ 49

 48.8 44621 92.9 489 00 424 شهذاء انًىظفٍُ 48

 48.0 19 41.0 040 82 028 حٍ انحش 48

 42.9 18.4 41 88 8 98 انزحذٌ 48

 44 84 48 82 9 98 انزؼبوٌ 41

 04.8 88.8 48.8 14 00 88 انهُبثٍ 44

 00.4 84.8 48.0 448 08 12 حٍ انحسٍُ 49

 48.4 81.9 49 89 4 98 ثبة انخبٌ 02

 44.9 88.1 14.8 80 8 04 ثبة انطبق 04

 41.8 82.9 14.9 09 8 48 انصحخ وانؼذانخ 00

 99.9 88.8 11.4 44 8 4 انًذساء 09

 1.8 12 11.8 82 9 04 ثبة ثغذاد 08

 1 89.9 18.9 4292 18 180 انغذَش 08
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 (66جدول )تلبع 

 اسم الحً ت
سنة  65

 فمل دون
سنة  14

 فأاثر
64 – 15 

 سنة

االعللة 
 العمرٌة

% 

اعللة 
 الصؽلر

% 

اعللة الابلر 
  % 

 

 4.5 51.6 54.3 35 4 16 ملحق التعلون 61

 5.5 56.6 54.1 54 6 96 السعدٌة 65

 64 41 54 61 5 3 اإلسالن العساري 63

 65.5 43.3 59.4 95 4 61 الصمود 63

 63.5 45.4 59.6 669 69 15 البنلء الجلهز 91

 1.9 11.5 56.3 53 9 96 األطبلء 96

 65.9 45.6 56.5 65 6 3 بلب النجؾ 96

 64.1 44.1 56.6 54 5 64 ضبلط االسرة 99

 1.5 19.3 51.1 631 66 664 النصر 95

 61.3 43.6 13.3 55 3 59 السبلم 94

 66.3 44.9 13.6 55 1 61 المخٌم 91

 63.1 53.3 15.5 59 3 66 م. سٌؾ سعد 95

 61 44 14 51 5 66 البلدٌة 93

 3.6 44 15.6 613 61 11 حً العبلس 93

 5.3 41.9 15.6 15 4 91 االنصلر 51

سٌؾ سعدكشهداء  56  693 65 616 19.6 46.3 61.9 

 1.4 41.4 19 51 9 61 العبلسٌة الؽربٌة 56

 5.1 45.3 16.5 663 61 661 الملحق 59

 4.9 46.1 45.3 51 5 51 المعملجً 55

 3.1 51.1 44.6 661 61 45 المعلمٌن 54

 3.6 54.4 45.4 66 6 61 القزوٌنٌة 51

 66.5 56.6 49.3 615 61 35 حً رمضلن 55

 64.5 91.3 51.6 69 6 5 الكشهلدة 53

 1.6 91.5 91.1 616 61 53 العبلسٌة الكشرقٌة 53

 1.1 65.1 95.6 51 4 66 االسرة 41

 9439 المجموع واالعالة الكلية

 

135 4419 55.5 14.6 12.6 

 (. 66 - 64المصدر: البلحث اعتملدا على الجداول )   
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الكمية عمى مستكل القطاعات الثالث، فيي مقاربة لما ىي عميو اما معدؿ االعالة العمرية       

(، ٖ,ٜٚفي منطقة الدراسة بشكؿ عاـ، اذ سجمت الدرجة األعمى في قطاع الحيدرية كبمغت )

(، كجاء ثالثا كمقاربا قطاع المدينة كبدرجة ٜ.ٚٚ)بمقدار اعالة كحؿ ثانيا قطاع الجزيرة 

( كبحسب الدراسة الميدانية الستمارة ٜٔلشكؿ ( كاٖٕ(، كىذا ما يكضحو الجدكؿ )ٙ,ٙٚ)

 . ٕٕٕٓلعاـ  االستبانة

 

 

 (63كشال )

 االستبلنةبحسب استملرة  6166االعللة العمرٌة الالٌة فً قطلعلت المدٌنة لعلم 

 
 (.65المصدر: البلحث اعتملدا على جدول )
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 (ٖٕجدكؿ )
 ٕٕٕٓالقديمة كمنطقة الدراسة لعاـ االعالة العمرية لقطاعات الحيدرية كالجزيرة كالمدينة 

 د
 لطبع 

 انحُذسَخ

االػبنخ 

 انؼًشَخ

 لطبع 

 انغضَشح

االػبنخ 

 انؼًشَخ

لطبع انًذَُخ 

 انمذًَخ 

االػبنخ 

 انؼًشَخ

 424.4 ثبة انسالنًخ 444.8 انصُبػٍ 404.9 انُمُت 4

 48.4 انًخُى 448.8 انجهبدنُخ 449.9 انغبَش 0

 48.8 انهُبثٍ 422 االصالػ 444.8 حٍ انضهشاء 9

 49 ثبة انخبٌ 98.8 حٍ انىفبء 444.4 حٍ انغًؼُخ وانؼهًبء 8

 14.8 ثبة انطبق 98 سُف سؼذ 98.8 انًىظفٍُ 8

 11.8 ثبة ثغذاد 92.9 ش. انًىظفٍُ 90.9 انؼبيم 8

 14.8 ثبة انُغف 40 حٍ انزحذٌ 94.4 االسكبٌ 1

 89 انؼجبسُخ. ؽ 14 حٍ انزؼبوٌ 41.0 حٍ انحش 4

 98.8 انؼجبسُخ. ش 11.4 حٍ انًذساء 48.0 حٍ انحسٍُ 9

 18.8 االػبنخ انكهُخ  18 يهحك انزؼبوٌ 14.9 حٍ انصحخ وانؼذانخ 42

 10 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 18.9 انغذَش 44

 االػبنخ انكهُخ

 نًُطمخ انذساسخ

11,1 

 14.8 حٍ انصًىد 18.8 انسؼذَخ 40

 12.8 انجُبء انغبهض 14.4 ضجبط االسشح 49

 89.9 حٍ األطجبء 88 انجهذَخ 48

 88.8 انُصش 88.0 حٍ انؼجبط 48

 88.9 حٍ انسالو 80.8 انًهحك 48

 88.8 يهُذسٍ سُف سؼذ 81.9 انًؼًهغٍ 41

 89.4 االَصبس 88.0 انًؼهًٍُ 44

 80.0 ش. سُف سؼذ 88.8 انمضوَُُخ 49

 98.9 حٍ انشهبدح 89.9 حٍ سيضبٌ 02

 11,9 االػبنخ انكهُخ  98.0 االسشح 04

 19.9 االػبنخ انكهُخ   

 

 

 . (ٕٕ) حث اعتمادا عمى بيانات جدكؿالمصدر: البا 
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 املبحث امثإين

 اخلطإئص الاجامتغَة والاكتطإدًة

 ادلراسةوامثلإفِة مؼَية  

 
اعتمادا عمى ما تضمنتو استمارة االستبانة مف محاكر متعددة شممت البيانات العامة       

كالمتمثمة بالخصائص االجتماعية كاالقتصادية  ،كالخاصة المتعمقة بالنمك السكاني كظاىرة الفقر
كالسكانية كالتي مف خالليا يمكف التعرؼ عمى طبيعية العالقة القائمة بيف ىذه الخصائص 

كل نمك السكاف كظاىرة الفقر كتباينيا المكاني عمى مستكل منطقة الدراسة، اذ تكتسب كمست
أىمية كبيرة ألنيا تمثؿ كسيمة تميز مجتمع منطقة الدراسة عف  الدراسةدراسة خصائص عينة 

خصائص( مف ضمف المحاكر العديدة  ٛبقية المجتمعات األخرل، لذا فقد تـ تحميؿ كمناقشة )
عمر الزكجة  ،عمر رب االسرة ،كتمثمت بػ )محؿ السكف األصمي االستبانةستمارة ا االتي تناكلتي

مستكل  ،التركيب الميني ألرباب االسر ،كالمستكل التعميمي ألفراد العينة  ،تاريخ الزكاجعند 
( عمى اف يتـ مناقشة العكامؿ المؤثرة في تبايف السكف كعدد افراد الكحدة السكنيةعائدية  ،الدخؿ

أيضا في الفصؿ الرابع مف ىذه  االستبانةنمك السكاف كدكرىا في ظاىرة الفقر مف خالؿ استمارة 
 الدراسة.
 ) السكان المياجرون( محل السكن األصمياوال: 
ة، كىي تعد العبا يرتبط ىذا المفصؿ ارتباطا مباشرا بأحد عكامؿ نمك السكاف اال كىي اليجر      

بارزا في تغير خصائص المجتمعات، فيي العامؿ الثالث الذم يؤدم الى تغيير سكاف مجتمع 
ما، كقد أدرؾ المختصكف أىمية اليجرة كتأثيرىا عمى زيادة السكاف كقمتيـ كتغير الخصائص 

جرة تؤثر في الديمغرافية كبالتالي دكرىا في التأثير عمى حجـ الطمب عمى الغذاء كالخدمات، فالي
 .(ٔ)الخصائص االقتصادية كاالجتماعية كالديمغرافية ألم مجتمع

( اف أعمى نسبة مف أفراد العينة كانكا مف المياجريف الذيف سكنكا ٕٗيالحظ مف الجدكؿ )       
كىذا  ،% ( مف القطاع  ٘.ٖٚكبنسبة )  ،%( مف منطقة الدراسة ٖٕقطاع الحيدرية  كبنسبة )

 ،الغدير كحي الحر( ضمف ىذا القطاع   ،حياء الشعبية مثؿ احياء ) العامؿبسبب كجكد اكبر اال
 ٘,ٕٙفي حجـ السكاف األصمييف كبنسبة )( في المرتبة الثانية كما جاء نفس القطاع )الحيدرية

الثانية يميو قطاع الجزيرة في المرتبة  ،( ضمف القطاع كمنطقة الدراسة عمى التكالي ٘,ٖٛ ،% 

                                                           
البٌلتً ، فراس محمد ، مورفولوجٌل السالن " موضوعلت فً الدٌموؼرافٌة " ، الطبعة األولى ، مؤسسة  - (6)

 . 33، ص 6113االنتكشلر العربً ، بٌروت ، 
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 ٖٛة الدراسة بشكؿ عاـ كبنسبة )(  مف منطق%ٚ.ٓٔالمياجريف كالتي بمغت ) في نسبة السكاف
 ،% ٕٙجـ السكاف األصمييف كبنسبة )كقد حؿ في المرتبة الثالثة في ح ،( مف القطاع %

اما قطاع المدينة القديمة فقد حاز  ،( ضمف القطاع كمنطقة الدراسة عمى التكالي %ٗ,ٚٔ
 ،% (  ضمف منطقة الدراسة  ٘,ٖٛالمرتبة األكلى في نسبة السكاف األصمييف التي بمغت )

%( ضمف منطقة الدراسة كىذا ما يبينو  ٚ,ٔكاالقؿ في نسبة السكاف المياجريف التي بمغت )
 ( . ٕٓالشكؿ )

 
 منطقة الدراسة حسب القطاعات كالنسبة مف  نسبة السكاف األصمييف كالمياجريف/ ( ٕٗجدكؿ )

 ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةبحسب استمارة 

 انمطبع د

إعبثبد 

انسكبٌ 

 األصهٍُُ

انُسجخ 

انًئىَخ 

انسكبٌ 

 األصهٍُُ 

َسجخ 

انسكبٌ 

االصهٍُُ 

  يٍ

يُطمخ 

 انذساسخ

إعبثبد 

انسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

انُسجخ 

انًئىَخ 

انسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

َسجخ 

انسكبٌ 

انًهبعشٍَ 

 يٍ 

يُطمخ 

 انذساسخ

ػذد 

اإلعبثبد 

 انكهٍ

 998 09 91.8 984 94.8 80.8 841 انحُذسَخ  1

 808 42,1 94 480 41.8 80 088 انغضَشح 2

3 
انًذَُخ 

 انمذًَخ 
490 49.8 4.8 08 48.8 4.1 484 

4 
يُطمخ 

 انذساسخ 
949 88.8 88.8 899 98.8 98.8 4802 

 (. 3ملحق ) االستبلنةالمصدر: البلحث اعتملدا على تحلٌل استملرة 

 ٕٕٕٓنسب السكاف األصمييف كالمياجريف ضمف قطاعات مدينة كربالء لمعاـ  (ٕٓشكؿ )

 (. ٕٗالمصدر: الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )
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اما فيما يخص حجـ التمثيؿ لمسكاف المياجريف كنسبيـ عمى مستكل المحافظات القادميف       

محافظات (  ٜاف إجابات افراد العينة تكررت بيف )  االستبانةمنيا، فقد أكضحت نتائج استمارة 
%( ضمف ٛ,ٚاذ جاءت محافظة بغداد بالمرتبة األكلى كبنسبة ) ،مف غير محافظة كربالء 

( لكؿ %ٔ,ٙ ،%  ٘.ٙتمتيا محافظتي ذم قار كالبصرة كبنسب متقاربة بمغت ) ،منطقة الدراسة 
كجاءت كؿ مف محافظتي القادسية كالنجؼ في الترتيب الثالث كبنسب  ،منيما عمى التكالي
أيضا محافظتي بابؿ كميساف بنسب كتقاربت  ،%( عمى التكالي  ٘,ٗ ،% ٜ,ٗمتقاربة بمغت ) 

اما محافظة  ،مى مستكل منطقة الدراسة بشكؿ عاـ( لكؿ منيما عمى التكالي كع%ٕ ،% ٔ,ٕ)
 ،% ٔ,ٔلككت في المرتبة األخيرة كبنسب )ديالى فقد جاءت في المرتبة قبؿ األخيرة كمحافظة ا

( مف تحميؿ استمارة ٕٔ( كالشكؿ )ٕ٘كىذا ما يكضحو الجدكؿ ) ،( عمى التكالي%٘,ٓ
 . االستبانة

 السكاف االصمييف كالمياجريف الى منطقة الدراسة بحسب المحافظات  / (ٕ٘جدكؿ )
 ٕٕٕٓعاـ  االستبانةكفقا الستمارة 

 انًحبفظخ د

 % انمطبع

نًُطمخ 

 انذساسخ
 انغضَشح انحُذسَخ

انًذَُخ 

 انمذًَخ

يُطمخ 

 انذساسخ

 64.5 983 132 264 587 كشثالء 1

 1,4 121 10 47 64 ثغذاد 2

 6,5 99 1 23 73 رٌ لبس 3

 6.1 93 5 26 62 انجصشح 4

 4.9 75 2 14 59 انمبدسُخ 5

 4.5 68 1 16 51 انُغف 6

 2.1 32 2 11 19 ثبثم 7

 2 30 5 13 12 يُسبٌ 8

 1.1 16 صفش 9 7 دَبنً 9

 0.5 7 صفش 3 4 انكىد 10

 422 1522 158 426 934 انًغًىع        

 (. 3ملحق ) االستبلنةالمصدر: البلحث اعتملدا على تحلٌل استملرة 
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 (66كشال )

 النسب المئوٌة للسالن االصلٌٌن والمهلجرٌن الى منطقة الدراسة حسب المحلفظلت

 6166لعلم  االستبلنةوفقل الستملرة  

 (.64المصدر: البلحث بلالعتملد على جدول )

   

 ،الحيدرية طاعات المدينة الثالث )عمى مستكل ق االستبانةمف خالؿ تحميؿ استمارة        
اف قطاع الحيدرية كاف صاحب النصيب  ،الجزيرة كالمدينة القديمة( ككما تمت اإلشارة سابقا

حي الحر  ،محؽالم ،العامؿ ،كجاءت احياء )الغدير ،األعمى في عدد السكاف المياجريف 
 ،% ٛ,ٖٖكبنسب بمغت ) ،الرابعة كالخامسة( ،الثالثة ،الثانية ،كالمكظفيف( في المرتبة ) األكلى

 ،الصحة فيما حمت احياء كؿ مف ) ،( لكؿ حي عمى التكالي% ٗك   9%،ٙ % ٚ,ٚ ،%ٙ,ٕٓ
اذ  ،% ( لكؿ حي مف ىذه االحياء  ٖ,ٓالبمدية  كالقزكينية( في المراتب األخيرة كبنسبة بمغت ) 

%( ككما ٖ,ٖٚكالسكاف المياجريف ) ،%( مف القطاعٚ,ٕٙشكؿ السكاف األصمييف نسبة )
 ( . ٕٙالجدكؿ )يكضح ذلؾ 
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  (ٕٙجدكؿ )
 النسبة المئكية لمسكاف االصمييف كالمياجريف حسب االحياء السكنية في قطاع الحيدرية

  ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةكفقا الستمارة  كنسبتيـ مف القطاع 

 د

 اسى 

  انسكٍُ انحٍ

 

إعبثبد 

 انسكبٌ 

 األصهٍُُ

انُسجخ 

 انًئىَخ

نهسكبٌ 

 االصهٍُُ

َسجخ 

 انسكبٌ

 االصهٍُُ

يٍ 

 انمطبع

إعبثبد 

 انسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

انُسجخ 

 انًئىَخ

نهسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

َسجخ 

 انسكبٌ

 انًهبعشٍَ

 يٍ انمطبع

ػذد 

 اإلعبثبد

 انكهٍ 

 233 12.6 33.8 118 12.3 19.6 115 انغذَش 1

 140 7.7 20.6 72 7.3 11.6 68 انؼبيم 2

 65 2.9 7.7 27 4.1 6.5 38 انًهحك  3

 72 2.6 6.9 24 5.1 8.2 48 حٍ انحش 4

 48 1.5 4.0 14 3.6 5.8 34 انًىظفٍُ  5

 30 1.5 4.0 14 1.7 2.7 16 االسكبٌ 6

 58 1.3 3.4 12 4.9 7.8 46 حٍ سيضبٌ 7

 34 1.2 3.2 11 2.5 3.9 23 حٍ انحسٍُ 8

 43 1.1 2.9 10 3.5 5.6 33 انغبَش  9

 33 0.9 2.3 8 2.7 4.3 25 انًؼهًٍُ  10

 32 0.7 2.0 7 2.7 4.3 25 انؼجبطحٍ  11

 18 0.5 1.4 5 1.4 2.2 13 االسشح 12

 22 0.5 1.4 5 1.8 2.9 17 انًؼًهغٍ 13

حٍ انغًؼُخ  14

 وانؼهًبء

20 3.4 2.1 4 1.1 0.4 24 

 17 0.4 1.1 4 1.4 2.2 13 انُمُت 15

 13 0.4 1.1 4 1.0 1.5 9 ضجبط االسشح 16

 16 0.4 1.1 4 1.3 2.0 12 انسؼذَخ  17

 11 0.3 0.9 3 0.9 1.4 8 انضهشاء 18

حٍ انصحخ  19

 وانؼذانخ

6 1.0 0.6 1 0.3 0.1 7 

 12 0.1 0.3 1 1.2 1.9 11 انجهذَخ  20

 8 0.1 0.3 1 0.7 1.2 7 انمضوَُُخ 21

 934 37.3 100 351 62.7 100 587 انًغًىع

 (. ٛممحؽ ) االستبانةالمصدر: الباحث اعتمادا عمى تحميؿ استمارة 

فقد جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع  ،سكني اما قطاع الجزيرة كالمتككف مف عشريف حي      
اف احياء كؿ  االستبانةكاتضح مف خالؿ تحميؿ استمارة  ،الحيدرية في حجـ السكاف المياجريف 

الكفاء كالبناء الجاىز ( جاءت في المراتب  ،سيؼ سعد  ،النصر  ،مف ) شيداء سيؼ سعد 
ؿ حي مف ( لك% ٗ,ٚ ،%٘,ٓٔ ،%٘,ٓٔ ،%ٔ,ٔٔ ،% ٖ,ٚٔسة األكلى كبنسب بمغت )الخم

اما المراتب األخيرة في قطاع الجزيرة فكانت ألحياء ) اإلسكاف  ،ىذه االحياء عمى التكالي
اذ  ،حي عمى التكالي%( لكؿ ٙ,ٓ ،%ٙ,ٓ ،% ٕ,ٔاإلصالح كالمدراء ( كبنسب ) ،العسكرم 
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%( ككما يكضح ٖٛكالسكاف المياجريف ) ،%( مف القطاع ٕٙشكؿ السكاف األصمييف نسبة )
 ( . ٕٚذلؾ الجدكؿ رقـ )

 
النسبة المئكية لمسكاف االصمييف كالمياجريف حسب االحياء السكنية في قطاع / ( ٕٚجدكؿ )

  ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةكفقا الستمارة  كنسبتيـ مف القطاع الجزيرة

 د
 اسى انحٍ 

 

إعبثبد 

 انسكبٌ 

 األصهٍُُ

انُسجخ 

 انًئىَخ

نهسكبٌ 

 االصهٍُُ

َسجخ 

 انسكبٌ

 االصهٍُُ

يٍ 

 انمطبع

إعبثبد 

 انسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

انُسجخ 

 انًئىَخ

نهسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

َسجخ 

 انسكبٌ

 انًهبعشٍَ

 يٍ انمطبع

ػذد 

 اإلعبثبد

 انكهٍ 

 81 8.8 41.9 04 8.4 44.2 09 شهذاء سُف سؼذ 1

 82 8.0 44.4 44 8.0 4.9 00 انُصش 2

 88 8.2 42.8 41 8.4 44.2 09 سُف سؼذ  3

 90 8.2 42.8 41 9.8 8.1 48 انىفبء 4

 91 0.4 1.8 40 8.9 9.8 08 انجُبء انغبهض  5

 09 0.4 1.8 40 0.8 8.0 44 يهحك انزؼبوٌ 6

 84 0.8 8.4 44 1.2 44.8 92 شهذاء انًىظفٍُ 7

 00 4.8 8.9 1 9.8 8.1 48 حٍ انسالو  8

 48 4.8 9.1 8 4.9 9.2 4 انزحذٌ 9

 48 4.8 9.1 8 4.9 9.2 4 األطجبء 10

 44 4.0 9.4 8 9.4 8.9 49 األَصبس  11

 48 4.0 9.4 8 0.8 8.0 44 انزؼبوٌ 12

يهُذسٍ سُف  13

 سؼذ

1 0.1 4.8 8 0.8 2.9 44 

 9 2.9 0.8 8 4.0 4.9 8 انصًىد 14

 02 2.8 4.0 0 8.0 8.4 44 انجهبدنُخ 15

 8 2.8 4.0 0 2.1 4.4 9 انصُبػٍ  16

 8 2.8 4.0 0 2.8 2.4 0 انشهبدح 17

اإلسكبٌ  18

 انؼسكشٌ 

0 2.4 2.8 0 4.0 2.8 8 

 1 2.0 2.8 4 4.8 0.9 8 اإلصالػ  19

 8 2.0 2.8 4 4.0 4.9 8 انًذساء 20

 808 94.2 422 480 80.2 422 088 انًغًىع

 (. 3ملحق ) االستبلنةٌل استملرة المصدر: البلحث اعتملدا على تحل

كتصدر حي  ،جاء قطاع المدينة القديمة في المرتبة الثالثة كاألخيرة بحجـ السكاف المياجريف 
( مف حجـ السكاف %ٜ,ٕٙ( كبنسبة بمغت )ٜالعباسية الشرقية قائمة احياء القطاع الػ )

( لكؿ %ٗ,٘ٔ( كبنسب متساكية بمغت ) المخيـ ،الييابيتاله احياء كؿ مف ) ،المياجريف 
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( في حجـ السكاف المياجريف باب بغداد كباب الطاؽ ،فيما تساكت احياء ) باب الخاف ،منيما
ؼ ( في باب النج ،باب الساللمة ككذلؾ تساكت احياء ) ،( لكؿ منيـ %٘,ٔٔالييا بنسبة )

فيما خال حي العباسية الغربية مف السكاف المياجريف  ،( لكؿ منيما % ٛ.ٖنسبيما التي بمغت )
 ( . ٕٛككما يكضح ذلؾ جدكؿ رقـ ) االستبانةبحسب استمارة 

 

السكنية في قطاع النسبة المئكية لمسكاف االصمييف كالمياجريف حسب االحياء  /(ٕٛجدكؿ )
  ٕٕٕٓلعاـ  االستبانةكفقا الستمارة  كنسبتيـ مف القطاعالمدينة القديمة 

 د
 اسى انحٍ 

 

إعبثبد 

 انسكبٌ 

 األصهٍُُ

انُسجخ 

 انًئىَخ

نهسكبٌ 

 االصهٍُُ

َسجخ 

 انسكبٌ

 االصهٍُُ

يٍ 

 انمطبع

إعبثبد 

 انسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

انُسجخ 

 انًئىَخ

نهسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

َسجخ 

 انسكبٌ

 انًهبعشٍَ

 يٍ انمطبع

ػذد 

 اإلعبثبد

 انكهٍ 

 80 8.8 08.9 1 00.0 08.8 98 انؼجبسُخ انششلُخ  1

 49 0.8 48.8 8 9.8 44.8 48 انهُبثٍ 2

 41 0.8 48.8 8 4.0 9.4 49 انًخُى 3

 49 4.9 44.8 9 42.4 40.4 48 ثبة انخبٌ 4

 48 4.9 44.8 9 1.8 9.4 40 ثبة ثغذاد 5

 49 4.9 44.8 9 8.9 1.8 42 ثبة انطبق 6

 48 2.8 9.4 4 4.0 9.4 49 ثبة انسالنًخ 7

 8 2.8 9.4 4 0.8 9.2 8 ثبة انُغف 8

 48 2.2 2.2 2 4.9 42.8 48 انؼجبسُخ انغشثُخ 9

 484 48.8 422 08 49.8 422 490 انًغًىع 

 (. 3ملحق ) spssبأستخدام برنلمج  االستبلنةالمصدر: البلحث اعتملدا على تحلٌل استملرة 

ككاف  ،% ( مف السكاف المياجريف  ٘.ٖ٘خالصة القكؿ : اف منطقة الدراسة حظيت بنسبة ) 
كيميو  ،مف منطقة الدراسة %( ٖٕىذه النسبة كالتي بمغت ) لقطاع الحيدرية النصيب األكبر مف
كأيضا كبنفس الفارؽ يأتي  ،مف منطقة الدراسة %( ٚ,ٓٔقطاع الجزيرة بفارؽ كبير كبنسبة ) 

كىذا يؤشر حجـ تأثر كؿ قطاع بنسبة  ، مف منطقة الدراسة (% ٚ,ٔقطاع المدينة بنسبة ) 
كاساليبيـ  السر عينة الدراسةسكاف المياجريف كبالثقافات المختمفة كالخمفيات الحضارية ال

مما يعطي مؤشرا ديمكغرافيا كاضحا متباينا كاثر ذلؾ عمى التبايف المكاني لنمك  ،كتقاليدىـ 
 السكاف كانتشار ظاىرة الفقر كمستكياتو كالتركيب العمرم لمسكاف ضمف منطقة الدراسة .
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 عمر رب االسرة: ثانيا: 

ة كبيرة عمى ظاىرة النمك يعد العمر مف العكامؿ الديمكغرافية الميمة لما لو مف اثر كأىمي      
ا السكاف ككذلؾ ، كيختمؼ العمر في تأثيراتو تبعا الختالؼ البيئة كدرجة الرقي التي يبمغيالسكاني

، كتعد دراسة التكزيع العمرم عمى قدر كبير مف األىمية في دراسة معدالت المستكل التعميمي
التركيب العمرم يكضح المالمح الديمكغرافية لممجتمع كتحديد فالنمك السكاني كالخصكبة ، 

الفئات المنتجة فيو كالتي يقع عمى عاتقيا عبء إعالة باقي أفراده ، ككذلؾ فاف التكزيع العمرم 
 .(ٔ)لمؤثرة في النمك السكاني مف مكاليد ككفيات كىجرة ىك نتاج لمعكامؿ ا

–ٕ٘) الفئة االكثر تكرارا في عمر رب االسرة كانت الفئة العمرية ( افٜٕيالحظ مف الجدكؿ )
سنة ( كبعدد إجابات  ٗٚ – ٓ٘)  جاءت بعدىا الفئة ،إجابة (  ٖٙٛ( كالتي بمغت ) سنة ٜٗ
اما الفئة  ،إجابة (  ٜٚٔسنة فما دكف ( كبمغت )  ٕٗاما الفئة الثالثة فكانت )  ،إجابة (  ٖٔٛ)

اما عمى مستكل القطاعات فقد  ،إجابة (  ٙٓٔفأكثر ( بعدد )  – ٘ٚالرابعة كاألخيرة فكانت ) 
% (  ٘٘سنة ( عمى مستكل منطقة الدراسة بشكؿ عاـ نسبة )  ٜٗ – ٕ٘شكمت الفئة األكبر )

كالى اقؿ مف النصؼ كانت  ،%(  ٕ,ٖ٘اع الحيدرية ىي األكبر كبنسبة ) ككانت حصة قط ،
كثالثا قطاع المدينة القديمة األقؿ في ىذه الفئة  ،% (  ٘ٔحصة قطاع الجزيرة التي بمغت ) 

% ( مف منطقة  ٕ٘سنة ( الثانية كالتي شكمت نسبة ) ٗٚ – ٓ٘كالفئة ) ،%(  ٛ,ٗبنسبة ) 
المدينة القديمة ( كبنسب )  ،الجزيرة  ،و في قطاعات ) الحيدرية فكاف ترتيبيا مشاب ،الدراسة 
كذلؾ الفئة الثالثة مف حيث عدد  ،% ( لكؿ قطاع عمى التكالي  ٛ,ٕ ،%  ٜ,ٚ ،%  ٖ,ٗٔ

فكانت نسب  ،% ( مف منطقة الدراسة  ٖٔسنة فما دكف ( كالتي شكمت نسبة )  ٕٗاإلجابات )
% (  ٙ,ٔ ،%  ٙ,ٖ ،%  ٛ,ٚالمدينة القديمة ( ىي )  ،الجزيرة  ،القطاعات الثالث )الحيدرية 

% ( عمى  ٚ( التي شكمت نسبة ) فأكثر – ٘ٚاما الفئة األخيرة )  ،لكؿ قطاع عمى التكالي 
 ،%  ٗ,ٖمستكل منطقة الدراسة فقد كاف نصيب القطاعات الثالث بذات النمط كالتي بمغت ) 

فالمالحظ ىك تصدر قطاع الحيدرية في مجمكع نسب  ،% ( عمى التكالي  ٕ,ٔ ،%  ٘,ٔ
كما يالحظ اقتراب نسبة قطاع  ،مقدار القطاعيف األخيريف مجتمعيفالفئات األربعة الى ما يساكم 

السكاف يدلؿ عمى تأثير الخاصية األكلى )كىذا  ،ي الفئة الرابعة مف قطاع الجزيرةالمدينة ف
ترتفع فيو نسبة الفئات العمرية الداخمة في قكة لية ( كخصائص أخرل عمى قطاع الحيدر المياجريف

                                                           
 . 634وسن ارٌم عبد الرضل، مصدر سلبق، ص - (6)
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مع مالحظة اف الباحث قد اعتمد طكؿ الفئة العمرية  ،العمؿ كالمؤثرة في مؤشر دخؿ االسرة
 ،جكة العمرية في الرفاه االقتصادم( كتـ اإلشارة الييا في الياـالحالية بناء عمى دراسة ) تزايد الف

مركز بيك لألبحاث في كاشنطف عالقة العمر بالفقر كبحسابات  تأخذ ىذه الدراسة التي نشرىااذ 
 يـ كالخصكبة كالقدرات الجسمية . المدة المحددة لمتعم

 (ٜٕجدكؿ )
 ٕٕٕٓالتركيب العمرم لرب األسرة في منطقة الدراسة لعاـ 

انفئبد انؼًشَخ

 

   انمطبع

 يُطمخ انذساسخ

 

 انًذَُخ انمذًَخ انغضَشح انحُذسَخ

فًب دوٌ –سُخ  08  444 88 08 491 

 ------ 0.8 8.9 40.8 % يٍ انمطبع

 49.2 4.8 9.8 1.4 % يٍ يُطمخ انذساسخ

سُخ 89- 08    535 228 73 836 

 ------ 1.4 08.8 81.0 % يٍ انمطبع

 88.2 8.4 48.2 98.0 % يٍ يُطمخ انذساسخ

سُخ 18- 82   218 120 43 381 

 ------ 8.8 40.4 09.9 % يٍ انمطبع

 08.2 0.4 1.9 48.9 % يٍ يُطمخ انذساسخ

فأكضش-سُخ  18  88 09 44 428 

 ------ 4.9 0.8 8.9 % يٍ انمطبع

 1.2 4.0 4.8 8.9 % يٍ يُطمخ انذساسخ

اإلعبثبد ًىعيغ  998 808 484 4802 

 (. 3ملحق ) spssبلستخدام برنلمج  االستبلنةالمصدر: البلحث اعتملدا على تحلٌل استملرة 

 

 

 

                                                           

 -  Gretchen Livingston ، Rakesh Kochhar ، The Rising Age Gap in Economic Well-

being ، Pew Research Center ، Washington، D.C. 20036 ، pp.20 .  
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 (66كشال )

 6166لعلم  االستبلنةالفئلت العمرٌة لرب االسرة فً مدٌنة ارببلء بحسب استملرة 

 
 (.63المصدر: البلحث اعتملدا على جدول)

 

 عمر الزوجة عند الزواج: ثالثا: 
 فترة زيادة بسبب الكاحدة األسرة ضمف األطفاؿ إنجاب زيادة عمى المبكر الزكاج يساعد      
 الزكجيف عمر فييا يككف التي األسر لدل الكعي عدـ مف أكبر حالة ككجكد اإلنجاب عمى القدرة
كقد اشارت بيانات  ، (ٔ)اإلنجاب مسألة في بمنطقية التفكير عمى القدرة يمتمكا أف مف أصغر

كاف العدد في السكاف قد  ،مميكف نسمو( خالؿ ربع قرف فقط  ٚسابقة الى زيادة سكاف العراؽ )
كتعزل ىذه الزيادة الى ارتفاع معدالت الخصكبة لدل  ،مرة ( خالؿ القرف العشريف  ٕٔتضاؼ ) 

( ٙ,ٗكالذم يعد مرتفعا في العراؽ اذ كصؿ الى ) ،( سنة  ٜٗ-٘ٔالمتزكجات في سف الحمؿ )
( عمى مستكل ٛ,ٕك )( في الدكؿ الصناعية  ٚ,ٔكالذم يبمغ ) ،( ٔ,ٖمقارنة بالدكؿ النامية )

كاذا ما استمر المعدؿ عمى ىذا المنكاؿ فأف عدد السكاف يمكف اف يصؿ في العراؽ الى  ،العالـ 
 .  (ٕ)ٖٕٓٓمميكف ( نسمو بحمكؿ عاـ  ٗٙ)

فمف خالؿ معرفة ىذا  ،تعد دراسة العمر بالنسبة لمزكجة ىي األىـ في الدراسات السكانية       
فاألنثى ليا  ،ة السكاف االجتماعية كتأثيره عمى مستكل الخصكبة العمر يمكف التعرؼ عمى حال

                                                           
 الفترة خبلل مصر فً المستدامة التنمٌة على المتسلرعة السالنٌة الزٌلدة أثراٌملن محمد عبد اللطٌؾ،  - (6)
 . 655، ص 6161، القلهرة ،  6، العدد 51( ، المجلة العربٌة لئلدارة ، مج 6355-6163)
(6)

-6331ربلب عبد األمٌر عبد الرضل ، العبلقة بٌن النمو السالنً وبعض مؤكشرات التنمٌة االقتصلدٌة المستدامة فً العراق للمدة  - 
 .  15، ص 6161جلمعة القلدسٌة ،  –، رسللة ملجستٌر ، الٌة اإلدارة واالقتصلد  6163
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كترتفع القدرة لدييا مع بداية سنكات عمرية ليا كتبدأ  ،سنكات محددة ليا القدرة فييا عمى الحمؿ 
كبالتالي فأف معرفة العمر عند الزكاج يمكف مف تكقع قدرتيا  ،بالتناقص متأثرة بعكامؿ متعددة 

خصكبة السكاف لفظ  ك ،  (ٔ)رؼ عمى معدالت نمك السكاف في المجتمععمى الخصكبة كالتع
 .(ٕ)يطمؽ لمداللة عمى ظاىرة االنجاب في أم مجتمع سكاني

تعد الخصكبة مف المكاضيع الحيكية الميمة ذات التأثير الكاسع في الدراسات الديمكغرافية       
، الف المكاليد ىـ العامؿ االساس في نمك السكاف ، حيث يمثؿ الفرؽ بيف المكاليد كالكفيات 
 )الزيادة الطبيعية( ، كمف الطبيعي اف تختمؼ الخصكبة مف مجتمع ألخر ، بؿ كمف مكاف ألخر
داخؿ الدكلة الكاحدة ، بسبب تداخؿ العديد مف العكامؿ المؤثرة عمى الخصكبة  تبعان لمقيـ 

 ، (ٖ)كالمكركث الحضارم كالثقافي كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية السائدة في أم منطقة
عاـ ( ىك الذم يقرر حجـ المكاليد في  ٜٗ-٘ٔككذلؾ اف عدد االناث المكاتي في سف الحمؿ )

ليس الى مجمكع  ()نة ، لذلؾ ينسب عدد المكاليد االحياء في معدؿ الخصكبة العاـسنة معي
 .(ٗ)السكاف كانما الى معدؿ النساء المكاتي في سف الحمؿ

( اف نسبة المتزكجات ضمف عينة الدراسة كالمكاتي تقع اعمارىف ٖٓيالحظ مف الجدكؿ )      
، %(ٔ,ٖٔقطاع الحيدرية بنسبة ) سنة( كانت األعمى في ٜٔ – ٘ٔضمف الفئة األكلى )

 ٔ,ٚٔكبمقدار النصؼ في قطاع المدينة )( كىي األقؿ % ٖٓاربة جدا في قطاع الجزيرة )كمق
 ،%( 43.7( فكاف قطاع المدينة ىك المتصدر كبنسبة )سنة ٕٗ- ٕٓاما الفئة الثانية ) ،%(

% ( كبنسب متقاربة 25.8سنة ( كبنسبة ) ٜٕ – ٕ٘كتصدر قطاع الجزيرة في الفئة الثالثة )
سنة ( فكاف قطاع المدينة القديمة ىك  ٖٗ- ٖٓاما الفئة الرابعة ) ،جدا لمقطاعيف االخريف 

 ٖ٘ككذلؾ الفئة الخامسة ) ،% ( كبفارؽ ممحكظ عف القطاعيف االخريف 12األعمى فييا بنسبة )
ير عف قطاعي %( كبفارؽ كبٚ,٘سنة ( التي اعتمى قمتيا قطاع المدينة القديمة بنسبة ) ٜٖ-

مع مالحظة خمك الجدكؿ مف فئتيف أخرييف  ،% ( عمى التكالي ٕ,ٔ ،% 1.3الحيدرية كالجزيرة )

                                                           
بلدٌة ادرار، رسللة ملجستٌر فً  –حللة  واجً بوجمعة، مستوٌلت وتوجهلت الخصوبة فً الجزائر دراسة - (6)

 . 43، ص6165الدٌمؽرافٌل االجتملعٌة واالقتصلدٌة، جلمعة وهران، الجزائر ، 
 . 13، ص6116لبنلن،  –فتحً محمد ابو عٌلنة، دراسلت فً علم السالن، دار النهضة العربٌة، بٌروت  - (6)
زٌنب محمد أمٌن، التحلٌل المالنً لمستوٌلت الخصوبة السالنٌة واتجلهلتهل فً محلفظة واسط، رسللة  - (9)

 . 93، ص2010ملجستٌر ؼٌر منكشورة، الٌة التربٌة ابن ركشد، جلمعة بؽداد، 
 -  * )6111معدل الخصوبة العلم = )عدد الموالٌد االحٌلء فً السنة / عدد النسلء اللواتً فً سن الحمل 

لطٌؾ هلكشم ازار الطلئً، خصلئص السالن فً محلفظة واسط، رسللة ملجستٌر ؼٌر منكشورة، الٌة  :المصدر
 .  51، ص1989التربٌة، جلمعة البصرة، 

 . 53، ص1996، بؽداد 1ط عبد الحسٌن زٌنً، االحصلء الدٌموؼرافً، مطبعة العلنً، - (5)
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كمف  ، االستبانة( كالتي اىممت لعدـ كركد إجابات فييا ضمف استمارة  ٜٗ – ٘ٗ ، ٗٗ- ٓٗ) 
المتأخرة  المالحظ ىنا في خاصية عمر الزكجة عند تاريخ الزكاج ىك ارتفاع نسب الفئات العمرية

في سف الزكاج ضمف قطاع المدينة القديمة كانخفاضيا في قطاعي الجزيرة كالحيدرية بشكؿ 
 تدريجي كعمى التكالي . 

 
 (91جدول )

 6166لعلم  فئلت عمر الزوجة عند تلرٌخ الزواج فً منطقة الدراسة

 

 الفئبت

 الوحدة االدارية

 يُطمخ انذساسخ انًذَُخ انمذًَخ انغضَشح انحُذسَخ

 445 27 128 290 سُخ 49 – 48

 29.3 1.8 8.4 19.1 % يٍ يُطمخ انذساسخ

 --- 17.1 30.0 31.0 % يٍ انمطبع

 587 69 147 371 سُخ 08- 02

 38.6 4.5 9.7 24.4 % يٍ يُطمخ انذساسخ

 --- 43.7 34.5 39.6 % يٍ انمطبع

 339 34 110 195 سُخ 09 – 08

 22.3 2.2 7.2 12.8 % يٍ يُطمخ انذساسخ

 --- 21.5 25.8 20.8 % يٍ انمطبع

 123 19 36 68 سُخ 98- 92

 8.1 1.3 2.4 4.5 % يٍ يُطمخ انذساسخ

 --- 12.0 8.5 7.3 % يٍ انمطبع

 26 9 5 12 سُخ 99- 98

 1.7 0.6 0.3 0.8 % يٍ يُطمخ انذساسخ

 --- 5.7 1.2 1.3 % يٍ انمطبع

 1520 158 426 936 انًغًىع

 (. 3ملحق ) spssبلستخدام برنلمج  االستبلنةالمصدر: البلحث اعتملدا على تحلٌل استملرة 
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 (69كشال )

 ٕٕٕٓ النسب المئوٌة لفئلت عمر الزوجة عند تلرٌخ الزواج لعلم

 (.91المصدر: البلحث اعتملدا على جدول)
 

 :لمزوجةالمستوى التعميمي رابعا: 
في سمكؾ االفراد االنفاقي، اذ تشير النظرية االقتصادية الى اف  لممستكل التعميمي دكر ىاـ      

المستكل التعميمي لألفراد يككف مؤثرا كلك بطريؽ غير مباشر في النمط االستيالكي، فالمتعمـ لو 
القدرة عمى اكتساب الكعي بظركؼ األسكاؽ كاالطالع عمى البيانات المتعمقة بالسمع كالخدمات 

كما اف ،رشيد ميزانية استيالؾ االسرة كاالستفادة مف أم بدائؿ إنفاقيو أخرل كبالتالي القدرة عمى ت
تككف قادرة مف تخفيض تكمفة حياتيا  ،االسر التي يتمتع افرادىا بمستكيات تعميمة افضؿ 

المعيشية مف خالؿ امكانياتيا التفاكضية كتكجيو االنفاؽ الى السمع كالخدمات األقؿ كمفة نسبيا، 
 ،زيادة دخكليا كيمكنيا مف العيش بنفس مستكل االسر االخرل األكثر دخال  كىذا يؤدم الى

فكمما ارتفع المستكل التعميمي  ،كمف جية أخرل فأف األجكر ليا ارتباط إيجابي بمستكيات التعميـ 
لألفراد .. ارتفعت نسبة اجكرىـ المحتممة كبالتالي المساىمة في رفع دخؿ االسرة كتحسيف 

 (ٔ)المستكل المعاشي

                                                           
(6)

تقدٌر منظومة المعلدالت ؼٌر المرتبطة ظلهرٌل لعٌنة  ( فsureًمزاحم محمد ٌحٌى ، استخدام طرٌقة )  - 
 6113،  91، المجلد  36من الكشرالت المسجلة فً سوق بؽداد لؤلوراق المللٌة ، مجلة تنمٌة الرافدٌن ، العدد 

 .  93، ص
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اف االصرة بيف مستكل تعميـ األميات كمعدالت النمك السكاني كالخصكبة تعد كاحدة مف       

اىـ كأقكل االكاصر كأكثرىا ثباتان، فاألميات األكثر تعميمان يتمتعف برعاية صحية أفضؿ كيتزكجف 
 .(ٔ)في سف متأخرة كيستعممف كسائؿ منع الحمؿ بصكرة أكثر لممباعدة بيف حمؿ كاخر

فالعالقة بيف التعميـ كالنمك السكاني كمعدالت الخصكبة عالقة عكسية حيث اف مدة       
الخصكبة قد تتداخؿ مع المرحمة التعميمية كمف ثـ تفقد الخصكبة فترة مف أكثر الفترات التي 

تيا العديد مف فيرستككف فييا المرأة مييأة فسيكلكجيا لعممية اإلنجاب ، كىذه العالقة العكسية أ
فقد اشار تقرير لشعبة السكاف  ،الدراسات سكاء عمى مستكل العراؽ أك الكطف العربي اك العالـ 

التابعة لألمـ المتحدة الى كجكد ىذه العالقة العكسية بشكؿ كاضح مف خالؿ دراسة لعينة مؤلفة 
كمما  بمدا ، كأظيرت الدراسة انو كمما ارتفعت نسب اإلناث الممتحقات بالدراسة الثانكية ٜٙمف 

 .(ٕ)انخفضت معدالت الخصكبة
أكضحت نتائج استمارة االستبانة تكزيع المتزكجات في سف الحمؿ حسب الحالة العممية في       

%( في مستكل القراءة  ٔ,ٕٔ%( منيف أميات لـ يكممف تعميميف ك)ٙ,ٙمنطقة الدراسة اف )
%(، ٔ,ٖٔممف التعميـ الثانكم )%(، كمف أكٙ,ٜٔكالكتابة، كمف أكممف التعميـ االبتدائي بنسبة )

%( كمف ىف حاصالت عمى البكالكريكس بنسبة ٗ,ٚكانت ) دبمكـاما نسبة مف ىف في مستكل ال
%( في منطقة الدراسة بشكؿ ٙ,ٗالعميا بعد البكالكريكس بنسبة ) الشيادة%( كمف أكممف ٚ,ٛٔ)

 عاـ. 
  :بينما كاف النسب عمى مستكل القطاعات الثالث كاالتي

اتضح اف قطاع المدينة القديمة ىك األعمى نسبة في المستكيات العممية لممتزكجات في سف -ٔ
%( كىي األعمى مقارنة ٚالعميا في القطاع ) الشيادةالحمؿ بحسب الحالة العممية، فكانت نسبة 

 %( لكؿ منيما عمى التكالي.  ٕ,ٗ ،%  ٚ,ٗبقطاعي الجزيرة كالحيدرية التي بمغت )
لبكالكريكس، فقد تدرجت القطاعات مف األعمى الى األدنى بشكؿ )المدينة في مستكل ا-ٕ

%( لكؿ قطاع عمى التكالي،  ٜ,ٗٔ ،% ٙ,ٕٗ ،%  ٖ،ٕ٘القديمة، الجزيرة، الحيدرية( كبنسب )
 كىذا يؤشر ارتفاع نسبة المتعممات أيضا في قطاع المدينة مقارنة بالقطاعيف االخريف. 

تقدـ كاضح لقطاع المدينة القديمة في نسبتو عمى ال، فكاف ةالدراسة االعداديعمى مستكل -ٖ
نسب بمغت ، (الجزيرة، الحيدرية)المدينة القديمة،  اذ سجمت القطاعاتالقطاعيف االخريف، 

                                                           
(6)

 .661، ص2001، دار النهضة العربٌة، بٌروت، 1عبد هللا عطوي، جؽرافٌة السالن، ط - 
مٌن، التحلٌل المالنً لمستوٌلت الخصوبة السالنٌة واتجلهلته فً محلفظة واسط للمدة زٌنب محمد ا - (6)

 .693، ص2010ابن ركشد ،  –، رسللة ملجستٌر، جلمعة بؽداد، الٌة التربٌة 6335-2008
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تكضح صكرة مؤشر التعميـ لممتزكجات في عمى التكالي ل%(  ٘,ٔٔ ،%  ٙ,ٔٔ ،% ٕ,ٕٕ)
 سف الحمؿ. 

 ٜ,ٔ ،% ٘,ٗ ،% ٖ,ٛالتي بمغت نسبيا )ك  (،االمية) التعميميالمستكل انعكس المشيد في -ٗ
( كالشكؿ ٖ٘%( لقطاعات )الحيدرية، الجزيرة، المدينة القديمة(، كما يكضح ذلؾ الجدكؿ )

(ٕٖ.) 
 (96جدول )

 6166لمستوى التعلٌمً للمتزوجلت من افراد العٌنة لعلم التوزٌع النسبً ل

انًسزىي 

 انزؼهًٍُ
 انحُذسَخ

 %

 انمطبع 
 انغضَشح

 %

 انمطبع

انًذَُخ 

 انمذًَخ

 %

 انمطبع

يُطمخ 

 انذساسخ

% 

يٍ 

يُطمخ 

  انذساسخ

 8.8 422 4.9 9 8.8 49 4.9 14 ايٍ

 40.4 448 1.8 40 44.2 81 49.8 408 َمشأ وَكزت

 49.8 094 48.8 09 48.9 10 04.1 029 اثزذائُخ

 44.8 019 48.4 08 49.0 40 44.8 410 يزىسطخ

 40.1 499 00.0 98 44.8 89 44.8 429 اػذادَخ

 1.8 440 8.1 9 1.8 90 1.8 14 دثهىو

 44.1 048 08.9 82 08.8 428 48.9 499 ثكهىسَىط

 8.8 12 1.2 44 8.1 02 8.0 99 شهبدح ػهُب

 100.0 1520 100.0 158 100.0 426 100.0 936 انًغًىع

 (.3االستبلنة ملحق ) المصدر: من عمل البلحث بلالعتملد على تحلٌل نتلئج استملرة
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 (65كشال )

 المستوى التعلٌمً للمتزوجلت فً سن الحمل فً مدٌنة ارببلء وقطلعتهل 

 6166لعلم  االستبلنةوفقل الستملرة  

 
 (.94المصدر: البلحث بلالعتملد على بٌلنلت جدول )

 

 التركيب الميني ألرباب االسر: خامسا: 

يراد بالمينة نكع العمؿ الذم يمارسو الفرد، كلنكع العمؿ الذم يمارسو الفرد تأثير كبير في       
مختمؼ جكانب حياتو، اذ يختمؼ المردكد المادم باختالؼ الميف، كما انيا تعد إحدل المؤشرات 

 . (ٔ)الرئيسة التي تكضح نمط تكزيع السكاف كتختمؼ باختالؼ ظركؼ البيئة

فنكع العمؿ يحدد مقدار الدخؿ الذم تستخدمو االسرة في معيشتيا، كقد اشارت األمـ       
المتحدة في تقررييا الى أىمية فرصة العمؿ في القضاء عمى الفقر ضمف اىدفيا لمتنمية، كما 

منظمة العمؿ الدكلية كالذم ينص عمى أف "العاطؿ عف العمػػؿ ىك ذلؾ الفرد التي عرفتيا البطالة 
لذم يككف فكؽ سف معينة بال عمؿ كىك قادر عمى العمؿ كراغب فيو كيبحث عنو عند مستكل ا

 . (ٕ)أجر سائد لكنو ال يجده" اال محصمة نيائية لفقداف فرص العمؿ

                                                           
(6)

 .  693زٌنب محمد امٌن ، مصدر سلبق ، ص - 
، 6335، الاوٌت، أاتوبر 661ة، العدد زاً، رمزي، االقتصلد السٌلسً للبطللة، مجلة عللم المعرف - (6)
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تعد التحكالت الديمكغرافية السريعة مشكمة تبعث عمى القمؽ لدل الباحثيف كالميتميف في       

ني المرتفع يؤدم إلى الزيادة في حجـ السكاف خارج قكة العمؿ شؤكف السكاف، ألف النمك السكا
كداخميا، كيسيـ في ارتفاع معدؿ إعالة الصغار ككبار السف األمر الذم يعيؽ عممية التنمية 
الشاممة، كما أف نقص الطمب عمى القكة العاممة يؤدم إلى ارتفاع نسب البطالة المعمقة لفجكة 

لسكاني نمك اقتصادم مالئـ يسيـ في تكفير فرص العمؿ المناسبة الفقر إف لـ يرافؽ ذلؾ النمك ا
 .(ٔ)لحجـ الفئة النشطة اقتصاديا

%( عمى ٕ,ٕٗ( اف العمؿ الكظيفي كاف األعمى نسبة )ٕٖيالحظ مف خالؿ الجدكؿ )      
مستكل منطقة الدراسة، كقد شمؿ مسمى العمؿ الكظيفي كؿ مف يتقاضى راتبا مف الدكلة كمف 

%( كالتي شممت جميع االعماؿ ٖ,ٕٛالتقاعد، كجاءت االعماؿ الحرة ثانيا بنسبة )ضمنو 
تسييال ألرباب االسر  االستبانةالتجارية كاعماؿ البيع كغيرىا التي تـ تكضحييا في استمارة 

اما نسبة العمؿ )العمالي( فجاءت ثالثا  ،ى المحاكر العامة فقط ال الجزئيةال الدراسةكلحاجة 
%( كالتي شممت كافة تصنيفات عماؿ البناء كالمصانع كالمطاعـ كغيرىا كالتي ٖ,ٔٔبنسبة )

فيما   ، ٜٜٕٛٔتضمنت كافة الميف التي ادرجتيا كزارة العمؿ العراقية في تصنيفيا الصادر عاـ 
عمى مستكل منطقة الدراسة بحسب ما جاء مف تحميؿ استمارة  %(ٕ,ٛٔبمغت نسبة البطالة )

 بمغت نسبة بطالة سجمت كانت قد( ٕٕٓٓ)يذكر اف االحصاءات الرسمية لعاـ  ، االستبانة
 .(ٖ)مدينة كربالء عمى مستكل%(  ٘,ٙٔ)

اما عمى مستكل القطاعات الثالث فقد سجؿ قطاع الجزيرة النسبة األعمى في معدؿ       
قديمة ثالثا %(، كمف ثـ قطاع المدينة الٙ,ٚٔ%( كيميو قطاع الحيدرية بنسبة )ٕ,ٕٓالبطالة )
%(، كىي نسب متقاربة بحسب ما افرزتو استمارة االستبانة مع كجكد الفارؽ النسبي ٛ,٘ٔبنسبة )

 ( بتفصيؿ أكثر. ٓٔبشكؿ كاضح عمى مستكل االحياء الذم يبينو الممحؽ )

كحجـ النمك السكاني في منطقة التركيب الميني ترابطا فيما بيف  االستبانةاظير تحميؿ استمارة 
عمى التكالي في نسب )الحيدرية، الجزيرة، المدينة القديمة( سة، اذ تدرجت قطاعات المدينة الدرا

                                                           
المقداد، رفعت محمد، التحول الدٌمؽرافً وأثره فً البطللة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة بٌن علمً  - (6)

 . 539، ص2014،  95م، مجلة جلمعة دمكشق لآلداب والعلوم اإلنسلنٌة، العدد  6161 – 6311
)الهٌأة(، الجهلز المرازي لئلحصلء، الدلٌل المهنً العراقً المحدث لعلم جمهورٌة العراق، وزارة التخطٌط  - 6

 .15، ص6335
-6335االسدي، جواد الظم، اٌملن علٌوي هلدي، التحلٌل الجؽرافً للبطللة فً محلفظة ارببلء لعلمً  - (9)

 .  496، ص 6166،  9مجلة الٌة التربٌة، العدد  –، الجلمعة المستنصرٌة 6161
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، اما مينة االعماؿ ككذلؾ التركيب الميني العمالي راتبا مف الدكلة كفيتقاضارباب االسر ممف 
 %(، ىذا كقد تساكل قطاعي )الحيدرية،ٚ,ٖٗالحرة فقد جاء قطاع المدينة القديمة أكال بنسبة )

%( لكؿ منيما، كىي نسبة مقاربة لمنطقة الدراسة في ىذه المينة بحسب ٘,ٕٙالجزيرة( بنسبة )
 (. ٕ٘( كالشكؿ )ٕٖاستمارة االستبانة كما يظير في الجدكؿ )

 (96جدول )

 6166حسب استملرة االستبلنة لعلم بالتراٌب المهنً ألربلب االسر فً مدٌنة ارببلء 

انىحذح 

 اإلداسَخ

 انًهُخ

 % وظُفٍ
اػًبل 

 حشح
 % ػًبنٍ %

ػبطم 

ػٍ 

 انؼًم

 يظ %

حُذسَخان  809 88.4 084 08.8 98 42.2 488 41.8 998 

غضَشحان  489 99.1 449 08.8 84 49.8 48 02.0 808 

 484 48.4 08 49.9 04 89.1 89 01.0 89 انًذَُخ انمذًَخ

 4802 44.0 018 44.9 419 04.9 892 80.0 884 يُطمخ انذساسخ

 (.61المصدر: عمل البلحث اعتملدا على ملحق )

 

 (64كشال )

 التوزٌع النسبً للتراٌب المهنً فً منطقة الدراسة حسب القطلعلت 

 6166وفقلً لنتلئج الدراسة المٌدانٌة لعلم 

 (96المصدر / البلحث بلعتملد جدول )
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 مستوى الدخل:سادسا: 
( تحت ٕٛٔٓ( لالقتصادم اندرادم اركجك عاـ )  cepalفي دراسة نشرتيا مجمة )       

اشارت الدراسة التي  ،عنكاف )النمك االقتصادم كتركيز الدخؿ كتأثيرىما عمى الفقر في البرازيؿ ( 
( في البرازيؿ لتقدير معدالت الخصكبة كالكفيات حسب ٜٓٚٔاستخدمت جداكؿ خاصة لتعداد )

أن السكان الفقرا  سينمون بمعدل إلى   ،( ٕٓٓٓمستكل دخؿ األسرة كالتكقعات حتى عاـ  )
كأشارت الدراسة الى اف المعدالت التفاضمية لمزيادة الطبيعية  ، أسرع بكثير من السكان األينيا 

بحمكؿ تساىم في زيادة نسبة السكان في الشرائح ذات الدخل المنخفض حسب طبقات الدخؿ 
رؽ مف خالؿ تكزيع أكثر إنصافنا لمدخؿ ، كعمى الرغـ مف إمكانية تقميص ىذه الفكا ،نياية القرف

كيشير  ،فتف أسمكب التنمية في البرازيؿ لـ يسفر إال عف زيادة طفيفة في الدخؿ الحقيقي لمفقراء 
تحميؿ مركنة الدخؿ لمخصكبة كالكفيات عمى مستكيات مختمفة مف دخؿ األسرة إلى أف ىذا النمط 

معدؿ الزيادة الطبيعية حسب الطبقات  مف النمك االقتصادم سيزيد مف اتساع الفركؽ في
فالدخؿ الفردم يشكؿ مؤشرا اقتصاديا بارزا كيؤثر بصكرة مباشرة  ،(ٔ)االجتماعية كاالقتصادية

 (ٕ)كغير مباشرة في معدالت النمك السكاني في أم كحدة إدارية كتباينيا مف بيف منطقة كأخرل
لدخؿ األفراد في منطقة الدراسة، اتضح اف ىناؾ خمس فئات الدراسة الميدانية، مف خالؿ 

 ،( تكزيع األسر في عينة الدراسة كنسبيا حسب فئات الدخؿ ٕٙ( كالشكؿ )ٖٖيكضح الجدكؿ )
الؼ  ٓ٘ٚ – ٕٔ٘اذ اف فئة الدخؿ الثانية كالتي تتضمف األسر التي يتراكح دخميا الشيرم بيف )

لدراسة كقطاعاتيا الثالث دينار( شيريا ، كاف ليا أعمى نسبة في اسر العينة ضمف منطقة ا
 ،%ٔ,ٖٚ ،%ٛ,ٔٗكبنسب ) ،% ( في منطقة الدراسة ٙ.ٜٖاذ بمغت  ) ،كبنسب متقاربة 

مميكف  ٕكجاءت الفئة ) ،( عمى التكالي المدينة القديمة ،الجزيرة ،%( لكؿ مف )الحيدرية ٘,ٖٖ
%( في منطقة الدراسة ٔ,٘كىي األقؿ فبمغت ) ،دينار عراقي فأكثر( في المرتبة الخامسة كاألخيرة

 ،%ٕ,٘،%ٕ,٘ٔيمة مقارنة مع االخريف اذ بمغت )كارتفعت في قطاع المدينة القد ،بشكؿ عاـ 
 االستبانةالحيدرية ( عمى التكالي كبحسب استمارة  ،الجزيرة  ،المدينة القديمة %( لكؿ مف )ٗ,ٖ

اعتمد  ف البنؾ الدكلي قدكمما تجدر اإلشارة اليو في ىذا الصدد ا ،ٕٕٕٓفي مدينة كربالء لعاـ 
كىذا  ، (ٖ)$ ( ليتعدل خط الفقر المدقع ٛ)يكميا لمفرد كيرتفع الى  ($ ٔمعيارا لخط الفقر يبمغ )

ة العراقية فأف االسر  ،يعني كقياسا بسعر الصرؼ لمدكالر مقابؿ الدينار العراقي ليذا العاـ 
دينار شيريا تقريبا( لتدخؿ  ٓٓٓٓٓٓٔحاجة الى دخؿ ال يقؿ عف )( بأفراد ٖالمتككنة مف )

 مفيـك االكتفاء المتجو نحك الرفاىية . 
                                                           

(1) -  Jair Andrade Araujo، Emerson Marinho and Guaracyane Lima Campêlo ، 
Economic growth and income concentration and their effects on poverty in 
Brazil ،  CEPAL Review، Issue 123، 6165،  p. 34 – 53.  

 .  636وسن ارٌم عبد الرضل ، مصدر سلبق ،  - (6)
 .615،  6115السالن والتنمٌة البكشرٌة، دار النهضة العربٌة، بٌروت ، عبدهللا عطوي، - (9)
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 (99جدول )

 6166توزٌع فئلت الدخل فً اسر العٌنة ضمن قطلعلت مدٌنة ارببلء لعلم 

 فئخ انذخم 
يُطمخ  انمطبع

 انذساسخ
 انًشرجخ

 انمذًَخ انغضَشح انحُذسَخ

 3 044 04 88 494 أنف دَُبس فًب دوٌ 082

% 14.0 15.5 13.3 14.3  

084- 182  391 158 53 602 1 

% 41.8 37.1 33.5 39.6  

184- 4082 291 145 46 482 2 

% 31.1 34.0 29.1 31.7  

4084 -0222  91 35 14 140 4 

% 9.7 8.2 8.9 9.2  

 5 14 08 00 90 يهُىٌ دَُبس فأكضش  0

% 3.4 5.2 15.2 5.1  

  1520 158 426 936 انًغًىع

 (. 61المصدر: البلحث اعتملدا على ملحق )

 

 (61كشال )

 6166التوزٌع النسبً ألسر منطقة الدراسة حسب فئلت الدخل لعلم 

 
 (.99المصدر / البلحث بلالعتملد على جدول )
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 حالة السكن )عائدية السكن(:سابعا: 

أكضحت نتائج استمارة االستبانة اف نسبة األسر التي تممؾ دكرا سكنية في منطقة الدراسة       
اما نسبة سكنة  ،سر التي تسكف كحدات سكنية مؤجرة% ( لألٙ,ٕٙكنسبة ) ،%( ٘,٘ٙبمغت )

%(، كالسكف في دكر تابعة ممكيتيا لمدكلة فبمغت نسبتيا ٖ,٘العشكائيات )التجاكز( فقد بمغت )
اك  ٖ٘، اما دكر البستنة التي تعكد الى عقكد ذات قكانيف متعدد كمختمفة مثؿ قانكف %(ٔ,ٔ)

كفيما يخص القطاعات  %( ،ٔ,ٔاك حؽ التصرؼ ... الخ ، فقد بمغت نسبتيا ) ٕ٘اك  ٚٔ
% ( ٕ,ٕٚالثالث فقد تقاربت النسب في عائدية السكف الممؾ كتصدرىا قطاع المدينة القديمة بػ )

كتساكل قطاعي الحيدرية  ،%( ٖٓفيما تصدر قطاع الحيدرية نسبة الدكر المؤجرة لساكنيو بػ ) ،
%( لكؿ منيما كاقؿ مف ذلؾ بكثير في ٜ,٘كالجزيرة في نسبة ساكني العشكائيات التي بمغت )

كجاء قطاع الجزيرة بنسبة مرتفعة عف نظرائو في السكف الحككمي التي بمغت  ،قطاع المدينة 
( بسبب كجكد احياء سيؼ سعد كشيداء سيؼ سعد كممحؽ التعاكف المتكاجد فيو ىذا % ٔ.ٖ)

فيما انعدـ السكف الحككمي في قطاع  ،( ٔٔالنكع مف السكف كالذم يكضحو اكثر الممحؽ )
المدينة القديمة بحسب الدراسة الميدانية كالذم ارتفعت فيو نسبة السكف ) البستنو ( عف القطاعيف 

%( مشكمة القسـ األكبر مف ىذا النكع ضمف منطقة الدراسة ككما ٚ,٘بمغت )االخريف كالتي 
 ( . ٕٚ( كالشكؿ )ٖٗيكضح ذلؾ الجدكؿ )

 فً مدٌنة ارببلء المقدسة وقطلعلتهل وفقل لنتلئج الربلب االسر علئدٌة السان/ (95جدول )

 6166الدراسة المٌدانٌة لعلم  

انىحذح 

 اإلداسَخ

 ػبئذَخ انسكٍ

 انًغًىع

 % ثسزُه % حكىيٍ % رغبوص % اَغبس % يهك

 998 4.1 48 2.0 0 8.9 88 30.0 281 62.2 582 انحُذسَخ

 808 2.2 2 9.4 49 8.9 08 20.9 89 70.2 299 انغضَشح

انًذَُخ 

 انمذًَخ
114 72.2 34 21.5 4 2.8 2 2.2 9 8.1 484 

يُطمخ 

 انذساسخ
995 65.5 404 26.6 44 8.9 48 4.4 08 4.8 4802 

 (.66المصدر: البلحث اعتملدا على ملحق )
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 (65كشال )

 6166التوزٌع النسبً لعلئدٌة السان فً منطقة الدراسة وفقلً لنتلئج الدراسة المٌدانٌة لعلم 

 
 (.95المصدر / البلحث بلالعتملد على جدول )

 

 ثامنا: عدد افراد االسرة

ترتبط ظػاىرة الفقػر بزيادة الحجـ االسرم، فاالعتقاد السائد مف اف مستكل الفقر يرتفع في       
العائالت الكبيرة كالتي تعيش تحت سقؼ كاحد كبأنو )حجـ االسرة( يتناسب طرديا مع االستيالؾ 

اف حقيقة المشكمة ال تكمف اال  ،ىك اعتقاد كاقعي ،كالطمب عمى الخدمات كاالنفاؽ بشكؿ عاـ 
أم كمما تميزت االسرة بفتكة كارتفاع نسبة الفئة  ،في الحجـ االسرم بحد ذاتو بؿ في تككينيا 

النشطة اقتصاديا عمى حساب فئتي الصغار كالكبار ابتعدت عف التعرض لمفقر كالعكس صحيح 
كيرل الباحث صحة الكالـ مع تكافر العكامؿ المؤثرة األخرل في الدخؿ االسرم كاىميا  ، (ٔ)

كل االقتصادم لمبمد كمقدار الدخؿ القكمي كتناسبو مع حجـ السكاف كعدالة التكزيع كتييئة المست
اف ارتفاع عدد أفراد األسرة داخؿ المنزؿ الكاحد ، يعكس الكثافة السكانية داخؿ ك  ،فرص العمؿ 

ساسية الكحدة السكنية التي تعد مؤشرا عمى النمك السكاني كالتككيف األسرم المذاف يمثالف قاعدة ا
في تغيير الكضع السكاني كعامال مف عكامؿ انتشار الفقر في المجتمعات ذات االكتظاظ 

 السكاني . 

                                                           
العفلـواً، رٌـسلن حـلتم اـلطع، تحلٌل مؤكشـرات الفقـر فـً حـضر مدٌنـة الدٌوانٌة دراسـة حللـة، رسـللة  - (6)

 .614م، ص6113ملجستٌر مقدمة إلى مجلس الٌة اإلدارة واالقتصلد، جلمعة الدٌوانٌة ،
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ة الدراسة( بحسب ما ىناؾ تبايف كاضح في عدد افراد االسر بيف قطاعات مدينة كربالء )منطق
أكثر ، كىك ٕٕٕٓلعاـ  االستبانة( مف خالؿ الدراسة الميدانية كاستمارة ٖ٘) يبنيو الجدكؿ

كىذا التبايف يعكس المستكل الثقافي  (،ٔٔكضكحا بيف احياء منطقة الدراسة بحسب الممحؽ )
 كالتعميمي كالمستكل االقتصادم لسكانيا مف خالؿ نظرتيـ لحجـ األسرة التي يرغبكف بيا.

( فردا في اسرة كاحدة بالمرتبة األكلى، كبنسبة ٚ-٘فعمى مستكل منطقة الدراسة، حمت الفئة )
( ٙٔ-ٗٔ%(، فيما حمت الفئة )ٗ,ٕٔ( جاءت بالمرتبة كالثانية بنسبة )ٗ-ٕ%(، كالفئة )ٜ,ٙ٘)

 %( ضمف منطقة الدراسة. ٔفي المرتبة الخامسة كاألخيرة كبنسبة )

 اما عمى مستكل القطاعات الثالث فكانت نسبة عدد افراد االسر كمراتبيا كاالتي:

( افراد في االسرة الكاحدة ٚ-٘ت الفئة )تكاجدت الفئات الخمس في قطاع الحيدرية كحم-ٔ
( بالمرتبة الخامسة كاألخيرة كبنسبة ٙٔ-ٗٔ%(، فيما حمت الفئة )ٕ,٘٘بالمرتبة األكلى كبنسبة )

%(، كيرجع سبب تكاجد ىذه الفئات في قطاع الحيدرية نتيجة حمكؿ احياء ذات حجكـ ٙ,ٔ)
 طاع. سكانية مرتفعة مثؿ الغدير كالعامؿ كحي الحر في ىذا الق

( منو، ككانت ٙٔ-ٗٔفي قطاع الجزيرة أربع فئات، فيما اختفت الفئة الخامسة )تكاجدت  -ٕ
%( ٕ.ٓ( عمى كشؾ االختفاء لكال كجكد إجابة كاحدة فقط كشكمت نسبة )ٖٔ-ٔٔالفئة الرابعة )

ة ( فردا بالمرتبٚ-٘مما جعميا تترتب في المكقع الرابع كاألخير ضمف القطاع، فيما حمت الفئة )
 %( ضمف قطاع الجزيرة. ٕ,ٕٙاألكلى كبنسبة )

األكلى ىي اختفاء الفئات  ،االستبانةستمارة ال كفؽامتاز قطاع المدينة القديمة بميزتيف  -ٖ
( كالتي ٗ-ٕ ، ٚ-٘كالثانية ىي  تقارب الفئتيف )  ،( ٖٔ-ٔٔ ، ٙٔ-ٗٔالمرتفعة بالكامؿ ) 

فيما  ،%( لكؿ منيما عمى التكاليٚ,ٖٗ ،% ٘,ٕ٘بة األكلى كالثانية كبنسب بمغت )جاءت بالمرت
انخفاض االمر الذم يدلؿ عمى  ،%(ٛ,ٖ( بالمرتبة الثالثة كاألخيرة كبنسبة )ٓٔ-ٛحمت الفئة )

الكثافة االشغالية لمكحدة السكنية في ىذا القطاع مقارنة بالقطاعيف االخريف ليعكس التدرج في 
السكاف كحجـ االسرة كتنظيميا عمى مستكل قطاعات المستكل الثقافي كالحضارم المتعمؽ بنمك 

كىذا ما يكضحو  ،إضافة الى نكع االسر اف كاف مف نكع االسر الممتدة اك النككية ،المدينة
 ( .ٕٛالشكؿ )
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 (94جدول )

  6166فً منطقة الدراسة حسب الدراسة المٌدانٌة لعلم  ةأفراد األسرلفئلت التوزٌع النسبً 

ػذد افشاد 

 االسشح

 انمطبػبد

 يُطمخ انذساسخ

 

 انًشرجخ

 
 انًذَُخ انمذًَخ انغضَشح انحُذسَخ

0- 8 177 80 69 326 2 

% 18.9 18.8 43.7 21.4  

 8-1  517 265 83 865 1 

% 55.2 62.2 52.5 56.9  

4-42 187 80 6 273 3 

% 20.0 18.8 3.8 18.0  

 4 41 صفش 1 40 44-49

  2.7 صفش 0.2 4.3 %

 5 15 صفش صفش 15 48-48

  1.0 صفش صفش 1.6 %

  1520 158 426 936 انًغًىع

 (.66من عمل البلحث بلالعتملد على ملحق ) :المصدر

 

 التوزٌع النسبً ألسر منطقة الدراسة حسب عدد أفرادهل  (63كشال )
  6166لعلم المٌدانٌة  وفقلً لنتلئج الدراسة

 (.45المصدر: عمل البلحث اعتملدا على جدول )
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  املؤثرة يف ثبإٍن منو امساكن يف مدًية املبحث ال ول: امؼوامل

 )امؼالكة الاحطإئَة( كربالء

  غوامل منو امساكن بني رثبإ  الااملبحث امثإين: ػالكة

 مؤرشات امفلر يف مدًية كربالءو 

  املبحث امثإمث: امتوزًع املاكين ل جوبة ساكن مٌعلة ادلراسة

ة ىواملتؼولة بظإُرة امفلر ابغامتد ادلرجة املؼَإًر

 

 
 
 
 

 
 

 

 

العوامل المؤثرة في نمو السكان وعالقتيا 
 بظاىرة الفقر في مدينة كربال 

 الفصل الرابع  



ىفيىمدونةىكربالءىالمؤثرةىفيىنموىالدكانىوعالقتكاىبظاهرةىالفقرالعواملى                       
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 .. تمييد 

الى دراسة الفقر كفؽ مبدأ  ىذه الرسالةتـ التطرؽ في الفصكؿ المتقدمة )األكؿ كالثاني( مف       
الحاجات األساسية، كالذم يعبر عف مستكل معيشة السكاف استنادا الى منظكر التنمية البشرية 

ل الحقيقي لتمتع لمفقر متعدد االبعاد دكف االعتماد عمى فقر الدخؿ فقط، ككنو يكضح المستك 
 االفراد بمستمزمات العيش الكريـ.

استثمر الباحث بعض األسئمة التي طرحيا في دراستو الميدانية )االستبانة( لتكضيح       
العالقة بيف المتغيرات المؤثرة في كال الظاىرتيف )نمك السكاف كالفقر(، فمتغيرات مثؿ )عدد 

كجة عند تاريخ الزكاج، المستكل التعميمي لمزكجة، الكالدات التي كضعتيا ربة االسرة، عمر الز 
نسبة المياجريف مف سكاف منطقة الدراسة، استعماؿ الزكجة لكسائؿ تنظيـ االسرة ... الخ ( تعد 

كليا تأثيرىا المباشر كغير المباشر في مياديف  ،المؤثرة في تبايف نمك السكافالعكامؿ مف 
الكضع  ،محيط المسكف ،السكف ،التعميـ ،مثؿ ) الصحةالممثمة لحالة الفقر المستكل المعيشي 

كمف جانب اخر عمد الباحث الى تحميؿ العالقة بيف جميع  ،ىذا مف جانب ،(االقتصادم
المتغيرات التي طرحت في دراستو الميدانية كبياف عالقة االرتباط مع مستكيات النمك السكاني 

فالعالقة بيف ىذه  ،ني مف ىذه الدراسةفي الفصؿ الثا كفقا لمبيانات الرسمية كالتي كضحت
المتغيرات سيتـ تحميميا باالستفادة مف العمؿ الميداني كالذم يعد خطكة ىامة كضركرية مف 

، كبو كالتآلؼ بيف الباحث كمكضكع بحثو الذم بكاسطتو يتـ التعارؼك  ،العممي الدراسةخطكات 
ي لـ تكف ظاىرة ككاضحة لديو في يستطيع اف يرل كيممس الجكانب التي كانت خافية عميو كالت

، كمع ذكر العمؿ الحقمي اك الميداني فيك يضع ير كاإلحصائيات كالخرائط أحيانان الكتب كالتقار 
، تتطمب الحؿ اك التحميؿ كالتفسير الباحث كجيا لكجو إماـ الظكاىر المراد تحميميا كالمشاكؿ التي
حكزتو عف المنطقة عمكمات التي في كبكاسطتو أيضان يستطيع الباحث اف يتأكد مف صحة الم

، لذا فاف نجاح الباحث في بحثو يعتمد الى حد كبير عمى نكعية ككيفية عممو المراد دراستيا
 الدراسة، كعمى المدة التي قضاىا في منطقة لذم بذلوالحقمي الذم أجراه كعمى الكقت كالجيد ا

ممي كمي يسيؿ عمى الباحث كالتي تعد  ذات أىمية في عرض الظكاىر الجغرافية بأسمكب ع
 .(ٔ)عرض المعمكمات بشكؿ كاضح، فضالن عف السرعة في التسييؿ  كالكصكؿ الى االستنتاجات

                                                           
 ،6339 لبنلن، بٌروت، المبلٌٌن،دار  الامٌة،فً الجؽرافٌل بللوسلئل  الدراسةمنلهج  لفرا،ا علًمحمد   - (6)

 .  619ص
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 املبحث ال ول

 املؤثرة يف ثبإٍن منو امساكن  امؼوامل

 ) امؼالكة الاحطإئَة(يف مدًية كربالء

 

خضاع البيانات  تمف خالؿ نتائج استمارة االستبانة لمباحث كحصكلو عمى البيانا       كا 
تكصؿ الى اف التقنية اإلحصائية المثمى التي تتالءـ مع طبيعة البيانات ىي  ،الختبار إحصائي

( الذم يكضح العالقة بيف المتغير التابع Coefficient Correlationمعامؿ االرتباط بيرسكف )
تغير اآلخر  ،قصاف كالمتغير المستقؿ، بحيث اذا تغير أحدىما في أتجاه معيف بالزيادة أك الن
أما اذا حدث التغير  ،باالتجاه نفسو ، فعندئذ يقاؿ أف االرتباط فيما بينيما ارتباطا مكجب ) + ( 

في االتجاه المعاكس أم حصمت الزيادة في المتغير األكؿ يقابميا نقص في المتغير الثاني أك 
 ٓكالذم تككف قيمتو بيف ) ،( -ينيما ارتباط عكسي ) عندئذ يقاؿ أف االرتباط فيما ب ،بالعكس 

 :( ٔ)كالذم يمكف حسابو مف خالؿ الصيغة االتية (ٔ-ك ٔالى+
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                                  حيث اف:  

r    معامؿ ارتباط = 
Yi  المتغير التابع = 

X1  المتغير المستقؿ = 
 N  حجـ العينة = 

لالرتباط الخطي مف أكثر معامالت االرتباط استخدامان خاصة في العمـك  ىك معامؿ      
يشترط لمستكل القياس المطمكب فيو أف يككف كال المتغيريف مقياس  كالذم اإلنسانية كاالجتماعية

                                                           
 .  659سلبق، صمصدر  ٌوسؾ،ومحمد  العتبىسلمً عزٌز عبلس  - (6)
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  فترة أك نسبي أك بمعنى اخر أف تككف بيانات كال المتغيريف )الظاىرتيف( بيانات كمية، كىك ميـ

 ظاىرة الدراسة بيف الكحدات اإلدارية كمعرفة عالقاتيا المكانية. في تفسير تبايف

مف اجؿ تكضيح العالقة بيف معدالت النمك في منطقة الدراسة كمتغيرات النمك التي       
  spssفقد تـ اعتماد برنامج الػ  ،تمارة االستبانة خالؿ ىذا المبحثطرحيا الباحث في اس

(PASW Statistics ٔٛمف خالؿ خم )حجـ السكاف  ،تغيرات ) الكالدات الكمية لمزكجةسة م
نسبة المتزكجات في سف الحمؿ الحاصالت اك  ،استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ ،المياجريف

ذلؾ إليجاد مقدار قكة عالقة  ،عمر الزكجة عند تاريخ الزكاج ( ،المستمرات في التعميـ العالي 
ىذا بعد اف تـ تكزيعيا الى  ،حياء منطقة الدراسةي مف ااالرتباط بيف معدؿ النمك السكاني لكؿ ح

مستكيات كفقا لمدرجات المعيارية لمعدؿ النمك كمف ثـ ترتيب أحياء منطقة الدراسة كال  ةاربع
كبما يتكافؽ مع تكزيع درجة النمك السكاني  االستبانةبحسب درجتو مف متغيرات النمك في استمارة 

اط الذم يجب معامؿ االرتباط بيرسكف كمستكل المعنكية لذلؾ االرتب قيمة كيككف ذلؾ باستخراج ،
في  كما ىك معمكؿ بو ،(٘,ٜٜ) ينخفض الى المستكل الذم نرفض فيو الفرضية كىكاف ال 

 .الدراسات اإلنسانية

 : عالقة معدل النمو السكاني بالوالدات الكمية -ٔ
تعد المكاليد العنصر األساسي األكؿ كالفاعؿ في التغير السكاني، فيي المؤثر الرئيس في       

زيادة الحجـ السكاني الكمي كالتي غالبنا ما تفكؽ عنصر الكفيات اك اليجرة، اذ تأتي مف حيث 
أىميتيا أىمية تأثيرىا في المقاـ األكؿ مػف بػيف جميع العناصر الضابطة لمنمك السكاني، كتتجمى 

دكرىا كاىمية دراستيا في رسـ الخطط المستقبمية المتعمقة ببرامج التنمية البشرية فضال عف دكرىا 
 .(ٔ)في التركيب العمرم لسكاف األقاليـ المختمفة

مى درجة كاف اع ،عامؿ االرتباط )بيرسكف( ىي مكجبةاف قيمة م ،(ٖٙ) يالحظ مف الجدكؿ      
( كاف في )معدؿ النمك السكاني) عدد الكالدات الكمية ( كالمتغير التابع  ستقؿليا  بيف المتغير الم
مما يدؿ عمى كجكد  ،%( ٓٓٔ( كبمستكل ثقة )معنكية( تاـ بمغ ) ٖٜٔ,ٓالمستكل الثالث )

                                                           

 - ( تظهر هذه الدرجة فً جداول معلمل االرتبلط بٌرسون تحت عنوانsig( وقٌمتهل تسلوي ، )وقد 1,4 ، )

( وبٌلن قٌمة مستوى 611استخدم البلحث طرٌقة قٌلس مستوى المعنوٌة من خبلل طرح هذه القٌمة من الرقم )

 الثقة ) المعنوٌة( فً هذه الدراسة.
 (،6115-6355نمو السالن فً العراق والعوامل المؤثرة فٌه للمدة) جبر،فلهم محمد  الجبلر،رضل عبد  - (6)

  .195ص ،6166 ، 5العدد  ،63المجلد  اإلنسلنٌة،مجلة جلمعة بلبل للعلوم 
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  ارتباط قكم بيف المتغيريف في ىذا المستكل الذم يتككف مف ثمانية احياء ضمف منطقة الدراسة، 

 ، ٖٕ,ٙاذ كانت معدالت النمك السكاني فييما )  ،نتيي بحي باب النجؼ تبدأ بحي البيادلية كت
 ٕٗ,ٗ٘( كنسبة الكالدات الكمية التي كضعتيا الزكجة  ضمف عينة الدراسة لألسر ىي ) ٚٗ,٘
 % ( لكؿ حي عمى التكالي .  ٘ٔ,ٛٗ ،% 

كبمستكل معنكية ( ٜٓٔ,ٓجاء المستكل الثاني بالمرتبة الثانية في قكة االرتباط التي بمغت )

%(، كيتككف المستكل الثاني مف سبعة احياء سكنية تبدأ كبحسب  ٜٜ,ٜٜمرتفعة كذلؾ بمغت )

مستكل النمك السكاني كفقا لمدرجات المعيارية بحي الممحؽ كتنتيي بحي باب بغداد، اذ بمغ 

% 60.19( كما بمغت نسبة الكالدات الكمية لمزكجة )ٖٔ,ٙ ، 7.22معدؿ النمك السكاني فييما )

 . %( لكؿ حي عمى التكاليٚٗ,ٖ٘ ،

 ستقؿكما جاء المستكل الرابع بالمرتبة الثالثة في قكة معامؿ االرتباط بيف المتغير الم      

%(، اذ يتككف المستكل الرابع ٓٓٔ( كبمستكل معنكية بمغ )ٜٔٛ,ٓكالمتغير التابع التي بمغت )

مستكيات األربعة، كتبدأ بحي الجمعية مف ثمانية عشر حي سكني، كىك األكثر عددا بيف ال

( فيما بمغت نسبة الكالدات الكمية ٜٗ،ٔ ، 5.23كتنتيي بحي اسرة، فقد بمغ معدؿ النمك فييما )

 %( لكؿ منيما عمى التكالي. ٖٗ,ٖٗ ،% 54.40لمزكجة )

اما المرتبة األخيرة فكانت مف نصيب المستكل األكؿ الذم بمغت قكة معامؿ االرتباط فيو 

%(، اذ يتككف المستكل األكؿ مف سبعة عشر ٓٓٔ( كبمستكل معنكية مرتفعة جدا )ٖٙٛ,ٓ)

حي سكني، تبدأ كفقا لمستكل الدرجة المعيارية لمنمك السكاني بحي العامؿ كينتيي بحي شيداء 

( فيما كانت نسبة الكالدات ٖٚ,ٚ ، ٜٔ,ٓٔالمكظفيف كالذم بمغ معدؿ النمك السكاني فييما )

 %( لكؿ منيما عمى التكالي.  ٘ٙ,٘٘ ،%  ٖٕ,ٕٚالكمية )
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 ( ٖٙجدكؿ) 

 ٕٕٕٓفي منطقة الدراسة لمعاـ  معدؿ النمك السكاني بالدرجة المعيارية كالكالدات الكمية

 د
 االحُبء

يؼذل 

 انًُى 

%  

نهىالداد

 

 انكهُخ
 د

 االحُبء
يؼذل 

 انًُى 

%  

نهىالداد 

 انكهُخ

انضبنش نهًُى انسكبٍَانًسزىي  انًسزىي األول نهًُى انسكبٍَ   

 54.24 6.23 انجهبدنُخ 1 72.19 10.91 انؼبيم 1

اإلسكبٌ  2

 انؼسكشٌ

 52.83 6.21 سُف سؼذ 2 71.43 10.60

 52.38 6.18 انصحخ وانؼذانخ  3 71.43 9.16 انصُبػٍ 3

 52.17 5.94 األطجبء  4 68.42 9.09 حٍ انشهبدح 4

 52.73 5.80 حٍ انضهشاء 5 68.08 9.07 انُصش  5

 50.40 5.80 انسالو 6 67.27 8.83 انغذَش 6

 50.48 5.54 االَصبس  7 67.22 8.65 انغبَش  7

 45.83 5.47 ثبة انُغف 8 66.67 8.62 انجُبء انغبهض 8

 انًسزىي انشاثغ نهًُى انسكبٍَ 65.43 8.24 االسكبٌ 9

 54.40 5.23 انغًؼُخ وانؼهًبء  1 65.76 8.12 حٍ انحش 10

 52.58 5.20 ثبة انخبٌ 2 64.33 7.89 انىفبء 11

 52.53 5.15 انًخُى 3 63.82 7.84 انؼجبسُخ. ش 12

 52.04 5.00 انسؼذَخ  4 63.41 7.83 انًىظفٍُ  13

 51.91 4.95 يهحك انزؼبوٌ 5 60.42 7.79 انزحذٌ  14

 51.39 4.63 ثبة انسالنًخ 6 58.24 7.78 انصًىد  15

 50.60 4.59 حٍ انؼجبط  7 56.92 7.61 ش. سُف سؼذ 16

 48.72 4.55 انمضوَُُخ 8 55.65 7.37 ش. انًىظفٍُ 17

 47.67 4.47 انزؼبوٌ  9 انًسزىي انضبٍَ نهًُى انسكبٍَ

 49.35 4.42 ضجبط االسشح 10 60.19 7.22 انًهحك  1

 47.76 4.32 انؼجبسُخ. ؽ 11 58.72 6.92 انهُبثٍ  2

يهُذسٍ سُف  3

 سؼذ

 47.30 4.21 ثبة انطبق 12 57.14 6.66

 45.71 3.73 انُمُت 13 55.41 6.62 حٍ سيضبٌ  4

 45.45 3.51 انجهذَخ  14 55.47 6.48 انًؼًهغٍ 5

 44.38 3.36 حٍ انحسٍُ  15 51.22 6.40 االصالػ  6

 53.52 6.31 ثبة ثغذاد 7

 44.09 2.94 انًؼهًٍُ  16

 46.88 2.26 انًذساء  17

 43.14 1.49 االسشح 18

 (.5ملحق ) االستبلنة( وتحلٌل استملرة 3المصدر: البلحث بلالعتملد على جدول ) 

 

                                                           

 -  ًعدد الوالدات الالٌة للح( : تم استخراج نسبة الوالدات الالٌة من خبلل  ًعدد افراد الحً الال)× 611 
 . 5، ٌنظر ملحق 
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 ( 95جدول) 

 6166معلمل االرتبلط بٌرسون لمعدل النمو السالنً ومتؽٌر الوالدات فً منطقة الدراسة للعلم 

 انًسزىي د
 يؼبيم اسرجبط

 ثُشسىٌ

 يسزىي انًؼُىَخ

Sig 
 ػذد االحُبء

 17 0,00 90,86 االول 4

 7 0,01 20,91 انضبٍَ 0

 8 0,00 90,91 انضبنش 9

 18 0,00 40,89 انشاثغ 8

 ( .69ملحق )  spssالمصدر: البلحث بلستخدام برنلمج  

 :عالقة معدل النمو السكاني بنسبة السكان المياجرين -2
تعد اليجرة إحدل ظكاىر تغير الػسكاف )حركة السكاف الميكانيكية( اذ حظيػت بنصيب ال       

بأس بو في اغمب الدراسات السكانية كذلؾ ألثرىا الكبير عمى حجـ السكاف كنمكىـ فضال عف 
 .(ٔ)اثارىا االجتماعية كاالقتػصادية عمى المناطؽ الجاذبة لمسكاف كالمناطؽ الطاردة أيضا

اف قيمة معامؿ االرتباط )بيرسكف( ىي كذلؾ مكجبة كما في ( ٖٛ) يالحظ مف الجدكؿ      
بمعنى ارتفاع المتغير المستقؿ يؤدم الى ارتفاع المتغير التابع كالعكس صحيح  ،المتغير األكؿ 

نسبة السكاف المياجريف في ) المستقؿكاف اعمى درجة لقيمة معامؿ االرتباط بيف المتغير  ،
(  ٜٗٛ,ٓكاف في المستكل االكؿ ) (الدراسة ( كالمتغير التابع )معدؿ النمك السكانيطقة من

مما يدؿ عمى كجكد ارتباط قكم بيف المتغيريف في ىذا  ،%( ٓٓٔكبمستكل ثقة عاؿ جدا بمغ )
اذ يبدأ بحي  ،المستكل الذم يتككف مف سبعة عشر حي سكني مف ضمف احياء منطقة الدراسة 

كالذم بمغت نسبة السكاف  ،شيداء المكظفيف كما تـ تكضيحو سابقا العامؿ كينتيي بحي
 % ( لكؿ حي عمى التكالي . ٕٚ,ٜٕ ،% 86.43المياجريف فييما )

( كبمستكل معنكية ٜٚ٘,ٓجاء المستكل الرابع بالمرتبة الثانية في قكة االرتباط التي بمغت )      
كما ىك معمكـ مف ثمانية عشر حي %(، كيتككف المستكل الرابع ٓٓٔمرتفعة كذلؾ بمغت )

سكني تبدأ كبحسب مستكل النمك السكاني كفقا لمدرجات المعيارية بحي الجمعية كتنتيي بحي 
 %( لكؿ حي عمى التكالي. ٓٓ,ٓ ،% 33.33االسرة، اذ بمغت نسبة السكاف المياجريف فييما )

كالمتغير  المستقؿبيف المتغير كما جاء المستكل الثالث بالمرتبة الثالثة في قكة معامؿ االرتباط 
 %(، اذ يتككف المستكل الثالث مفٓٓٔ( كبمستكل معنكية بمغ )0,91ٖالتابع التي بمغت )

                                                           

 -  ًحجم العٌنة الالً للحً  ÷تم استخراج هذه النسبة من خبلل : عدد اجلبلت االسر ؼٌر االصلٌٌن فً الح
 . 3والملحق  6( ، ٌنظر الملحق  611  ×

 الدراسةوزارة التعلٌم العللً و العربً،فً السالن والعمللة والهجرة فً الوطن  دراسلت الراوي، منصور، - (6)
 .693ص ،6336 بؽداد،جلمعة والنكشر، دار الاتب للطبلعة  العلمً،
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  ثمانية احياء سكنية تبدأ بحي الممحؽ كتنتيي بحي باب بغداد بحسب تكزيع معدؿ النمك السكاني

%( لكؿ ٖٖ,ٖٔ ،% 27.69كفقا لمدرجة المعيارية، كما بمغت نسبة السكاف المياجريف فييما )
 منيما عمى التكالي. 

اما المرتبة األخيرة فكانت مف نصيب المستكل الثاني الذم بمغت قكة معامؿ االرتباط فيو       
%(، اذ يتككف المستكل الثاني مف سبعة احياء ٜٙ,ٜٜ( كبمستكل معنكية بمغت )ٖٚٚ,ٓ)

السكاني بحي البيادلية كينتيي بحي باب سكنية، يبدأ كفقا لمستكل الدرجة المعيارية لمنمك 
%( لكؿ منيما عمى  ٓٓ,ٓ ،% 30.00النجؼ، اذ بمغت نسبة السكاف المياجريف فييما )

 التكالي. 
 كنسبة السكاف المياجريف  في منطقة الدراسةالنمك السكاني  مستكيات /(ٖٛجدكؿ )

 ٕٕٕٓلمعاـ  االستبانةكؿ حي سكني كفقا الستمارة في 

 د
 يؼذل انًُى االحُبء

%  

نهسكبٌ 

 د انًهبعشٍَ
 االحُبء

يؼذل 

 انًُى

%  

نهسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

 انًسزىي انضبنش نهًُى انسكبٍَ انًسزىي األول نهًُى انسكبٍَ

 30.00 6.23 انجهبدنُخ 1 86.43 10.91 انؼبيم 1

 28.26 6.21 سُف سؼذ 2 75.00 10.60 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 2

 28.57 6.18 انصحخ وانؼذانخ 3 60.00 9.16 انصُبػٍ 3

 21.43 5.94 األطجبء 4 50.00 9.09 حٍ انشهبدح 4

 18.18 5.80 حٍ انضهشاء 5 52.50 9.07 انُصش 5

 18.18 5.80 انسالو 6 51.93 8.83 انغذَش 6

 16.67 5.54 االَصبس 7 48.84 8.65 انغبَش 7

 0.00 5.47 ثبة انُغف 8 48.65 8.62 انجُبء انغبهض 8

 انًسزىي انشاثغ نهًُى انسكبٍَ 46.67 8.24 االسكبٌ 9

 33.33 5.23 انغًؼُخ وانؼهًبء 1 43.06 8.12 حٍ انحش 10

 31.58 5.20 ثبة انخبٌ 2 40.63 7.89 انىفبء 11

 29.41 5.15 انًخُى 3 38.10 7.84 انؼجبسُخ. ش 12

 31.25 5.00 انسؼذَخ 4 37.50 7.83 انًىظفٍُ 13

 26.09 4.95 يهحك انزؼبوٌ 5 35.71 7.79 انزحذٌ 14

 28.57 4.63 ثبة انسالنًخ 6 33.33 7.78 انصًىد 15

 25.00 4.59 حٍ انؼجبط 7 31.58 7.61 ش. سُف سؼذ 16

 25.00 4.55 انمضوَُُخ 8 29.27 7.37 ش. انًىظفٍُ 17

 47.67 4.47 انزؼبوٌ 9 انًسزىي انضبٍَ نهًُى انسكبٍَ

 23.08 4.42 ضجبط االسشح 10 27.69 7.22 انًهحك 1

 21.43 4.32 انؼجبسُخ. ؽ 11 26.32 6.92 انهُبثٍ 2

 15.38 4.21 ثبة انطبق 12 27.27 6.66 يهُذسٍ سُف سؼذ 3

 11.76 3.73 انُمُت 13 25.86 6.62 حٍ سيضبٌ 4

 8.33 3.51 انجهذَخ 14 22.73 6.48 انًؼًهغٍ 5

 8.82 3.36 حٍ انحسٍُ 15 14.29 6.40 االصالػ 6

 13.33 6.31 ثبة ثغذاد 7

 9.09 2.94 انًؼهًٍُ 16

 0.00 2.26 انًذساء 17

 0.00 1.49 االسشح 18

 (.ٛك  ٔممحؽ )في كؿ مف  االستبانة( كتحميؿ استمارة ٜالمصدر: الباحث باالعتماد جدكؿ )
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 ( 93جدول) 

 المهلجرٌنمعلمل االرتبلط بٌرسون لمعدل النمو السالنً ومتؽٌر السالن 

 6166 للعلم الى منطقة الدراسة 

 انًسزىي د
 يؼبيم اسرجبط

 ثُشسىٌ

 يسزىي انًؼُىَخ

sig 
 ػذد االحُبء

 17 0,00 2,948 االول 4

 7 2.28 2,119 انضبٍَ 0

 8 0,00 90,91 انضبنش 9

 18 0,00 2,981 انشاثغ 8

 (.69ملحق ) spss المصدر: البلحث بلستخدام برنلمج 

 وسائل تنظيم االسرة:بأستعمال الزوجة ل السكانيعالقة النمو  -3
فيك  ،يعد تنظيـ االسرة كمنذ امد بعيد عنصرا رئيسيا في السياسات كالبرامج السكانية       

يمكف األزكاج في اف يقرركا بحرية كبمسؤكلية عدد األطفاؿ الذيف يرغبكف بأنجابيـ كالفترة 
كىك حؽ تقرر في مؤتمر األمـ المتحدة لمسكاف الذم  ،الزمنية الفاصمة بينيـ كتكقيت االنجاب 

 ، ٜٜٗٔكتـ التأكيد عميو في مؤتمر التنمية كالسكاف المعقكد في القاىرة عاـ  ، ٜٗٚٔعقد عاـ 
فقد اتضح اف صحة المرأة كصحة الطفؿ تتعرض لمخاطر كبيرة في حاالت االنجاب المبكرة 

كما اتضح اف تنظيـ االسرة  ،اك متقاربة بشكؿ كبير  لمغاية اك المتأخرة لمغاية اك المتكررة كثيرا
عمػى الػرغـ مػف أكجػو التقػدـ المحػرزة عالميا في كفالػة أف يتػاح لجميػع ك  ،  (ٔ)ميـ لجكدة الحياة

األزكاج التثقيؼ كالمعمكمات كالكسائؿ الكفيمة بأف يككف لدييـ عػددا مف األطفػاؿ الػذم يرغبكنو 
فضال عف ككف التباطؤ في النمك السكاني يسيـ في  ،ىتماـ لكؿ طفؿ مف اجؿ زيادة فرص اال

اال اف الكثير  ،زيادة االستثمار في صغار السف كما يسيـ في التنمية االقتصادية بشكؿ عاـ 
مف البمداف ال يزاؿ فييا الحصكؿ عمى خػدمات تنظػيـ األسػرة متخمفػا كبشكؿ كبير عف احتياجات 

ه البمداف ىي مف ذكات الخصكبة المرتفعة كالتي ىػي أيػضا مػف بػيف اذ اف معظـ ىذ ،السكاف 
فيما تكاجػو مختمؼ الشرائح  ، (ٕ)البمػداف األكثػر فقػرا كاالقؿ نمكا في منػاطؽ متعددة مف العالـ

                                                           
اللجنة االقتصلدٌة واالجتملعٌة، تقرٌر: السالن والحقوق اإلنجلبٌة والصحة اإلنجلبٌة، األمم المتحدة،  - (6)

 . 95، ص6116نٌوٌورك، 
المجلس االقتصلدي واالجتملعً )لجنة السالن والتنمٌة(، توصٌلت المؤتمر الدولً للسالن والتنمٌة:  - (6)

 .63، ص6166 ،رة الرابعة واالربعون، األمم المتحدة الخصوبة والصحة اإلنجلبٌة والتنمٌة، الدو
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  الػسكانية كبالخصكص األصغر سنا كاألكثر فقرا كاألقؿ تعميما كالشرائح الريفية عكائؽ أكبر

 . (ٔ)خػدمات تنظػيـ األسػرة إلى  تحكؿ دكف كصكليـ
 ( يتضح االتي:ٔٗ( ك )ٓٗمف خالؿ الجدكليف )

)نسبة استعماؿ كسائؿ تنظيـ الحمؿ( مع  المستقؿاف عالقة معامؿ االرتباط بيف المتغير  - أ
 المتغير التابع )معدؿ النمك السكاني( ىي عالقة عكسية سالبة. 

( في احياء المستكل الثالث الذم ٜٚٙ،ٓ-اف اعمى قيمة لمعامؿ االرتباط بيرسكف ىي ) - ب
%(، اذ يتضح مف خالؿ الجدكؿ ٓٓٔيتضمف عمى ثمانية احياء سكنية كبمستكل معنكية )

( اف حي باب النجؼ كاف األعمى نسبة في استخداـ الزكجات لكسائؿ تنظيـ االسرة ٚٗ)
ضمف  %( اما اقؿ االحياء نسبة في استخداـ ىذه الكسائؿ59.80)الحمؿ( كالتي بمغت )

  %(.ٓ,ٓٗالمستكل الثالث ىك حي البيادلية كبنسبة )
 المستقؿجاء المستكل الرابع في المرتبة الثانية في قكة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ) - ت

%(، يشتمؿ ىذا المستكل ٓٓٔ( كبنسبة معنكية تامة بمغت )ٜٖٜ,ٓ-كالتابع(، التي بمغت )
الدراسة، ككانت النسبة األعمى فيو الستخداـ حي سكني( مف ضمف احياء منطقة  ٛٔعمى )

%( مف مجمكع المتزكجات ضمف عينة 77.78كسائؿ تنظيـ الحمؿ في حي االسرة )
 %(.41.67الدراسة، ككاف حي الجمعية األقؿ ضمف المستكل كبنسبة بمغت )

 ؿالمستقجاء المستكل الثاني في المرتبة الثالثة في قكة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ) - ث
%(، كيشتمؿ ىذا المستكل ٜٜ,ٜٜ( كبنسبة معنكية بمغت )ٚ٘ٛ,ٓ-كالتابع(، التي بمغت )

أحياء سكنية( مف ضمف احياء منطقة الدراسة، ككانت النسبة األعمى فيو الستخداـ  ٚعمى )
%( مف مجمكع المتزكجات ضمف عينة 60.00كسائؿ تنظيـ الحمؿ في حي باب بغداد )

 %(.52.31ألقؿ ضمف المستكل كبنسبة بمغت )الدراسة، ككاف حي الممحؽ ا
المرتبة الرابعة كاألخيرة كانت مف نصيب المستكل األكؿ كالذم بمغت قكة معامؿ االرتباط فيو  - ج

حي سكني(، كبمغت  ٚٔ%(، كيتككف المستكل األكؿ مف )ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٜٙٚ,ٓ-)
حي شيداء المكظفيف كبمغت  اعمى نسبة الستعماؿ المتزكجات لكسائؿ تنظيـ االسرة فيو عند

%(، فيما كانت النسبة األقؿ الستعماؿ ىذه الكسائؿ في احياء كؿ مف )العسكرم، 56.10)
%( لكؿ حي مف ىذه االحياء عمى 37.50%، ٕ٘ ،% ٕ٘الشيادة، النصر( كالتي بمغت )

  التكالي.
 

                                                           
(1)  -  Nuriye Ortayli and Shawn Malarcher، “Equity analysis: identifying who benefits 

from family planning  .programs”، Studies in Family Planning، vol. 41، No. 2 (2010). 
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 ( ٓٗجدكؿ)/ كنسبة استعماؿ المتزكجات  في منطقة الدراسةالنمك السكاني  مستكيات

 ٕٕٕٓلمعاـ  االستبانةستمارة لتحميؿ أ كؿ حي سكني كفقافي  االسرةلكسائؿ تنظيـ 

 د
 االحُبء

 يؼذل 

 انًُى

%  

سزؼًبلال

 

وسبئم رُظُى 

 االسشح
 د

 االحُبء
يؼذل 

 انًُى

%  

سزؼًبل ال

وسبئم رُظُى 

 االسشح

نهًُى انسكبٍَانًسزىي انضبنش  انًسزىي األول نهًُى انسكبٍَ  

 40.00 6.23 انجهبدنُخ 1 30.71 10.91 انؼبيم 1

اإلسكبٌ  2

 انؼسكشٌ

 41.30 6.21 سُف سؼذ 2 25.00 10.60

 42.86 6.18 انصحخ وانؼذانخ 3 40.00 9.16 انصُبػٍ 3

 50.00 5.94 األطجبء 4 25.00 9.09 حٍ انشهبدح 4

 54.55 5.80 حٍ انضهشاء 5 37.50 9.07 انُصش 5

 54.55 5.80 انسالو 6 37.77 8.83 انغذَش 6

 55.56 5.54 االَصبس 7 39.53 8.65 انغبَش 7

 59.80 5.47 ثبة انُغف 8 40.54 8.62 انجُبء انغبهض 8

 انًسزىي انشاثغ نهًُى انسكبٍَ 40.00 8.24 االسكبٌ 9

 41.67 5.23 انغًؼُخ وانؼهًبء 1 40.28 8.12 حٍ انحش 10

 42.11 5.20 ثبة انخبٌ 2 40.63 7.89 انىفبء 11

 41.18 5.15 انًخُى 3 40.48 7.84 انؼجبسُخ. ش 12

 43.75 5.00 انسؼذَخ 4 41.67 7.83 انًىظفٍُ 13

 47.83 4.95 يهحك انزؼبوٌ 5 42.86 7.79 انزحذٌ 14

 50.00 4.63 ثبة انسالنًخ 6 44.44 7.78 انصًىد 15

 50.00 4.59 حٍ انؼجبط 7 54.39 7.61 ش. سُف سؼذ 16

 50.00 4.55 انمضوَُُخ 8 56.10 7.37 ش. انًىظفٍُ 17

 47.67 4.47 انزؼبوٌ 9 انًسزىي انضبٍَ نهًُى انسكبٍَ

 53.85 4.42 ضجبط االسشح 10 52.31 7.22 انًهحك 1

 57.14 4.32 انؼجبسُخ. ؽ 11 52.60 6.92 انهُبثٍ 2

يهُذسٍ سُف  3

 سؼذ

 61.54 4.21 ثبة انطبق 12 54.55 6.66

 64.71 3.73 انُمُت 13 55.17 6.62 حٍ سيضبٌ 4

 66.67 3.51 انجهذَخ 14 54.55 6.48 انًؼًهغٍ 5

 64.71 3.36 حٍ انحسٍُ 15 57.14 6.40 االصالػ 6

 60.00 6.31 ثبة ثغذاد 7

 66.67 2.94 انًؼهًٍُ 16

 66.67 2.26 انًذساء 17

 77.78 1.49 االسشح 18

 (.66ملحق ) االستبلنة( وتحلٌل استملرة 3بلالعتملد جدول )المصدر: البلحث 

                                                           
 -  ًتم استخراج النسبة من خبلل: )عدد اجلبلت المتزوجلت المستخدملت لوسلئل تنظٌم الحمل فً الحً السان

 ) ً(. 66،  6، اعتملدا على ملحق )  611 ×عدد االجلبلت االجملل 
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 ( 56جدول) وسلئل تنظٌم الحمل معلمل االرتبلط لمعدل النمو السالنً ومتؽٌر استعملل 

 6166 لعلم فً منطقة الدراسة 

 انًسزىي د
 يؼبيم اسرجبط

 ثُشسىٌ

 يسزىي انًؼُىَخ

sig 
 ػذد االحُبء

 17 0,00 2.42 - األول 4

 7 2.24 2.48   -      انضبٍَ 0

 8 0,00   2.91 - انضبنش 9

 18 0,00 2.98 - انشاثغ 8

 (.69ملحق )  spssالمصدر: البلحث بلستخدام برنلمج  

 

 عالقة معدل النمو السكاني بالمستوى التعميمي لمزوجة: -4
كما  ،يعد التعميـ عامال أساسيا مؤثرا في السف عند بداية الزكاج كفي تحديد الخصكبة       

في تعزيز تناقص تمؾ الخصكبة كبالتالي معدؿ النمك السكاني كخاصة في  لمتعميـ دكر حاسـ
البمداف النامية، كاالىـ في ىذا المحكر ىك تعميـ النساء، فيك يتيح المعرفة كيزيد االطالع عمى 
المعمكمات ككسائط االعالـ، كيبني الميارات لمحصكؿ عمى قدرات مكتسبة كيزيد مف فرص 

اركة المرأة باتخاذ القرارات االسرية كيرفع تكاليؼ الفرص البديمة في كقت المرأة مما يؤدم مش
كما يعد تحكؿ المجتمعات الى التحضر كالصناعة  ،  (ٔ)الى تحكؿ كبير في سمككيا االنجابي

كاالخذ باألساليب العصرية كمنيا انتشار التعميـ كالزيادة في استعماؿ كسائؿ منع الحمؿ مف 
القكل الدافعة باتجاه تناقص الخصكبة كالذم شكؿ أدكارا ميمة في رفع مستكل التنمية لدل 

 .(ٕ)عية كاقتصادية مختمفةبعض البمداف بعد اف احدث تحكالت كتكليفات اجتما
 ( يتضح االتي:ٖٗ( ك )ٕٗمف خالؿ الجدكليف )

الشيادات الحاصالت )نسبة المتزكجات  المستقؿتغير اف عالقة معامؿ االرتباط بيف الم - أ
 ( مع المتغير التابع )معدؿ النمك السكاني( ىي عالقة عكسية سالبة ذات داللة معنكية. العميا

                                                           
 سلبق،مصدر  اإلنجلبٌة،اللجنة االقتصلدٌة واالجتملعٌة، تقرٌر: السالن والحقوق اإلنجلبٌة والصحة  - (6)

 . 63ص
 ،3مجلد  االجتملع،مجلة افلق علم  التربٌة،السلوك اإلنجلبً لدى المرأة العلملة فً قطلع  ٌحٌلوي،فلطمة  - (6)

 .651، ص6163 ،جلمعة البلٌدة  ،6 العدد
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 ( في احياء المستكل الرابع الذم ٜٚ٘,ٓ-لمعامؿ االرتباط بيرسكف ىي )اف اعمى قيمة  - ب

%(، اذ يتضح مف خالؿ ٓٓٔحي سكني( كبمستكل معنكية تامة بمغت ) ٛٔيشتمؿ عمى )
عمى الشيادات ( اف حي االسرة كاف األعمى نسبة في المتزكجات الحاصالت ٓ٘الجدكؿ )

ي نسبة ىذا المتغير ضمف المستكل الرابع %( اما اقؿ االحياء ف72.22كالتي بمغت ) العميا
 %(. 23.33ىك حي الجمعية كبنسبة )

 المستقؿجاء المستكل الثاني بالمرتبة الثانية في قكة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ) - ت
%(، كيشتمؿ ىذا ٜٜ,ٜٜ( كبنسبة معنكية اك داللية بمغت )ٖٜٔ,ٓ-كالتابع(، التي بمغت )

( مف ضمف احياء منطقة الدراسة، ككانت النسبة األعمى فيو حي سكني ٚالمستكل عمى )
%( مف مجمكع 46.67لحي باب بغداد كبنسبة ) عمى الشيادات العمياممتزكجات الحاصالت ل

المتزكجات ضمف عينة الدراسة، ككاف حي الممحؽ األقؿ ضمف المستكل كبنسبة بمغت 
(32.31.)% 
 المستقؿفي قكة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ) جاء المستكل الثالث في المرتبة الثالثة - ث

%(، كيشتمؿ ىذا المستكل ٜٚ,ٜٜ( كبنسبة معنكية بمغت )٘٘ٚ,ٓ-كالتابع(، التي بمغت )
 ككانت النسبة األعمى لمحاصالت أحياء سكنية( مف ضمف احياء منطقة الدراسة، ٛعمى )

%( مف 60.00مف المتزكجات ىي لحي باب النجؼ كبنسبة بمغت ) عمى الشيادة العميا
مجمكع المتزكجات ضمف عينة الدراسة، ككاف حي البيادلية األقؿ ضمف المستكل كبنسبة 

 %(.40.00بمغت )
المرتبة الرابعة كاألخيرة كانت مف نصيب المستكل األكؿ كالذم بمغت قكة معامؿ االرتباط  - ج

حي سكني(،  ٚٔ%(، اذ يتككف المستكل األكؿ مف )ٓٓٔامة )( كبمعنكية تٓٚٙ,ٓ-فيو )
فيو عند حي شيداء المكظفيف  عمى الشيادة العمياكبمغت اعمى نسبة لممتزكجات الحاصالت 

%(، فيما كانت النسبة األقؿ ليذا المتغير في حي الصناعي كبنسبة بمغت 34.15كبمغت )
%، 22.50صر كالغدير كبنسبة )%( ثـ الن22.14%( يميو حي العامؿ كبنسبة )20.00)

 %( لكؿ منيما عمى التكالي.22.75
مالحظة: تضمنت استمارة االستبانة سؤاؿ المستكل التعميمي لمزكجة، كالمقصكد ىنا  -*

 بالتعميـ العالي ىك مجمكع الحاصالت عمى شيادة اإلعدادية صعكدا مف المتزكجات.
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 ( 56جدول)/  لت الحلصبلت الدراسة ونسبة المتزوجمستوٌلت النمو السالنً فً منطقة

 6166للعلم  االستبلنةفً ال حً سانً وفقل الستملرة  على الكشهلدات العلٌل

 د
 االحُبء

يؼذل 

 انًُى

%  

نهًزضوعبد

 

 انحبصالد

ػهً انشهبدح 

 انؼهُب

 د
 االحُبء

يؼذل 

 انًُى

%  

نهًزضوعبد 

 انحبصالد

ػهً انشهبدح 

 انؼهُب

 انًسزىي انضبنش نهًُى انسكبٍَ انًسزىي األول نهًُى انسكبٍَ

 40.00 6.23 انجهبدنُخ 1 22.14 10.91 انؼبيم 1

 41.30 6.21 سُف سؼذ 2 25.00 10.60 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 2

 42.86 6.18 انصحخ وانؼذانخ 3 20.00 9.16 انصُبػٍ 3

 42.86 5.94 األطجبء 4 25.00 9.09 حٍ انشهبدح 4

 45.45 5.80 حٍ انضهشاء 5 22.50 9.07 انُصش 5

 45.45 5.80 انسالو 6 22.75 8.83 انغذَش 6

 44.44 5.54 االَصبس 7 23.26 8.65 انغبَش 7

 60.00 5.47 ثبة انُغف 8 24.32 8.62 انجُبء انغبهض 8

 انًسزىي انشاثغ نهًُى انسكبٍَ 26.67 8.24 االسكبٌ 9

 23.33 5.23 انغًؼُخ وانؼهًبء 1 25.00 8.12 حٍ انحش 10

 31.58 5.20 ثبة انخبٌ 2 25.00 7.89 انىفبء 11

 35.29 5.15 انًخُى 3 28.57 7.84 انؼجبسُخ. ش 12

 31.25 5.00 انسؼذَخ 4 27.08 7.83 انًىظفٍُ 13

 39.13 4.95 يهحك انزؼبوٌ 5 28.57 7.79 انزحذٌ 14

 35.71 4.63 ثبة انسالنًخ 6 33.33 7.78 انصًىد 15

 37.50 4.59 حٍ انؼجبط 7 33.33 7.61 ش. سُف سؼذ 16

 37.50 4.55 انمضوَُُخ 8 34.15 7.37 ش. انًىظفٍُ 17

 47.67 4.47 انزؼبوٌ 9 انًسزىي انضبٍَ نهًُى انسكبٍَ

 38.46 4.42 ضجبط االسشح 10 32.31 7.22 انًهحك 1

 42.86 4.32 انؼجبسُخ. ؽ 11 36.84 6.92 انهُبثٍ 2

يهُذسٍ سُف  3

 سؼذ

 46.15 4.21 انطبقثبة  12 36.36 6.66

 52.94 3.73 انُمُت 13 39.66 6.62 حٍ سيضبٌ 4

 58.33 3.51 انجهذَخ 14 40.91 6.48 انًؼًهغٍ 5

 61.76 3.36 حٍ انحسٍُ 15 42.86 6.40 االصالػ 6

 63.64 2.94 انًؼهًٍُ 16 46.67 6.31 ثبة ثغذاد 7

 66.67 2.26 انًذساء 17 

 72.22 1.49 االسشح 18 

 (.ٕٔممحؽ ) االستبانة( كتحميؿ استمارة ٜالباحث باالعتماد جدكؿ )المصدر: 

                                                           
 -  فً الحً السانً  الحلصبلت على الكشهلدة العلٌلتم استخراج النسبة من خبلل: )عدد اجلبلت المتزوجلت 

 (.6ملحق ) ( و94جدول ) ، اعتملدا على 611 ×عدد االجلبلت االجمللً (
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 ( ٖٗجدكؿ )كمتغير المستكل التعميمي  معامؿ االرتباط بيرسكف لمعدؿ النمك السكاني

 (ٕٕٕٓلعاـ )في منطقة الدراسة  لمزكجة

 انًسزىي د
 يؼبيم اسرجبط

 ثُشسىٌ

 يسزىي انًؼُىَخ

Sig 
 ػذد االحُبء

 17 0,00 2,812- األول 4

 7 2.24 2,994 -    انضبٍَ 0

 8 2,29 2,188- انضبنش 9

 18 0,00 2,981- انشاثغ 8

 (.69ملحق )  spssالمصدر: البلحث بلستخدام برنلمج 

 

 عالقة معدل النمو السكاني بعمر الزوجة عند تاريخ الزواج: -5
يعد تكقيت الزكاج مؤشػرا مفيػدا لتحديػد كقػت إمكانيػة البػدء في عممية اإلنجػاب، لذا فػتف        

متكسط العمر الذم عنده تحمؿ فيو المرأة طفميا األكؿ ُيعد مؤشرا أفضؿ عمى بػدء الفتػرة 
الػة كانت فترة انتظار المرأة قبؿ إنجاب أكؿ طفؿ ليا طكيمة، تقصر السف الفع فكممااإلنجػابية، 

لإلنجػاب كُيػصبح عندىا مػف األرجػح أف تُنجػب عػددا أقػؿ مػف األطفػاؿ خػالؿ مدتيا التي تككف 
كلػذا فأف ارتباط االنخفػاض في معػدالت الخػصكبة بارتفػاع متكسػط  ،قادرة عمى االنجاب فييا 

فيما اكدت دراسات مسحية  ،(ٔ)عمػر المػرأة كقػت كالدة طفمػيا األكؿ تككف متحققة بشكؿ افضؿ
في حيف كانت  ،سنة في بمداف معينة  ٜٕ – ٕٓاف الخصكبة كانت عالية بيف االعمار مف 

فيما اكدت الدراسات عمى انخفاض معدالت  ،سنة  ٕٗ – ٘ٔالخصكبة مرتفعة جدا في اعمار 
-٘ٔالفئة ) عمد الباحث الى تحديد ،كبناء عميو  ، (ٕ)الخصكبة كتباطؤىا خارج ىاتيف الفترتيف

( سنة كمتغير مستقؿ كمقارنة عدد التكرار ليذه الفئة في كؿ حي مف احياء منطقة الدراسة ٜٕ
 االستبانةمع مالحظة اف ىذه الفئة ىي عبارة عف مجمكع فئات خمسية اعتمدت في استمارة 

كقد لكحظ عدـ الكجكد التقريبي اك ىامشية  ،تحت عنكاف )عمر الزكجة عند تاريخ الزكاج(
 الفئات خارج حدكد ىذه الفئة العمرية . 

                                                           
سوكشٌبل سٌنػ وآخرون، الحرملن االجتملعً واالقتصلدي والـسلوك الجنـسً واإلنجـلبً للمراهقـلت: حللـة  - (6)

 . 693، ص6116 ، 1، العدد99البلدان الخمسة المتقدمة النمو، مجلة تنظٌم األسرة، المجلد 
 ،6164 ،جلمعة دٌللى  ،14العدد  دٌللى،مجلة  العلملة،خصوبة المرأة العراقٌة  محمد،عبد الرزاق جدوع  - (6)

 . 961ص



ىفيىمدونةىكربالءىالمؤثرةىفيىنموىالدكانىوعالقتكاىبظاهرةىالفقرالعواملى                       

861 

 
 ( يتضح االتي:٘ٗ( ك )ٗٗكعند مالحظة الجدكليف ) 

-٘ٔ)عمر الزكجة عند الزكاج ضمف الفئة  المستقؿاف عالقة معامؿ االرتباط بيف المتغير  - أ
قة طردية مكجبة ذات داللة معنكية ( مع المتغير التابع )معدؿ النمك السكاني( ىي عالٜٕ

كتدؿ عمى اف أم انخفاض في نسبة ىذه الفئة العمرية لمزكجة عند تاريخ الزكاج يقابمو 
 انخفاض في معدؿ النمك السكاني.

( في احياء المستكل الثالث كبمستكل ٖٜ٘,ٓاف اعمى قيمة لمعامؿ االرتباط بيرسكف ىي ) - ب
( اف البيادلية كاف األعمى ٕ٘مف خالؿ الجدكؿ ) %(، اذ يتضحٓٓٔمعنكية تامة بمغت )

%(، يميو في المرتبة 80.00( سنة، كالتي بمغت )ٜٕ-٘ٔنسبة في فئة المتزكجات بعمر )
%(، اما اقؿ االحياء في نسبة ىذا المتغير ضمف 78.26الثانية حي سيؼ سعد بنسبة )

األنصار بنسبة %( كيسبقو حي 60.00المستكل الثالث ىك حي باب النجؼ بنسبة )
(61.11.)% 
 المستقؿجاء المستكل الثاني بالمرتبة الثانية في قكة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ) - ت

%(، ككانت النسبة ٓٓٔ( كبنسبة معنكية اك داللية بمغت )ٕٖٜ,ٓكالتابع(، التي بمغت )
حي  %( يميو83.08( سنة لحي الممحؽ كبنسبة )ٜٕ-٘ٔاألعمى فيو لممتزكجات بعمر )

%( مف مجمكع المتزكجات ضمف عينة الدراسة، ككاف حي 78.95الييابي بنسبة )
 %(.57.14االصالح األقؿ ضمف المستكل كبنسبة بمغت )

 المستقؿجاء المستكل الرابع في المرتبة الثالثة في قكة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ) - ث
%(، ككانت النسبة األعمى ٓٓٔ( كبنسبة معنكية بمغت )ٚٛٛ,ٓكالتابع(، التي بمغت )

%( مف مجمكع 79.17لممتزكجات في ىذه الفئة العمرية ىي لحي الجمعية كبنسبة بمغت )
%( فيما جاءت احياء 78.95المتزكجات ضمف عينة الدراسة يميو حي باب الخاف بنسبة )

 %( لكؿ منيما.50.00كؿ مف المدراء كاالسرة في نياية المستكل كبنسبة بمغت )
رتبة الرابعة كاألخيرة كانت مف نصيب المستكل األكؿ كالذم بمغت قكة معامؿ االرتباط الم - ج

%( كجاءت اعمى نسبة لممتزكجات في الفئة ٓٓٔ( كبمعنكية تامة بمغت )ٙٚٛ,ٓفيو )
( سنة فيو عند احياء كؿ مف )اإلسكاف العسكرم، الشيادة، ٜٕ-٘ٔالعمرية بعمر )

حي، كما جاء حي العامؿ في المرتبة الثانية ضمف %( لكؿ ٓٓٔالصناعي( كبنسبة بمغت )
%(، فيما كانت النسبة األقؿ ليذا المتغير في حي شيداء 97.14المستكل كبنسبة بمغت )
 %(.75.44%( يسبقو حي شيداء سيؼ سعد بنسبة )70.73المكظفيف كبنسبة بمغت )
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 ( ٗٗجدكؿ)/ ( ٜٕ-٘ٔعمر الزكجة ) كنسبة  في منطقة الدراسةالنمك السكاني  مستكيات

 ٕٕٕٓلمعاـ  االستبانةكؿ حي سكني كفقا الستمارة في سنة 

 د
 االحُبء

يؼذل 

 انًُى

%  

نهًزضوعبد 

ثؼًش


 48-09 

 سُخ
 د

 االحُبء
يؼذل 

 انًُى

%  

نهًزضوعبد ثؼًش 

سُخ 48-09  

 انًسزىي انضبنش نهًُى انسكبٍَ انًسزىي األول نهًُى انسكبٍَ

 80.00 6.23 انجهبدنُخ 1 97.14 10.91 انؼبيم 1

اإلسكبٌ  2

 انؼسكشٌ
 78.26 6.21 سُف سؼذ 2 100.00 10.60

 71.43 6.18 انصحخ وانؼذانخ 3 100.00 9.16 انصُبػٍ 3

 71.43 5.94 األطجبء 4 100.00 9.09 حٍ انشهبدح 4

 63.64 5.80 حٍ انضهشاء 5 92.50 9.07 انُصش 5

 63.64 5.80 انسالو 6 90.99 8.83 انغذَش 6

 61.11 5.54 االَصبس 7 86.05 8.65 انغبَش 7

 60.00 5.47 ثبة انُغف 8 83.78 8.62 انجُبء انغبهض 8

 انًسزىي انشاثغ نهًُى انسكبٍَ 83.33 8.24 االسكبٌ 9

انغًؼُخ  1 83.33 8.12 حٍ انحش 10

 وانؼهًبء
5.23 79.17 

 78.95 5.20 ثبة انخبٌ 2 81.25 7.89 انىفبء 11

 76.47 5.15 انًخُى 3 80.95 7.84 ش انؼجبسُخ. 12

 75.00 5.00 انسؼذَخ 4 79.17 7.83 انًىظفٍُ 13

 73.91 4.95 يهحك انزؼبوٌ 5 78.57 7.79 انزحذٌ 14

 71.43 4.63 ثبة انسالنًخ 6 77.78 7.78 انصًىد 15

 71.88 4.59 حٍ انؼجبط 7 75.44 7.61 ش. سُف سؼذ 16

 62.50 4.55 انمضوَُُخ 8 70.73 7.37 ش. انًىظفٍُ 17

 47.67 4.47 انزؼبوٌ 9 انًسزىي انضبٍَ نهًُى انسكبٍَ

 61.54 4.42 ضجبط االسشح 10 83.08 7.22 انًهحك 1

 57.14 4.32 انؼجبسُخ. ؽ 11 78.95 6.92 انهُبثٍ 2

يهُذسٍ سُف  3

 سؼذ
 61.54 4.21 ثبة انطبق 12 72.73 6.66

 58.82 3.73 انُمُت 13 72.41 6.62 حٍ سيضبٌ 4

 58.33 3.51 انجهذَخ 14 68.18 6.48 انًؼًهغٍ 5

 58.82 3.36 حٍ انحسٍُ 15 57.14 6.40 االصالػ 6

 57.58 2.94 انًؼهًٍُ 16 60.00 6.31 ثبة ثغذاد 7

 
 50.00 2.26 انًذساء 17

 50.00 1.49 االسشح 18

 (.66ملحق ) االستبلنة( وتحلٌل استملرة 3المصدر: البلحث بلالعتملد جدول )

 

                                                           
 -  ((( 63 -64تم استخراج النسبة من خبلل: المتزوجلت فً الفئة العمرٌة )  (61 – 65 )(64-63 ) ) 

 . 3، اعتملدا على ملحق  611 ×مجموع المتزوجلت الالً ( 
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 ( ٘ٗجدكؿ)/ ي كمتغير عمر الزكجة معامؿ االرتباط بيرسكف لمعدؿ النمك السكان 

 ٕٕٕٓفي منطقة الدراسة لعاـ عند الزكاج 
 سُخ 09-48اسرجبط يؼذل انًُى ثؼًش انضوعخ نهفئخ انًغًؼخ يٍ 

 انًسزىي
 يؼبيم اسرجبط

 ثُشسىٌ

 يسزىي انًؼُىَخ

sig 
 ػذد االحُبء

 17 0,00 2,418 األول

 7 2.22 2,990 انضبٍَ

 8 2,22 2,998 انضبنش

 18 0,00 2,441 انشاثغ

 (.69ملحق )  spssالمصدر: البلحث بلستخدام برنلمج  

  :خالصة المبحث
يتضح مف خالؿ تحميؿ المتغيرات المؤثرة في نمك السكاف أعاله اف اعمى درجة لمعامؿ االرتباط 

، كىي عالقة  مع متغير )حجـ السكاف المياجريف(بيرسكف في عالقة النمك السكاني كانت 
كىذه النتيجة منطقية نتيجة لكجكد  ،( في احياء المستكل مف منطقة الدراسة ٜٛ,ٓطردية بمغت )

اكبر االحياء شعبية مف التي تعرضت الى نزكح المياجريف باتجاىيا مثؿ احياء العامؿ كالغدير 
لمتغير )استعماؿ المتزكجات لكسائؿ تنظيـ الحمؿ( كجاء ا ،كحي الحر كالجاىز كالجاير كغيرىا 

( في احياء ٜٚ,ٓ -بالمرتبة الثانية في قكة معامؿ االرتباط مع حجـ النمك السكاني كالتي بمغت )
عف الكالدات المرغكبة  الدراسةكىي عالقة عكسية تدلؿ عمى ارتفاع ثقافة تنظيـ االسرة ك  ،الثالث 

( في احياء ٜٙ,ٓاما المرتبة الثالثة فكانت لممتغير )المستكل التعميمي لمزكجة( كبدرجة ) ،
المستكل الرابع الذم يتضمف احياء مثؿ المدراء كاالسرة كالمعمميف كالنقيب كغيرىا ممف ارتفع فيو 

لممتغير ككانت المرتبة الرابعة في عالقة نمك السكاف  ،بنسبة عالية المستكل االكاديمي لمزكجة 
( في احياء ٜٗ,ٓاذ بمغت ) ،( سنة ٜٕ-٘ٔ)عمر الزكجة عند الزكاج( كالتي جمعت في الفئة )

كىي عالقة طردية تشير الى ارتفاع نسبة ىذه الفئة في احياء المستكل الثالث  ،المستكل الثالث 
ي قكة معامؿ فيما جاء المتغير )عدد الكالدات الكمية التي كضعتيا الزكجة( بالمرتبة الخامسة ف ،

كىي  ،( في احياء المستكل الثاني كالمستكل الثالث ٜٔ,ٓاالرتباط مع نمك السكاف كبمغت )
عالقة طردية تشير الى االرتفاع في حجـ الكالدات في ىذه االحياء كىي ليست بفارؽ كبير عف 

 احياء المستكل األكؿ كالرابع.
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 المبحث الثاني 

 عالقة االرتباط بين عوامل نمو السكان 
 في مدينة كربال  ومؤشرات الفقر

 

 تمييد: 

 العالقةنكع كقكة تطرؽ الى  ذمالفصؿ كالاستمرارا لممنيج المتبع في المبحث األكؿ مف ىذا 
في ىذا النمك ضمف االحياء السكنية  العكامؿ المؤثرةالسكاني ك بيف معدالت النمك  االرتباطية
قاصدا تكضيح العالقة بيف  المبحثىذا في بذات المنيج يستمر الباحث  ،كربالء المقدسةلمدينة 

 ،الكالدات الكمية لمزكجة) مثؿ في معدالت نمك السكاف العكامؿ() كؿ متغير مف المتغيرات المؤثرة
 المستكل التعميمي ،نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ االسرة ،الكافديف الى المدينةنسبة المياجريف 

 تـ الحصكؿ عمييا مف أجكبة االسر المؤشرات التيبعض ( مع لمزكجة كعمرىا عند تاريخ الزكاج
سبة االشغاؿ ن ،كفاية الدخؿ الكميمثؿ )الخاصة بالفقر التي تـ استبيانيا في الدراسة الميدانية 

مى شراء القدرة ع ،كفاية الدخؿ لنفقات العالج ،عائدية السكف ،نسبة العاطميف عف العمؿ ،السكني
كىي بطبيعة الحاؿ داللة  ،(ـ مف األكالد اثناء جائحة ككركنااألجيزة االلكتركنية لممستمريف بالتعمي

عمى امؿ استكماؿ ما تـ  ،ميميةعمى بعض مؤشرات الفقر في ابعاده االقتصادية كالصحية كالتع
الكصكؿ الى قكة الحصكؿ عميو مف أجكبة االسر المتعمقة بمؤشرات الفقر كتكزيعيا مكانيا بعد 

( كمف خالؿ باستخداـ معامؿ االرتباط )بيرسكفالعالقة كاتجاىيا بيف المتغيرات المشار الييا 
 ( . spssبرنامج التحميؿ االحصائي ) 

 
 أوال : عالقة االرتباط بين الوالدات الكمية ومؤشرات الفقر

 عالقة االرتباط في احيا  المستوى األول لمعدالت النمو السكاني  -1
 ( االتي: ٚٗ( ك )ٙٗيالحظ مف خالؿ الجدكليف )

حي  ٚٔاف اقكل معامؿ ارتباط لمعدؿ الكالدات الكمية في المستكل األكؿ الذم يتضمف ) - أ
سكني( كاف مع مؤشر ) عدـ إمكانية شراء األجيزة االلكتركنية الخاصة بتعميـ األكالد اثناء 

اذ بمغت  ،كىك مؤشر ذك داللة اقتصادية مرتبط بالبعد التعميمي لمفقر  ،جائحة ككركنا ( 
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 ( 958.قكة المعامؿ  )( ٓٓٔكبمستكل معنكية تاـ )%، ككانت احياء كؿ مف )الصناعي، 

األعمى في المستكل كالتي بمغت  ( ىي صاحبة النسبالعامؿ ،الشيادة ،اإلسكاف العسكرم
اما النسبة األقؿ فكانت في  ،ى التكالي%( لكؿ حي عم47.86 ،% ٓ٘ ،% ٓ٘ ،% ٓٙ)

عمما انيا عالقة طردية تشير الى ارتفاع  ،%(19.51حي شيداء المكظفيف كالتي كانت )
 عدـ االمكانية في شراء األجيزة االلكتركنية مع ارتفاع الكالدات الكمية في منطقة الدراسة.

قكة معامؿ االرتباط مع المرتبة الثانية في بلمؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ( جاء ا - ب
كىي عالقة طردية  ،%( ٓٓٔ( كبمستكل معنكية تاـ )957.الكالدات الكمية كالتي بمغت )

كتشير الى ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ بالتزامف مع ارتفاع معدؿ الكالدات الكمية في 
إجابات  كمما تجدر اإلشارة اليو اف الباحث كاف قد جمع في ىذا المؤشر ،منطقة الدراسة 

العاطؿ عف العمؿ مع العامؿ في ) العمالية( باعتبارىا ال تمثؿ عمال ثابتا اك مستقرا نتيجة 
ككانت النسبة األعمى لمعاطميف  ،لمسؤاؿ المباشر الذم تكجو بو لمبعض مف ارباب االسر 

 ،عف العمؿ في احياء المستكل األكؿ ىي مف نصيب احياء كؿ مف ) اإلسكاف العسكرم 
%(  47.50 ،% ٓ٘ ،% ٓ٘ ،% ٓ٘النصر( كبنسب بمغت )  ،الشيادة  ،الصناعي 

  %(.19.51اما النسبة األقؿ فكانت لحي شيداء المكظفيف كبمغت ) ،لكؿ حي عمى التكالي 
( بالمرتبة الثالثة في قكة معامؿ االرتباط مع الكالدات جاء المؤشر السكني )نسبة االشغاؿ - ت

%(، كىك ارتباط مكجب يشير الرتفاع ٓٓٔستكل داللية تاـ )( كبم944.الكمية كبمغت )
نسبة االشغاؿ السكني مع ارتفاع الكالدات في منطقة الدراسة، ككاف حي العامؿ األعمى 

فرد/ غرفة(، فيما جاء حي شيداء المكظفيف األقؿ في ىذا المعدؿ كبمغ  2.51معدال )
  فرد /غرفة(. 1.66)
( 876.-عائدية السكف الممؾ(، كبقكة معامؿ ارتباط بمغت )في المرتبة الرابعة جاء مؤشر ) - ث

%(، كىي عالقة ارتباط عكسية كسالبة، اذ تشير العالقة الى ٓٓٔكبمستكل داللية )
 انخفاض نسبة عائدية السكف )الممؾ( مع ارتفاع الكالدات في منطقة الدراسة. 

كمية(، كبقكة معامؿ ارتباط في المرتبة الخامسة جاء مؤشر )كفاية اجمالي الدخؿ لمنفقات ال - ج
%(، كىي عالقة ارتباط سالبة كتشير الى انخفاض ٓٓٔكبمستكل داللية تامة )( 806.-)

 نسبة كفاية الدخؿ لمنفقات العامة مع ارتفاع معدؿ الكالدات الكمية في منطقة الدراسة.  
                                                           

  ٌنظر: سانٌة،تم حسلب نسبة االكشؽلل من خبلل قسمة عدد االفراد مقسومل على عدد الؽرؾ لال وحدة  - 
  .69ص ،6161 ،6جدول  الحضري،اراس معلٌٌر اإلسالن  الدراسلت(،الهٌئة العلمة لئلسالن العراقٌة )كشعبة 
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 ارتباط ىي سادسا كأخيرا جاء مؤشر )كفاية الدخؿ لتغطية نفقات العالج(، كبقكة معامؿ  - ح

كبمستكل داللية ( **752.-األقؿ في ىذا المستكل مف احياء منطقة الدراسة كالتي بمغت )
%(، كىي عالقة ارتباط عكسية تشير الى انخفاض قدرة الدخؿ في تغطية ٜٜٜ,ٜٜبمغ )

 نفقات العالج كمراجعة العيادات الطبية بالتزامف مع ارتفاع الكالدات في منطقة الدراسة. 
 -   شرات الفقر من خالل تحميل استمارة االستبانة وكاالتي:مؤ نسب  استخراجتم 
مجمكع االجابات بػ )نعـ( لكفاية الدخؿ الكمي في تغطية النفقات )): الكميكفاية الدخؿ  -ٔ

 . (ٓٓٔ × (عدد االجابات الكمي لنفس الحي ÷المعيشية ضمف الحي السكني 
معدؿ عدد الغرؼ في  نسبة االشغاؿ السكني: )معدؿ افراد الكحدات السكنية لمحي  -ٕ

الكحدةات السكنية( لكؿ حي ، ينظر: لييئة العامة لالسكاف العراقية)شعبة الدراسات( ، 
 .ٖٔ، ص ٕٓٔٓ، ٔكراس معايير االسكاف الحضرم، جدكؿ

عف  يفلعاطمب االسر االربا مجمكع االجابات بػ )نعـ())نسبة العاطميف عف العمؿ:  -ٖ
 . ٓٓٔ ×عدد االجابات الكمي لنفس الحي(  في الحي السكني العمؿ 

 ÷ ( لممكية السكف في الحي السكني)مجمكع االجابات بػ )نعـنسبة عائدية السكف الممؾ:  -ٗ
 . (ٓٓٔ ×عدد االجابات الكمي لنفس الحي( 

لكفاية الدخؿ )مجمكع االجابات بػ )نعـ( )النسبة االمئكية لكفاية الدخؿ في نفقات العالج:  -٘
عدد االجابات الكمي لنفس الحي( ÷  االسرم في تغطية النفقات الطبية العالجية لالسرة

 ×ٔٓٓ) . 
لعدـ )مجمكع االجابات بػ )نعـ( )النسبة المئكية في عدـ القدرة لشراء االجيزة االلكتركنية:  -ٙ

÷  نية لغرض التعميـ اثناء جائحة ككركناقدرة اكلياء االمكر في شراء االجيزة االلكترك 
 . (ٓٓٔ× عدد االجابات الكمي لنفس الحي( 

 

 

 

 ( ٙٗجدكؿ )
 النسبة المئكية لمكالدات الكمية كمؤشرات الفقر في منطقة الدراسة

 ٕٕٕٓ( لعاـ ٔ)مستكل النمك  
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 االحُبء د

%  

نهىالداد 

 انكهُخ

%  

نكفبَخ 

 انذخم

 انكهٍ

 يؼذل

نألشغبل 

 انسكٍُ

% 

نهؼبطهٍُ 

ػٍ 

 انؼًم

% 

نؼبئذَخ 

 انسكٍ

 انًهك

%  

كفبَخ 

  انذخم

نُفمبد 

 انؼالط

 % 

 ؼذو انمذسحن

ػهً ششاء 

 األعهضح

االنكزشوَُخ 

 نهزؼهُى اصُبء

 عبئحخ كىسوَب 

 47.86 19.29 46.43 45.71 2.51 10.71 72.23 انؼبيم 1

 50.00 25.00 50.00 50.00 2.40 0.00 71.88 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 2

 60.00 20.00 60.00 50.00 2.20 0.00 70.97 انصُبػٍ 3

 50.00 25.00 50.00 50.00 2.29 0.00 68.18 حٍ انشهبدح 4

 47.50 22.50 57.50 47.50 2.25 15.00 68.01 انُصش  5

 45.92 21.89 58.37 45.06 2.27 15.88 67.36 انغذَش 6

 44.19 23.26 58.14 44.19 2.12 16.28 67.07 انغبَش  7

 43.24 24.32 59.46 43.24 2.08 16.22 66.21 انجُبء انغبهض 8

 40.00 23.33 60.00 40.00 2.06 16.67 65.76 االسكبٌ 9

 40.28 25.00 61.11 38.89 2.10 18.06 65.76 حٍ انحش 10

 37.50 25.00 62.50 37.50 1.94 18.75 64.33 انىفبء 11

 35.71 26.19 61.90 35.71 1.93 19.05 63.82 انؼجبسُخ. ش 12

 33.33 27.08 64.58 29.17 1.80 20.83 63.41 انًىظفٍُ  13

 28.57 28.57 64.29 28.57 1.76 21.43 60.42 انزحذٌ  14

 22.22 22.22 66.67 22.22 1.75 22.22 58.24 انصًىد  15

 22.81 29.82 68.42 21.05 1.74 22.81 56.92 ش. سُف سؼذ 16

 19.51 31.71 68.29 19.51 1.66 24.39 55.65 ش. انًىظفٍُ 17

 (.ٗٔ) االستبانةالمصدر: الباحث باالعتماد عمى ممحؽ تحميؿ استمارة 

 

 

 (ٚٗجدكؿ )
 لمكالدات الكمية مع مؤشرات الفقر في منطقة الدراسة  )بيرسكف(  معامؿ االرتباط 

 ٕٕٕٓ( لعاـ ٔ)مستكل النمك 
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 االحُبءػذد  يسزىي انًؼُىَخ يؼبيم االسرجبط انًؤشش

2.806 كفبَخ اعًبنٍ انذخم
ـــــ **

 2.222 41 

2.944 َسجخ االشغبل انسكٍُ
**

 2.222 41 

2.957 َسجخ انؼبطهٍُ ػٍ انؼًم
**

 2.222 41 

2.876 ػبئذَخ انسكٍ انًهك
ــــــ **

 2.222 41 

2.752 كفبَخ انذخم نُفمبد انؼالط
ــــــ **

 2,224 41 

ػذو ايكبَُخ ششاء االعهضح 

 االنكزشوَُخ نهزؼهُى اصُبء انغبئحخ
2.958

**
 2.222 

41 

 

 ( 64ملحق ) االستبلنةالمصدر: البلحث من تحلٌل استملرة 

 عالقة االرتباط في احيا  المستوى الثاني والثالث لمعدالت النمو السكاني:-ٕ
 ( االتي: ٜٗ( ك )ٛٗيالحظ مف خالؿ الجدكليف )

حي  ٚاني الذم يتضمف )الكمية في المستكل الث اف اقكل معامؿ ارتباط لمعدؿ الكالدات - أ
 ،شر مرتبط بالبعد االقتصادم لمفقركىك مؤ  ،سكني( كاف مع مؤشر )عائدية السكف الممؾ(

كىي عالقة ارتباط  ،%(ٜٜٜ.ٜٜ( كمستكل معنكية )ٜٔٙ,ٓ -اذ بمغت قكة المعامؿ فيو )
بعكس اتجاه عدد  (غمياممؾ االسرة لمكحدة السكنية التي تش)عكسية تشير الى سير مؤشر 

لكمية في احياء اما اقكل معامؿ ارتباط لمكالدات ا ،الكمية في احياء المستكل الثاني الكالدات
( كالتي بمغت أحياء سكنية ( فكانت مع مؤشر )معدؿ االشغاؿ السكني ٛالمستكل الثالث )

 ،جاهكىي عالقة طردية متزامنة في االت ،%( ٓٓٔ( كبمستكل معنكية تامة )0.998)
تشير الى ارتفاع نسبة االشغاؿ مع ارتفاع الكالدات كالعكس كذلؾ صحيح في احياء ك 

 المستكل الثالث لمعدالت النمك السكاني ضمف منطقة الدراسة.
جاء المؤشر )عدـ إمكانية شراء األجيزة االلكتركنية لتعميـ األكالد اثناء جائحة ككركنا( في  - ب

( كبمستكل 0.910تباط مع الكالدات الكمية كالتي بمغت )المرتبة الثانية في قكة معامؿ االر 
كىي عالقة طردية  ،%( في احياء المستكل الثاني ضمف منطقة الدراسة ٓٓٔمعنكية تاـ )

تشير الى ارتفاع نسبة غير القادريف عمى اقتناء تمؾ االجيزة بالتزامف مع ارتفاع معدؿ 
ؿ االرتباط )بيرسكف( في احياء المستكل الثالث اما المرتبة الثانية لقكة معام ،الكالدات الكمية

( كبمستكل معنكية  ٖٜٓ,ٓ -فكانت مع مؤشر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج ( كالتي بمغت )



ىفيىمدونةىكربالءىالمؤثرةىفيىنموىالدكانىوعالقتكاىبظاهرةىالفقرالعواملى                       

871 

 
 (ٜٜ,ٜٜٜ )%،  كىي عالقة عكسية سالبة تشير الى انخفاض إمكانية الدخؿ في تغطية

 لثالث.نفقات العالج بالتزامف مع ارتفاع الكالدات في احياء المستكل ا
جاء المؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ( بالمرتبة الثالثة في احياء المستكل الثاني في قكة  - ت

%(، كىك ٜٜ٘,ٜٜ( كبمستكل معنكية )ٜٚٓ,ٓمعامؿ االرتباط مع الكالدات الكمية كبمغت )
ارتباط مكجب يشير الرتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ مع ارتفاع الكالدات في المستكل 

اما المرتبة الثالثة في قكة معامؿ االرتباط ألحياء المستكل الثالث فكانت مع نفس الثاني، 
( كبمستكل معنكية 0.924المؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ( كالتي بمغت )

%(، كىي كذلؾ عالقة بذات االتجاه كمتزامنة في االرتفاع كاالنخفاض مع ٜٜٜ,ٜٜ)
 الكالدات الكمية.

اني، كبقكة مؤشر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج( في احياء المستكل الثفي المرتبة الرابعة جاء  - ث
كىي عالقة ارتباط  ،%( ٜٜ٘,ٜٜكبمستكل معنكية ) (ٖٜٓ,ٓ-معامؿ ارتباط بمغت )

عكسية كسالبة تشير الى انخفاض نسبة قدرة الدخؿ عمى تغطية نفقات العالج لممرضى 
اما المرتبة الرابعة في احياء   ،كمية ضمف احياء المستكل الثاني مع ارتفاع الكالدات ال

المستكل الثالث لمعامؿ االرتباط بيرسكف فكانت مع مؤشر )عائدية السكف الممؾ( كبقكة 
اذ تدؿ ىذه العالقة  ،%( ٜٜٚ,ٜٜ( كبمستكل معنكية ) ٜ٘ٛ,ٓ -معامؿ ارتباط بمغت )

االيجار كالتجاكز ( عمى انخفاض نسبة االسر المالكة لمدكر الساكنة فييا كارتفاع السكف ) 
 مع ارتفاع حجـ الكالدات الكمية في احياء المستكل الثالث ضمف منطقة الدراسة.

في المرتبة الخامسة كضمف احياء المستكل الثاني جاء مؤشر )معدؿ االشغاؿ السكني(،  - ج
كىي عالقة ارتباط  ،%( ٕٜٜ,ٜٜكبمستكل معنكية )( 0.887كبقكة معامؿ ارتباط )

مكجبة كتشير الى ارتفاع نسبة االشغاؿ السكني ألفراد االسرة مع ارتفاع معدؿ الكالدات 
اما المرتبة الخامسة في احياء المستكل الثالث لقكة معامؿ االرتباط فكانت مع  ،الكمية 

مستكل ( كبٚٚٛ,ٓ -اذ بمغت ) ،مؤشر )  كفاية اجمالي الدخؿ في تغطية النفقات الكمية ( 
كىي عالقة عكسية تشير الى الضعؼ في إمكانية الدخؿ الكمي  ،%( ٜٜٙ,ٜٜمعنكية )

 عمى تغطية النفقات االسرية العامة مع ارتفاع حجـ الكالدات الكمية . 
سادسا كأخيرا في احياء المستكل الثاني جاء مؤشر ) كفاية اجمالي الدخؿ في تغطية  - ح

امؿ ارتباط ىي األقؿ في ىذا المستكل مف احياء منطقة كبقكة مع ،النفقات االسرية العامة ( 
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  ( ( بمستكل داللية بمغ ) ٕٙٛ,ٓ -الدراسة كالتي بمغتٜٜ,ٜٛٚ )%،  كىي عالقة ارتباط

عكسية تشير الى انخفاض قدرة اجمالي الدخؿ في تغطية النفقات االسرية بالتزامف مع 
بة السادسة كاألخيرة في احياء المستكل اما المرت ،ارتفاع الكالدات في احياء المستكل الثاني 

الثالث فكانت مع مؤشر ) عدـ إمكانية شراء األجيزة االلكتركنية لتعميـ األكالد اثناء جائحة 
( ككذلؾ في مستكل المعنكية )  ٜٔٚ,ٓكىي األقؿ مف القكة التي بمغت )  ،ككركنا ( 
صادية ألكلياء أمكر كىي عالقة طردية تدؿ عمى انخفاضا القدرة االقت ،%(  ٜٙٙ,ٜٜ

الطمبة عمى  تجييز أكالدىـ باألجيزة االلكتركنية التي تطمبتيا الدراسة اثناء جائحة ككركنا 
 مما سبب االنخفاض في مستكاىـ التعميمي كىكذا يككف الحاؿ في اغمب االزمات العامة.

 

 الدراسةمعامؿ االرتباط لمكالدات الكمية مع مؤشرات الفقر في منطقة  /(ٛٗجدكؿ )
 ٕٕٕٓ( لعاـ ٖ+ٕ)مستكل النمك  

كفبَخ اعًبنٍ 

 انذخم

َسجخ 

االشغبل 

 انسكٍُ

َسجخ 

انؼبطهٍُ ػٍ 

 انؼًم

ػبئذَخ 

انسكٍ 

 انًهك

كفبَخ انذخم 

نُفمبد 

 انؼالط

ايكبَُخ ششاء 

االعهضح 

انزؼهًُُخ اصُبء 

 انغبئحخ

 انًؤشش 

 انًسزىي انضبٍَ 1ػذد االحُبء 

2.862
ـــ *

 2.887
**

 2.907
**

 2.961
**

 2.903
ـــ **

 2.910
**

 يؼبيم االسرجبط 

 يسزىي انًؼُىَخ 2.004 2.005 2.001 2.005 2.008 2.013

 انًسزىي انضبنش 4ػذد االحُبء 

2.877
ـــ **

 2.998
**

 2.924
**

 2.895
ـــ **

 2.930
ـــ **

 2.719
*
 يؼبيم االسرجبط 

 يسزىي انًؼُىَخ 2.044 2.001 2.003 2.001 2.000 2.004

 ( 64ملحق ) االستبلنةالمصدر: البلحث من تحلٌل استملرة 

 

 

 

 

 ( ٜٗجدكؿ )
 النسبة المئكية لمكالدات الكمية كمؤشرات الفقر في منطقة الدراسة 

 ٕٕٕٓلعاـ  (ٖ+ٕ)مستكل النمك 
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 االحُبء د

%  

نهىالداد 

 انكهُخ

%  

نكفبَخ 

 انذخم

 انكهٍ

 يؼذل

نألشغبل 

 انسكٍُ

% 

نهؼبطهٍُ 

ػٍ 

 انؼًم

% 

نؼبئذَخ 

 انسكٍ

 انًهك

%  

كفبَخ 

  انذخم

نُفمبد 

 انؼالط

% 

 ؼذو انمذسحن

ػهً ششاء 

 األعهضح

االنكزشوَُخ 

 نهزؼهُى اصُبء

 عبئحخ كىسوَب 

 احُبء انًسزىي انضبٍَ نهًُى انسكبٍَ

 90.94 09.09 88.80 98.90 0.22 48.90 82.49 انًهحك 1

 94.84 94.84 84.80 98.48 4.98 48.19 84.10 انهُبثٍ 2

يهُذسٍ سُف  3

 سؼذ

81.48 44.44 4.98 98.98 10.19 98.98 01.01 

 01.89 98.04 12.89 90.18 4.90 08.48 88.89 حٍ سيضبٌ 4

 01.01 98.98 10.19 94.40 4.41 01.01 88.81 انًؼًهغٍ 5

 48.09 80.48 48.14 04.81 4.14 04.81 84.00 االصالػ 6

 49.99 88.81 42.22 08.81 4.14 99.99 89.81 ثبة ثغذاد 7

 احُبء انًسزىي انضبنش نهًُى انسكبٍَ

 92.22 08.22 12.22 98.22 4.98 08.22 88.08 انجهبدنُخ 4

 04.08 04.08 14.18 98.14 4.48 04.08 80.49 سُف سؼذ 0

 04.81 04.81 14.89 04.81 4.44 04.81 80.94 انصحخ وانؼذانخ 9

 04.89 04.81 14.89 04.81 4.19 98.14 80.41 األطجبء 8

 44.44 01.01 10.19 01.01 4.14 98.98 84.89 حٍ انضهشاء 8

 44.44 98.98 11.01 01.01 4.89 98.98 82.18 انسالو 8

 48.81 88.88 11.14 01.14 4.88 94.49 82.84 االَصبس 1

 02.22 82.22 422.22 02.22 4.81 82.22 84.48 ثبة انُغف 4

 (.65) ملحق االستبلنةالمصدر: البلحث بلالعتملد على تحلٌل استملرة 

 

 

 

 :عالقة االرتباط في احيا  المستوى الرابع لمعدالت النمو السكاني -9

 ( يالحظ االتي:ٔ٘( ك )ٓ٘مف خالؿ الجدكليف )      
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 ( حي ٛٔاف اقكل معامؿ ارتباط لمعدؿ الكالدات الكمية في المستكل الرابع الذم يتضمف
سكني( كاف مع مؤشر )نسبة االشغاؿ السكني(، كىك مؤشر مرتبط بالبعد االقتصادم لمفقر، 

%(، كىي عالقة ارتباط ٓٓٔ( كمستكل معنكية تاـ )ٜٚٙ,ٓاذ بمغت قكة المعامؿ فيو )
مكجبة تشير الى ارتفاع معدؿ عدد افراد االسرة كاشغاليـ لعدد غرؼ الكحدة السكنية في 
احياء المستكل الرابع مف منطقة الدراسة كالذم تصدر حي الجمعية فيو معدؿ االشغاؿ 

 (. ٖٓ.ٔ( فيما جاء حي االسرة في المرتبة األخيرة بمعدؿ )ٚٛ.ٔ)
  جاء المؤشر )عائدية السكف الممؾ( في المرتبة الثانية في قكة معامؿ االرتباط مع الكالدات

%( في احياء المستكل الرابع ٓٓٔ( كبمستكل معنكية تاـ )ٜ٘٘,ٓ-الكمية كالتي بمغت )
ضمف منطقة الدراسة، كىي عالقة عكسية تشير الى ارتفاع نسبة السكف غير الممؾ لألسر 

 ع ارتفاع معدؿ الكالدات الكمية. بالتزامف م
  جاء المؤشر )عدـ إمكانية شراء األجيزة االلكتركنية لمتعميـ( بالمرتبة الثالثة في احياء

( كبمستكل ٜٓٗ,ٓالمستكل الرابع في قكة معامؿ االرتباط مع الكالدات الكمية كبمغت )
رة عمى مكاكبة %(، كىك ارتباط مكجب يشير الرتفاع عدـ القدٓٓٔمعنكية تامة بمغت )

 التعميـ االلكتركني ألسباب اقتصادية مع ارتفاع معدؿ الكالدات الكمية.
  في المرتبة الرابعة جاء مؤشر )كفاية اجمالي الدخؿ لمنفقات االسرية العامة( في احياء

كبمستكل معنكية تامة بمغت  (ٖٜٔ,ٓ-المستكل الرابع، كبقكة معامؿ ارتباط بمغت )
تباط عكسية كسالبة تشير الى انخفاض نسبة قدرة اجمالي الدخؿ %(، كىي عالقة ار ٓٓٔ)

عمى تغطية النفقات االسرية العامة كالضركرية ضمف احياء المستكل الرابع مع ارتفاع 
الكالدات الكمية، كتشير الدراسة الى تصدر حي المدراء في كفاية اجمالي الدخؿ كبنسبة 

  %(.ٕ٘المستكل كبنسبة )%( فيما حؿ حي الجمعية في أخر احياء ٚٙ.ٙٙ)
  ،)في المرتبة الخامسة كضمف احياء المستكل الرابع جاء مؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ

%(، كىي عالقة ارتباط مكجبة ٓٓٔ( كبمستكل معنكية )ٕٜٙ,ٓكبقكة معامؿ ارتباط )
 كتشير الى ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ مع ارتفاع معدؿ الكالدات الكمية.

  كأخيرا جاء مؤشر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج(، كبقكة معامؿ ارتباط ىي األقؿ في سادسا
( بمستكل داللية بمغ ٚٛٛ,ٓ-ىذا المستكل مف احياء منطقة الدراسة كالتي بمغت )
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 (ٔٓٓ كىي عالقة ارتباط عكسية تشير الى انخفاض قدرة الدخؿ في تغطية النفقات ،)%

 مع ارتفاع الكالدات في احياء المستكل الرابع. الطبية كالعالجية لألسرة بالتزامف
 

 (ٓ٘جدكؿ )
 معامؿ االرتباط لمكالدات الكمية مع مؤشرات الفقر في منطقة الدراسة 

 ٕٕٕٓ( لعاـ ٗ)مستكل النمك  

 يؼبيم االسرجبط انًؤشش د
يسزىي 

 انًؼُىَخ

ػذد 

 االحُبء

2.931 كفبَخ اعًبنٍ انذخم 4
ـــ **

 2.22 44 

2.967 انسكٍُ َسجخ االشغبل 0
**

 2.22 44 

2.926 َسجخ انؼبطهٍُ ػٍ انؼًم 9
**

 2.22 44 

2.955 ػبئذَخ انسكٍ انًهك 8
ـــ **

 2.22 44 

2.887 كفبَخ انذخم نُفمبد انؼالط 8
** __

 2.22 44 

8 
ايكبَُخ ششاء االعهضح االنكزشوَُخ نهزؼهُى 

 اصُبء انغبئحخ
2.940

**
 2.22 44 

 ( ٘ٔممحؽ ) االستبانةالمصدر: الباحث مف تحميؿ استمارة  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئكية لمكالدات الكمية كمؤشرات الفقر في منطقة الدراسة  / (ٔ٘جدكؿ )
 ٕٕٕٓلعاـ )مستكل النمك الرابع( 



ىفيىمدونةىكربالءىالمؤثرةىفيىنموىالدكانىوعالقتكاىبظاهرةىالفقرالعواملى                       

875 

 
 

 االحُبء د

%  

نهىالداد 

 انكهُخ

%  

نكفبَخ 

 انذخم

 انكهٍ

 يؼذل

نألشغبل 

 انسكٍُ

% 

نهؼبطهٍُ 

 ػٍ

 انؼًم

% 

نؼبئذَخ 

 انسكٍ

 انًهك

%  

كفبَخ 

  انذخم

نُفمبد 

 انؼالط

 ػذو انمذسح

ػهً ششاء 

 األعهضح

االنكزشوَُخ 

 نهزؼهُى اصُبء

عبئحخ 

 كىسوَب 

 08.22 09.41 80.82 91.82 4.41 08.22 88.82 انغًؼُخ  4

 04.28 94.84 89.48 98.48 4.42 08.90 80.84 ثبة انخبٌ 0

 09.89 98.09 88.14 98.09 4.18 09.84 80.89 انًخُى 9

 44.18 91.82 84.18 91.82 4.89 94.08 80.28 انسؼذَخ 8

 41.99 89.84 89.81 98.14 4.14 98.14 84.94 يهحك انزؼبوٌ 8

 48.09 82.22 14.89 98.14 4.88 98.14 84.99 ثبة انسالنًخ 8

 44.18 88.44 14.44 98.94 4.89 91.82 82.82 حٍ انؼجبط 1

 40.82 82.22 18.22 08.22 4.81 91.82 84.10 انمضوَُُخ 4

 40.82 82.22 18.22 94.08 4.88 91.82 81.81 انزؼبوٌ 9

 1.89 89.48 18.90 92.11 4.80 94.88 89.98 ضجبط االسشح 42

 1.48 81.48 14.81 04.81 4.89 80.48 81.18 انؼجبسُخ. ؽ 44

 1.89 89.48 48.80 92.11 4.89 88.48 81.92 ثبة انطبق 40

 8.44 80.98 44.08 09.89 4.99 81.28 88.44 انُمُت 49

 4.99 84.99 94.81 08.22 4.99 82.22 88.92 انجهذَخ 48

 8.44 84.40 94.44 02.89 4.91 80.98 88.94 حٍ انحسٍُ 48

 9.29 82.84 99.98 44.44 4.91 81.84 88.29 انًؼهًٍُ 48

 2.22 88.81 422.22 48.81 4.98 88.81 88.48 انًذساء 41

 2.22 88.88 98.88 44.44 4.92 84.44 89.89 االسشح 44

 (.65) االستبلنةالمصدر: البلحث بلالعتملد على ملحق تحلٌل استملرة   

 

 ثانيا: عالقة االرتباط بين متغير استعمال وسائل تنظيم االسرة ومؤشرات الفقر
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  اضطر الباحث في عرض تحميؿ المتغير األكؿ ) الكالدات الكمية ( الى كضع جداكؿ تحميؿ

 ،ككاف الغرض منيا تكضيح الية كسياؽ التحميؿ بشكؿ جمي  ، الدراسةمؤشرات الفقر في متف 
كباعتبار اف الباحث لـ يعتمد التكزيع القطاعي في معدالت النمك السكاني بسبب تداخؿ تأثير 

عمد الى التكزيع بالدرجات  لذا ،لمتغيرات بيف احياء القطاعات الثالث لممدينة العكامؿ كا
كعميو فانو  ،حي سكني (  ٓ٘المعيارية مما اضطره الى عرض احياء منطقة الدراسة جميعيا ) 

سيعمد في بقية عرض تفسير نتائج التحميؿ االحصائي كتباينيا الزماني كالمكاني مف خالؿ 
اما قيـ تمؾ المؤشرات كالمتغيرات كنسبيا فيي  ،اط فقط اختصارا لمعرض جداكؿ معامؿ االرتب

 .الدراسةمتاحة في جداكؿ المالحؽ مع اإلشارة الييا مف قبمو في متف 

 ( االتي:ٕ٘يالحظ مف خالؿ الجدكؿ )

 حي سكني(  17المستوى األول: والذي يتكون من ) -1
 االسرة كانت مع مؤشر )عائدية السكف  المرتبة األكلى في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ

%(، كىي قكة ارتباط مكجبة تشير الى ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٜ٘ٔ,ٓالممؾ( كالتي بمغت )
ارتفاع نسبة عائدية السكف الممؾ مع ارتفاع نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس 

كبمغت صحيح كذلؾ، كالذم كانت اعمى نسبة فيو قد سجمت في حي شيداء سيؼ سعد 
(68.42)%  مف مجمكع المتزكجات في الحي، كاقؿ نسبة كانت في حي العامؿ كسجمت
(46.43 .)% 

  المرتبة الثانية في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )نسبة االشغاؿ
%(، كىي عالقة سالبة كتشير الى ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٖٗٛ,ٓ-السكني( كالتي بمغت )

 نسبة االشغاؿ السكني مع انخفاض نسبة استعماؿ كسائؿ تنظيـ االسرة. ارتفاع
  المرتبة الثالثة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )العاطميف عف

%(، كىي قكة ارتباط عكسية تشير ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٕٖٛ,ٓ-العمؿ( كالتي بمغت )
مع انخفاض نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ  الى ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ

كالعكس صحيح كذلؾ، كالذم كانت اعمى نسبة فيو قد سجمت في حي الجاير كبمغت 
 %(. ٔ٘.ٜٔ%(، كاقؿ نسبة كانت في حي شيداء المكظفيف كسجمت )ٜٔ.٘٘)

                                                           
 -  ( 64جمٌع مقلدٌر نسب المؤكشرات ٌنظر الملحق ).  
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 الي المرتبة الرابعة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )كفاية اجم
%(، كىي قكة ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٖٜٚ,ٓالدخؿ لنفقات االسرة العامة( كالتي بمغت )

ارتباط مكجبة تشير الى ارتفاع قدرة اجمالي الدخؿ في تغطية النفقات العامة لألسرة مع 
 ارتفاع نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ. 

 لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )عدـ إمكانية  المرتبة الخامسة في قكة معامؿ االرتباط
( كبمعنكية تامة ٚٙٚ,ٓ-شراء األجيزة االلكتركنية لمتعميـ اثناء فترة الجائحة( كالتي بمغت )

%(، كىي قكة ارتباط سالبة تشير الى انخفاض عدـ إمكانية رب االسرة عمى تكفير ٓٓٔ)
ئحة مع ارتفاع نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ األجيزة االلكتركنية لممتعمميف اثناء فترة الجا

الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ، ىذا كقد سجمت اعمى نسبة ليذا المؤشر )عدـ االمكانية( في 
 %(. ٕٜ.٘٘حي الغدير كبمغت )

  المرتبة السادسة كاالخيرة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر
اقؿ قكة ارتباط سجمت ليذا المتغير مع مؤشرات الفقر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج( كىي 

%(، كىي قكة ارتباط مكجبة تشير الى ٜ٘ٛ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٚٚ٘,ٓكالتي بمغت )
انخفاض إمكانية الدخؿ في تغطية نفقات العالج كاألدكية مع انخفاض نسبة استخداـ 

ليذا المؤشر )عدـ  كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ، ىذا كقد سجمت اعمى نسبة
 %(. ٕٕ.ٕٖكفاية الدخؿ في تغطية نفقات العالج( في حي الصمكد كبمغت )

 أحيا  سكنية  7المستوى الثاني: ويتكون من  -2
  المرتبة األكلى في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )كفاية الدخؿ

%(، كىي قكة ارتباط مكجبة ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٜٗٛ,ٓلنفقات العالج( كالتي بمغت )
تشير الى ارتفاع نسبة إمكانية الدخؿ في تغطية نفقات العالج مع ارتفاع نسبة استخداـ 
كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ، كالذم كانت اعمى نسبة فيو قد سجمت في حي 

ة %( مف مجمكع االسر في احياء المستكل الثاني، كاقؿ نسبٚٙ.ٙٗباب بغداد كبمغت )
 %(. ٛ٘.ٕٛكانت في حي الييابي كسجمت )

  المرتبة الثانية في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )نسبة االشغاؿ
%(، كىي عالقة عكسية سالبة ٜٜٜ.ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٜٜ٘،ٓ-السكني( كالتي بمغت )

ؿ كسائؿ تنظيـ االسرة، كتشير الى ارتفاع نسبة االشغاؿ السكني مع انخفاض نسبة استعما



ىفيىمدونةىكربالءىالمؤثرةىفيىنموىالدكانىوعالقتكاىبظاهرةىالفقرالعواملى                       

878 

 
 ( فيما سجمت اعمى ٔٚ.ٔكقد سجمت اقؿ نسبة ليذا المؤشر في حي اإلصالح كبمغت ،)%

 %(.ٓٓ.ٕنسبة في حي الممحؽ كبمغت )
  المرتبة الثالثة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )عدـ االمكانية

( ٜٙٗ,ٓ-اثناء جائحة ككركنا( كالتي بمغت ) في شراء األجيزة االلكتركنية لتعمـ األكالد
%(، كىي قكة ارتباط عكسية تشير الى ارتفاع نسبة عدـ االمكانية ٜٜٜ.ٜٜكبمعنكية بمغت )

 مع انخفاض نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ. 
 بة العاطميف المرتبة الرابعة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )نس

%(، كىي قكة ارتباط عكسية ٜٜٛ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٖٖٜ,ٓ-عف العمؿ( كالتي بمغت )
تشير الى ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ في احياء المستكل الثاني مف منطقة الدراسة مع 
انخفاض نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ، اذ سجمت اعمى نسبة 

 %(.ٖٙ.ٖٚضمف المستكل في حي شيداء سيؼ سعد كبمغت ) ليذا المؤشر
  المرتبة الخامسة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )كفاية اجمالي

( كبمعنكية بمغت ٜٛٛ,ٓالدخؿ لتغطية النفقات االسرية العامة( كالتي بمغت )
نية الدخؿ في تغطية النفقات %(، كىي قكة ارتباط مكجبة تشير الى ارتفاع إمكاٜٜٗ.ٜٜ)

 مع ارتفاع نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ.
  المرتبة السادسة كاالخيرة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر

)عائدية السكف الممؾ( كىي اقؿ قكة ارتباط سجمت ليذا المتغير مع مؤشرات الفقر كالتي 
%(، كىي قكة ارتباط مكجبة تشير الى انخفاض ٜٜٛ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٖٓٛٓبمغت )

نسبة االسر في امتالكيا لمكحدات السكنية مع انخفاض نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ 
كالعكس صحيح كذلؾ، ىذا كقد سجمت اعمى نسبة ليذا المؤشر )عائدية السكف الممؾ( في 

 %(.ٔٚ.٘ٛحي االصالح كبمغت )
 
 
 أحيا  سكنية: 8المستوى الثالث: ويتكون من  -3
  المرتبة األكلى في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )كفاية اجماؿ

%(، كىي قكة ارتباط مكجبة تشير الى ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٜٚٚ،ٓالدخؿ( كالتي بمغت )
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  االسرية العامة مع ارتفاع نسبة ارتفاع نسبة إمكانية اجمالي الدخؿ في تغطية النفقات

استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ، كالذم كانت اعمى نسبة فيو قد سجمت 
%( ضمف احياء المستكل الثالث، كاقؿ نسبة كانت في حي ٓٗفي حي باب النجؼ كبمغت )

 %(. ٕ٘البيادلية كسجمت )
 االسرة كانت مع مؤشر )عدـ إمكانية  المرتبة الثانية في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ

( ٖٜٓ,ٓ-شراء األجيزة االلكتركنية لغرض تعميـ األكالد اثناء فترة الجائحة( كالتي بمغت )
%(، كىي عالقة عكسية سالبة كتشير الى ارتفاع نسبة عدـ ٜٜٜ.ٜٜكبمعنكية بمغت )

 االمكانية مع انخفاض نسبة استعماؿ كسائؿ تنظيـ االسرة.
 لثة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )نسبة االشغاؿ المرتبة الثا

%(، كىي قكة ارتباط عكسية ٜٜٙ.ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٜٚٛ,ٓ-السكني( كالتي بمغت )
تشير الى ارتفاع نسبة االشغاؿ السكني مع انخفاض نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ 

 كالعكس صحيح كذلؾ. 
 عة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )نسبة العاطميف المرتبة الراب

%(، كىي قكة ارتباط عكسية ٜٜٙ,ٜٜ( كبمعنكية تامة )ٙٚٛ,ٓ-عف العمؿ( كالتي بمغت )
تشير الى ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ في احياء المستكل الثاني مف منطقة الدراسة مع 

 ؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ.انخفاض نسبة استخداـ كسائ
  المرتبة الخامسة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )كفاية الدخؿ

%(، كىي قكة ارتباط ٜٛٙ.ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٔ٘ٚ,ٓلنفقات العالج( كالتي بمغت )
رتفاع نسبة استخداـ مكجبة تشير الى ارتفاع إمكانية الدخؿ في تغطية النفقات العالجية مع ا

 كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ.
  المرتبة السادسة كاالخيرة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر

)عائدية السكف الممؾ( كىي اقؿ قكة ارتباط سجمت ليذا المتغير مع مؤشرات الفقر كالتي 
قكة ارتباط مكجبة تشير الى انخفاض  %(، كىيٜٜٗ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )٘ٓٚ,ٓبمغت )

نسبة االسر في امتالكيا لمكحدات السكنية مع انخفاض نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ 
 كالعكس صحيح كذلؾ.

 حي سكني: 18المستوى الرابع: ويتكون من  -ٗ
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  المرتبة األكلى في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )عائدية السكف
%(، كىي قكة ارتباط مكجبة تشير الى ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٜٛ٘،ٓممؾ( كالتي بمغت )ال

ارتفاع نسبة عائدية السكف الممؾ مع ارتفاع نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس 
 ،%(  ٓٓٔصحيح كذلؾ، كالذم كانت اعمى نسبة فيو قد سجمت في حي المدراء كبمغت )

%( ضمف احياء المستكل الرابع، كاقؿ نسبة كانت في حي ٗٗ,ٜٗيميو حي االسرة بنسبة )
 %(. ٓ٘.ٕٙالجمعية كسجمت )

  المرتبة الثانية في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )كفاية اجمالي
%(، كىي عالقة طردية مكجبة كتشير ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٖٜٗ,ٓالدخؿ( كالتي بمغت )
كانية الدخؿ في تغطية النفقات االسرية مع ارتفاع نسبة استعماؿ كسائؿ الى ارتفاع نسبة إم

 تنظيـ االسرة.
  المرتبة الثالثة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )عدـ إمكانية

( ٖٜٔ,ٓ-شراء األجيزة االلكتركنية لغرض تعميـ األكالد اثناء فترة الجائحة( كالتي بمغت )
%(، كىي عالقة عكسية سالبة كتشير الى ارتفاع نسبة عدـ االمكانية ٓٓٔبمغت ) كبمعنكية

 مع انخفاض نسبة استعماؿ كسائؿ تنظيـ االسرة.
  المرتبة الرابعة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )نسبة االشغاؿ

ىي قكة ارتباط عكسية %(، ك ٓٓٔ( كبمعنكية بمغت تامة )ٜٕٜ,ٓ-السكني( كالتي بمغت )
تشير الى ارتفاع نسبة االشغاؿ السكني مع انخفاض نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ 

 كالعكس صحيح كذلؾ. 
  المرتبة الخامسة في قكة معامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة كانت مع مؤشر )نسبة

ي قكة ارتباط %(، كىٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٜ٘ٔ,ٓ-العاطميف عف العمؿ( كالتي بمغت )
عكسية تشير الى ارتفاع نسبة العاطميف عف العمؿ في احياء المستكل الرابع مف منطقة 

 الدراسة مع انخفاض نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح كذلؾ.
  المرتبة السادسة كاالخيرة كانت مع مؤشر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج( كالتي بمغت

%(، كىي قكة ارتباط مكجبة تشير الى ارتفاع إمكانية الدخؿ ٓٓٔ) ( كبمعنكية تامة٘ٗٛ،ٓ)
في تغطية النفقات العالجية مع ارتفاع نسبة استخداـ كسائؿ تنظيـ الحمؿ كالعكس صحيح 

 كذلؾ.
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 ( ٕ٘جدكؿ) 

 ٕٕٕٓمعامؿ االرتباط لكسائؿ تنظيـ االسرة مع مؤشرات الفقر في منطقة الدراسة لعاـ 

كفبَخ 

اعًبنٍ 

 انذخم

 َسجخ

االشغبل 

 انسكٍُ

َسجخ 

انؼبطهٍُ 

 ػٍ انؼًم

ػبئذَخ 

انسكٍ 

 انًهك

كفبَخ 

انذخم 

نُفمبد 

 انؼالط

ػذو ايكبَُخ 

ششاء 

االعهضح 

االنكزشوَُخ 

 اصُبء انغبئحخ

 انًؤشش 

 انًسزىي االول 41ػذد االحُبء 

 يؼبيم االسرجبط **767.- *577. *915. **832.- **843.- **793.

 يسزىي انًؼُىَخ 000. 015. 000. 000. 000. 000.

 انًسزىي انضبٍَ 1ػذد االحُبء 

 يؼبيم االسرجبط **946.- **984. *830. **933.- **959.- **898.

 يسزىي انًؼُىَخ 001. 000. 021. 002. 001. 006.

 انًسزىي انضبنش 4ػذد االحُبء 

 يؼبيم االسرجبط **930.- *751. 705. **876.- **879.- **977.

 يسزىي انًؼُىَخ 001. 032. 051. 004. 004. 000.

 انًسزىي انشاثغ 44ػذد االحُبء 

 يؼبيم االسرجبط **931.- **845. *958. **915.- **929.- **943.

 يسزىي انًؼُىَخ 000. 000. 000. 000. 000. 000.

 (64اعتملدا على ملحق )و spssبواسطة  االستبلنةالمصدر: البلحث من تحلٌل استملرة 

 

 

 ثالثا: عالقة االرتباط بين متغير المستوى التعميمي لمزوجة ومؤشرات الفقر
 ( االتي:ٖ٘يالحظ مف خالؿ الجدكؿ )

 حي  ٚٔكالتي تتضمف ) تدرجت احيا  المستوى األول لمنمو السكاني في منطقة الدراسة
سكني(، تبدأ بحي العامؿ كتنتيي بحي شيداء المكظفيف، تصاعديا في قكة معامؿ االرتباط 
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  بيرسكف( بيف متغير المستكل التعميمي لمزكجة )المستمرات كالحاصالت عمى التعميـ(

 العالي( مف جية كبيف مؤشرات الفقر مف جية أخرل كما يمي:
رتباط )السادسة( كىي عالقة طردية كانت مع مؤشر )كفاية أدني مرتبة في قكة معامؿ اال - أ

 %(.ٜٜ٘,ٜٜ( كبمعنكية )٘ٙ,ٓاجمالي الدخؿ في تغطية النفقات االسرية( كبمغت )
في المرتبة الخامسة جاء مؤشر )عائدية السكف الممؾ(، كىي عالقة طردية بمغت قكتيا  - ب

 %(. ٜٜٛ,ٜٜ( كبمعنكية )ٜٙ,ٓ)
ر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج( كىي عالقة ذات اتجاه طردم في المرتبة الرابعة جاء مؤش - ت

 %(.ٜٜٜ,ٜٜ( كبمعنكية )ٗٚ,ٓكبقكة )
-جاء مؤشر )نسبة االشغاؿ السكني( في المرتبة الثالثة، كبعالقة عكسية بمغت قكتيا ) - ث

 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة بمغت )ٕٗٛ,ٓ
-القة عكسية بمغت قكتيا )جاء مؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ( في المرتبة الثانية كبع - ج

 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة بمغت )ٜٛٔ,ٓ
في المرتبة األكلى جاء مؤشر )عدـ االمكانية االقتصادية في شراء األجيزة االلكتركنية اثناء  - ح

 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة بمغت )ٜٓٗ,ٓ-فترة الجائحة(، كىي عالقة عكسية بمغت قكتيا )
  احياء  ٚكالتي تتضمف ) السكاني في منطقة الدراسةتدرجت احيا  المستوى الثاني لمنمو

سكنية(، تبدأ بحي الممحؽ كتنتيي بحي باب بغداد، تصاعديا في قكة معامؿ االرتباط 
)بيرسكف( بيف متغير المستكل التعميمي لمزكجة )المستمرات كالحاصالت عمى التعميـ 

 العالي( مف جية كبيف مؤشرات الفقر مف جية أخرل كما يمي:
أدني مرتبة في قكة معامؿ االرتباط )السادسة( كىي عالقة طردية كانت مع مؤشر  - أ

 %(.ٜٚٛ,ٜٜ( كبمعنكية )ٕٛ,ٓ)عائدية السكف الممؾ( كبمغت )
في المرتبة الخامسة جاء مؤشر )عدـ االمكانية االقتصادية في شراء األجيزة االلكتركنية  - ب

 %(. ٜٜٔ,ٜٜ( كبمعنكية )ٛٛ,ٓ-قكتيا )اثناء فترة الجائحة(، كىي عالقة عكسية بمغت 
في المرتبة الرابعة جاء مؤشر )كفاية اجمالي الدخؿ( كىي عالقة ذات اتجاه طردية كبقكة  - ت

 %(.ٜٜٛ,ٜٜ( كبمعنكية )ٖٜ.ٓ)
جاء مؤشر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج( في المرتبة الثالثة، كبعالقة طردية بمغت قكتيا  - ث

 %(.ٜٜٛ,ٜٜ)( كبمعنكية بمغت ٜٗ,ٓ)
-جاء مؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ( في المرتبة الثانية كبعالقة عكسية بمغت قكتيا ) - ج

 %(.ٜٜٜ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٜ٘,ٓ
-في المرتبة األكلى جاء مؤشر )نسبة االشغاؿ السكني(، كىي عالقة عكسية بمغت قكتيا ) - ح

 %(.ٜٜٜ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٜٙ,ٓ



ىفيىمدونةىكربالءىالمؤثرةىفيىنموىالدكانىوعالقتكاىبظاهرةىالفقرالعواملى                       

881 

 
 

 احياء  ٛكالتي تتضمف ) توى الثالث لمنمو السكاني في منطقة الدراسةتدرجت احيا  المس
سكنية(، تبدأ بحي البيادلية كتنتيي بحي باب النجؼ، تصاعديا في قكة معامؿ االرتباط 
)بيرسكف( بيف متغير المستكل التعميمي لمزكجة )المستمرات كالحاصالت عمى التعميـ 

ة أخرل، عمما اف ىذا المستكل لـ يرتبط مع العالي( مف جية كبيف مؤشرات الفقر مف جي
مؤشر )عدـ االمكانية في شراء األجيزة االلكتركنية لغرض التعميـ اثناء فترة الجائحة( 

 كاكتفى بخمسة مؤشرات كاالتي:
أدني مرتبة في قكة معامؿ االرتباط )الخامسة( كىي عالقة طردية كانت مع مؤشر )كفاية  - أ

 %(.ٜٗ,ٜٜ( كبمعنكية )ٓٚ,ٓنفقات االسرية( كبمغت )اجمالي الدخؿ في تغطية ال
في المرتبة الرابعة جاء مؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ(، كىي عالقة عكسية بمغت قكتيا  - ب

 %(. ٜٜٚ,ٜٜ( كبمعنكية )ٚٛ,ٓ-)
في المرتبة الثالثة جاء مؤشر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج( كىي عالقة ذات اتجاه طردم  - ت

 %(.ٜٜٛ,ٜٜ( كبمعنكية )ٕٜ.ٓكبقكة )
-جاء مؤشر )نسبة االشغاؿ السكني( في المرتبة الثانية كبعالقة عكسية بمغت قكتيا ) - ث

 %(.ٜٜٜ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٖٜ,ٓ
( ٜٛ,ٓجاء مؤشر )عائدية السكف الممؾ( في المرتبة االكلى كبعالقة طردية بمغت قكتيا ) - ج

 %(.ٓٓٔكبمعنكية تامة بمغت )
 حي  ٛٔ) متضمنة   المستوى الرابع لمنمو السكاني في منطقة الدراسةتدرجت احيا

سكني(، تبدأ بحي الجمعية كتنتيي بحي االسرة، تصاعديا في قكة معامؿ االرتباط )بيرسكف( 
بيف متغير المستكل التعميمي لمزكجة )المستمرات كالحاصالت عمى التعميـ العالي( مف جية 

 كبيف مؤشرات الفقر مف جية أخرل كما يمي:
( كىي عالقة طردية كانت مع مؤشر )كفاية مرتبة في قكة معامؿ االرتباط )السادسة ىأدن - أ

 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٕٛ,ٓالدخؿ لنفقات العالج( كبمغت )
في المرتبة الخامسة جاء مؤشر )عدـ االمكانية االقتصادية في شراء األجيزة االلكتركنية  - ب

 %(. ٓٓٔ( كبمعنكية )ٜٛ,ٓ-اثناء فترة الجائحة(، كىي عالقة عكسية بمغت قكتيا )
في المرتبة الرابعة جاء مؤشر )نسبة االشغاؿ السكني( كىي عالقة ذات اتجاه عكسي كبقكة  - ت

 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة )ٜٓ,ٓ-)
-جاء مؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ( في المرتبة الثالثة، كبعالقة عكسية بمغت قكتيا ) - ث

 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة بمغت )ٜٗ,ٓ
( ٜٙ,ٓف الممؾ( في المرتبة الثانية كبعالقة طردية بمغت قكتيا )جاء مؤشر )عائدية السك - ج

 %(.ٓٓٔكبمعنكية تامة بمغت )
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 في المرتبة األكلى جاء مؤشر )كفاية اجمالي الدخؿ في تغطية النفقات االسرية العامة(،  - ح

 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة بمغت )ٜٚ,ٓكىي عالقة طردية بمغت قكتيا )
 

 (49جدول )

 6166االرتبلط للمستوى التعلٌمً للزوجة مع مؤكشرات الفقر فً منطقة الدراسة لعلم معلمل 

كفبَخ اعًبنٍ 

 انذخم

َسجخ االشغبل 

 انسكٍُ

َسجخ 

انؼبطهٍُ 

 ػٍ انؼًم

ػبئذَخ 

انسكٍ 

 انًهك

كفبَخ انذخم 

نُفمبد 

 انؼالط

ػذو ايكبَُخ 

ششاء االعهضح 

االنكزشوَُخ 

 اصُبء انغبئحخ

 انًؤشش 

 انًسزىي االول 41ػذد االحُبء 

2.888 - 2.408  - 2.944  2.890 2.194 -2,982  يؼبيم االسرجبط 

 يسزىي انًؼُىَخ 2.222 2.224 2.220 2.222 2.222 2.228

 انًسزىي انضبٍَ 1ػذد االحُبء 

 يؼبيم االسرجبط 2,414- 2,999 2,409 2,984 - 982، - 2.999

 انًؼُىَخيسزىي  2.229 2.220 2.209 2.224 2.224 2.220

 انًسزىي انضبنش 4ػذد االحُبء 

 يؼبيم االسرجبط 2,848- 2,902 2,944 2,481 - 2,901 - 2,120

 يسزىي انًؼُىَخ 2,000 2,224 2,222 2,229 2,224 2,842

 انًسزىي انشاثغ 44ػذد االحُبء 

 يؼبيم االسرجبط 2,449- 2,408 2,988 2,982 - 2,924 - 2,988

 يسزىي انًؼُىَخ 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22

 (.64اعتملدا على ملحق ) spss االستبلنةالمصدر: البلحث من تحلٌل استملرة 

 رابعا: عالقة االرتباط بين متغير عمر الزوجة عند تاريخ الزواج ومؤشرات الفقر

 ( االتي:ٗ٘يالحظ مف خالؿ الجدكؿ )



ىفيىمدونةىكربالءىالمؤثرةىفيىنموىالدكانىوعالقتكاىبظاهرةىالفقرالعواملى                       

885 

 
 

  تنازليا في قكة معامؿ  الدراسةتسمسمت احيا  المستوى األول لمنمو السكاني في منطقة
 ٜٕ- ٘ٔاالرتباط )بيرسكف( بيف متغير عمر الزكجة عند تاريخ الزكاج لمفئة المجمعة )

 سنة( مف جية كبيف مؤشرات الفقر مف جية أخرل كما يمي:
كىي عالقة سالبة عكسية جاءت مع مؤشر )كفاية  ،المرتبة االكلى في قكة معامؿ االرتباط - أ

( كبمعنكية تامة كبمغت ٜٗ,ٓ-اجمالي الدخؿ في تغطية النفقات االسرية( كبمغت )
(ٔٓٓ.)% 
في المرتبة الثانية جاء مؤشر )عدـ االمكانية االقتصادية في شراء األجيزة االلكتركنية اثناء  - ب

 %(. ٜٜٔ,ٜٜ( كبمعنكية )ٕٕٜ,ٓكىي عالقة طردية بمغت قكتيا ) ،فترة الجائحة(
في المرتبة الثالثة جاء مؤشر )نسبة االشغاؿ السكني( كىي عالقة ذات اتجاه طردم كبقكة  - ت

 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة بمغت )ٕٜٔ,ٓ)
جاء مؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ( في المرتبة الرابعة، كبعالقة طردية بمغت قكتيا  - ث

 %(.ٜٜٜ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٜٔ,ٓ)
-ء مؤشر )عائدية السكف الممؾ( في المرتبة الخامسة كبعالقة عكسية بمغت قكتيا )جا - ج

 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة بمغت )ٛٛ,ٓ
في المرتبة االخيرة جاء مؤشر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج كاألمكر الطبية(، كىي عالقة  - ح

 %(.ٜٜٛ.ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٓٚ,ٓ-عكسية بمغت قكتيا )
 تنازليا في قكة معامؿ  توى الثاني لمنمو السكاني في منطقة الدراسةتسمسمت احيا  المس

 ٜٕ- ٘ٔاالرتباط )بيرسكف( بيف متغير عمر الزكجة عند تاريخ الزكاج لمفئة المجمعة )
 سنة( مف جية كبيف مؤشرات الفقر مف جية أخرل كاالتي:

مع مؤشر )عائدية المرتبة االكلى في قكة معامؿ االرتباط، كىي عالقة سالبة عكسية جاءت  - أ
 %(.ٓٓٔ( كبمعنكية تامة كبمغت )ٜٚ,ٓ-السكف الممؾ( كبمغت )

في المرتبة الثانية جاء مؤشر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج كاألمكر الطبية(، كىي عالقة  - ب
 %(. ٜٜٜ,ٜٜ( كبمعنكية )ٜ٘,ٓ -عكسية بمغت قكتيا )

قة ذات اتجاه طردم كبقكة في المرتبة الثالثة جاء مؤشر )نسبة االشغاؿ السكني( كىي عال - ت
 %(.ٜٜٜ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٜٗ,ٓ)
جاء مؤشر )نسبة العاطميف عف العمؿ( في المرتبة الرابعة، كبعالقة طردية بمغت قكتيا  - ث

 %(.ٜٜٛ,ٜٜ( كبمعنكية بمغت )ٖٜ,ٓ)
جلء مؤكشر )عدم االمالنٌة االقتصلدٌة فً كشراء األجهزة االلاترونٌة اثنلء فترة الجلئحة(  - ج

 %(.33,333( وبمعنوٌة بلؽت )1,36المرتبة الخلمسة وبعبلقة طردٌة بلؽت قوتهل )فً 

فً المرتبة االخٌرة جلء مؤكشر )افلٌة اجمللً الدخل فً تؽطٌة النفقلت االسرٌة(، وهً  - ح

 %(.33.336( وبمعنوٌة بلؽت )1,33-عبلقة عاسٌة بلؽت قوتهل )
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 احٌلء  3والتً تتضمن ) ة الدراسةتدرجت احياء المستوى الثالث للنمو السكاني في منطق

سانٌة(، تبدأ بحً البهلدلٌة وتنتهً بحً بلب النجؾ، تنلزلٌل فً قوة معلمل االرتبلط 

سنة( من  63- 64)بٌرسون( بٌن متؽٌر عمر الزوجة عند تلرٌخ الزواج للفئة المجمعة )

كشر جهة وبٌن مؤكشرات الفقر من جهة أخرى، علمل ان هذا المستوى لم ٌرتبط مع مؤ

 )علئدٌة السان الملك( وااتفى بخمسة مؤكشرات والالتً:

المرتبة االولى فً قوة معلمل االرتبلط، وهً عبلقة سللبة عاسٌة جلءت مع مؤكشر )افلٌة  - أ

( وبمعنوٌة وبلؽت 1,39-اجمللً الدخل فً تؽطٌة النفقلت االسرٌة( وبلؽت )

(33,333.)% 

القتصلدٌة فً كشراء األجهزة االلاترونٌة فً المرتبة الثلنٌة جلء مؤكشر )عدم االمالنٌة ا - ب

 %(. 33,333( وبمعنوٌة )1,31اثنلء فترة الجلئحة(، وهً عبلقة طردٌة بلؽت قوتهل )

فً المرتبة الثللثة جلء مؤكشر )نسبة العلطلٌن عن العمل( وهً عبلقة ذات اتجله طردي  - ت

 %(.33,331( وبمعنوٌة بلؽت )1,33وبقوة )

انً( فً المرتبة الرابعة، وبعبلقة طردٌة بلؽت قوتهل جلء مؤكشر )نسبة االكشؽلل الس - ث

 %(.33,335( وبمعنوٌة بلؽت )1,31)

جلء مؤكشر )افلٌة الدخل لنفقلت العبلج واألمور الطبٌة( فً المرتبة الخلمسة وبعبلقة  - ج

 %(.33,313( وبمعنوٌة بلؽت )1,56عاسٌة بلؽت قوتهل )

 تنلزلٌل فً قوة معلمل  نطقة الدراسةتسلسلت احياء المستوى الرابع للنمو السكاني في م

 63- 64االرتبلط )بٌرسون( بٌن متؽٌر عمر الزوجة عند تلرٌخ الزواج للفئة المجمعة )

 سنة( من جهة وبٌن مؤكشرات الفقر من جهة أخرى الالتً:

المرتبة االولى فً قوة معلمل االرتبلط، وهً عبلقة طردٌة جلءت مع مؤكشر )نسبة  - أ

 %(.611( وبمعنوٌة تلمة وبلؽت )1,393)االكشؽلل السانً وبلؽت 

-فً المرتبة الثلنٌة جلء مؤكشر )علئدٌة السان الملك(، وهً عبلقة عاسٌة بلؽت قوتهل ) - ب

 %(. 611( وبمعنوٌة تلمة )1,395

فً المرتبة الثللثة جلء مؤكشر )افلٌة اجمللً الدخل فً تؽطٌة النفقلت االسرٌة(، وهً  - ت

 %(.611وبمعنوٌة تلمة بلؽت )( 1,391-عبلقة عاسٌة بلؽت قوتهل )

جلء مؤكشر )افلٌة الدخل لنفقلت العبلج واألمور الطبٌة( فً المرتبة الرابعة وبعبلقة  - ث

 %(.611( وبمعنوٌة تلمة بلؽت )1,36-عاسٌة بلؽت قوتهل )

جلء مؤكشر )نسبة العلطلٌن عن العمل( فً المرتبة الخلمسة وبعبلقة طردٌة بلؽت قوتهل  - ج

 %(.611بلؽت ) ( وبمعنوٌة تلمة1,36)

فً المرتبة االخٌرة جلء مؤكشر )عدم االمالنٌة االقتصلدٌة فً كشراء األجهزة االلاترونٌة  - ح

( وبمعنوٌة تلمة بلؽت 1,31اثنلء فترة الجلئحة(، وهً عبلقة طردٌة بلؽت قوتهل )

(611.)% 

 
 

 (45جدول )

 6166الدراسة لعلم معلمل االرتبلط لعمر الزوجة عند الزواج مع مؤكشرات الفقر فً منطقة 
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كفبَخ 

اعًبنٍ 

 انذخم

َسجخ 

االشغبل 

 انسكٍُ

َسجخ 

انؼبطهٍُ 

ػٍ 

 انؼًم

ػبئذَخ 

انسكٍ 

 انًهك

كفبَخ 

انذخم 

نُفمبد 

 انؼالط

ػذو ايكبَُخ 

ششاء 

االعهضح 

االنكزشوَُخ 

اصُبء 

 انغبئحخ

 انًؤشش 

 انًسزىي االول 41ػذد االحُبء 

 يؼبيم االسرجبط **922. **695.- 877.- **909. **921. **935.-

.000 .000 .004 .000 .002 
 يسزىي انًؼُىَخ 004.

 انًسزىي انضبٍَ  1ػذد االحُبء 

-.878
**

 .943
**

 .930
**

 -.971
**

 -.951
**

 
.908

**
 يؼبيم االسرجبط 

.009 .001 .002 .000 .001 
 يسزىي انًؼُىَخ 0.001

 انًسزىي انضبنش 4ػذد االحُبء 

-.930** .864** .880** -0.682 -.724* 
 يؼبيم االسرجبط **899.

0.001 0.006 0.004 0.084 0.042 
 يسزىي انًؼُىَخ 0.002

 انًسزىي انشاثغ 44ػذد االحُبء 

-.930
**

 .938
**

 .914
**

 -.937
**

 -.920
**

 
 يؼبيم االسرجبط 2.928

.000 .000 .004 .000 .000 
 يسزىي انًؼُىَخ 001.

 (.٘ٔاعتمادا عمى ممحؽ ) spss االستبانةالمصدر: الباحث مف تحميؿ استمارة  

 

 

 

 

 خالصة المبحث:
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  كاف االرتباط األقكل لمعدؿ الكالدات الكمية في منطقة الدراسة مع مؤشر نسبة االشغاؿ السكني

كالذم يبدأ بحي  ،( ضمف احياء المستكل الثالث لمعدؿ النمك السكاني ٜٜ,ٓبمعامؿ ارتباط بمغ )
اذ جاء ارتفاع ىذا االرتباط في ىذه االحياء لصغر مساحة   ،البيادلية كينتيي بحي باب النجؼ 

اما االرتباط األضعؼ لمعدؿ الكالدات   ،الدكر السكنية نسبة الى بقية احياء منطقة الدراسة 
 -معامؿ ارتباط بمغ )الكمية في منطقة الدراسة كاف مع مؤشر ) كفاية الدخؿ لنفقات العالج ( ب

كالذم يبدأ بأحياء العامؿ  ،( ضمف احياء المستكل األكؿ في معدؿ النمك السكاني ٘ٚ,ٓ
 كاإلسكاف العسكرم كينتيي بحي شيداء المكظفيف .

جاء االرتباط األقكل لمتغير ) استعماؿ كسائؿ تنظيـ االسرة( في منطقة الدراسة مع مؤشر كفاية 
( ضمف احياء المستكل الثاني لمعدؿ النمك ٜٛ,ٓامؿ ارتباط بمغ )الدخؿ لنفقات العالج كبمع

اما االرتباط األضعؼ  ،كالذم يبدأ بأحياء الممحؽ كالييابي كينتيي بحي باب بغداد  ،السكاني 
لمتغير استعماؿ كسائؿ تنظيـ االسرة في منطقة الدراسة كاف مع ذات المؤشر ) كفاية الدخؿ 

( ضمف احياء المستكل األكؿ في معدؿ النمك ٛ٘,ٓاط بمغ )لنفقات العالج ( بمعامؿ ارتب
 كالذم يبدأ بأحياء العامؿ كاإلسكاف العسكرم كينتيي بحي شيداء المكظفيف. ،السكاني 

سنة( في منطقة  ٜٕ-٘ٔاما االرتباط األقكل لمتغير )عمر الزكجة عند تاريخ الزكاج المتجمع 
( ضمف احياء المستكل ٜٚ,ٓ-امؿ ارتباط بمغ )الدراسة مع مؤشر )عائدية السكف الممؾ( كبمع

الثاني لمعدؿ النمك السكاني، كالذم يبدأ بحي الممحؽ كينتيي بحي باب بغداد، اما االرتباط 
األضعؼ لممتغير في منطقة الدراسة كاف مع المؤشر )كفاية الدخؿ لنفقات العالج( كبمعامؿ 

دؿ النمك السكاني، كالذم يبدأ بحي ( ضمف احياء المستكل األكؿ في معٓٚ,ٓ-ارتباط بمغ )
 العامؿ كينتيي بحي شيداء المكظفيف.

فيما كاف االرتباط األقكل لمتغير )مستكل الزكجة التعميمي( في منطقة الدراسة مع مؤشر )عائدية 
( ضمف احياء المستكل الثالث لمعدؿ النمك السكاني، ٜٛ,ٓالسكف الممؾ( كبمعامؿ ارتباط بمغ )

اء البيادلية كسيؼ سعد كينتيي بحي باب النجؼ، اما االرتباط األضعؼ لممتغير كالذم يبدأ بأحي
( ضمف ٘ٙ,ٓفي منطقة الدراسة كاف مع المؤشر )كفاية اجمالي الدخؿ( كبمعامؿ ارتباط بمغ )

احياء المستكل األكؿ في معدؿ النمك السكاني، كالذم يبدأ بحي العامؿ كينتيي بحي شيداء 
 المكظفيف.
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 ثإمثاملبحث ام 

 امتوزًع املاكين ل جوبة ساكن مٌعلة ادلراسة واملتؼولة

ة بظإُرة امفلر   ابغامتد ادلرجة املؼَإًر
 

 ىل تعتقد ان زيادة السكان يؤدي الى الفقر؟-ٔ
في  الدراسةمدل قناعة اسر عينة  عفالتكزيع السكاني  في(، نالحظ ٘٘مف خالؿ الجدكؿ )

معرض سؤاليـ عف دكر النمك السكاني الحاصؿ عمى الفقر باعتماد تكزيع الدرجة المعيارية 
 كاالتي:

  +( تضمف ىذا المستكل الدرجات األعمى في مدل قناعة  ٓ٘,ٓالمستكل األكؿ :)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فأكثر
كف المستكل األكؿ مف السكاف لدكر النمك السكاني كتأثيره في ظاىرة الفقر كزيادة حدتو، اذ يتك

(، فيما جاء حي الجاير في ٔٔ,٘أحياء(، فجاء حي الغدير بأعمى درجة معيارية بمغت ) ٙ)
 (.ٚٙ,ٓالرتبة السادسة كبدرجة )

 ( اذ جاء حي سيؼ  ٓٔ(: يتككف المستكل مف )ٜٗ,ٓ+ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ صفر  المستكل الثاني ،)أحياء
فيما جاء حي الجاير بالرتبة العاشرة كبدرجة معيارية (، ٚٗ,ٓسعد بالرتبة األكلى كبدرجة )

 (.٘ٓ,ٓبمغت )
 ( كىك المستكل األكبر ضمف احياء منطقة الدراسة، ٜٗ,ٓ-ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٔٓ,ٓ-المستكل الثالث :)

حي سكني(، فجاء حي اإلسكاف بالرتبة األكلى فيو كبدرجة معيارية بمغت  ٖٕاذ يتككف مف )
 (.ٙٗ,ٓ-ء السعدية بالرتبة األخيرة فيو كبدرجة معيارية بمغت )(، فيما جاٛٓ,ٓ-)
 ( كىك في الرتبة الثانية مف حيث عدد االحياء المككنة  ٓ٘,ٓ-المستكل الرابع :)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فأقؿ

(، ٓ٘,ٓ-حي سكني(، فجاء حي الزىراء أكال كبدرجة معيارية بمغت ) ٔٔلممستكل كبمغت )
 (. ٔٚ,ٓ-خيرا كبدرجة )فيما جاء حي الصناعي أ

يمكف استنتاج اف السكاف في منطقة الدراسة عمى قناعة كبنسبة مرتفعة كثيرا لمدكر الذم يعمبو  
( مف  ٜٜٗاذ بمغت مجمكع االجابات بنعـ ليذا السؤاؿ ) النمك السكاني في زيادة الفقر لدييـ،

يمكف كرغـ ذلؾ  %(،  ٗ.٘ٙ( ، ام ما يمثؿ نسبة )ٕٓ٘ٔالبالغ ) الدراسةمجمكع عينة 
اف االلتزاـ ببرامج النظـ االسرية كالية الحصكؿ عمى الكالدات المرغكبة ىي غير  مالحظة

االمر متحصمة لدل سكاف منطقة الدراسة كبدرجات متفاكتة بيف االسر ضمف االحياء السكنية، 
 يز ببرامجيا الثقافية في ىذا الصدد.الذم يستكجب التدخؿ الحككمي كالترك
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 (44جدول) 

 6166زٌلدة الفقر لعلم بالنمو السالنً  دورفً مالنً لقنلعة اسر منطقة الدراسة التوزٌع ال
 االحُبء د

االعبثخ 

 ثـ َؼى
 انؼُُخ

 انذسعخ

 انًؼُبسَخ
 االحُبء د

االعبثخ 

 ثـ َؼى
 انؼُُخ

 انذسعخ

 انًؼُبسَخ

 0.33- 18 12 األَصبس 42 5.11 233 142 انغذَش  4

 0.33- 19 12 ثبة انخبٌ 44 3.48 140 103 انؼبيم 0

 0.33- 20 12 انجهبدنُخ 40 1.18 72 48 حٍ انحش 9

 0.37- 14 11 انزحذٌ 49 0.80 65 39 انًهحك 8

 0.37- 15 11 ثبة ثغذاد 48 0.76 58 38 حٍ سيضبٌ 8

 0.37- 16 11 انزؼبوٌ 48 0.67 43 36 انغبَش 8

 0.37- 17 11 انًخُى 48 0.47 46 31 سؼذ سُف 4

 0.37- 19 11 انهُبثٍ 41 0.38 48 29 انًىظفٍُ 0

 0.41- 14 10 األطجبء 44 0.34 57 28 ش سُف سؼذ 9

 0.46- 12 9 انجهذَخ 49 0.30 42 27 انؼجبسُخ ش 8

 0.46- 13 9 ضجبط االسشح 02 0.21 34 25 حٍ انحسٍُ 8

 0.46- 13 9 انطبقثبة  04 0.21 40 25 انُصش 8

 0.46- 14 9 انسالنًخ 00 0.17 41 24 ش انًىظفٍُ 1

 0.46- 16 9 انسؼذَخ 09 0.09 33 22 انًؼهًٍُ 4

 0.50- 11 8 انضهشاء 4 0.05 32 21 انىفبء 9

 0.54- 11 7 و سُف سؼذ 0 0.05 37 21 انغبهض 42

 0.58- 8 6 انمضوَُُخ 9 0.08- 30 18 اإلسكبٌ 4

 0.58- 9 6 انصًىد 8 0.08- 32 18 انؼجبط 0

 0.62- 6 5 انًذساء 8 0.16- 23 16 يهحك انزؼبوٌ 9

 0.62- 7 5 انصحخ 8 0.20- 18 15 االسشح 8

 0.62- 7 5 اإلصالػ 1 0.25- 22 14 انًؼًهغٍ 8

 0.66- 5 4 ثبة انُغف 4 0.25- 22 14 انسالو 8

 0.71- 4 3 انشهبدح 9 0.25- 24 14 انغًؼُخ 1

 42 0.29- 17 13 انُمُت 4
اإلسكبٌ 

 انؼسكشٌ
3 4 -0.71 

 0.71- 5 3 انصُبػٍ 44 0.33- 14 12 انؼجبسُخ ؽ 9

  1520 994 انًغًىع

 09,9 االَحشاف انًؼُبسٌ 49.9 انًزىسظ انحسبثٍ

 . االستبلنةالمصدر: البلحث اعتملدا على تحلٌل استملرة 
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 6166التوزٌع المالنً لقنلعة اسر منطقة الدراسة لدور النمو السالنً فً زٌلدة الفقر لعلم ( 5خرٌطة )

 .(٘٘) الجدكؿ اعتمادا عمىك  (gis Arcستخداـ )أبالمصدر: الباحث 
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 كفاية مفردات البطاقة التموينية -ٕ
التكزيع السكاني إلجابات سكاف منطقة الدراسة عف مدل كفاية  في( ٙ٘نالحظ مف الجدكؿ )

مفردات البطاقة التمكينية في تغطية احتياجات االسرة مف المكاد المتكفرة فييا باعتماد تكزيع 
 الدرجة المعيارية كاالتي:

  +( كىك ٖٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فأكثر(: تككف ىذا المستكل مف ) ٓ٘,ٓالمستكل األكؿ )في  حي سكني
المرتبة الثالثة مف حيث عدد االحياء، فيك يمثؿ الدرجات األعمى في مدل قناعة السكاف 
لكفاية مفردات البطاقة التمكينية في تمبية احتياجاتيـ مما ىك متكفر فييا مف مكاد غذائية، 

(، فيما جاء حي باب النجؼ في 3.36اذ جاء حي المدراء بأعمى درجة معيارية بمغت )
 (.ٗ٘,ٓالثة عشر كبدرجة )المرتبة الث

  +( كجاء حي السعدية  ٘ػػػػػػػػػػػػػػػػػ صفر(: يتككف المستكل مف ) ٜٗ,ٓالمستكل الثاني ،)أحياء
(، فيما جاءت احياء كؿ مف )الصحة، األطباء، اإلصالح( ٕٗ,ٓبالرتبة األكلى كبدرجة )

في ىذا المستكل ( لكؿ حي مف ىذه االحياء السكنية ٓٓ,ٓفي المرتبة األخيرة كبدرجة )
 الذم يقع أخيرا في عدد احياءه.

 ( كىك المستكل الثالث أيضا في عدد احياءه ضمف ٜٗ,ٓ-ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٔٓ,ٓ-المستكل الثالث :)
حي سكني(، فجاء حي اإلسكاف بالرتبة األكلى فيو  ٘ٔالمستكيات األربعة، اذ يتككف مف )

السالـ بالرتبة األخيرة فيو كبدرجة معيارية بمغت  (، فيما جاءٛٓ,ٓ-كبدرجة معيارية بمغت )
(-ٓ,ٗٛ.) 

 ( كىك في المرتبة االكلى مف حيث عدد االحياء المككنة  ٓ٘,ٓ-المستكل الرابع :)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فأقؿ
حي سكني(، فجاء حي شيداء سيؼ سعد أكال كبدرجة معيارية بمغت  ٖٔلممستكل كبمغت )

 (. ٖٗ,ٔ-اف العسكرم أخيرا كبدرجة )(، فيما جاء حي اإلسكٔ٘,ٓ-)
مف الممكف ىنا مالحظة تكافؽ التكزيع اعتمادا لمدرجة المعيارية في ىذا السؤاؿ كمدل تأثر 
إجابات االسر ضمف احياء منطقة الدراسة في حجـ النمك السكاني كبشكؿ متزامف كنسبي بيف 

( كمشكال نسبة ٕٓ٘ٔ) ( مف مجمكعٛ٘ٔ، اذ بمغ مجمكع اجابات االسر )االحياء السكنية
اماـ  في كزارة التجارة الحككمية، االمر الذم يضع الجيات %(ٗ,ٓٔضئيمة جدا بمغت )

مكانية  مسؤكلية إعادة النظر في مفردات البطاقة التمكينية كمدل كمالءمتيا لمحجـ االسرم كا 
 تماعية.دخؿ االسر الفقيرة في تعكيض النقص المطمكب مف ىذه المكاد تحقيقا لمعدالة االج
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 (41جدول)

 6166التوزٌع المالنً لافلٌة مفردات البطلقة التموٌنٌة فً اسر منطقة الدراسة لعلم 

 االحُبء د
االعبثخ 

 ثـ َؼى
 انؼُُخ

 انذسعخ

 انًؼُبسَخ
 االحُبء د

االعبثخ 

 ثـ َؼى
 انؼُُخ

انذسعخ 

 انًؼُبسَخ

 0.35- 19 2 ثبة انخبٌ 1 3.36 6 3 حٍ انًذساء 4

 0.40- 20 2 انجهبدنُخ 4 2.69 14 6 انغشثُخانؼجبسُخ  0

 0.42- 41 4 ش. انًىظفٍُ 9 2.32 18 7 االسشح 9

 0.44- 42 4 ش. انؼجبسُخ  42 1.98 17 6 انُمُت 8

 0.46- 32 3 حٍ انىفبء 44 1.01 8 2 انمضوَُُخ 8

 0.48- 11 1 انضهشاء 40 1.01 4 1 حٍ انشهبدح 8

 0.48- 11 1 سؼذو سُف  49 1.01 12 3 انجهذَخ  1

 0.48- 22 2 حٍ انسالو 48 0.94 33 8 انًؼهًٍُ  4

 0.51- 57 5 ش. سُف سؼذ 4 0.87 34 8 حٍ انحسٍُ 9

 0.55- 48 4 انًىظفٍُ  0 0.83 13 3 ضجبط االسشح 42

 0.61- 13 1 ثبة انطبق 9 0.80 22 5 انًؼًهغٍ 44

 0.67- 14 1 حٍ انزحذٌ 8 0.72 32 7 حٍ انؼجبط 40

 0.67- 14 1 ثبة انسالنًخ 8 0.54 5 1 ثبة انُغف 49

 0.69- 58 4 حٍ سيضبٌ 8 0.42 16 3 انسؼذَخ  4

 0.71- 15 1 ثبة ثغذاد 1 0.23 24 4 انغًؼُخ  0

 0.76- 65 4 انًهحك  4 0.00 7 1 انصحخ  9

 0.82- 72 4 حٍ انحش 9 0.00 14 2 األطجبء 8

 0.83- 37 2 انجُبء انغبهض 42 0.00 7 1 االصالػ  8

 0.84- 19 1 انهُبثٍ 44 0.08- 30 4 االسكبٌ 4

 0.87- 40 2 انُصش 40 0.11- 46 6 سُف سؼذ 4

 0.87- 140 7 انؼبيم 49 0.11- 23 3 يهحك انزؼبوٌ 0

 0.90- 43 2 انغبَش  48 0.16- 16 2 انزؼبوٌ 9

 0.97- 233 9 انغذَش 48 0.23- 17 2 انًخُى 8

 1.34- 5 0 انصُبػٍ 48 0.29- 18 2 االَصبس  8

 41 0.29- 9 1 انصًىد 8
اإلسكبٌ 

 انؼسكشٌ
0 4 -1.34 

  1520 158 انًغًىع

 10,6 االَحشاف انًؼُبسٌ 14,2 انًزىسظ انحسبثٍ

 . االستبانةالمصدر: الباحث اعتمادا عمى تحميؿ استمارة 
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 ٕٕٕٓالتكزيع المكاني لكفاية مفردات البطاقة التمكينية في اسر منطقة الدراسة لعاـ ( ٛخريطة )

 
 (.ٙ٘الجدكؿ) اعتمادا عمى (gis Arc ستخداـ )أبالمصدر: الباحث 
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 3 –  دور البيئة االجتماعية في زيادة معدالت النمو السكاني 

( إلجابات سكاف منطقة الدراسة عف دكر ٚ٘جاء التكزيع السكاني كمف خالؿ مالحظة الجدكؿ )
 تكزيع الدرجة المعيارية كاالتي:البيئة االجتماعية كالثقافة السائدة في زيادة عدد الكالدات باعتماد 

  +( كىي  ٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فأكثر(: تككف ىذا المستكل مف ) ٓ٘,ٓالمستكل األكؿ ،)أحياء سكنية
األعمى في معدالت النمك السكاني ضمف منطقة الدراسة، كىك في المرتبة الثالثة مف حيث 

السكاف لدكر الثقافة السائدة كرغبة عدد االحياء، اذ يمثؿ الدرجات األعمى في مدل قناعة 
االسر في زيادة عدد الكالدات لدكاع اجتماعية، كجاء حي الغدير بأعمى درجة معيارية بمغت 

( ٖ٘,ٓ(، فيما جاء كؿ مف حي النصر كحي الجاير في المرتبة األخيرة كبدرجة )5.49)
 لكؿ حي.

  +( يتككف ال ٜٗ,ٓالمستكل الثاني :)أحياء(، كىك ثانيا مف حيث  ٛمستكل مف )ػػػػػػػػػػػػػػػػػ صفر
(، فيما جاءت احياء 0.37عدد االحياء فيو، كجاء حي المكظفيف بالرتبة األكلى كبدرجة )

 ( لكؿ حي.ٗٔ,ٓكؿ مف اإلسكاف كالكفاء في المرتبة األخيرة كبدرجة )
 ( كىك المستكل األكؿ كاالكبٜٗ,ٓ-ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٔٓ,ٓ-المستكل الثالث :) ر عدد احياءه ضمف

حي سكني(، فجاء حي شيداء المكظفيف بالرتبة  ٖٗالمستكيات األربعة، اذ يتككف مف )
(، فيما جاءت احياء كؿ مف )النقيب، ضباط ٛٓ,ٓ-األكلى فيو كبدرجة معيارية بمغت )

االسرة، المعمميف، البمدية، القزكينية، باب الطاؽ، العباسية الغربية، باب النجؼ، اإلصالح( 
 ( لكؿ حي مف ىذه االحياء.ٛٗ,ٓ-بالمرتبة األخيرة كبدرجة معيارية بمغت )

 ( كىك في المرتبة االخيرة مف حيث عدد االحياء  ٓ٘,ٓ-المستكل الرابع :)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فأقؿ
حي سكني فقط(، ىما كؿ مف المدراء كاالسرة، كالذم تساكت ٕالمككنة لممستكل كبمغت )

 (.ٖ٘,ٓ-كبمغت ) درجتييما المعياريتيف
( اجابة كمية ، كبنسبة ٕٓ٘ٔمؤيد لدكر البيئة مف اصؿ ) (٘ٚٗ) كبحسب الجدكؿ فأف

%( مف منطقة الدراسة، كالتي تركز اغمبيا في مناطؽ االحياء الشعبية، اذ يشكؿ ٖٔبمغت )
تفتخر بكثرة األكالد كخاصة الذككر، لاالسر  في ثقافة كمؤثرااالنحدار الريفي سببا رئيسيا 

ماديا في حياة االبكيف  األكالد ذخر في اذىاف المجتمع كالذم يعدسائد العتقاد اضافة الى اال
 كاعانتيما عمى العيش كاستحصاؿ الرزؽ.  تيمالعمؿ كمساعدا مف خالؿ

 (45جدول)
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  التوزٌع المالنً إلجلبلت اسر منطقة الدراسة حول إٌجلبٌة دور البٌئة فً زٌلدة 

 6166 معدل النمو السالنً لعلم

 انؼُُخ االحُبء د
االعبثخ 

 ثـ َؼى

د 

 انًؼُبسَخ
 انؼُُخ االحُبء د

االعبثخ 

 ثـ َؼى

د 

 انًؼُبسَخ

 0.37- 3 16 انسؼذَخ 12 5.49 107 233 انغذَش 1

 0.37- 3 18 األَصبس 13 3.24 67 140 انؼبيم 2

 0.37- 3 14 األطجبء 14 1.10 29 72 حٍ انحش 3

 0.37- 3 5 انصُبػٍ 15 0.65 21 65 انًهحك 4

 0.37- 3 11 و سُف سؼذ 16 0.53 19 43 انغبَش 5

 0.42- 2 11 حٍ انضهشاء 17 0.53 19 40 انُصش 6

 0.42- 2 34 حٍ انحسٍُ 18 0.37 16 48 انًىظفٍُ 1

 0.42- 2 7 انصحخ 19 0.37 16 58 حٍ سيضبٌ 2

 0.42- 2 4 انشهبدح 20 0.37 16 37 انجُبء انغبهض 3

 0.42- 2 15 ثبة ثغذاد 21 0.31 15 42 انؼجبسُخ انششلُخ 4

 0.42- 2 14 ثبة انسالنًخ 22 0.20 13 57 شهذاء سُف سؼذ 5

 0.42- 2 16 انزؼبوٌ 23 0.20 13 46 سُف سؼذ  6

 0.42- 2 9 انصًىد 24 0.14 12 30 اإلسكبٌ 7

 0.42- 2 4 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 25 0.14 12 32 انىفبء 8

 0.48- 1 17 انُمُت 26 0.08- 8 41 انًىظفٍُشهذاء  1

 0.48- 1 13 ضجبط االسشح 27 0.20- 6 24 انغًؼُخ 2

 0.48- 1 33 انًؼهًٍُ 28 0.20- 6 32 حٍ انؼجبط 3

 0.48- 1 12 انجهذَخ 29 0.20- 6 22 انًؼًهغٍ 4

 0.48- 1 8 انمضوَُُخ 30 0.20- 6 20 انجهبدنُخ 5

 0.48- 1 13 انطبق ثبة 31 0.20- 6 19 انهُبثٍ 6

 0.48- 1 14 انؼجبسُخ انغشثُخ 32 0.31- 4 22 انسالو 7

 0.48- 1 5 ثبة انُغف 33 0.31- 4 23 يهحك انزؼبوٌ 8

 0.48- 1 7 اإلصالػ 34 0.31- 4 17 انًخُى 9

 0.53- 0 18 االسشح 1 0.31- 4 19 ثبة انخبٌ 10

 0.53- 0 6 انًذساء 2 0.31- 4 14 انزحذٌ 11

  475 1520 انًغًىع

 41,4 االَحشاف انًؼُبسٌ 9,8 انًزىسظ انحسبثٍ

 .االستبلنةالمصدر: البلحث اعتملدا على تحلٌل استملرة 



 

 

التوزٌع المالنً إلجلبلت اسر منطقة الدراسة حول إٌجلبٌة دور البٌئة فً زٌلدة ( 3خرٌطة )

 6166معدل النمو السالنً لعلم 

 

  (.45) اعتملدا على الجدول (gis Arcستخدام )أالمصدر: البلحث ب



ىىىى

898 

   

 

 االدتنتاجاتىوالتوصوات

 االستنتاجات:
 المنظمػػات الدكليػػة بخصػػكص مشػػكمة الفقػػراالسػػتراتيجيات التػػي تطرحيػػا اتضػػح اف اغمػػب  -ٔ

فيػػي  ،كىػذا امػر طبيعػي ،سػت دقيقػة بشػأف المشػكمة فػي العػراؽتكػكف سػطحية كلي غالبػا مػا
المطمّػػع كال يخفػػى عمػػى  ،ةدكلػػالمؤسسػػات داخػػؿ ال الػػىمسػػكحاتيا التػػي تجرييػػا  تسػػتند فػػي 

 المؤسسػػات العراقيػػةقػػة التػػي بحػػكزة فػػي المعمكمػػات كالبيانػػات الدقيمقػػدار الشػػحة كالضػػعؼ 
امػػػا  ،ٜٜٚٔالتػػػي يصػػػح اف نقػػػكؿ انيػػػا قػػػد تكقفػػػت عنػػػد اخػػػر إحصػػػاء سػػػكاني دقيػػػؽ عػػػاـ 

الدراسػػػػات كالخطػػػػط التػػػػي تقػػػػدميا كزارة التخطػػػػيط العراقيػػػػة فيػػػػي كػػػػذلؾ ال تعكػػػػس المشػػػػيد 
اذ انيا تأخذ مشكمة النمك السكاني كدكره في  ،الحقيقي كالية العالج الناجع ليذه المشكالت

 عمى مشاريع التنمية كخططيا بشكؿ عاـ دكف مراعاة التركيب العمرم لمسكاف.التأثير 
-ٜٕٓٓخػػالؿ مػػدة الدراسػػة ) مدينػػة كػػربالءتكضػػح حصػػكؿ ارتفػػاع كبيػػر فػػي نمػػك سػػكاف  -ٕ

%( مػػف سػػكاف المحافظػػة ٔ,ٖ٘يمثػػؿ نسػػبة ) ٜٕٓٓ(، اذ كػػاف حجػػـ السػػكاف عػػاـ ٕٕٔٓ
%( سػنكيا، كىػك ٛ,ٙا بمػغ )كبمعدؿ نمك مرتفػع جػد ،ٕٕٔٓ%( عاـ ٕ,ٗ٘كأصبح يمثؿ )

 %( خالؿ نفس المدة سنكيا.ٙ,ٖضعؼ مثيمو عمى المستكل المحافظة تقريبا كالذم بمغ )
ظيػػػرت الزيػػػادة السػػػكانية المطمقػػػة األكبػػػر فػػػي قطػػػاع الحيدريػػػة كبنسػػػبة تغيػػػر سػػػنكم بمغػػػت  -ٖ

%(، فيمػػػا جػػػاء قطػػػاع المدينػػػة ٕ,ٛ%(، يميػػػو قطػػػاع الجزيػػػرة بنسػػػبة تغيػػػر سػػػنكم )ٛ,ٖٔ)
 %(.ٗ,ٕالقديمة بنسبة اقؿ كبمغت )

ظير اف تكزيع السكاف كاف في أنماط مختمفة ضػمف منطقػة الدراسػة التػي سػاد فييػا الػنمط  -ٗ
المنتشػػر فػػي التكزيػػع، ككػػاف قطػػاع المدينػػة القديمػػة ىػػك األقػػرب ليػػا، امػػا قطػػاعي الجزيػػرة 

 فقػػد اتضػػح  ،كالحيدريػػة فقػػد كػػاف نمطيػػا التشػػتت كالتكتػػؿ عمػػى التػػكالي فػػي تكزيػػع سػػكانيما
 ذلؾ مف خالؿ تطبيؽ مقاييس التشتت كمنحنى لكرنز.

تميػػػػزت منطقػػػػة الدراسػػػػة بالتركيػػػػب العمػػػػرم النشػػػػط اقتصػػػػاديا )الشػػػػبابي(، اذ شػػػػكمت الفئػػػػة  -٘
%( بشكؿ عاـ، اذ كانت اعمى نسبة ليذه الفئػة فػي ٕ.ٙ٘سنة( بنسبة ) ٗٙ-٘ٔالعمرية )

%(، كثالثا قطاع المدينة ٙ,ٕٚبنسبة )%(، يميو قطاع الجزيرة ٖٙقطاع الحيدرية كبمغت )
%(، فيمػػػا بمغػػػت الفئػػػات المعالػػػة )صػػػغار السػػػف، كبػػػار السػػػف( نسػػػبة ٗ,ٜالقديمػػػة بنسػػػبة )

 %( عمى التكالي في عمـك منطقة الدراسة.ٔ,ٚ ،% ٚ,ٖٙ)
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 االدتنتاجاتىوالتوصوات
ارتفاع نسبة االعالة العمرية بالرغـ مف ارتفاع الفئة النشطة اقتصػاديا، اذ بمغػت فػي عمػـك  -ٙ

%( ٖ,ٜٚ%(، ككانػػت النسػبة األعمػػى فػي قطػػاع الحيدريػة كبمغػػت )ٚ,ٚٚة )منطقػة الدراسػ
%(، فيمػػػا جػػػاء قطػػػاع المدينػػػة القديمػػػة ثالثػػػا بنسػػػبة ٜ,ٚٚكمػػػف ثػػػـ قطػػػاع الجزيػػػرة بنسػػػبة )

(ٚٙ,ٙ.)% 
مػف  ٙ,ٖٙ% مف سػكاف منطقػة الدراسػة ىػـ خػارج قػكة العمػؿ كاف ٚ,ٖٗاف نسبة  تكضح  -ٚ

 %.ٔ,ٚسنة، فيما شكؿ المسنكف نسبة  ٘ٔف سكاف منطقة الدراسة ىـ في اعمار اقؿ م
تػػأثرت منطقػػة الدراسػػة بنسػػبة عاليػػة مػػف السػػكاف الميػػاجريف التػػي تعػػد احػػدل عناصػػر نمػػك  -ٛ

%( مف السكاف األصػمييف، ٘,ٙٗ%( مقابؿ )٘,ٖ٘السكاف اليامة جدا، اذ بمغت نسبتيـ )
%( ٚ,ٓٔ%( ك )ٖٕككػػاف حصػػة قطػػاع الحيدريػػة ىػػي األعمػػى مػػف ىػػذه النسػػبة كبمغػػت )

 %( لقطاع المدينة القديمة.ٚ,ٔلقطاع الجزيرة، ك )
يتقاضػػػكف ركاتػػػبيـ مػػػف  الدراسػػػة%( مػػػف اربػػػاب االسػػػر فػػػي عينػػػة ٕ,ٕٗاتضػػػح اف نسػػػبة ) -ٜ

%( لمف يعممكف باألعماؿ الحرة المتنكعة، كالعمالية بنسبة ٖ,ٕٛالدكلة، فيما كانت نسبة )
منطقػػة الدراسػػة، كىػػي اعمػػى %( فػػي عمػػـك ٕ,ٛٔ%(، فيمػػا سػػجمت نسػػبة البطالػػة )ٖ,ٔٔ)

 %(.٘,ٙٔمف مثيمتيا عمى مستكل المحافظة التي سجمت )
تفيػػػـ السػػػكاف ألىميػػػة  ـحصػػػكؿ ىػػػذه المعػػػدالت العاليػػػة فػػػي نمػػػك السػػػكاف نػػػاتج عػػػف عػػػد -ٓٔ

الػػى عػػدـ كجػػكد أم  (كىػػك األكلػػى كاالىػػـالػػى )السياسػػية السػػكانية كتنظػػيـ االسػػرة، إضػػافة 
كىي تػأتي  ،االلتفات الييا ـمشكمة رعاية خاصة كعداىتماـ حككمي باألصؿ كايالء ىذه ال

متزامنػػة مػػع انعػػداـ خطػػط التنميػػة االقتصػػادية الحككميػػة التػػي يمكػػف اف تحػػد اك تقمػػؿ مػػف 
المشػػػاكؿ الناتجػػػة عػػػف ىكػػػذا معػػػدالت كبيػػػرة فػػػي النمػػػك السػػػكاني بسػػػبب مػػػا يمػػػر بػػػو البمػػػد 

الجتماعيػة كاالقتصػادية( ممػا كمنطقة الدراسة كجزء متأثر باألحداث المرحمية )السياسػية كا
 يمقي بضالؿ تمؾ المشاكؿ عمى المكاطف نفسو دكف غيره.

اتضػػح مػػف خػػالؿ الدراسػػة اف ابػػرز المتغيػػرات المػػؤثرة فػػي تبػػايف معػػدالت النمػػك السػػنكم  -ٔٔ
لمسكاف في منطقة الدراسة ىي نسبة السكاف الميػاجريف كالػذم يػرتبط بعالقػة طرديػة بمغػت 

الكالدات الكمية لمزكجػة ( بمقػدار )  ،مر الزكجة بتاريخ الزكاج يميو متغيرم ) ع ،( ٕٜ,ٓ)
كجػػػػاء متغيػػػػر اسػػػػتعماؿ كسػػػػائؿ تنظػػػػيـ الحمػػػػؿ  ،( لكػػػػال المتغيػػػػريف  ٜٔ,ٓ+  ، ٜٔ,ٓ -

(  ٖٛ,ٓ -فيمػػػػػا جػػػػػاء أخيػػػػػرا المسػػػػػتكل التعميمػػػػػي رابعػػػػػا بمقػػػػػدار )  ،( ٜٓ,ٓ -بمقػػػػػدار ) 
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 االدتنتاجاتىوالتوصوات
القػػة االرتبػػاط متبػػايف مكانيػػا فيمػػا عممػػا اف مقػػدار ع ،كجميعيػػا بمسػػتكل معنكيػػة شػػبو التػػاـ 

 بيف الكحدات اإلدارية كاحياء منطقة الدراسة كما ىك مفصؿ في الفصؿ الرابع.
اتضػػػح كػػػذلؾ مػػػف خػػػالؿ الدراسػػػة اف ابػػػرز متغيػػػرات النمػػػك السػػػكاني كالتػػػي ارتبطػػػت مػػػع  -ٕٔ

مؤشػػرات الفقػػر كانػػت األعمػػى لمػػكالدات الكميػػة مػػع مؤشػػرات الفقػػر التػػي تػػـ ذكرىػػا فػػي مػػتف 
جػػاء بعػػده متغيػػر عػػـ الزكجػػة عنػػد تػػاريخ  ،( ٜٔ,ٓكىػػي عالقػػة طرديػػة بمغػػت ) ، الدراسػػة

كجاء متغيػر المسػتكل التعميمػي بعالقػة عكسػية  ،( ٜٓ,ٓ -الزكاج بعالقة عكسية بمغت ) 
 -فػػي المرتبػػة الثالثػػة لقػػكة معامػػؿ االرتبػػاط مػػع مؤشػػرات الفقػػر فػػي منطقػػة الدراسػػة كبمغػػت )

اسػػػتعماؿ كسػػػائؿ تنظػػػيـ الحمػػػؿ فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة كبعالقػػػة  فيمػػػا جػػػاء متغيػػػر ،( ٛٛ,ٓ
 كىي كذلؾ متباينة مكانيا ضمف احياء منطقة الدراسة.  ،( ٚٛ,ٓ -عكسية أيضا بمغت )

اتضح اف قطاع المدينة القديمة ىك األعمى نسبة في المستكيات العمميػة لممتزكجػات فػي  -ٖٔ
العميػػػا فػػػي القطػػػاع  ى الشػػػيادةالحاصػػػالت عمػػػسػػػف الحمػػػؿ بحسػػػب الحالػػػة العمميػػػة، فكانػػػت 

%(  ٕ,ٗ ،%  ٚ,ٗ%( كىػػي األعمػػى مقارنػػة بقطػػاعي الجزيػػرة كالحيدريػػة التػػي بمغػػت )ٚ)
 لكؿ منيما عمى التكالي. 

 ٕٓ٘يقع دخميا الشيرم في الفئة ) اتضح اف نسبة فئة الدخؿ كالتي تتضمف األسر التي -ٗٔ
كىػػي الفئػػة التػػي يعػػدىا  ،ة الدراسػػة %( فػػي منطقػػ14.3فمػػا دكف( بمغػػت ) ألػػؼ دينارػػػػػػػػػػػػػػػػػ

امػػػا فئػػػة االسػػػر التػػػي يتػػػراكح دخميػػػا  ،قػػػانكف الرعايػػػة االجتماعيػػػة ضػػػمف ) فقػػػراء الػػػدخؿ ( 
الػػؼ دينػػار( شػػيريا ، كػػاف ليػػا أعمػػى نسػػبة فػػي اسػػر العينػػة  ٓ٘ٚ – ٕٔ٘الشػػيرم بػػيف )

 % ( فػػػيٙ.ٜٖاذ بمغػػػت  ) ،ضػػػمف منطقػػػة الدراسػػػة كقطاعاتيػػػا الػػػثالث كبنسػػػب متقاربػػػة 
 ،% ( لكػػػػؿ مػػػػف ) الحيدريػػػػة  ٘,ٖٖ ،%  ٔ,ٖٚ ،% ٛ,ٔٗكبنسػػػػب )  ،منطقػػػة الدراسػػػػة 

 كىي األقرب الى فئة فقراء الدخؿ.  ،المدينة القديمة ( عمى التكالي ،الجزيرة 
اتضػػػح اف منطقػػػة الدراسػػػة تقػػػع تحػػػت طائػػػؿ الفقػػػر بأبعػػػاده المختمفػػػة )اقتصػػػاديا، سػػػكنيا،  -٘ٔ

تعميميػػا، صػػحيا( متػػأثرة بمعػػدالت النمػػك السػػكاني مػػع التبػػايف فػػي ذلػػؾ التػػأثير بػػيف قطػػاع 
 كاخر كحي سكني كاخر. 

عػف دكر البيئػة االجتماعيػة فػي  الدراسػةفي سؤاؿ تكجو بو الباحث الى االسر في عينة   -ٙٔ
% يؤيػدكف دكر العػادات كالتقاليػد االجتماعيػة ٘ٚادة النسػؿ، كاتضػح اف نسػبة أكثػر مػف زي
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كتأثيرىا في زيادة النسؿ كخاصة الذككر، كاخريف يعػدكنيـ اعانػة عمػى المعيشػة بسػبب قمػة 

 ثقتيـ بالدكر الحككمي في تأميف المعيشة الالئقة.
رأم القائؿ بزيادة الفقر كتعميػؽ تأييد المجتمع لم االستبانةاتضح كذلؾ مف خالؿ استمارة  -ٚٔ

فجكتػػو مػػع زيػػادة نمػػك السػػكاف، كخاصػػة فػػي ضػػؿ السياسػػيات االقتصػػادية الخجكلػػة كانعػػداـ 
 مشاريع التنمية، إضافة الى اف ىذه الزيادة أصبحت تقؼ عائقا اماـ تمؾ المشاريع. 

اف اسػػػتنادا الػػػى تحميػػػؿ التركيػػػب العمػػػرم لسػػػكاف منطقػػػة الدراسػػػة مػػػف ارتفػػػاع نسػػػبة السػػػك -ٛٔ
النشػطيف اقتصػاديا كاتسػاع اليػـر السػكاني مػػف المنتصػؼ، كنتيجػة لمػا اطمػع عميػو الباحػػث 

فيػػػػي تعػػػػد نظريػػػػا ضػػػػمف مرحمػػػػة التحػػػػكؿ  ،مػػػػف مقاربػػػػات كانػػػػت قػػػػد اقرتيػػػػا األمػػػػـ المتحػػػػدة
مف اىمية تتطمػب  ككما ىك معمـك ما تشكمو ىذه المرحمة ،الديمغرافي ) اليبة الديمغرافية( 

متكافقة كقادرة عمى استيعاب ىذا التحكؿ، فيك كما اشارت الدراسات طرح برامج اقتصادية 
كػػػػػكف مصػػػػػدرا اك يعػػػػػا باتجػػػػػاه عجمػػػػػة التنميػػػػػة كػػػػػكف دافيفأمػػػػػا اف  ،سػػػػػالح ذك حػػػػػديف  يعػػػػػد

 لالحتجاجات كاالضطرابات خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة.
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 التوصيات:
يعػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػاكؿ سياسػػػػػػػػػية كامنيػػػػػػػػػة  ،طالمػػػػػػػػػا اف العػػػػػػػػػراؽ كمنػػػػػػػػػو مدينػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػربالء -ٔ

منعتػػػػػػو كبمػػػػػػد مػػػػػػف اسػػػػػػتثمار مػػػػػػكارده الكبيػػػػػػرة  دية كاجتماعيػػػػػػة كأكضػػػػػػاع غيػػػػػػر مسػػػػػػتقرةكاقتصػػػػػػا
 ،ادية تكاكػػػػػػػب النمػػػػػػػك السػػػػػػػكاني الحاصػػػػػػػؿكتحقيػػػػػػػؽ إنجػػػػػػػازات تنمكيػػػػػػػة ككضػػػػػػػع بػػػػػػػرامج اقتصػػػػػػػ

فينبغػػػػػػػػي االلتفػػػػػػػػات الػػػػػػػػى كضػػػػػػػػع سياسػػػػػػػػة سػػػػػػػػكانية كاضػػػػػػػػحة تتبناىػػػػػػػػا الحككمػػػػػػػػات المركزيػػػػػػػػة 
خػػػػػالؿ التثقيػػػػػؼ ليػػػػػا بشػػػػػكؿ كاسػػػػػع كتكضػػػػػيح نتائجيػػػػػا اإليجابيػػػػػة كالسػػػػػمبية الػػػػػى كالمحميػػػػػة مػػػػػف 

اذىػػػػاف المجتمػػػػع المختمػػػػؼ فػػػػي طبقاتػػػػو الثقافيػػػػة مػػػػع تشػػػػجيع االسػػػػر عمػػػػى اتبػػػػاع نظػػػػاـ اسػػػػرم 
إضػػػػػافة الػػػػػى االىتمػػػػػػاـ بكسػػػػػائؿ تنظػػػػػيـ الحمػػػػػؿ كضػػػػػػبط  ،كاقعػػػػػي يالئػػػػػـ الكضػػػػػع العػػػػػػاـ لمبمػػػػػد

 عالة.عممية استيرادىا مف مناشئ عالمية محترمة كف
ينبغػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى الحككمػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػة كػػػػػػػػربالء اف تعػػػػػػػػي خطػػػػػػػػكرة الكضػػػػػػػػع  -ٕ

السػػػػػػػػكاني فػػػػػػػػي المحافظػػػػػػػػة كالمدينػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى كجػػػػػػػػو الخصػػػػػػػػكص، كمػػػػػػػػا يسػػػػػػػػببو ىػػػػػػػػذا التمػػػػػػػػدد 
الحضػػػػرم مػػػػف مشػػػػاكؿ عمػػػػى كافػػػػة االصػػػػعدة، كاف تعمػػػػد الػػػػى اجػػػػراء إحصػػػػاء سػػػػكاني مشػػػػابو 

نيػػػػػػات الحديثػػػػػػة، لتػػػػػػكفر التق ٜٕٓٓاك أفضػػػػػػؿ مػػػػػػف الػػػػػػذم قامػػػػػػت بػػػػػػو دائػػػػػػرة اإلحصػػػػػػاء عػػػػػػاـ 
كذلػػػػػػؾ لتػػػػػػأخره كثيػػػػػػرا  ،دكف انتظػػػػػػار التعػػػػػػداد العػػػػػػاـ الػػػػػػذم تنػػػػػػكم الحككمػػػػػػة المركزيػػػػػػة اجػػػػػػراءه 

الرتباطػػػػػو بأكضػػػػػاع سياسػػػػػية كمػػػػػا ىػػػػػك كاضػػػػػح ، كاألفضػػػػػؿ ىػػػػػك فػػػػػتح مكاتػػػػػب ديمغرافيػػػػػة فػػػػػي 
كػػػػػػؿ قطػػػػػػاع مػػػػػػف قطػػػػػػاع المدينػػػػػػة ليقػػػػػػـك بتحػػػػػػديث التطػػػػػػكرات أكال بػػػػػػأكؿ كيرفػػػػػػد بيػػػػػػا الػػػػػػدكائر 

 قة. كالمؤسسات ذات العال
مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ الدراسػػػػػػػػات النظريػػػػػػػػة الحديثػػػػػػػػة كتجػػػػػػػػارب بعػػػػػػػػض الػػػػػػػػدكؿ الصػػػػػػػػاعدة فػػػػػػػػأف  -ٖ

الفرصػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتثنائية التػػػػػػػػػػي يمػػػػػػػػػػر بيػػػػػػػػػػا التركيػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػرم يمكػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػتثمارىا لإلقػػػػػػػػػػالع 
االقتصػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػاعي لػػػػػػك التفػػػػػػت الييػػػػػػا صػػػػػػاحب القػػػػػػرار السياسػػػػػػي، كاال فأنيػػػػػػا سػػػػػػتمثؿ 

ء، كيمكػػػػػػف ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ دمػػػػػػج تحػػػػػػدم كبيػػػػػػر السػػػػػػتقرار البمػػػػػػد كالمدينػػػػػػة عمػػػػػػى حػػػػػػد سػػػػػػكا
الشػػػػباب فػػػػي الحيػػػػاة العمميػػػػة كفػػػػتح دكرات تطػػػػػكير الميػػػػارات االلكتركنيػػػػة التػػػػي تكاكػػػػب سػػػػػكؽ 
العمػػػػؿ العػػػػػالمي، فاعتبػػػػار االنسػػػػػاف مشػػػػركعا تنمكيػػػػػا كقيمػػػػة عميػػػػػا يسػػػػاعد كثيػػػػػرا فػػػػي القضػػػػػاء 

 عمى الفقر اك الحد منو عمى اقؿ تقدير.
اصػػػػػػػة الصػػػػػػػناعية منيػػػػػػػا، تمػػػػػػػؾ المشػػػػػػػاريع ينبغػػػػػػػي االىتمػػػػػػػاـ بالمشػػػػػػػاريع االقتصػػػػػػػادية كخ -ٗ

القػػػػػػػادرة عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتيعاب الطاقػػػػػػػات البشػػػػػػػرية الناجمػػػػػػػة عػػػػػػػف التغيػػػػػػػرات الديمكغرافيػػػػػػػة، كعمػػػػػػػى 
الدكلػػػػػػة تشػػػػػػجيع عمميػػػػػػة تنميػػػػػػة العمالػػػػػػة كتكلييػػػػػػا اىتمامػػػػػػا كبيػػػػػػرا بغيػػػػػػة اسػػػػػػتقطاب كاسػػػػػػتيعاب 

ربة المزيػػػػػػد مػػػػػػف القػػػػػػكل العاممػػػػػػة المػػػػػػاىرة كتكػػػػػػكيف رصػػػػػػيد تنافسػػػػػػي يسػػػػػػمح بالمقارنػػػػػػة كالمضػػػػػػا
عمػػػػػى الصػػػػػعيد المحمػػػػػي ككػػػػػذا الصػػػػػعيديف االقميمػػػػػي كالػػػػػدكلي، كىػػػػػذا مػػػػػا يعػػػػػرز مكانػػػػػة النػػػػػاتج 
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االجمػػػػالي فػػػػي القطػػػػاع الصػػػػناعي مػػػػف خػػػػالؿ زيػػػػادة الصػػػػادرات كجمػػػػب االسػػػػتثمارات الماديػػػػة 

 كالتقنية.
ضػػػػػركرة قيػػػػػاـ دكائػػػػػر الصػػػػػحة بدراسػػػػػات كبحػػػػػكث لممنػػػػػاطؽ التػػػػػي تكػػػػػكف عرضػػػػػة لمفقػػػػػر  -٘

األكبئػػػػػػػػة كاالمػػػػػػػػراض االنتقاليػػػػػػػػة، كالتػػػػػػػػي ال يصػػػػػػػػعب  بجميػػػػػػػػع ابعػػػػػػػػاده كخصكصػػػػػػػػا مخػػػػػػػػاطر
تحديػػػػػدىا، فالمنػػػػػاطؽ التػػػػػي تسػػػػػمى )االحيػػػػػاء الشػػػػػعبية( ىػػػػػي األكثػػػػػر عرضػػػػػة ليػػػػػذه المخػػػػػاطر 
الصػػػػحية كتيػػػػدد حيػػػػاة البشػػػػر، كمػػػػا ينبغػػػػي التركيػػػػز عمػػػػى تسػػػػييؿ حصػػػػكؿ المػػػػكاطف فػػػػي تمػػػػؾ 

ة كاألفضػػػػؿ المنػػػػاطؽ عمػػػػى الخػػػػدمات الطبيػػػػة الطارئػػػػة ككػػػػذلؾ خػػػػدمات مراكػػػػز رعايػػػػة االمكمػػػػ
 ىك التكسع في نشر مكاتب الصحة اإلنجابية.

االىتمػػػػػاـ بالنظػػػػػػاـ التعميمػػػػػػي بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ، اذ ينبغػػػػػػي اف يكػػػػػػكف لمدكلػػػػػػة دكر فعػػػػػػاؿ فػػػػػػي  -ٙ
متابعػػػػة تعمػػػػػيـ األطفػػػػاؿ كالتركيػػػػػز عمػػػػػى ظػػػػاىرة ابتعػػػػػادىـ كتػػػػػركيـ لمتعمػػػػيـ ألسػػػػػباب اقتصػػػػػادية 

العقبػػػػػات امػػػػػاـ تعمػػػػػيميـ عمػػػػػى االغمػػػػػب، فالدكلػػػػػة ىػػػػػي المسػػػػػؤكلة عػػػػػف تييئػػػػػة السػػػػػبؿ كتػػػػػذليؿ 
باعتبػػػػػػػػارىـ ذخيػػػػػػػػرة المسػػػػػػػػتقبؿ، فػػػػػػػػالتعميـ كالقضػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى االميػػػػػػػػة يسػػػػػػػػاىـ كثيػػػػػػػػرا فػػػػػػػػي فيػػػػػػػػـ 
السياسػػػػػػات السػػػػػػكانية كاداة لتطبيقيػػػػػػا عمميػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تنظػػػػػػيـ االسػػػػػػرة بمػػػػػػا يخػػػػػػدـ االسػػػػػػرة 

 نفسيا كالمجتمع بشكؿ عاـ.
ألىميػػػػػػة مػػػػػػع فػػػػػػي المػػػػػػدارس الحككميػػػػػػة كا التأكيػػػػػد عمػػػػػػى تطبيػػػػػػؽ نظػػػػػػاـ التعمػػػػػػيـ المػػػػػػدمج -ٚ

المتابعػػػػػػة المركػػػػػػزة ليػػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػػف التعمػػػػػػيـ لمػػػػػػا لػػػػػػو مػػػػػػف دكر كبيػػػػػػر فػػػػػػي تطػػػػػػكير القابميػػػػػػات 
التعميميػػػػػػة كمكاكبػػػػػػة اىػػػػػػداؼ التعمػػػػػػيـ، كمػػػػػػا انػػػػػػو يسػػػػػػيـ فػػػػػػي التػػػػػػدريب عمػػػػػػى معالجػػػػػػة مشػػػػػػاكؿ 
التعمػػػػػػيـ اثنػػػػػػاء االزمػػػػػػات كحػػػػػػاالت الطػػػػػػكارئ التػػػػػػي تتطمػػػػػػب غمػػػػػػؽ المػػػػػػدارس كمػػػػػػا حػػػػػػدث فػػػػػػي 

 غير المتمكنيف اقتصاديا عمى ىكذا نكع مف التعميـ. ، مع مراعاة حصكؿٜٔككفيد 
التكسػػػػػػػع فػػػػػػػي سػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػؿ بالنسػػػػػػػبة لممػػػػػػػرأة، كتشػػػػػػػجيع االنػػػػػػػاث عمػػػػػػػى دخػػػػػػػكؿ مجػػػػػػػاؿ  -ٛ

التقنيػػػػات كنظػػػػـ المعمكمػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ تكسػػػػيع القبػػػػكؿ فػػػػي ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الدراسػػػػات بنسػػػػبة 
شػػػػػاركة اعمػػػػػى مػػػػػف الػػػػػذككر، ممػػػػػا يػػػػػكفر مسػػػػػاحة أكبػػػػػر لمعمػػػػػؿ تتناسػػػػػب مػػػػػع قػػػػػدرات المػػػػػرأة كم

الرجػػػػػؿ فػػػػػي الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة كاالقتصػػػػػادية مػػػػػع تحقػػػػػؽ نظػػػػػاـ أسػػػػػرل مالئػػػػػـ كمشػػػػػجع عمػػػػػى 
 االنجاب المقبكؿ.

                                                           
 -  من التعلم اإللاترونً الذي ٌسمح بوجود طرائق التدرٌس التقلٌدٌة بجلنب مصلدر وأنكشطة  نموذجل هجٌنلهو

التعلم  بو موسى، مفٌد احمد، والصوص، سمٌر عبد السبلم، ٌنظر: ا التعلم اإللاترونً الحدٌثة فً مقرر واحد

 .6165، عملن ، زٌعدار األالدٌمٌون للنكشر والتو، اإللاترونً المدمج بٌن التعلٌم التقلٌدي والتعلٌم
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 االدتنتاجاتىوالتوصوات
اف تعمػػػػػؿ الدكلػػػػػة عمػػػػػى انشػػػػػاء نظػػػػػاـ معمكمػػػػػات لسػػػػػكؽ العمػػػػػؿ ييػػػػػدؼ الػػػػػى تػػػػػكفير قنػػػػػاة  -ٜ

مناسػػػػػػبة لمتشػػػػػػغيؿ تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى تحديػػػػػػد نكعيػػػػػػة الطمػػػػػػب عمػػػػػػى القػػػػػػكل العاممػػػػػػة كذلػػػػػػؾ حسػػػػػػب 
 ميف كالميارات كالمستكيات التعميمية.احتياجات سكؼ العمؿ لم

تعػػػػػػػد اليجػػػػػػػرة أحػػػػػػػد عكامػػػػػػػؿ التطػػػػػػػكر االقتصػػػػػػػادم فػػػػػػػي البمػػػػػػػداف المتقدمػػػػػػػة، باعتبارىػػػػػػػا  -ٓٔ
مفئػػػػػػات النشػػػػػػطة اقتصػػػػػػاديا كالقػػػػػػادرة عمػػػػػػى اإلنتػػػػػػاج مػػػػػػف السػػػػػػكاف، اال اف منطقػػػػػػة ل ةسػػػػػػتقطبم

 الدراسػػػػة ليسػػػػت مدينػػػػة صػػػػناعية اك متقدمػػػػة، لػػػػذا فػػػػالتركيز عمػػػػى كضػػػػع قيػػػػكد عمميػػػػة كعمميػػػػة
 مناسبة لعممية اليجرة تساىـ في الحد مف معدالت النمك السكاني المرتفعة.

فقػػػػػد قامػػػػػػت الدكلػػػػػػة بمػػػػػنح الكثيػػػػػػر مػػػػػػف  ،بغيػػػػػة المسػػػػػػاىمة فػػػػػػي حػػػػػؿ المشػػػػػػكمة السػػػػػػكنية  -ٔٔ
فالػػػػػػدكر السػػػػػػكنية فػػػػػػي  ، مختمػػػػػػؼاال اف الكاقػػػػػع  ،قطػػػػػع األراضػػػػػػي ألنشػػػػػػاء مجمعػػػػػػات سػػػػػػكنية 

اذ جػػػػاء االرتفػػػػاع فػػػػي أسػػػػعار  ،عمػػػػى دفعيػػػػاالػػػػثمف كال يقػػػػكل الفقيػػػػر ىػػػػذه المجمعػػػػات باىظػػػػة 
ككػػػػذلؾ طمػػػػع بعػػػػض ىػػػػذه الكحػػػػدات بسػػػػبب الفسػػػػاد الحاصػػػػؿ فػػػػي إجػػػػراءات الحصػػػػكؿ عمييػػػػا 

اال اف ىنػػػػػػاؾ تجػػػػػػارب فػػػػػػي دكؿ أخػػػػػػرل  ،كالنتيجػػػػػػة ىػػػػػػي عػػػػػػدـ تحقيػػػػػػؽ اليػػػػػػدؼ ،المسػػػػػػتثمريف
تعػػػػد ناجحػػػػة كيمكػػػػف تطبيقيػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ فػػػػتح مكاتػػػػب اسػػػػكانية تكػػػػكف تابعػػػػة لػػػػدكائر الرعايػػػػة 

تماعيػػػػػػػة كالتػػػػػػػي بػػػػػػػدكرىا تتبػػػػػػػع نفػػػػػػػس االليػػػػػػػة مػػػػػػػع المصػػػػػػػارؼ الحككميػػػػػػػة المغذيػػػػػػػة ليػػػػػػػذه االج
كتكػػػػػػكف  ،المجمعػػػػػػات تحػػػػػػت عنػػػػػػكاف ) اسػػػػػػتبداؿ راتػػػػػػب الرعايػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة بكحػػػػػػدة سػػػػػػكنية( 

 األكلكية لساكني العشكائيات مع التدرج في مراتب الفقر.
الشػػػػػػعبية عػػػػػػف  تػػػػػدعيـ فكػػػػػػرة التربيػػػػػة السػػػػػػكانية كالتنظػػػػػيـ االسػػػػػػرم فػػػػػي منػػػػػػاطؽ االحيػػػػػاء -ٕٔ

طريػػػػػؽ كضػػػػػع بػػػػػرامج خاصػػػػػة ليػػػػػذه المنػػػػػاطؽ كالتأكيػػػػػد مػػػػػع المتابعػػػػػة كالتقيػػػػػيـ ليػػػػػذه الخطػػػػػط 
كقيػػػػػػاس مػػػػػػديات تطكرىػػػػػػا بشػػػػػػكؿ دكرم بغيػػػػػػة السػػػػػػيطرة عمػػػػػػى الحجػػػػػػـك الديمغرافيػػػػػػة المرتفعػػػػػػة 
فييػػػػػػا كرفػػػػػػع مكانػػػػػػػة الفػػػػػػرد كاالسػػػػػػػرة فييػػػػػػا اجتماعيػػػػػػػا كاقتصػػػػػػاديا كتسػػػػػػػييؿ تمتعػػػػػػو بالخػػػػػػػدمات 

نػػػػػػيف دخػػػػػػكؿ االسػػػػػػر بشػػػػػػكؿ عممػػػػػػي كتحسػػػػػػيف مسػػػػػػتكل المعيشػػػػػػة فييػػػػػػا الطبيػػػػػػة كالتعميمػػػػػػة كتق
 كتقميؿ الفارؽ الطبقي مع مناطؽ أخرل.
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 المصادرىوالمراجع

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
 أكال: الكتب

 .ٜٛٛٔ ،، بغداد ٔاؿ طعمة، سمماف ىادم، كربالء في الذاكرة، مطبعة العاني، ط  -ٔ
كالتنمية في االقتصاد اإلسالمي، مركز دراسات االبراىيمي، عبد الحميد، العدالة االجتماعية  -ٕ

 .ٜٜٚٔ ،، بيركت 1الكحدة العربية، ط
، دار 1ابك شادر، منير أسماعيؿ كاخركف، دراسات في الجغرافيا الديمغرافية السكانية، ط -ٖ

 .ٕٓٔٓاالعصار العممي لمنشر، عماف، االردف، 
 –، بيركت ٕالعربية، طابك عيانة، فتحي محمد، دراسات في عمـ السكاف، دار النيضة  -ٗ

 .ٕٕٓٓلبناف، 
ابك عيانو، فتحي محمد، جغرافية السكاف )دراسة ديمكغرافية منيجية(، دار النيضة العربية،  -٘

 .ٜٓٛٔبيركت، 
ابك عيانو، فتحي محمد، مدخؿ الى التحميؿ اإلحصائي في الجغرافيا البشرية، دار المعرفة  -ٙ

 ٜٚٛٔ ، الجامعية، اإلسكندرية
، دار الفكر العربي ٘مي، أسس عمـ السكاف كتطبيقاتو الجغرافية، طإسماعيؿ، احمد ع -ٚ

 .ٜٗٛٔ ،لمطباعة كالتكزيع كالنشر، القاىرة 
، دار ٔباربارا سميث، سيككلكجية الجنس كالنكع، ترجمة سامح الخفش، محمد صبرم، ط -ٛ

 .ٜٕٓٓ ،الفكر، عماف، األردف 
تنمية )االقتصاد كالتنمية(، ترجمة حامد بربرة انجياـ، إشكالية العالقة بيف النمك السكاني كال -ٜ

 . ٕٓٔٓ ،، دمشؽ ٔحميد محسف، دار ديكاف، ط
البطيحي، عبد الرزاؽ، االستخداـ األمثؿ لتقنيات التصنيؼ الكمية في الدراسات الجغرافية،  -ٓٔ

 . ٜٜٛٔ ،بيت الحكمة، جامعة بغداد 
، دار 1يؿ االحصائي، طالعممي كالتحم الدراسةالبمداكم، عبد الحميد عبد المجيد، اساليب  -ٔٔ

 .2004الشركؽ لمنشر كالتكزيع، جامعة االسراء، االردف، 
، مؤسسة ٔ، ط“البياتي، فراس محمد، مكرفكلكجيا السكاف " مكضكعات في الديمكغرافية  -ٕٔ

 .ٜٕٓٓ ،االنتشار العربي، بيركت 
الطباعة الجنابي، صالح حميد كسعدم عمي غالب، جغرافية العراؽ اإلقميمية، دار الكتب  -ٖٔ

 .ٕٜٜٔكالنشر، جامعة المكصؿ، 
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ار النيضة العربية لمطباعة جكدة، جكدة حسنيف، قكاعد الجغرافيا العامة الطبيعية كالبشرية، د -ٗٔ

  .ٜٙٛٔ ،، مصر ٔ، جٔكالنشر كالتكزيع، ط
 ، ٕالحديثي، طو حمادم، جغرافية السكاف، دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿ، ط -٘ٔ

ٕٓٓٓ. 
ـ محمد كاخركف، الفقر كالغنى في الكطف العربي، كقائع الندكة العممية لقسـ حمزة، كري -ٙٔ

 .2002(، بيت الحكمة لمنشر، بغداد، ٕٓٓٓالدراسات االجتماعية )
المدينة العربية التطكر الكظائؼ البنية كالتخطيط، ط بال، مؤسسة الفػميح  خالص األشعب، -ٚٔ

 . ٜٗٛٔالككيت،  لمطباعة كالنشر،
، ٕالخرساف، محمد صادؽ محمد رضا، اخالؽ االماـ عمي )عميو السالـ(، الجزء الثاني، ط -ٛٔ

 .ٕٙٓٓ ،بيركت 
، مكتبة الممؾ فيد ٕالخريؼ، رشكد بف محمد، السكاف: المفاىيـ كاألساليب كالتطبيقات، ط -ٜٔ

 .ٕٛٓٓ ،الكطنية لمنشر، الرياض 
 ٔاف، مطبعة جامعة البصرة، طالخفاؼ، عبد عمي حسف كعبد مخكر الريحاني، جغرافية السك -ٕٓ

، ٜٔٛٙ. 
، ٔالخفاؼ، عبد عمي، جغرافية السكاف اسس عامة، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط -ٕٔ

 .ٜٜٜٔعماف، 
، مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، عماف، ٔالدعبكس، احمد سامر، التنمية كالسكاف، ط -ٕٕ

 .ٕٓٔٓاالردف، 
العممي،  الدراسةية كالسكاف في العراؽ، كزارة التعميـ العالي ك الراكم، منصكر، دراسات في التنم -ٖٕ

 .ٜٜٛٔ ،جامعة بغداد، بيت الحكمة 
الراكم، منصكر، دراسات في السكاف كالعمالة كاليجرة في الكطف العربي، كزارة التعميـ العالي  -ٕٗ

 .ٜٜٔٔالعممي، دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة بغداد،  الدراسةك 
دراسة تحميمية في المشكالت الديمغرافية، دار بيت -سكاف الكطف العربي الراكم، منصكر،  -ٕ٘

 .ٕٕٓٓ ، ٔالحكمة، ط
، عمـ السكاف، ترجمة محمد صبحي عبد الكريـ، بال طبعة، القاىرة،  -ٕٙ ركنج، دينس ىػيـك

ٜٖٔٙ . 
سمماف، رياض كاظـ، مدينة كربالء )دراسة في النشأة كالتطكر العمراني(، دار الكتب،  -ٕٚ

 .ٕٕٔٓبيركت، 
 . ٕٛٓٓ ،، القاىرة ٔسامية حميدم، العنؼ كالفقر في المجتمع الجزائرم، دار الفجر، ط -ٕٛ
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ستيفف بي، جنكينز كجكف مايكمرايت، ترجمة بدر الرفاعي، )منظكر جديد لمفقر كالتفاكت(،  -ٜٕ

 .ٜٕٓٓ ،عالـ المعرفة لمنشر، الككيت 
اية لمنشر كالتكزيع، عماف سردار، عبد الرحمف سيؼ، اقتصاد الفقر كتكزيع الدخؿ، دار الر  -ٖٓ

 .ٕ٘ٔٓ ،)األردف( 
، مطبعة ٔ(، ط ٜ٘ٙٔ-ٜٚٗٔالسعدم، رياض ابراىيـ، اليجرة الداخمية لمسكاف في العراؽ ) -ٖٔ

 .ٜٙٚٔدار السالـ، بغداد، 
السعدم، عباس فاضؿ، التقييـ الجغرافي لمشكمة الغذاء في العالـ كالكطف العربي، منشكرات  -ٕٖ

 .ٜٗٛٔراؽ، كزارة الثقافة كاالعالـ، الع
 .ٕٕٓٓ، دار الكتب لمطباعة كالنشر، بغداد، ٔالسعدم، عباس فاضؿ، جغرافية السكاف، ج -ٖٖ
 .ٜٛٚٔ ،السمالكطي، نبيؿ، عمـ اجتماع التنمية، الييئة المصرية لمكتاب، اإلسكندرية  -ٖٗ
السيد الشييد، محمد محمد صادؽ الصدر، منيج الصالحيف، دار كمكتبة البصائر، الجزء  -ٖ٘

 .2011 ،كت الثاني، بير 
، 2الشيخ محمد ميدم النراقي، جامع السعادات، مؤسسة مطبكعاتي اسماعيمياف، الجزء  -ٖٙ

 ىػ. ٕٛٗٔ ،، قـ ٚالطبعة 
صالح، حسف عبد القادر، التكجيو الجغرافي لمتنمية الكطنية كاالقميمية دراسة تطبيقية عمى  -ٖٚ

 .  2002االردف،  –الكطف العربي، دار كائؿ لمنشر، عماف 
 .ٜٜٓٔ ،، الرياض ٔالجغرافي مناىجو كاساليبو، دار المريخ لمنشر، ط الدراسةصفكح خير،  -ٖٛ
 ،، منشأة المعارؼ، القاىرة ٔالسعدم، عباس فاضؿ، دراسات في جغرافية السكاف، ط -ٜٖ

ٜٔٛٓ. 
 ،عبد الحسيف زيني كاخركف، اإلحصاء السكاني، مؤسسة دار الكتب لمطباعة كالنشر، بغداد  -ٓٗ

ٜٜٔٓ. 
 .1996، بغداد 1ط الحسيف زيني، االحصاء الديمكغرافي، مطبعة العاني،عبد  -ٔٗ
-عجمية، محمد عبد العزيز كاخركف، التنمية االقتصادية بيف النظرية كالتطبيؽ )النظريات  -ٕٗ

 .ٕٚٓٓ ،، اإلسكندرية ٕالمشكالت(، الدار الجامعية، ط  –التمكيؿ -االستراتيجيات 
، 1قر في الكطف العربي الكاقع كاالسباب كالنتائج، طالعجيمي، محمد صالح ربيع، ظاىرة الف -ٖٗ

 . 2007دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، 
محمد، عدناف داكد، ىدل زكير مخمؼ، قياس مؤشرات ظاىرة الفقر في الكطف العربي، دار  -ٗٗ

 . 2010 ،، عماف 1جرير، ط
( ٜ٘ٚٔ – ٜٚ٘ٔة )، اليجرة الى الككيت مع التأكيد عمى اليجرة العراقي، مكي محمدعزيز -٘ٗ

 .ٕٜٛٔمطبعة االرشاد، بغداد، 
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، مكي محمد، رياض ابراىيـ السعدم، جغرافية السكاف، مطبعة جامعة بغداد كمية عزيز -ٙٗ

 .ٜٗٛٔاآلداب، بغداد، 
لبناف، -عطكم، عبد اهلل، السكاف كالتنمية البشرية، ط بال، دار النيضة العربية، بيركت  -ٚٗ

2004  . 
 .2001، دار النيضة العربية، بيركت، 1السكاف، طعطكم، عبد اهلل، جغرافية  -ٛٗ
العالمة محمد بف يعقكب بف محمد بف ابراىيـ الفيركز أبادم، تحقيؽ يحيى مراد، القامكس  -ٜٗ

 .ٕٛٓٓ، القاىرة، مصر، ٔالمحيط، مؤسسة المختار لمنشر، ط
 ،ركت ، الدار العربية لمعمكـ كالنشر، بئعمي لبيب، جغرافية السكاف الثابت كالمتحكؿ، ط -ٓ٘

ٕٖٓٓ. 
 .ٜٔٚٔ ،، القاىرة ٔعمر محي الديف، التخمؼ كالتنمية، دار النيضة العربية، ط -ٔ٘
، دار ٔالجغرافي كتطبيقاتو في الجغرافية البشرية، ط الدراسةعمر، باسـ عبد العزيز، مناىج  -ٕ٘

 .ٜٕٓٓالسياب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، لندف، 
لكطف العربي، مركز دراسات الكحدة العربية، الفارس، عبد الرزاؽ، الفقر كتكزيع الدخؿ في ا -ٖ٘

 .2001، بيركت، 1ط
، بيركت، ٗفي الجغرافيا بالكسائؿ الكمية، دار المالييف، ط  الدراسةالفرا، محمد عمي، مناىج  -ٗ٘

 . ٖٜٛٔلبناف، 
قيرة، إسماعيؿ كآخركف، عكلمة الفقر المجتمع اآلخر )مجتمع الفقراء كالمحركميف(، الطبعة  -٘٘

 .ٖٕٓٓ ،فجر، القاىرةاألكلى، دار ال
كامؿ برير، ادارة المكارد البشرية ككفاءة االداء التنظيمي، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  -ٙ٘

 ٜٜٚٔ ،، بيركت ٔكالتكزيع، ط
الكميدار، عبد الجكاد، تاريخ كربالء كحائر الحسيف عميو السالـ، مطبعة النعماف، النجؼ  -ٚ٘

 ـ. ٜٚٙٔ ،االشرؼ 
 ـ.   ٜٙٙٔ ،الكميدار، عبد الحسيف، بغية النبالء في تاريخ كربالء، مطبعة االرشاد، بغداد  -ٛ٘
 .ٜٙٛٔ ،، بيركت ٔكماؿ بكرم كاخركف، المكارد كاقتصادياتيا، دار النيضة العربية، ط  -ٜ٘
، دار 1ط أحمد عقمة، التركيب االجتماعي لممدنية كالجريمة، الكيالني، مضر خميؿ كمحمد -ٓٙ

 .2000االردف،  –كالتكزيع، اريد  الكندم لمنشر
، دار الكندم ٔأحمد عقمة، جغرافية المشكالت االجتماعية، ط  الكيالني، مضر خميؿ كمحمد -ٔٙ

 ٕٓٓٓلمنشر، اربد، االردف، 
، بيركت ٘المتقي اليندم، عالء الديف عمي بف حساـ، كنز العماؿ، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -ٕٙ

، 1981. 
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المشيخص، عبد األمير نصر، االنحرافات االجتماعية مشاكؿ كحمكؿ، دار اليادم لمطباعة  -ٖٙ

 .2005 ،، بيركت ٔكالنشر كالتكزيع، ط
 .ٜٕٔٓ ،، بغداد ٔالمطمؾ، ستار عبيد، تاريخ كربالء كعشائرىا، مطبعة المعيف، ط -ٗٙ
كعات الجزائرية، مكريس ىالبكاؾ، المكرفكلكجيا االجتماعية، ترجمة حسيف حيدر، ديكاف المطب -65

 .ٜٙٛٔ ،، الجزائر ٔط
، ٔالمكسكم، مصطفى عباس، العكامؿ التاريخية لنشأة كتطكر المدف العربية اإلسالمية، ط  -ٙٙ

 .ٕٜٛٔدار الرشيد لمنشر، بغداد، 
، الشركة العربية لمتسكيؽ كالتكريدات بالتعاكف مع جامعة ٔمكسى سمحة، جغرافية السكاف، ط  -ٚٙ

 . ٕٛٓٓ ،القدس المفتكحة، القاىرة 
مكسى سمحو، دراسة في جغرافية السكاف، الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات،  -ٛٙ

 .ٕٓٔٓمصر، الطبعة األكلى، 
النجفي، سالـ تكفيؽ، السياسات االقتصادية الكمية كالفقر مع إشارة خاصة لمكطف العربي،  -ٜٙ

 .2008 ،، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركتٔط
الخضر، المشكمة السكانية كمتطمبات التنمية االقتصادية في البمداف النامية، ىاشـ، حناف عبد  -ٓٚ

 ، ٛٔمجمة الغرم لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية، جامعة الككفة: كمية اإلدارة كاالقتصاد، العدد 
ٕٓٔٔ . 

 ،، بيركتٔكىبو، عبد الفتاح محمد، دراسات في جغرافية السكاف، دار النيضة العربية، ط -ٔٚ
ٜٜٔٚ. 

 .ٕٜٛٔ، ٔسيكانو، فكزم، مبادئ الديمكغرافية، الجامعة االردنية، عماف، ط  -ٕٚ
 .ٜٜٚٔ ،الجكىرم، يسرم، جغرافية السكاف، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ط بال  -ٖٚ

 
 ثانيا: االطاريح والرسائل الجامعية 

ة الربيعي، اميف، أثر المتغيرات االجتماعية كاالقتصادية عمى الجريمة في العراؽ، رسال .ٔ
 .ٜٜٛٔماجستير، غير منشكرة، كمية اآلداب جامعة بغداد، 

االكجمي، سيؼ الديف محمد صالح، التبايف الحرارم داخؿ مدينة بنغازم )الجزر الحرارية(:  .ٕ
دراسة تحميمية باستخداـ تقنية االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية، المجمة 

 . ٕ٘ٔٓ ،، جامعة بنغازم ٗالميبية العالمية، العدد 
عبد القادر، اكزكؿ عمي، مالحظات حكؿ الفقر في العالـ، جامعة البميدة، كمية االقتصاد،  .ٖ

 .ٕٚٓٓالجزائر ،
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مصطفى، إيماف محمد، أثػر الزيادة السكانية المتسارعة عمى التنمية المستدامة في مصر  .ٗ

 .ٕٕٓٓ ،، القاىرةٕ(، المجمة العربية لإلدارة، العددٕٛٔٓ – ٜٚٚٔخالؿ الفتػرة )
دراسة حالة الجزائر  :حاجي فطيمو، إشكالية الفقر في الجزائر في ظؿ البرامج التنمكية .٘

 . ٕٗٔٓ ،(، رسالة دكتكراه، جامعة محمد خيضر، الجزائر ٕٗٔٓ-ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة )
فطر، حسف عمي عثماف، قياس محددات الفقر في السكداف، أطركحة دكتكراه، جامعة  .ٙ

 .ٕٛٔٓ ،نياال، السكداف 
 ،، دار المعارؼ، بغداد ٔميمي، جعفر، المدخؿ الى مكسكعة العتبات المقدسة، طالخ .ٚ

ٜٔٙ٘ . 
عبد الرضا، رباب عبد األمير، العالقة بيف النمك السكاني كبعض مؤشرات التنمية  .ٛ

، رسالة ماجستير، كمية اإلدارة ٕٛٔٓ-ٜٜٓٔاالقتصادية المستدامة في العراؽ لممدة 
 . ٕٕٓٓ ،جامعة القادسية  –كاالقتصاد 

 – ٜٚٛٔرفاه مياكم، التحميؿ الجغرافي ألشكاؿ اليـر السكاني في محافظة بغداد لممدة  .ٜ
 .ٕ٘ٓٓ ،، رسالة ماجستير )غير منشكرة( كمية اآلداب جامعة بغداد ٜٜٚٔ

جبار، رياض حسكف، العجز السكني في مدينة الصدر، رسالة ماجستير )غير منشكرة(،  .ٓٔ
 .ٕٓٔٓكاالقميمي، جامعة بغداد، المعيد العالي لمتخطيط الحضرم 

اميف، زينب محمد، التحميؿ المكاني لمستكيات الخصكبة السكانية كاتجاىاتو في محافظة  .ٔٔ
 ،ابف رشد  –، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كمية التربية 2008-ٜٚٛٔكاسط لممدة 

2010. 
تقدير العالقة بيف سكاف تممساف، أطركحة  –سماحي احمد، التمكيؿ األصغر كالسمطة  .ٕٔ

 .ٕٓٔٓ ،، جامعة تممساف، الجزائر SEGدكتكراه في االقتصاد، كمية 
السكيدم، مصطفى عبد اهلل محمد، تبايف التكزيع الجغرافي لسكاف محافظات الفرات  .ٖٔ

 .ٜٜٙٔاب، جامعة بغداد، األكسط، أطركحة دكتكراه )غير منشكرة(، كمية اآلد
ابراىيـ، صادؽ جعفر، تبايف التركيب السكاني في محافظات الفرات االكسط، اطركحة  .ٗٔ

 .ٖٕٓٓدكتكراه، كمية اآلداب، جامعة البصرة، غير منشكرة، 
دراسة قياسية  :قدكام، عبد القادر، أثر النمك السكاني عمى النفقات العامة في الجزائر .٘ٔ

 .2014 ،لة ماجستير، جامعة الشمؼ ، رسا2011 – ٜٜٓٔلمفترة 
العفمػككي، ريػساف حػاتـ كػاطع، تحميؿ مؤشػرات الفقػر فػي حػضر مدينػة الديكانية )دراسػة  .ٙٔ

 .ٜٕٓٓحالػة(، رسػالة ماجستير، كمية اإلدارة كاالقتصاد جامعة الديكانية ،
اه )غير محمد، محمد جاسـ، الفقر كعالقتو بخصائص السكاف في العراؽ، أطركحة دكتكر  .ٚٔ

 .ٕٚٔٓ ،منشكرة(، كمية التربية لمعمكـ اإلنسانية )ابف رشد(، جامعة بغداد 
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الطائي، لطيؼ ىاشـ كزار، خصائص السكاف في محافظة كاسط، رسالة ماجستير )غير  .ٛٔ

 .1989منشكرة(، كمية التربية، جامعة البصرة، 
حافظة المكسكم، نصر عبد السجاد عبد الحسف، التبايف المكاني لخصائص ترب م .ٜٔ

 .ٕ٘ٓٓالبصرة، اطركحة دكتكراه، )غير منشكرة(، كمية اآلداب، جامعة البصرة، 
نكرة عمار، النمك السكاني كالتنمية المستدامة: دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير،  .ٕٓ

 .ٕٕٔٓ ،جامعة عناية 
ينة فتاح، ىياـ فاضؿ، أثر اليجرة الكافدة في تغيير استعماالت األرض الزراعية ألطراؼ مد .ٕٔ

ـ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة  ٕ٘ٔٓ – ٕ٘ٓٓكربالء المقدسة بيف سنتي 
 . ٕٚٔٓ ،كربالء 

بمدية ادرار، رسالة  –كاجي بكجمعة، مستكيات كتكجيات الخصكبة في الجزائر دراسة حالة  .ٕٕ
 .ٕٗٔٓ ،ماجستير في الديمغرافيا االجتماعية كاالقتصادية، جامعة كىراف، الجزائر 

عبد الرضا، كسف كريـ، العالقات المكانية بيف نمك السكاف كظاىرة الفقر )دراسة مقارنة  .ٖٕ
 ،بيف قضائي الصدر كالكرخ(، أطركحة دكتكراه )غير منشكرة(، كمية التربية ابف رشد 

ٕٓٔٔ. 
حالة  –مسعكدم، يحيى، إشكالية التنمية المستدامة في ظؿ العكلمة في العالـ الثالث  .ٕٗ

 .ٜٕٓٓ ،ماجستير، جامعة الجزائر الجائر، رسالة 
( رسالة ٜٜٚٔ – ٜٚٚٔالخطاكم، دانياؿ محسف بشار، تغير سكاف محافظة ديالى ) .ٕ٘

 . 2004 ،ابف رشد  –ماجستير )غير منشكرة(، كمية التربية 
عبد اهلل، عبد الفتاح لطفي، جغرافية الكطف العربي، تحميؿ االبعاد الجغرافية لمشكالت  .ٕٙ

 .ٕٙٓٓ ،لعمـك اإلنسانية، الجامعة األردنية الكطف العربي، كمية ا
عجمية، محمد عبد العزيز كاخركف، التنمية االقتصادية: دراسات نظرية كتطبيقية، كمية  .ٕٚ

 . ٕٙٓٓ ،التجارة، جامعة اإلسكندرية، مصر 
، تطبيؽ الرقـ 2002ك ٜٜٚٔعدناف بدراف، تقدير مؤشرات الفقر في االردف لعامي  .ٕٛ

 .ٕٕٓٓة في اإلحصاءات العامة ،القياسي لخط الفقر، دراس
يكسؼ قريشي، الياس بف ساسي، مؤشرات التنمية البشرية المفيكـ األساسيات كالحساب،  .ٜٕ

المعرفة كالكفاءات  اقتصادالممتقى الدكلي حكؿ التنمية البشرية كفرص االندماج في 
 .ٕٗٓٓ ،البشرية، كمية الحقكؽ كالعمـك االقتصادية، جامعة كرقمة 

االسدم، جكاد كاظـ، ايماف عميكم ىادم، التحميؿ الجغرافي لمبطالة في محافظة كربالء  .ٖٓ
 . ٕٕٔٓ ، ٖمجمة كمية التربية، العدد  –، الجامعة المستنصرية ٕٕٓٓ-ٜٜٚٔلعامي 
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 ثالثا: الدوريات
االسعد، محمد، السكاف كالتنمية المستديمة في بمداف اتحاد المغرب العربي، مركز دراسات  .ٔ

 . ٜٜٗٔ ، ٘٘ٔالكحدة العربية، العدد 
أسماعيؿ منيرة، الفقر بيف التنظير كالسياسة كالصراع، مجمة المستقبؿ العربي، بيركت،  .ٕ

 . ٖٕٓٓ، ٕٔٗالعدد 
ايير الكمية في قياس دقة التركيب العمرم عمر، باسـ عبد العزيز، اساليب استخداـ المع .ٖ

 .ٕٓٓٓ، ٗٗلمسكاف، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد 
 – ٜٜٚٔ لممدة تحميؿ تكزيع التركز السكاني لمحافظة االنبارشككت، بثينة رحيـ،  .ٗ

باستخداـ األساليب اإلحصائية كتطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية، مجمة فنكف  ٕٚٔٓ
 .2019 ، ٕ، الجزء 3، العدد11، المجمد الفراىيدم

الجميمي، رياض كاظـ سمماف، العكامؿ الجغرافية لنشأة مدينة كربالء كمراحؿ عمرانيا،  .٘
، مركز كربالء لمدراسات كالبحكث في ٕمكسكعة كربالء الحضارية: المحكر الجغرافي، ج 

 .ٕٚٔٓ ،العتبة الحسينية المقدسة 
ي الجزائر كاثارىا عمى النسيج االجتماعي في ظؿ حاج قكيدر قكريف، ظاىرة الفقر ف .ٙ

الطفرة المالية )البطالة كالتضخـ(، المجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية، 
 .ٕٗٔٓ ، ٕٔالعدد 

(، مجمة الجمعية ٕ٘ٙحرب حنيطي، االرتباط المكاني كتطكير برمجتو، نشره رقـ ) .ٚ
 .ٜٔٛٔالجغرافية الككيتية، 

عثماف كاخركف، دراسة جدلية العالقة السببية بيف نمك السكاف كالفقر  فطر، حسف عمي .ٛ
(، (VAR( باستخداـ نمكذج االنحدار الذاتي ٜٕٔٓ- ٜٓٛٔفي السكداف خالؿ الفترة )

 .ٕٕٔٓ ،، الخرطكـٙٔ، العدد ٘مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية كالقانكنية، المجمد 
ك السكاني كعالقتو بالنشاط االقتصادم في النمناصر، حسيف جعاز كعمي عبد الحسيف،  .ٜ

(، مجمة كمية اآلداب، الجامعة العراقية، ٕٚٔٓ – ٕٚٓٓ)محافظة النجؼ االشرؼ لممدة 
 . ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓعدد خاص بالمؤتمرات 

حسيف يحيى كاخركف، قياس الفقر كتكزيع الدخؿ في األردف: دراسة مقطعية، مجمة  .ٓٔ
 ..ٕٔٓٓ ، ٕٗالبحكث االقتصادية العربية، العدد 

احمد، خضير عباس، الفقر في العراؽ كالتحكؿ مف ظاىرة اقتصادية الى مأزؽ اجتماعي  .ٔٔ
 . ٕٕٓٓ ، ٛكسياسي، مجمة لباب، العدد 
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رضا عبد الجبار، فاىـ محمد جبر، نمك السكاف في العراؽ كالعكامؿ المؤثرة فيو لممدة  .ٕٔ

 .ٕٔٔٓ ، ٗ، العدد ٜٔ(، مجمة جامعة بابؿ لمعمـك اإلنسانية، المجمد ٕٚٓٓ-ٜٚٚٔ)
، الككيت، أكتكبر ٕٕٙرمزم زكي، االقتصاد السياسي لمبطالة، مجمة عالـ المعرفة، العدد  .ٖٔ

ٜٜٔٚ. 
دة التعميـ كمدخؿ لتحقيؽ التنمية البشرية كمحاربة الفقر في الدكؿ سعاد إبراىيـ، جك  .ٗٔ

 .ٕٕٔٓ ، ٔ، العدد ٚالنامية، مجمة جسكر المعرفة، المجمد 
سكشيال سينغ كآخركف، الحرماف االجتماعي كاالقتصادم كالػسمكؾ الجنػسي كاإلنجػابي  .٘ٔ

، العدد ٖٖسرة، المجمد لممراىقػات: حالػة البمداف الخمسة المتقدمة النمك، مجمة تنظيـ األ
ٙ ، ٕٓٓٔ. 

صادؽ عمي طعاف، الفقر االقتصادم كالفقر المعرفي مقاربة اقتصادية، مجمة الغرم  .ٙٔ
 .ٕٓٔٓ ،لمعمـك االقتصادية كاإلدارية، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة الككفة 

فارس، طالب حسيف، دراسة ظاىرة الفقر في محافظة كربالء في ضكء منيج الحاجات  .ٚٔ
 .2009 ، ٖ، العدد 7ساسية غير المشبعة، مجمة جامعة كربالء، المجمد األ

، جامعة ٘ٙمحمد، عبد الرزاؽ جدكع، خصكبة المرأة العراقية العاممة، مجمة ديالى، العدد  .ٛٔ
 .ٕ٘ٔٓ ،ديالى 

عبد القادر بابا كمختار عريس، محددات كأسباب الفقر في الجزائر، مجمة استراتيجية  .ٜٔ
 .2014 ، ٚالتنمية، العدد 

رمضاف، عبد اهلل، مشكمة األسكاف في دكلة الككيت )دراسة تحميميو تقكيمية(، مجممة  .ٕٓ
 . ٜٙٛٔ، ٙٛالجمعية الجغرافية الككنية، العدد 

العذارل، عدناف داكد كىدل زكير مخمؼ، قياس أثر المؤشرات السكانية عمى الفقر في  .ٕٔ
، العدد ٖ(، مجمة جامعة كربالء، المجمد ٜٜٛٔ- ٜٓٚٔالكطف العربي: دراسة تحميمية )

ٔٔ ، ٕٓٓ٘. 
الميغرم، عماد، خصكصيات التحكؿ الديمغرافي كبركز المشكمة السكانية في العالـ  .ٕٕ

 . ٜٜٜٔ،، المغرب ٜيات، العدد الثالث، مجمة انسان
الغرابي، فالح جابر جاسـ، النمك السكاني كانعكاساتو عمى البناء االجتماعي، مجمة  .ٖٕ

 .ٕٕٔٓ ، ٕ، العدد ٙٔالقادسية لمعمـك اإلنسانية، المجمد 
فاطمة يحياكم، السمكؾ اإلنجابي لدل المرأة العاممة في قطاع التربية، مجمة افاؽ عمـ  .ٕٗ

 .ٜٕٔٓ ،، جامعة البميدة ٕ، العدد ٜاالجتماع، مجمد 
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فمفكؿ عبد القادر، بف جمكؿ خالد، النمك الديمغرافي في الجزائر كأثره عمى معدالت الفقر  .ٕ٘

 ، ٔ، العدد ٓٔ، مجمة االقتصاد كالتنمية البشرية، المجمد ٕٙٔٓ-ٜ٘ٛٔخالؿ الفترة 
ٕٜٓٔ. 

دراسات اجتماعية،  حمزة، كريـ محمد، الفقر كتطكر مؤشرات اإلطار المفاىيمي، مجمة .ٕٙ
 .  ٕٔٔٓ، بغداد ،ٔٔالعدد 

كلي، ككاف طو، تحميؿ كاقع العالقة بيف النمك السكاني كالنمك االقتصادم في العراؽ لممدة  .ٕٚ
 .ٕ٘ٔٓ ، ٓ٘(، المجمة العراقية لمعمـك االقتصادية، العدد ٕٗٔٓ-ٜٜٚٔ)

، 45الدكلي، المجمد مارتف رفاليكف، الفقر الحضرم، مجمة التمكيؿ كالتنمية، صندكؽ النقد  .ٕٛ
 .ٖٕٔٓ، 3العدد 

تحميؿ أثر ارتفاع درجة الحرارة عمى التكسعات العمرانية المبارؾ، حصة عبد العزيز،  .ٜٕ
 ،، الرياض ٕاألفقية في محافظة اإلحساء، المجمة العربية لمدراسات الجغرافية، العدد 

ٕٜٓٔ. 
محمد جصاص كالطيب لحيمح، الفقر التعريؼ كمحاكالت القياس، مجمة أبحاث إدارية  .ٖٓ

 .2010 ،، جامعة بسكرة 7كاقتصادية، العدد 
 (عمي، محمد مرساؿ، محمد إبراىيـ اليمالي، أثر الزيادة الطبيعية عمى حجـ األسرة الميبية .31

 . ٕٕٓٓ ، ٘ٔ(، مجمة أبحاث، كمية اآلداب، جامعة سرت، العدد ٕٕٔٓ – ٖٜٚٔ
( في تقدير منظكمة المعادالت غير المرتبطة sureيحيى، مزاحـ محمد، استخداـ طريقة ) .ٕٖ

ظاىريا لعينة مف الشركات المسجمة في سكؽ بغداد لألكراؽ المالية، مجمة تنمية الرافديف، 
 .ٕٛٓٓ ، ٖٓ، المجمد ٕٜالعدد 

ع السكف )مدينة المسعكدم، رياض محمد عمي، االستراتيجيات المكانية لتطكير قطا .ٖٖ
 ،كربالء نمكذجا(، مجمة الغرم لمعمـك االقتصادية كاإلدارية، عدد خاص بمؤتمر اإلسكاف 

ٕٓٔ٘. 
حمادة الشاطي، المرأة كالتنمية البشرية في الكطف العربي  الكيالني، مضر خميؿ كمحمكد .ٖٗ

، 17د تحميؿ جغرافي، مجمة ديالى لمبحكث العممية كالتربكية تصدرىا جامعة ديالى، العد
2004  . 

مطانيكس مخكؿ، الفقر كدكره في تفسير النمك السكاني المتسارع، مجمة جامعة دمشؽ،  .ٖ٘
 .ٕٔٓٓ ، ٔ، العددٚٔالمجمد 

يكنس، مفيد دنكف كعبد الكىاب سعدكف، محددات النمك السكاني في الدكؿ النامية، مجمة  .ٖٙ
 .ٕٕٓٓ ،، جامعة المكصؿ 68، العدد 24/ٕتنمية الرافديف، مجمد 
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قداد، رفعت محمد، التحكؿ الديمغرافي كأثره في البطالة في الجميكرية العربية السكرية الم .ٖٚ

 ، ٖٗ، مجمة جامعة دمشؽ ل داب كالعمـك اإلنسانية، العدد ٕٓٔٓ – ٜٓٙٔبيف عامي 
2014. 

، مكي محمد، تكفير الغذاء كالحالة الغذائية في العراؽ، مجمة الجمعية الجغرافية عزيز .ٖٛ
 .ٜٚٛٔ، 19العراقية، العدد 

-ٜٚٛٔحريجة، مناىؿ طالب، التحميؿ المكاني لمتركز السكاني في محافظة بابؿ لممدة ) .ٜٖ
 ، ٕ، العدد  ٖٖ(، مجمة العمـك اإلنسانية، كمية التربية جامعة بابؿ، المجمد ٕٚٓٓ
ٕٓٔ٘. 

الخميفي، صالح بف إبراىيـ، نحك مجتمع المعرفة كمكافحة الفقر، مجمة جامعة الممؾ عبد  .ٓٗ
 .ٕٙٓٓ ، ٖٔالعزيز، العدد 

احمد عزكز، الدكر االقتصادم كاالجتماعي لمزكاة في التقميؿ مف الفقر، الممتقى الدكلي  .ٔٗ
ي الغرداية، الكاقع كرىانات المستقبؿ، المركز الجامعي ف :حكؿ االقتصاد اإلسالمي

 .ٕٔٔٓالجزائر 
بتكؿ شككرم، الترابط بيف السكاف كالتنمية عمى صعيد االقتصاد الكمي )فرصة األلفية  .ٕٗ

 .ٕٗٓٓ ،لمتنمية(، المنتدل العربي لمسكاف، بيركت 
السكالقو، محمد خميؼ، تجربة المممكة األردنية الياشمية في تحميؿ كقياس الفقر، كرقة  .ٖٗ

ة عمؿ "تعريؼ كتحميؿ كقياس الفقر" المنعقدة في الجميكرية عمؿ األردف، مقدمة الى كرش
 .ٕٚٓٓ ،العربية السكرية في الفترة 

عمي عبد القادر عمي، الفقر مؤشرات القياس كالسياسات، المعيد العربي لمتخطيط،  .ٗٗ
 .ٕٕٓٓ ،الككيت 

كريمػة كريػـ، الفقر كالتكزيع الدخؿ في مصر، منتدل العالـ الثالث، القاىرة، مصر  .٘ٗ
ٜٜٔٗ. 

طيب البككش، الفقر كحقكؽ االنساف، المعيد العربي لحقكؽ االنساف، نانت، فرنسا  .ٙٗ
،2004. 

عبد الرحيـ عمراف، سكاف العالـ العربي حاضرا كمستقبال، صندكؽ االمـ المتحدة  .ٚٗ
 . 1988لألنشطة السكانية، نيكيكرؾ، 

التقميدية، كقائع  حسيف، محمد باقر، قياس كتحميؿ الفقر مع التركيز عمى األساليب غير .ٛٗ
كاجتماع خبراء التنمية بشأف تحسيف أحكاؿ المعيشة في دكؿ الشرؽ األكسط، االسككا، 

 . ٜٜٜٔ ،األمـ المتحدة 
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 .1995منيرة فخرك، الفقر في الكطف العربي، منظمة االمـ المتحدة )االسككا(، البحريف،  .ٜٗ
المياجر، محمد كاظـ، الفقر في العراؽ قبؿ كبعد حرب الخميج، المجنة االقتصادية  .ٓ٘

 . ٜٜٚٔكاالجتماعية لغرب اسيا )االسككا(، االمـ المتحدة، نيكيكرؾ، 
 

 والمؤتمرات والمنظمات الدولية  التقاريررابعا: 
سياسات  –لأللفية  مشركع مبادرة التكعية باألىداؼ اإلنمائيةبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،  -ٔ

 . ٕٕٔٓ ،الفقيرة، جامعة القاىرة  التنمية المستدامة لممجتمعات الريفية
االسككا، المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي اسيا، "اثار الفقر كالبطالة عمى التنمية  -ٕ

 ٕٙالمستدامة في منطقة االسككا" مؤتمر القمة العالمية لمتنمية المستدامة، جكىانسبرغ 
 .ٕٕٓٓ ،سبتمبر  ٗ – أغسطس

سبتمبر(،  ٗ –أغسطس  ٕٙاالسككا، مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة، جكىانسبرغ ) -ٖ
 .ٖٕٓٓ ،األمـ المتحدة 

األمـ المتحدة، إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية )شعبة السكاف(، السكاف كالتعميـ  -ٗ
 . ٖٕٓٓ ،كالتنمية: تقرير مكجز، نيكيكرؾ 

المتحدة اإلنمائي، الثركة الحقيقية لألمـ مسارات الى التنمية المستدامة، األمـ  برنامج األمـ -٘
 . ٘ٚ، صٕٓٔٓ ،المتحدة 

برنامج االمـ المتحدة لمبيئة، حاجات االنساف االساسية في الكطف العربي، الجكانب البيئية  -ٙ
 .ٜٜٓٔكالتكنكلكجيات كالسياسات، ترجمة عبد السالـ رضكاف، الككيت، 

، مؤسسة االىراـ لمنشر، القاىرة، مصر، 1990البنؾ الدكلي، تقرير عف التنمية في العالـ  -ٚ
1990. 

 . ٕٕٓٓ ،البنؾ الدكلي، تقرير عف التنمية في اليجكـ عمى الفقر، الطبعة األكلى، كاشنطف  -ٛ
تقرير اجتماعات الخبراء، القضاء عمى ظاىرة الفقر كتكفير سبؿ العيش المستداـ في الدكؿ  -ٜ

 .ٜٜٙٔربية، دمشؽ، سكريا،الع
إجراءات متابعة برنامج عمؿ المؤتمر الدكلي لمسكاف  الجمعية العامة لألمـ المتحدة، إطار -ٓٔ

 .ٕٗٔٓ ،، نيكيكرؾ ٜٕ، الجمسةٕٗٔٓبعد عاـ ( ICPDكالتنمية )
 .ٕٔٓٓ ،، أبك ظبي 2001صندكؽ النقد العربي، التقرير االقتصادم المكحد لعاـ  -ٔٔ
جتماعية لغرب اسيا )االسككا(، التقرير العربي حكؿ الفقر متعدد المجنة االقتصادية كاال -ٕٔ

 .ٕٚٔٓ ،االبعاد، لصالح بيت األمـ المتحدة، بيركت 
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المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسيا، نتائج جديدة لمماثالت القكة الشرائية في المنطقة  -ٖٔ

 .ٕٕٔٓ ،العربية، بيركت
، تقرير: السكاف كالحقكؽ اإلنجابية ية لغربي آسياالمجنة االقتصادية كاالجتماعاالسككا،  -ٗٔ

 . ٕٕٓٓكالصحة اإلنجابية، األمـ المتحدة، نيكيكرؾ، 
نشرة السكاف المتحدة االقتصادية كاالجتماعية لدكؿ غرب اسيا، ، لجنة األمـ االسككا -٘ٔ

 . ٖٕٔٓ ،كاإلحصاءات الحيكية في المنطقة العربية، العدد السادس عشر
االجتماعي )لجنة السكاف كالتنمية(، تكصيات المؤتمر الدكلي لمسكاف المجمس االقتصادم ك  -ٙٔ

 ،كالتنمية: الخصكبة كالصحة اإلنجابية كالتنمية، الدكرة الرابعة كاالربعكف، األمـ المتحدة 
ٕٓٔٔ. 

المجمس االقتصادم كاالجتماعي في األمـ المتحدة، تقرير البنؾ الدكلي عف احصائيات الفقر،  -ٚٔ
 .ٕٛٔٓ ،مارس  ٜ-ٙكالمنعقدة  49المجنة اإلحصائية الدكرة 

منظمة الصحة العالمية، تقرير التفاكتات الصحية في المدف الحضرية كالتغمب عمييا، مركز  -ٛٔ
 . ٕٔٔٓ ،التنمية الصحية، الياباف 

 
 مسا: المصادر الحكومية العراقيةخا

جميكرية العراؽ، كزارة التخطيط )الييأة(، الجياز المركزم لإلحصاء، الدليؿ الميني العراقي  -ٔ
 .ٜٜٚٔالمحدث لعاـ 

كزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي، الجياز المركزم لإلحصاء كتكنمكجيا المعمكمات، المجنة   -ٕ
سككا(، تقرير مشترؾ: تقكيـ إحصاءات النكع االقتصادية كاالجتماعية لغرب اسيا )اال

 . ٜٕٓٓ ،االجتماعي في العراؽ، األمـ المتحدة، نيكيكرؾ 
جميكرية العراؽ، كزارة التخطيط كالتعاكف االنمائي، المجنة الكطنية لمسياسات السكانية، تحميؿ  -ٖ

صيات الكضع السكاني في العراؽ، التقرير الكطني الثاني حكؿ حالة السكاف في إطار تك 
 .ٕٕٔٓالمؤتمر الدكلي لمسكاف كالتنمية كاالىداؼ اإلنمائية لأللفية، 

الجياز المركزم لإلحصاء، المجنة العميا الستراتيجية التخفيؼ مف كزارة التخطيط العراقية،  -ٗ
 .ٕٛٔٓالفقر، 

كزارة التخطيط العراقية، الجياز المركزم لإلحصاء، المكجز االحصائي لمسكاف، جدكؿ  -٘
 .ٕٛٔٓ ،محافظة كربالءخصائص سكاف 

كزارة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي، الجياز المركزم لإلحصاء كتكنكلكجيا المعمكمات، خارطة  -ٙ
 . ٕٙٓٓ، بغداد، ٔالحرماف كمستكيات المعيشة في العراؽ، ج



ى

189 

   

 

 المصادرىوالمراجع
 .ٕٗٔٓ ،كزارة التخطيط، الجياز المركزم لإلحصاء، التقرير الكطني لمتنمية المستدامة  -ٚ
كزارة التخطيط، الجياز المركزم لإلحصاء، خارطة الحرماف كمستكيات المعيشة في العراؽ،  -ٛ

 .ٕٔٔٓ ،دليؿ مستكل المعيشة 
كزارة التخطيط، الجياز المركزم لإلحصاء، مديرية إحصاء كربالء، اإلحصاء العاـ، محافظة  -ٜ

 .ٜٕٓٓكربالء، بيانات غير منشكرة، 
 ،قدسة، قسـ األحصاء الحياتي، بيانات غير منشكرةكزارة الصحة، دائرة صحة كربالء الم -ٓٔ

ٕٓٔٛ . 
 

 سادسا: المواقع االلكترونية
ٔ. https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.DPND 
  : release/2019/10/17/-https://www.albankaldawli.org/ar/news/pressمكقع شبكة األنترنت .ٕ
  https://www.who.int/arمنظمة الصحة العالمية، المكقع  .ٖ
  /https://ultrairaq.ultrasawt.comكزارة التخطيط، مكقع االنترنت:  .ٗ
  /https://mop.gov.iqمكقع كزارة التخطيط العراقية  .٘
، ٕٕٔٓكزارة التخطيط العراؽ، مكقع اخبار الكزارة، تقديرات سكاف العراؽ لعاـ  .ٙ

https://mop.gov.iq/     
ضكء أحمر لمنمك السكاني. العراؽ يطمؽ خطة مجمة سكام نكز العربية االلكتركنية، مقاؿ:  .ٚ

 /.  https://www.skynewsarabia.com، ٕٕٕٓ ،قبؿ "االنفجار، بغداد 
بكشامة مصطفى كمحفكظ مراد، ظاىرة الفقر في العالـ العربي كاالسالمي: أسبابيا كاثارىا،  .ٛ

 .redaction.machahid24@gmail.com، ٕ٘ٔٓ ، ٕٗجريدة مشاىد 
 

 سابعا: المصادر األجنبية
1. A.S، Bhalla ، (Technologies appropriate for a basic needs strategy) 

Mimeographed، paper prepared for The Expert meeting on 

International Action for Appropriate Technology Geneva 5 – 9 

December 1999 . 

2. AN theory B. Atkinson ، Poverty and Social Security ، London ، 

Harvester Wheat sheaf، 1989. 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.DPND
https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.DPND
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2019/10/17/
https://www.who.int/ar
https://ultrairaq.ultrasawt.com/
https://mop.gov.iq/
https://mop.gov.iq/
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3. D Weight. H، Perkins، Steven raveled and David، Landau in 

development economics، debouch، 3 Th، Publishing، Brussels، 2008. 

4. Geetha Mayadunne، Appropriateness of the Sri Lanka poverty line 

for measuring urban poverty: the case of Colombo، International 

Institute for Environment and Development (IIED) 80-86 Gray’s Inn 

Road، London ، WC1X 8NH، UK، 2011. 

5. George w. Barclay ، Techniques of Population Analysis ، John Wiley 

and Sons ، Inc، New York، 1968. 

6. Gretchen Livingston، Rakesh Kochhar، The Rising Age Gap in 

Economic Well-being، Pew Research Center، Washington، D.C. 

2003. 

7. Grims،o،f، "Housing for low income urban familics" johns Hopkins، 

university press ،1976.  

8. H.streeten (the distinctive features of a basic needs approach to 

development) in ternational Development Review ، VOL 19 No 3 ، 

1998 .    

9. ILO ، Employment ، Growth and Basic Needs : Hone World problem 

(Geneva ، 2000. 

10. J. M. Hagenears Al di ، The Definition and Measurement t of Poverty ، 

in: Lars sober ، ed ، Economic Inequality and Poverty: Inter National 

Perspectives Armonk NY ، ME، sharpc، 1991 . 

11. Jair Andrade Araujo، Emerson Marinho and Guaracyane Lima 

Campêlo ، Economic growth and income concentration and their 

effects on poverty in Brazil ،  CEPAL Review، Issue 123، 2017.  

12. Kingsley Davis ، The origin and growth of urbanization in the world 

the American Journal of sociology ، vol.60، 1955. 

13. kisovi Leonard Musyoks، ph . D .، (Population Pressure In kitui 

District ، Kenya) ، The university of Monitoba ، canada ، 1990 . 

14. Ling Zhang ، POPULATION DYNAMICS AND ECONOMIC 

GROWTH IN THE UNITED STATES FROM 1960 TO 2017، 

Fulfillment Of the Requirements for the Degree Master of Science In 

Economics، AProject Presented to the Faculty of California State 

Polytechnic University، Pomona، 2018. 
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15. Lopez، R. V، Thomas and y. Wang، (Addressing The Education 

Puzzle، The Distribution of Education and Economic. Reform، world 

Bank working Papers ، No.2031 ، Washington D.C. The world Bank ، 

1998 . 

16. Nuriye Ortayli and Shawn Malarcher، “Equity analysis: identifying 

who benefits from family planning  .programs”، Studies in Family 

Planning، vol. 41، No. 2 (2010). 

17. Plant R ، The very Idea of Welfare State ، in Bean P : and others (eds) 

، In Defence of Welfare state ، London ، Taristoek ،2006.   

18. Thomas W. Merrick ، Population and Poverty: New Views on an Old 

Controversy ، International Family Planning Perspectives Vol. 28، 

No. 1 (Mar.، 2002. 

19. UNFPA population ، Resources and the Environment The critical 

challenges ، New York ، 1991. 

20. World Bank ، world development report-attacking poverty ،2000. 

Eduardo، Presentation، Population Analysis with Microcomputers، 

Volumes Presentation of techniques، united Nations، New York،1994.
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 المالحق

 ( 6ملحق )   

 توزٌع جؽرافً لحجم العٌنة على مستوى احٌلء منطقة الدراسة
 ػذد انحٍ د

 االسش

 حغى

 انؼُُخ

 ػذد انحٍ

 االسش

 حغى

 انؼُُخ
 18 1939 االسشح 7 787 االصالػ  4

 14 1556 ثبة انسالنًخ 7 806 انصحخ وانؼذانخ  0

 23 2456 انًؼًهغٍ 1 99 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 9

 66 7118 انًهحك  6 644 انًذساء  8

 17 1823 انًخُى 11 1218 حٍ انضهشاء 8

 17 1784 انُمُت 8 871 انمضوَُُخ 8

 19 2047 انهُبثٍ  13 1417 ضجبط االسشح 1

 4 423 ثبة انُغف 11 1165 يهُذسٍ سُف سؼذ 4

 16 1732 انزؼبوٌ  30 3285 االسكبٌ 9

 18 1968 االَصبس  140 15131 انؼبيم 42

 16 1701 انسؼذَخ  14 1466 انؼجبسُخ. ؽ 44

 15 1575 ثبة ثغذاد 13 1433 ثبة انطبق 40

 58 6245 ش. سُف سؼذ 14 1474 األطجبء  49

 58 6299 سيضبٌ  12 1260 انجهذَخ  48

 42 4510 انؼجبسُخ. ش 31 3364 حٍ انؼجبط  48

 34 3635 حٍ انحسٍُ  33 3614 انًؼهًٍُ  48

 19 2088 انجهبدنُخ 14 1544 انزحذٌ  41

 19 2053 ثبة انخبٌ 9 945 انصًىد  44

 2 215 حٍ انشهبدح 32 3496 انىفبء 49

 47 5039 سُف سؼذ 22 2425 انسالو 02

 44 4724 انغبَش  41 4409 انُصش  04

 49 5259 انًىظفٍُ  4 416 انصُبػٍ 00

 233 25195 انغذَش 25 2677 انغًؼُخ وانؼهًبء  09

 73 7881 حٍ انحش 42 4496 ش. انًىظفٍُ 08

 37 4003 انجُبء انغبهض 23 2520 يهحك انزؼبوٌ 08

 4802 164228 انًغًىع 

المقدسة )المراز(، كشعبة المخلتٌر، جدول عدد االسر المصدر: البلحث اعتملدا على قلئمقلمٌة محلفظة ارببلء 

 .6166ألحٌلء الطلبو، 

 :معلدلة حجم العٌنة

N = 
  

      
 

 
    

 

  :اذ ان
N  حجم العٌنة = 
r  ( 1.14= احتمللٌة الخطأ ) 
t ( 6.31= القٌمة المجدولة والتً تقلبل احتمللٌة الخطأ وهً تعلدل) 

n  .ًعدد وحدات المجتمع االحصلئ = 
العلمً )المفهوم  الدراسةالمصدر: سلمً عزٌز عبلس العتبً، محمد ٌوسؾ الهٌتً، منهج 

 .34، ص 6166واألسللٌب والتحلٌل والاتلبة(، دار الاتب والوثلئق ، بؽداد ، 



ى

114 

   

 

 المالحق

 



ى

115 

   

 

 المالحق



ى

116 

   

 

 المالحق



ى

117 

   

 

 المالحق

  
 

 

 



ى

118 

   

 

 المالحق

 (9ملحق )

 6166( للعلم 6مسلحة احٌلء مدٌنة ارببلء )م

Hay 
Name 

 السبلم الصمود التحدي
ملحق 
 الفلرس

 الفلرس الجهلد السلهرون المهندسون
كشهداء سٌؾ 

 سعد
 الرسللة االطلرات الوفلء

Area 698571 539644 1202438 664236 636979 944329 988898 664144 1127497 971750 874429 595628 

Hay 
Name 

الحً 
 الصنلعً 

 المٌبلد
االسالن 
 العساري

 المخٌم
العبلسٌة 
 الكشرقٌة

 الحسٌن البلدٌة الموظفٌن االملم علً
كشهداء 
 الموظفٌن

 النصر النقٌب

Area 4155584 1102873 1015551 522112 385046 1010473 805009 361702 1459052 392165 418198 1077939 

Hay 
Name 

 االسرة االصبلح البهلدلٌة
ضبلط 
 االسرة

كشهداء 
 الملحق

ملحق 
 التعلون

 االسالن القدس الملحق رمضلن التعلون
العبلسٌة 
 الؽربٌة

Area 213610 216714 346074 129553 247337 302429 455087 726410 513963 1401374 433523 308000 

Hay 
Name 

موسى 
 الالظم

البنلء 
 الجلهز

 العدالة االنتصلر االمٌن القزوٌنٌة المعملجً الثورة المعلمٌن الحر العلمل البلدٌلت

Area 769672 1028152 343868 1593302 165605 604002 251073 476493 152165 179479 134177 206173 

Hay 
Name 

 الكشهلدة العبلس االطبلء الؽدٌر السعدٌة القضلة
سان 
 عمودي

بلب 
 النجؾ

 بلب بؽداد بلب الخلن
بلب 

 السبللمة
 بلب الطلق

Area 184897 234787 2127725 450261 1094934 140324 511992 34580 330283 193470 140363 226807 

Hay 
Name 

 الجمعٌة المدراء الهٌلبً الزهراء
مهندسً 
 االملم علً

 الجلٌر

 

Area 529208 781908 158601 232462 189378 1257415 

المصدر: محلفظة ارببلء المقدسة، قسم تانولوجٌل دعم القرار، مراز البٌلنلت الجؽرافً الموحد )بٌلنلت      

 .6166ؼٌر منكشورة( ، 
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 6166لعلم  االستبلنةفً احٌلء منطقة الدراسة وفقل الستملرة  مجموع ال من الذاور واالنلث والوالدات الالٌة

 اسى انحٍ
يغًىع 

 انزكىس

يغًىع 

 االَبس

 انىالداد

 انكهُخ
 اسى انحٍ

يغًىع 

 انزكىس

يغًىع 

 االَبس

 انىالداد

 انكهُخ

 084 049 021 شهذاء سُف سؼذ 84 80 89 انُمُت

 409 94 92 اإلسكبٌ 048 484 028 انًهحك

 42 98 48 انًؼهًٍُ 81 84 89 انًؼًهغٍ

 09 09 08 حٍ انضهشاء 124 898 898 انؼبيم

 19 44 10 يهحك انزؼبوٌ 049 488 444 انًىظفٍُ

 418 481 481 حٍ سيضبٌ 029 484 488 انُصش

 99 440 94 حٍ انحسٍُ 89 84 81 انسالو

 91 94 99 ثبة انسالنًخ 84 80 82 انجهبدنُخ

 44 49 44 ثبة انُغف 02 49 48 اإلسكبٌ انؼسكشٌ

 98 90 01 انصًىد 88 84 88 االسشح

 98 84 98 ثبة انطبق 480 494 489 سُف سؼذ

 81 80 89 انزحذٌ 89 82 88 االَصبس

 80 89 80 انغًؼُخ 4091 909 4228 انغذَش

 94 82 94 ثبة ثغذاد 984 089 018 حٍ انحش

 499 408 98 انؼجبسُخ انششلُخ 480 428 424 انجُبء انغبهض

 480 498 428 انغبَش 48 10 10 انهُبثٍ

يهُذسٍ سُف 

 سؼذ
 84 88 98 انسؼذَخ 80 98 98

 88 89 82 انزؼبوٌ 92 99 99 انجهذَخ

 89 84 98 األطجبء 48 48 48 انًذساء

 48 02 48 انمضوَُُخ 02 48 48 انصُبػٍ

 421 94 81 انىفبء 484 491 498 شهذاء انًىظفٍُ

 98 88 30 انؼجبسُخ انغشثُخ 84 89 84 ثبة انخبٌ

 04 08 48 االصالػ 94 99 94 ضجبط االسشح

 00 08 48 انصحخ وانؼذانخ 98 98 98 انًخُى

 49 49 8 انشهبدح 94 90 41 حٍ انؼجبط

 ولمدة كشهرٌن. 6166/ 6/4التً وزعت بتلرٌخ  االستبلنةالمصدر: البلحث اعتملدا على تحلٌل استملرة  
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 (4ملحق )
 6166سنة فمل دون( فً احٌلء منطقة الدراسة لعلم  65عدد ال من الذاور واالنلث )

 االنلث الذاور

 اسم الحً

الذاور 
65   

سنة فمل 
 دون

 اسم الحً
   65الذاور 

سنة فمل 
 دون

 اسم الحً
االنلث 

سنة فمل 65
 دون

 اسم الحً
االنلث 

سنة فمل 65
 دون

 14 االسرة 395 الؽدٌر 17 الجمعٌة 367 الؽدٌر

 25 الجمعٌة 177 العلمل 16 بلب الخلن 207 العلمل

 20 الخلنبلب  105 حً الحر 14 المخٌم 101 حً الحر

كشهداء سٌؾ  13 التعلون 73 الموظفٌن
 سعد

 21 التعلون 72

 23 التحدي 54 الملحق 13 ضبلط االسرة 72 الملحق

كشهداء سٌؾ 
 سعد

 22 األطبلء 59 الموظفٌن 13 بلب السبللمة 66

 20 السعدٌة 56 حً رمضلن 12 التحدي 59 النصر

 12 ضبلط االسرة 56 النصر 12 السعدٌة 57 سٌؾ سعد

 12 المخٌم 60 سٌؾ سعد 12 قبلب الطل 55 كشهداء الموظفٌن

العبلسٌة  53 كشهداء الموظفٌن 12 بلب بؽداد 42 الجلٌر
 الؽربٌة

17 

 16 بلب الطلك 61 الجلٌر 11 حً الزهراء 34 اإلسالن

 16 بلب بؽداد 29 العبلسٌة الكشرقٌة 10 األطبلء 33 البنلء الجلهز

 16 بلب السبللمة 34 البنلء الجلهز 9 العبلسٌة الؽربٌة 31 النقٌب

مهندسً سٌؾ  40 حً الحسٌن 9 البلدٌة 30 حً الحسٌن
 سعد

13 

مهندسً سٌؾ  28 حً رمضلن
 سعد

 13 البلدٌة 38 اإلسالن 8

 12 الصمود 29 المعلمٌن 8 الصمود 28 ملحق التعلون

 11 حً الزهراء 40 حً العبلس 7 االسرة 26 الوفلء

الصحة  40 الوفلء 7 االصبلح 25 المعلمٌن
 والعدالة

3 

 9 االصبلح 33 ملحق التعلون 5 الصنلعً 22 المعملجً

 6 القزوٌنٌة 24 الهٌلبً 1 الصحة والعدالة 21 البهلدلٌة

 5 المدراء 23 السبلم 4 القزوٌنٌة 20 العبلسٌة الكشرقٌة

 3 الصنلعً 18 المعملجً 4 بلب النجؾ 20 حً العبلس

اإلسالن  17 البهلدلٌة 3 المدراء 20 الهٌلبً
 العساري

5 

اإلسالن  20 السبلم
 العساري

 4 بلب النجؾ 18 االنصلر 3

 3 الكشهلدة 15 النقٌب 1 الكشهلدة 18 االنصلر
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ى
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 المالحق

 (1ملحق )
 6166سنة( فً احٌلء منطقة الدراسة لعلم 15 – 64عدد ال من الذاور واالنلث )

 االنلث الذاور

 اسم الحً
الذاور 

64 – 
 سنة 15

 اسم الحً
 64الذاور 

 سنة 15 –
 اسم الحً

- 64االنلث 
 سنة 15

 اسم الحً
 64االنلث 

 سنة 15-

 32 االسرة 495 الؽدٌر 27 المخٌم 595 الؽدٌر

 23 الجمعٌة 217 العلمل 26 البهلدلٌة 288 العلمل

 25 بلب الخلن 127 حً الحر 24 التعلون 155 حً الحر

كشهداء سٌؾ  23 النقٌب 132 الملحق
 سعد

 26 التعلون 138

 26 التحدي 86 الملحق 23 األطبلء 123 كشهداء سٌؾ سعد

 25 األطبلء 78 الموظفٌن 22 الجمعٌة 104 حً رمضلن

 24 السعدٌة 100 حً رمضلن 22 ضبلط االسرة 99 النصر

مهندسً سٌؾ  98 الموظفٌن
 سعد

 23 ضبلط االسرة 81 النصر 22

 20 المخٌم 68 سٌؾ سعد 21 السعدٌة 82 سٌؾ سعد

العبلسٌة  72 كشهداء الموظفٌن 21 البلدٌة 74 العبلسٌة الكشرقٌة
 الؽربٌة

26 

 22 قبلب الطل 64 الجلٌر 20 التحدي 71 كشهداء الموظفٌن

الجلهزالبنلء   22 بلب بؽداد 87 العبلسٌة الكشرقٌة 20 العبلسٌة الؽربٌة 61 

 18 بلب السبللمة 62 البنلء الجلهز 20 قبلب الطل 60 حً العبلس

مهندسً سٌؾ  58 حً الحسٌن 18 بلب بؽداد 56 حً الحسٌن
 سعد

21 

 19 البلدٌة 50 اإلسالن 17 الصمود 55 المعلمٌن

 17 الصمود 61 المعلمٌن 16 بلب السبللمة 49 الجلٌر

 15 حً الزهراء 49 حً العبلس 11 حً الزهراء 48 اإلسالن

الصحة  53 الوفلء 10 المدراء 45 المعملجً
 والعدالة

65 

اإلسالن  44 االسرة
 العساري

 12 االصبلح 45 ملحق التعلون 10

 13 القزوٌنٌة 36 الهٌلبً 9 الصحة والعدالة 43 السبلم

 8 المدراء 31 السبلم 9 القزوٌنٌة 42 ملحق التعلون

 1 الصنلعً 31 المعملجً 8 االصبلح 42 الهٌلبً

اإلسالن  26 البهلدلٌة 7 الصنلعً 35 االنصلر
 العساري

6 

 8 بلب النجؾ 29 االنصلر 6 بلب النجؾ 31 الوفلء

 8 الكشهلدة 23 النقٌب 5 الكشهلدة 28 بلب الخلن
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 المالحق

 (5ملحق )
 6166سنة فأاثر( فً احٌلء منطقة الدراسة لعلم  14عدد ال من الذاور واالنلث )

 االنلث الذاور

 اسم الحً
الذاور 

سنة  14
 فأاثر

 اسم الحً
 14الذاور 

 سنة فأاثر
 الحًاسم 

 14االنلث 
 سنة فأاثر

 اسم الحً
 64االنلث 

 سنة 15-

 2 االسرة 33 الؽدٌر 3 االسرة 43 الؽدٌر

 5 الجمعٌة 42 العلمل 3 الجمعٌة 40 العلمل

 4 بلب الخلن 21 حً الحر 4 بلب الخلن 19 حً الحر

كشهداء سٌؾ  3 التعلون 18 كشهداء سٌؾ سعد
 سعد

 6 التعلون 9

 3 التحدي 8 الملحق 2 التحدي 2 الملحق

 1 األطبلء 19 الموظفٌن 2 األطبلء 17 الموظفٌن

 1 السعدٌة 11 حً رمضلن 1 السعدٌة 15 حً رمضلن

 4 ضبلط االسرة 4 النصر 3 ضبلط االسرة 8 النصر

 3 المخٌم 10 سٌؾ سعد 3 المخٌم 14 سٌؾ سعد

العبلسٌة  12 كشهداء الموظفٌن 1 العبلسٌة الؽربٌة 10 كشهداء الموظفٌن
 الؽربٌة

2 

 3 بلب الطلك 11 الجلٌر 2 بلب الطلك 14 الجلٌر

 2 بلب بؽداد 8 العبلسٌة الكشرقٌة 1 بلب بؽداد 2 العبلسٌة الكشرقٌة

 4 بلب السبللمة 9 البنلء الجلهز 4 بلب السبللمة 14 البنلء الجلهز

مهندسً سٌؾ  12 حً الحسٌن
 سعد

مهندسً سٌؾ  14 حً الحسٌن 6
 سعد

2 

 1 البلدٌة 10 اإلسالن 3 البلدٌة 8 اإلسالن

 3 الصمود 4 المعلمٌن 2 الصمود 6 المعلمٌن

 3 حً الزهراء 3 حً العبلس 4 حً الزهراء 7 حً العبلس

الصحة  5 الوفلء 6 الصحة والعدالة 10 الوفلء
 والعدالة

9 

 3 االصبلح 3 ملحق التعلون 1 االصبلح 2 ملحق التعلون

 1 القزوٌنٌة 12 الهٌلبً 1 القزوٌنٌة 10 الهٌلبً

 3 المدراء 4 السبلم 3 المدراء 4 السبلم

 1 الصنلعً 2 المعملجً 1 الصنلعً 2 المعملجً

اإلسالن  13 البهلدلٌة
 العساري

اإلسالن  9 البهلدلٌة 2
 العساري

2 

 1 بلب النجؾ 3 االنصلر 1 بلب النجؾ 2 االنصلر

 2 الكشهلدة 4 النقٌب 0 الكشهلدة 9 النقٌب
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 المالحق

 أ( - 3ملحق )
 1662عدد السالن االصلٌٌن والمهلجرٌن والفئلت العمرٌة للزوج والزوجة فً اسر احٌلء منطقة الدراسة لعلم 

 اسى انحٍ

نهضوطانفئبد انؼًشَخ  أصم انسكبٌ  انفئبد انؼًشَخ نهضوعخ 

 انسكبٌ

 االصهٍُُ

 انسكبٌ

 انًهبعشٍَ

08 – 

 فًب

 دوٌ

25 - 49 
50 - 

74 

18 -

 فأكضش
48-49 02-08 08-09 92-98 98-99 

 4 32 42 82 73 17 42 140 34 118 115 انغذَش

 2 5 26 62 45 4 33 88 15 72 68 انؼبيم

 3 4 22 18 25 4 18 46 4 24 48 حٍ انحش

 2  3 15 25 22 4 25 34 2 27 38 انًهحك 

 1 0 7 34 16 2 16 36 4 12 46 حٍ سيضبٌ

 1 3 10 19 15 2 10 27 9 14 34 انًىظفٍُ 

 0 0 4 24 15 3 5 26 9 10 33 انغبَش 

 0 4 5 14 11 5 7 16 6 11 23 حٍ انحسٍُ

 1  2 9 14 9 5 9 17 2 8 25 انًؼهًٍُ 

  2 5 11 6 10 1 12 18 1 7 25 حٍ انؼجبط

 0 3 3 16 8 3 3 16 8 14 16 االسكبٌ

حٍ انغًؼُخ 

 وانؼهًبء
20 4 20 2 1 1 8 6 10  2  2 

 2  9 5 5 3 3 2 17 0 5 17 انًؼًهغٍ

 2  6 2 7 3 2 10 5 1 5 13 االسشح

 2  1 7 6 3 1 4 11 1 4 13 انُمُت

 2  5 7 1 3 3 6 6 1 4 12 انسؼذَخ 

 2  1 4 4 4 2 2 8 1 4 9 ضجبط االسشح

 2  5 3 2 2 2 4 6 0 1 11 انجهذَخ 

 2   2 1 5 5 0 2 9 0 3 8 انضهشاء

 2  4 2 2 0 1 3 4 0 1 7 انمضوَُُخ

حٍ انصحخ 

 وانؼذانخ
6 1 0 3 4 0 4 3  2 2   2 

 2  2 18 24 13 2 15 33 7 04 09 شهذاء سُف سؼذ

 1 2 9 15 19 2 15 24 5 41 09 سُف سؼذ 

 2  2 10 17 12 4 10 21 6 44 92 شهذاء انًىظفٍُ

 1 4 8 9 18 4 13 16 7 44 00 انُصش
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ى

114 

   

 

 المالحق

 ب( – 3ملحق )
 6166لعلم أصل السالن والفئلت العمرٌة للزوج والزوجة فً اسر احٌلء منطقة الدراسة 

 اسى انحٍ

 انفئبد انؼًشَخ نهضوعخ انفئبد انؼًشَخ نهضوط أصم انسكبٌ

 انسكبٌ 

 االصهٍُُ

 انسكبٌ 

 انًهبعشٍَ

 فًب – 08

 دوٌ
فأكضش- 18 74 - 50 49 - 25  48-49 02-08 08-09 92-98 98-99 

 2  4 4 15 14 1 13 18 5 40 08 انجُبء انغبهض 

 2  2 10 14 6 2 4 22 4 41 48 انىفبء

  2 1 5 12 5 0 6 14 3 40 44 يهحك انزؼبوٌ

 2 10 1 8 1 0 5 13 4 1 48 حٍ انسالو 

 2  2 7 5 6 2 4 10 4 0 44 انجهبدنُخ

 2  1 6 6 5 0 5 11 2 8 49 األَصبس 

 1 2 6 1 6 0 7 9 0 8 44 انزؼبوٌ

 2  2  3 7 4 1 3 8 2 8 4 انزحذٌ

 2  1 7 2 4 1 6 6 1 8 4 األطجبء

 2  1 5 3 2 2 4 4 1 8 1 سُف سؼذ يهُذسٍ

  2 2  3 2 4 0 3 5 1 8 8 انصًىد

 2  1 3 1 2 0 1 5 1 4 8 اإلصالػ 

 2  1  2 4 1 1 2 2 1 4 8 انًذساء

  2 2  3 2  2 0 0 4 1 0 9 انصُبػٍ 

 2  2  2 1 1 1 2 1 0 0 0 انشهبدح

 2  2  2  1 3 0 2 2 0 0 0 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 

   4 4 28 6 3 15 20 4 1 98 انؼجبسُخ انششلُخ 

 1 4 3 6 5 3 4 9 3 8 48 انهُبثٍ

 2 2 6 6 3 2 5 10 2 9 48 ثبة انخبٌ

 1 1 3 12 2  2 3 9 3 8 49 انًخُى

 2 2 5 3 3 2 3 6 4 9 40 ثبة ثغذاد

 1 2 4 5 2 3 4 4 3 4 49 ثبة انسالنًخ

 1 3 3 4 3 1 4 7 2 2 48 انؼجبسُخ انغشثُخ

 1 1 4 3 4 2 3 5 2 9 42 ثبة انطبق

  2 2  2 2 1 0 2 3 1 4 8 ثبة انُغف
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 المالحق

 أ( - 3ملحق )
 6166الدراسة لعلم التراٌب التعلٌمً للمتزوجلت فً سن الحمل فً اسر احٌلء منطقة 

 ايٍ اسى انحٍ
َمشأ 

 وَكزت
 ثكبنىسَىط دثهىو اػذادَخ يزىسطخ اثزذائُخ

 شهبدح

 ػهُب
Total 

 233 2 23 20 26 43 47 33 39 انغذَش

 140 5 17 5 17 30 36 19 11 انؼبيم

 72 2 9 9 6 13 12 11 10 حٍ انحش

 65 2 10 4 10 17 15 6 1 انًهحك 

 58 5 8 2 6 19 13 2  5 حٍ سيضبٌ

 48 2 8 4 3 12 4 13 2 انًىظفٍُ 

 43 2  7 2 4 5 16 5 4 انغبَش 

 34 6 6 2  8 4 6 4 2  حٍ انحسٍُ

 33 6 9 3 2 5 2 6 2  انًؼهًٍُ 

 32 2  9 3 6 3 6 4 1 حٍ انؼجبط

 30 2  2  2 3 5 11 9 2  االسكبٌ

 24 1 3 2 4 1 8 2 3 حٍ انغًؼُخ وانؼهًبء

 22 1 5 1 5 1 6 3 2  انًؼًهغٍ

 18 2  7 2 1 4 1 2 1 االسشح

 17 1 4 4 2 3 2 1 2  انُمُت

 16  2 1 4 2  3 5 2 1 انسؼذَخ 

 13 2 1 5 1   2 2  2 ضجبط االسشح

 12 1 3 1 3 2 1 1 2  انجهذَخ 

 11 3 2  2 2   2 4 2 2  انضهشاء

 8 2  3 2 1 1 3  2 2 انمضوَُُخ

 7 2  2 2  1 1 3  2  2 حٍ انصحخ وانؼذانخ

 57 2 10 4 9 15 9 6 2 شهذاء سُف سؼذ

 46 3 9 5 8 12 8 1  2 سُف سؼذ 

 41 1 8 1 7 9 6 7 2 شهذاء انًىظفٍُ

 40 2 4 8 4 8 7 4 3 انُصش
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 المالحق

 ب( –3)ملحق 
 6166التراٌب التعلٌمً للمتزوجلت فً سن الحمل فً اسر احٌلء منطقة الدراسة لعلم 

 ايٍ اسى انحٍ
َمشأ 

 وَكزت
 ثكبنىسَىط دثهىو اػذادَخ يزىسطخ اثزذائُخ

 شهبدح

 ػهُب
Total 

 37 1 12 2 2 8 2 8 2 انجُبء انغبهض 

 32 1 8 4 2 2 7 4 4 انىفبء

 23 2  4 2 1 5 8 2 1 يهحك انزؼبوٌ

 22 2 9 2  3 5 1 2 2  حٍ انسالو 

 20 3 7 2  2 2 3 2 1 انجهبدنُخ

 18 2  4  2 3 3 5 3 2  األَصبس 

 16 2  6 2 1 1 3 2 1 انزؼبوٌ

 14 2 6  2 1 1 1 2 1 انزحذٌ

 14 1 4 2 1 4 1 1 2  األطجبء

 11 2  6  2 2 2  1 1 1 يهُذسٍ سُف سؼذ

 9 1 3 2  1 3 1 2  2  انصًىد

 7 2  2 2  2  1 3  2 1 اإلصالػ 

 6 1 2 2  1 2  2  2  2 انًذساء

 5  2 2  1 1 1 2 2  2  انصُبػٍ 

 4 2 1 0 1 1 2  1  2 انشهبدح

 4 2 1 2   2 1 1 1  2 اإلسكبٌ انؼسكشٌ 

 42 1 11 1 10 8 9 2 2  انؼجبسُخ انششلُخ 

 19 4 2 2  4 2 2 4 1 انهُبثٍ

 19 1 6 2  6 2 2 1 2  ثبة انخبٌ

 17 2 3 1 3 4 2 2  2 انًخُى

 15 2 4 1 4 1 2 1 1 ثبة ثغذاد

 14  2 3 4 2 2 1 1 1 ثبة انسالنًخ

 14 2  6  2 3 2 3 2  2  انؼجبسُخ انغشثُخ

 13 1 4 1 2 3 1 1 2  ثبة انطبق

 5 1 1 1 1 1 1 2  2  ثبة انُغف
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 المالحق

 أ( - 61ملحق )
 6166التراٌب المهنً وتوزٌع فئلت الدخل ألربلب االسر فً احٌلء منطقة الدراسة لعلم 

 اسم الحً

 فئلت الدخل بللدٌنلر العراقً التراٌب المهنً 

 اعملل حرة وظٌفً
علطل عن 

 العمل
 عمللً

641 
فمل  ألؾ

 دون
646-541  

546-
6641 

6646-
6111 

ملٌون  6
 فأاثر

 8 21 49 72 83 45 67 32 89 الؽدٌر

 6 10 32 47 45 21 34 27 54 العلمل

 1 3 16 28 24 13 18 17 22 حً الحر

 2 2 18 24 19 5 17 16 27 الملحق 

 2 3 8 29 16 3 13 10 32 حً رمضلن

 1 1 17 18 11 3 11 18 16 الموظفٌن 

 1 2 5 22 13 11 9 6 17 الجلٌر 

 4 6 13 9 2 -  5 14 15 حً الحسٌن

 1 5 12 14 1 1 4 9 19 المعلمٌن 

 1 2 9 15 5 3 6 9 14 حً العبلس

 1 4 10 10 5 2 6 15 7 االسالن

 1 1 7 13 2 1 4 6 13 حً الجمعٌة والعلملء

 1 1 5 13 2  - 4 7 11 المعملجً

 -  5 2 9 2 -  3 3 12 االسرة

 1 2 5 7 2  - 3 7 7 النقٌب

 -  3 3 8 2 1 3 5 7 السعدٌة 

  -  - 7 5 1 1 3 1 8 ضبلط االسرة

 1 7 2 3 1 -  2 4 6 البلدٌة 

 -    3 6 2 1 3 2 5 الزهراء

 -  1 3 3 1  - 1 2 5 القزوٌنٌة

 -   - 1 5 1 1 1 1 4 حً الصحة والعدالة

 1 3 18 19 15 5 14 13 25 كشهداء سٌؾ سعد

  - -  15 17 14 -  11 14 21 سٌؾ سعد 

 2 1 9 18 11 4 10 11 16 كشهداء الموظفٌن

 1 1 10 17 11 7 12 7 14 النصر
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 المالحق

 ب( –61ملحق )
 6166فئلت الدخل ألربلب االسر فً احٌلء منطقة الدراسة لعلم التراٌب المهنً وتوزٌع 

 اسى انحٍ

 فئبد انذخم  انزشكُت انًهٍُ 

 وظُفٍ
اػًبل 

 حشح

ػبطم ػٍ 

 انؼًم
 ػًبنٍ

أنف  082

 فًب دوٌ

084-

182 

184-

4082 

4084-

0222 

يهُىٌ  0

 فأكضش

 -  1 8 15 13 9 10 6 12 انجُبء انغبهض 

 1 3 8 11 9 7 7 10 8 انىفبء

 -  2 6 10 5 4 5 4 10 يهحك انزؼبوٌ

 2 6 8 1 5 2 6 3 11 حٍ انسالو 

 1 2 5 8 4 2 4 5 9 انجهبدنُخ

 1 1 6 6 4 1 4 7 6 األَصبس 

 1 1 6 5 3 1 3 4 8 انزؼبوٌ

 1 4 5 -  4  - 3 5 6 انزحذٌ

 1 2 2 5 4 1 4 1 8 األطجبء

 1 -  3 5 2 1 2 2 4 يهُذسٍ سُف سؼذ

 -  1 4 1 3 1 2 3 3 انصًىد

 -   - 2 3 2 1 1 2 3 اإلصالػ 

  - 1 3 2 -   - 1 2 3 انًذساء

  - -  1 3 1 1 1 2 1 انصُبػٍ 

 -  -  1 2 1  - 1 1 2 انشهبدح

  - 1 1 1 1 1 1 2  - اإلسكبٌ انؼسكشٌ 

 4 4 11 9 14 10 7 20 5 انؼجبسُخ انششلُخ 

 2 1 4 7 5 2 3 8 6 انهُبثٍ

 2 1 5 6 5 1 5 5 8 ثبة انخبٌ

 1 1 5 6 4 2 3 6 6 انًخُى

 2 2 3 5 3 1 3 7 4 ثبة ثغذاد

 1 2 4 4 3 1 1 5 7 ثبة انسالنًخ

 2 2 5 3 2 2 1 6 5 انؼجبسُخ انغشثُخ

 -  1 2 8 2 1 1 8 3 ثبة انطبق

 -  -  2 2 1 -  1 2 2 ثبة انُغف
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 المالحق

 أ( - 66ملحق )

 6166علئدٌة السان وتوزٌع فئلت عدد افراد االسرة فً احٌلء منطقة الدراسة لعلم 

 اسم الحً

 عدد افراد االسرة علئدٌة السان

 بستنه حاومً تجلوز اٌجلر ملك
فمل  5

 دون
4-3  

 فرد
فأاثر-3  

 62 150 21 --- 1 28 82 122 الؽدٌر

 25 102 13 --- --- 24 51 65 العلمل

 10 59 3 --- --- 2 25 46 حً الحر

 1 44 20 --- --- 1 22 42 الملحق 

 2 44 12 --- 1 1 20 36 حً رمضلن

 10 30 8 --- --- 1 10 37 الموظفٌن 

 5 28 10 --- --- --- 14 29 الجلٌر 

 6 12 16 --- --- --- 5 29 حً الحسٌن

 3 26 4 --- --- --- 3 30 المعلمٌن 

   22 10 --- --- 1 6 25 حً العبلس

 3 22 5 --- --- --- 9 21 االسالن

   13 11 --- --- --- 7 14 حً الجمعٌة والعلملء

   12 10 --- --- --- 5 17 المعملجً

 1 12 5 --- --- --- 2 16 االسرة

 --- 12 5 --- --- --- 5 12 النقٌب

 --- 10 6 --- --- --- 5 11 السعدٌة 

 --- 11 2 --- --- --- 2 11 ضبلط االسرة

 --- 6 6 --- --- --- 2 10 البلدٌة 

 --- 7 4 --- --- 2 2 7 الزهراء

 --- 4 4 --- --- --- 1 7 القزوٌنٌة

 --- 5 2 --- --- --- 1 6 حً الصحة والعدالة

 10 41 6 --- 3 2 14 38 كشهداء سٌؾ سعد

 8 36 2 --- 9 2 6 29 سٌؾ سعد 

   32 9 --- 3 2 9 27 كشهداء الموظفٌن

 5 31 4 --- 1 1 10 28 النصر
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 المالحق

 ب( –66ملحق )
 6166افراد االسرة فً احٌلء منطقة الدراسة لعلم علئدٌة السان وتوزٌع فئلت عدد 

 اسم الحً

 عدد افراد االسرة علئدٌة السان

 فمل دون 5 بستنه حاومً تجلوز اٌجلر ملك
4-3  

 فرد
فأاثر-3  

 10 41 11 --- 6 12 5 12 البنلء الجلهز 

 8 36 7 --- ---   8 24 الوفلء

   32 8 --- --- 3 6 14 ملحق التعلون

 5 31 7 --- ---   6 16 حً السبلم 

 5 21 6 --- ---   5 15 البهلدلٌة

 1 24 2 --- --- 1 3 14 األنصلر 

 1 14 4 --- 1 1 2 12 التعلون

   15 1 ---     3 11 التحدي

   14 4 --- 1 2 2 9 األطبلء

 3 13 2 ---     2 9 مهندسً سٌؾ سعد

 2 10 1 --- ---   2 7 الصمود

 1 12 2 --- ---   2 5 اإلصبلح 

   14 3 --- ---   1 5 المدراء

   9 1 --- --- 1 2 2 الصنلعً 

 1 7 1 --- ---   1 3 الكشهلدة

   5 3 --- ---   2 2 اإلسالن العساري 

 6 22 18 --- ---   15 27 العبلسٌة الكشرقٌة 

  6 13 --- ---   4 15 الهٌلبً

  11 8 --- --- 1 4 14 بلب الخلن

  9 8 --- ---   3 14 المخٌم

  10 5 --- ---   3 12 بلب بؽداد

  10 4 --- ---   2 12 بلب السبللمة

  8 6 --- ---   3 11 العبلسٌة الؽربٌة

  7 6 --- ---   3 10 بلب الطلق

  4 1 --- ---     5 بلب النجؾ
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 المالحق

 6166إجلبلت االسر فً احٌلء منطقة الدراسة للعوامل المؤثرة فً النمو السالنً لعلم  (66ملحق )

 اسى انحٍ

ػًش 

 انضوعخ

48-09 

شهبدح 

انضوعخ 

يٍ 

اإلػذاَخ 

 فًب فىق

اسزؼًبل 

 وسبئم

رُظُى 

 انحًم

ػذد 

 انىالداد

 خانكهُ

 اسى انحٍ

ػًش 

 انضوعخ

48-09 

انزؼهُى 

 انؼبنٍ

 نهضوعخ

اسزؼًبل 

 وسبئم

رُظُى 

 انحًم

ػذد 

 انىالداد

 انكهُخ

 158 15 11 32 انجُبء انغبهض 1267 88 27 221 انغذَش

 117 13 13 27 حٍ انىفبء 678 43 45 133 انؼبيم

 90 11 11 19 يهحك انزؼبوٌ 332 29 22 65 حٍ انحش

 89 12 10 18 حٍ انسالو 286 34 21 54 انًهحك 

 79 8 10 15 انجهبدنُخ 218 32 18 49 حٍ سيضبٌ

 79 10 4 14 االَصبس  209 20 15 40 انًىظفٍُ 

 57 8 9 12 حٍ انزؼبوٌ 172 17 9 35 انغبَش 

 62 6 8 11 حٍ انزحذٌ 89 22 7 25 حٍ انحسٍُ

 58 7 7 9 حٍ األطجبء 92 22 16 22 انًؼهًٍُ 

يهُذسٍ سُف  110 16 9 23 حٍ انؼجبط

 سؼذ
7 6 6 62 

 63 4 4 7 حٍ انصًىد 126 12 18 21 االسكبٌ

حٍ انغًؼُخ 

 وانؼهًبء
 26 4 2 5 االصالػ  81 10 9 15

 15 4 4 4 حٍ انًذساء 85 12 8 14 انًؼًهغٍ

 21 2 1 4 انصُبػٍ 49 14 15 11 االسشح

 14 1 1 3 حٍ انشهبدح 48 11 5 10 انُمُت

اإلسكبٌ  65 7 3 9 انسؼذَخ 

 انؼسكشٌ
3 1 1 22 

ضجبط 

 االسشح
انؼجبسُخ  51 7 9 7

 انششلُخ 
34 13 17 171 

 64 8 8 15 ثبة انخبٌ 34 8 10 7 انجهذَخ 

 74 10 7 14 انهُبثٍ 59 6 7 6 انضهشاء

 60 7 7 13 انًخُى 23 4 6 5 انمضوَُُخ

حٍ انصحخ 

 وانؼذانخ
 58 9 7 11 ثبة ثغذاد 29 3 5 4

ش. سُف 

 سؼذ
 47 7 8 11 ثبة انسالنًخ 268 31 16 52

انؼجبسُخ  217 19 17 41 سُف سؼذ

 انغشثُخ
10 7 8 42 

 48 8 6 9 ثبة انطبق 161 23 10 36 ش. انًىظفٍُ

 17 3 3 3 ثبة انُغف 198 15 14 35 انُصش
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 المالحق

 (69ملحق )
 6166قوة معلمل االرتبلط )بٌرسون( لمعدل النمو السالنً مع متؽٌرات النمو فً منطقة الدراسة لعلم 

يؼذل 

 4ًَى 

َسجخ 

انزؼهُى 

انؼبنٍ 

 4نهضوعخ

يؼذل 

 0انًُى

انىالداد 

 0انكهُخ 

يؼذل 

 4ًَى 

اسزخذاو 

وسبئم 

رُظُى 

 4انحًم

يؼذل 

 4ًَى 

ػًش 

انضوعخ 

ثزبسَخ 

 4انضواط 

يؼذل 

 4انًُى 
  4يهبعشٍَ 

1 -.668** 1 .910** 1 -.796** 1 .876** 1 .984** 
Pearson 

Correlation 

  .003   .005   .000   .000   .000 Sig. (2-tailed) 

17 17 7 7 17 17 17 17 17 17 N 

يؼذل 

 0ًَى

َسجخ 

انزؼهُى 

انؼبنٍ 

 0نهضوعخ

يؼذل 
 4انًُى 

انىالداد 
 4انكهُخ 

يؼذل 

 0ًَى

اسزخذاو 

وسبئم 

رُظُى 

 0انحًم

يؼذل 

 0ًَى

ػًش 

انضوعخ 

ثزبسَخ 

 0انضواط 

يؼذل 

 0انًُى
  0يهبعشٍَ 

1 -.931** 1 .863** 1 -.857* 1 .932** 1 .773* 
Pearson 

Correlation 

  .002   .000   .014   .002   .041 Sig. (2-tailed) 

7 7 17 17 7 7 7 7 7 7 N 

يؼذل 

 8ًَى

َسجخ 

انزؼهُى 

انؼبنٍ 

 8نهضوعخ

يؼذل 
 9انًُى 

انىالداد 
 9انكهُخ 

يؼذل 

 9ًَى

اسزخذاو 

وسبئم 

رُظُى 

 9انحًم

يؼذل 

 9ًَى

ػًش 

انضوعخ 

ثزبسَخ 

 9انضواط 

يؼذل 

 9انًُى 
  9يهبعشٍَ

1 -.957** 1 .913** 1 -.967** 1 .935** 1 .913** 
Pearson 

Correlation 

  .000   .002   .000   .001   .002 Sig. (2-tailed) 

18 18 8 8 8 8 8 8 8 8 N 

يؼذل 

 9ًَى

َسجخ 

انزؼهُى 

انؼبنٍ 

 9نهضوعخ

يؼذل 

 8انًُى

انىالداد 

 8انكهُخ

يؼذل 

 8ًَى

اسزخذاو 

وسبئم 

رُظُى 

 8انحًم

يؼذل 

 8ًَى

ػًش 

انضوعخ 

ثزبسَخ 

 8انضواط 

يؼذل 

 8انًُى
  8يهبعشٍَ 

1 -.755* 1 .891** 1 -.939** 1 .887** 1 .957** 
Pearson 

Correlation 

  .030   .000   .000   .000   .000 Sig. (2-tailed) 

8 8 18 18 18 18 18 18 18 18 N 
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 المالحق

 أ( -65ملحق )
 6166إجلبلت االسر فً احٌلء منطقة الدراسة لمؤكشرات الفقر لعلم 

 الحً 
 عدد 
 االفراد

 عدد
 

 الؽرؾ
 الحً 

 عدد 
 االفراد

 عدد
 

 الؽرؾ
 الحً 

علئدٌة 
 السان 
 الملك

 الحً
علئدٌة 
 السان 
 الملك

 الحً 
 افلٌة 
 الدخل

 الحً 
 افلٌة 
 الدخل

 787 1783 الؽدٌر
ملحق 
 التعلون

 65 العلمل 78 139
البنلء 
 الجلهز

 4 المدراء 22
ش. 

 الموظفٌن
10 

 3 القزوٌنٌة 20 الوفلء 136 الؽدٌر 48 78 السعدٌة  382 958 العلمل
الجمعٌة 
 والعلملء

6 

 44 حً الحر 32 57 الزهراء 228 479 حً الحر
ملحق 
 التعلون

16 
بلب 
 النجؾ

 6 المعملجً 2

البنلء 
 الجلهز

 10 الموظفٌن  6 البلدٌة  17 السبلم 31 الموظفٌن  70 131 المعملجً 102 212

 125 281 النصر
العبلسٌة 
 الؽربٌة

61 41 
حً 

 الحسٌن
 5 السعدٌة  19 المعلمٌن  14 البهلدلٌة 31

العبلسٌة 
 الكشرقٌة 

206 107 
بلب 
 الخلن

97 54 
حً 

 رمضلن
 14 االنصلر  41

حً 
 الحسٌن

18 
سٌؾ 
 سعد

13 

 89 183 االسالن
الجمعٌة 
 والعلملء

 2 االصبلح  8 النقٌب 12 التعلون 25 الجلٌر  60 112

ش. 
سٌؾ 
 سعد

388 223 
بلب 
 بؽداد

 7 االنصلر  11 االسرة 9 التحدي 18 االسالن 41 70

ش. 
 الموظفٌن

 13 حً الحر 3 التحدي 10 األطبلء 42 الملحق  53 104 الهٌلبً 143 237

 39 68 المخٌم 209 417 الملحق 
الجمعٌة 
 والعلملء

15 
مهندسً 
سٌؾ 
 سعد

8 
العبلسٌة 
 الؽربٌة

6 
ش. سٌؾ 

 سعد
13 

 6 الصمود 31 المعلمٌن  107 208 الوفلء 128 231 الموظفٌن 
حً 
 العبلس

 0 الكشهلدة 12

 119 252 الجلٌر 
بلب 
 الطلق

 6 االصبلح  15 النقٌب 37 55
بلب 
 بؽداد

5 
اإلسالن 
 العساري

0 

 59 91 التعلون 10 22 الصنلعً
ضبلط 
 االسرة

 6 المدراء 10
بلب 
 الطلق

 11 الملحق  6

 42 82 البهلدلٌة
الصحة  

 والعدالة
49 27 

حً 
 العبلس

 4 الزهراء 3 الصنلعً 23
حً 

 رمضلن
15 

 56 93 االنصلر 
مهندسً 
سٌؾ 
 سعد

 2 الكشهلدة 8 الزهراء 34 66
مهندسً 
سٌؾ 
 سعد

 8 السبلم 2

سٌؾ 
 سعد

 130 178 المعلمٌن  172 318
الصحة 
 والعدالة

5 
اإلسالن 
 العساري

 6 النصر 6 التعلون 2

اإلسالن 
 العساري

24 10 
ضبلط 
 االسرة

 17 االسرة 54 82
العبلسٌة 
 الكشرقٌة 

 2 الصمود 5 األطبلء 26

 36 63 الصمود
بلب 
 النجؾ

 16 المعملجً 17 25
بلب 
 الخلن

12 
بلب 

 السبللمة
5 

العبلسٌة 
 الكشرقٌة 

8 

حً 
 رمضلن

 13 الهٌلبً 11 السعدٌة  61 85 النقٌب 158 303
الصحة 
 والعدالة

 15 العلمل 2

حً 
 العبلس

 5 االسالن 3 الهٌلبً 11 المخٌم 11 البلدٌة  23 36 القزوٌنٌة 93 148

 72 122 السبلم
بلب 

 السبللمة
 6 القزوٌنٌة 46 76

بلب 
 بؽداد

12 
ضبلط 
 االسرة

 6 الوفلء 5

 81 105 االسرة 18 32 االصبلح 
ش. سٌؾ 

 سعد
39 

بلب 
 السبللمة

10 
بلب 
 الخلن

 37 الؽدٌر 5

 7 16 الكشهلدة
حً 

 الحسٌن
188 137 

سٌؾ 
 سعد

33 
العبلسٌة 
 الؽربٌة

 7 الجلٌر  5 المخٌم 11

 25 34 المدراء 45 79 التحدي
ش. 

 الموظفٌن
28 

بلب 
 الطلق

 5 البهلدلٌة 11
البنلء 
 الجلهز

6 

 23 النصر 46 64 البلدٌة  42 75 األطبلء
بلب 
 النجؾ

5 
ملحق 
 التعلون

 0 الصنلعً 8
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 المالحق

 ب( -65ملحق )
 6166الدراسة لمؤكشرات الفقر لعلم إجلبلت االسر فً احٌلء منطقة 

 اسم الحً 
 عدد

 العلطلٌن
 عن العمل

اسم 
 الحً

 عدد
 العلطلٌن

 عن العمل
 اسم الحً

 عدم القدرة
 على كشراء 

أجهزة 
 الاترونٌة 
 اثنلء الجلئحة

 اسم الحً

 عدم القدرة
 على كشراء 

أجهزة 
 الاترونٌة 
 اثنلء الجلئحة

 اسم الحً

افلٌة 
 الدخل 
لنفقلت 
 العبلج 

 اسم الحً

افلٌة 
 الدخل 
لنفقلت 
 العبلج

 614 الؽدٌر
البنلء 
 الجلهز

 107 الؽدٌر 61
كشهداء 
 الموظفٌن

8 
حً 

 المدراء
 7 االسالن 4

 15 العلمل
حً 
 الوفلء

 3 الزهراء 20 المعلمٌن  4 السبلم 67 العلمل 66

 63 حً الحر
ملحق 
 التعلون

 6 البهلدلٌة 29 حً الحر 3
العبلسٌة 
 الؽربٌة

 4 التحديحً  8

 65 الملحق 
حً 
 السبلم

 6 المخٌم 10 االسرة 13 سٌؾ سعد  16 الموظفٌن 1

حً 
 رمضلن

 19 الجلٌر 5 البهلدلٌة 63
ملحق 
 التعلون

 20 حً الحسٌن 4
حً 

 الصمود
2 

 4 االنصلر  65 الموظفٌن 
حً 

 رمضلن
 6 السعدٌة  7 البلدٌة  2 الكشهلدة 16

 63 الجلٌر 
حً 

 التعلون
 12 اإلسالن 4

العبلسٌة 
 الكشرقٌة

15 
بلب 

 السبللمة
7 

الجمعٌة 
 والعلملء

7 

حً 
 الحسٌن

5 
حً 
 التحدي

 9 النقٌب 6 الهٌلبً 21 الملحق 5
حً الصحة 

 والعدالة
2 

 1 المعلمٌن 
حً 
 األطبلء

 10 الجلٌر  7 بلب بؽداد 4 المخٌم 6 الجمعٌة 5

حً 
 العبلس

66 
مهندسً 
سٌؾ 
 سعد

5 
حً 
 العبلس

6 
بلب 
 الطلك

1 
مهندسً 
 سٌؾ سعد

 18 حً الحر 4

 66 االسالن
حً 

 الصمود
 8 المعملجً 8 االنصلر  4 بلب الخلن 1 النقٌب 6

حً 
الجمعٌة 
 والعلملء

 6 االصبلح  3
ضبلط 
 االسرة

 2 بلب بؽداد 1
ملحق 
 التعلون

10 
العبلسٌة 
 الكشرقٌة 

11 

 5 المعملجً
حً 

 المدراء
9 

حً 
 الزهراء

2 
بلب 

 السبللمة
 5 البهلدلٌة 13 سٌؾ سعد 2

 6 المعملجً 6 الصنلعً 6 االسرة
العبلسٌة 
 الؽربٌة

 3 االصبلح  1
اإلسالن 
 العساري

1 

 5 النقٌب
حً 
 الكشهلدة

 3 السعدٌة 6
بلب 
 النجؾ

 1 حً الكشهلدة 4 حً األطبلء 1

 1 السعدٌة 
اإلسالن 
 العساري

6 
حً 

 الحسٌن
 8 حً الوفلء 3 األنصلر 2

ش. سٌؾ 
 سعد

17 

ضبلط 
 االسرة

5 
العبلسٌة 
 الكشرقٌة 

 3 بلب النجؾ 2 التعلون 1 المعلمٌن 64
ش. 

 الموظفٌن
13 

 9 البلدٌة 
بلب 
 الخلن

 13 الموظفٌن  3 األطبلء 2 الصحة 5
حً 

 رمضلن
21 

 2 الصمود 0 االسرة 5 الهٌلبً 9 الزهراء
ضبلط 
 االسرة

 7 بلب الطلق 7

 8 السبلم حً 19 الملحق  3 الصنلعً 1 البلدٌة 1 المخٌم 6 القزوٌنٌة

حً 
الصحة 
 والعدالة

6 
بلب 
 بؽداد

 1 القزوٌنٌة 5
اإلسالن 
 العساري

 51 الؽدٌر 4 القزوٌنٌة 2

ش. سٌؾ 
 سعد

66 
بلب 

 السبللمة
4 

كشهداء 
 سٌؾ سعد

 27 العلمل 15 حً العبلس 4 التحدي 13

 61 سٌؾ سعد
العبلسٌة 
 الؽربٌة

5 
البنلء 
 الجلهز

16 
م سٌؾ 

 سعد
 1 الصنلعً 8 حً التعلون 3

ش. 
 الموظفٌن

3 
بلب 
 الطلق

 6 الهٌلبً 1 اإلصبلح 19 النصر 5
البنلء 
 الجلهز

9 

 63 النصر
بلب 
 النجؾ

 9 النصر 6 بلب الخلن 0 المدراء 12 الوفلء 6
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Abstrac

 Abstract: 

      This study aims to clarify the spatial relationships between the 

phenomena of population growth and poverty in the holy city of Karbala 

by analyzing the components of both phenomena and by determining the 

strength and significance of the correlation coefficient between the 

factors affecting population growth with the total size of population 

growth itself such as variables (births, migration, use of family planning 

methods , the age of the wife at the date of marriage and her educational 

level) on the one hand, and then the study proceeds with a subsequent 

step to determine the correlation between these variables with indicators 

belonging to the fields of poverty (educational, health and economic) on 

the other hand, which can be obtained through the questionnaire for urban 

families Karbala, which amounted to (1520) questionnaires, in order to 

come up with a standard model that allows knowing the real relationship 

existing in the study area. The spatial growth of population and its impact 

on the phenomenon of poverty is based on the nature of the variables that 

determine it on the one hand, and on the mechanism by which these 

variables are addressed and their impact on the dimensions of poverty on 

the one hand. other. 

The conclusions reached by the study were clarified after presenting the 

main problem of this study, represented by the type of spatial relations 

between the two phenomena, using the descriptive analytical approach 

through four chapters that included the theoretical study of population 

growth, the phenomenon of poverty, and the distribution and growth of 

the population during the period (2009-2021 AD), with a study of age 

structure. In its three categories, through which it is clear that (43.7%) of 

the population of the study area are outside the labor force, and (36.6%) 

of the population are under the age of 15 years, and the percentage of the 

elderly constitutes (7.1%) ) of the population of the study area, while the 

age dependency rate was (77.7%), and the city accounted for (35.1%) of 

the governorate’s population in (2009), while it accounted for (54.2%) in 

the year (2021). The study also found that the immigrant population 

variable was the most prominent in its impact on the housing growth rate 

among the other variables through a direct relationship whose strength 

reached (0.92), and the study also found that the variable (total births) 

was one of the strongest variables representing growth population in 

relation to poverty indicators and a direct relationship with a strength of 

(0.91), as the researcher adopted the spss program (PASW Statistics 18) 

to analyze Yale with the statistical technique that I think is the best in 

compatibility with the nature of the data, which is the Pearson correlation 

coefficient (Coefficient Correlation), which shows the relationship 

between the dependent variable and the independent variable. 
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