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 Introduction  



 املستخلص 

الحالة التعميمية , وتأتي  يوىان تبحث ىذه الدراسة في واحدة من اىم خصائص السك   
اىميتيا من كونيا احدى المؤشرات الرئيسية لمدى وعي المجتمع ونضوجو الفكري , ومدى 
إدراكو ألىمية التعميم , وقد تناولت الدراسة  التطور الكمي والنوعي لمتربية والتعميم وتوزيعو 

ى مختمف المراحل الجغرافي و موضوع االلتحاق بالتعميم ثم التوزيع النسبي لمسكان عم
الدراسية , بدأ من حالة االمية وانتياًء بالدراسات العميا , والمتغيرات المؤثرة في التركيب 

, وقد اعتمدت الرسالة عمى جممة من االساليب والوسائل في محافظة النجف االشرفالتعميمي 
( والوسائل spssاسموب التحميل االحصائي العاممي ضمن برنامج ) واستخدماالحصائية 

وتجميع البيانات من  عمميات الحصر والتدقيق والمالحظةالتخطيطية والميدانية من خالل 
في محافظة المتزاحم  لمستقبمية ليذا الواقعمصادرىا وتحميميا اماًل في تقديم الحمول االنية وا

 . 9105النجف حتى عام 

 اىم االستنتاجات التي توصمت ليا الدراسة :
  قصيرة من الزمن نتيجة لتزايد  مدةتزايد كبير في عدد الطمبة الممتحقين في المدارس خالل

السكان مع قصور في عدد المعممين والعجز الواضح في االبنية المدرسية والموارد المالية 
 عن حاجات التزايد .

 عميم في ان نسبة الممتحقين  بالت , 9102لعام  تبين من خالل نتائج الدراسة الميدانية
%(  لكال الجنسين , وان غير الممتحقين يشكمون باقي النسبة 32منطقة الدراسة  كانت )

%( وىؤالء غير الممتحقين بالتعميم ال يعني انيم اميون الن نسبة االمية بمغت  23)
%(  تعني بقية السكان الذين ىم اقل من  5.0%(  وعمى ذلك فان باقي النسبة)93.5)

الذين تخرجوا من المراحل الثانوية او الجامعات والمتقاعدين عن  فضالً خمس سنوات , 
 والذين تركوا المدارس في مرحمة معينة من مراحل التعميم . 

  تبين من خالل  نتائج الدراسة الميدانية ارتفاع  نسبة الممتحقين بالتعميم حسب البيئة ففي
اما نسبة الممتحقين من  ,( %33ة الممتحقين بالتعميم  )حضر منطقة الدراسة  بمغت  نسب

 سنوات فأكثر(  .  5(  من مجموع سكان منطقة الدراسة ) %92سكان الريف فبمغت )



  سنة بعد اخرى  ارتفعت% ( ثم 2..9) 0553بمغت نسبة االمية في منطقة الدراسة لعام
من مجموع  9102لعام  حسب نتائج الدراسة الميدانية % ( 93.5حتى وصمت الى   )

ادنى نسبة لدى سنة فاكثر(  لكال الجنسين , كانت  05سكان منطقة الدراسة البالغين )
اعمى نسبة لالمية لدى سكان الريف وذلك بنسبة %( و 91.3بنسبة  ) كسكان الحضر وذل

.9.2% . 
 عند استخدام   تم تحديد اربعة متغيرات مؤثرة في التركيب التعميمي لسكان منطقة الدراسة

( ,  اذ فسرت ىذه العوامل spssاسموب التحميل االحصائي العاممي ضمن برنامج )
من التباين الكمي لممتغيرات التي تم ادخاليا في البرنامج  %(.4)مجتمعة ما قيمة 

وجاءت في مقدمة ىذه المتغيرات ) الخصوبة , تعميم االناث , دخل االسرة , وفرص 
 .  9102دراسة الميدانية لعام العمل (  حسب نتائج ال

  اىم المقترحات التي توصمت ليا الدراسة :
  كما ومن مرحمة المتوسطة  قانونالوان يشمل متابعة تنفيذ قانون التعميم االلزامي ,

رياض األطفال والتأكيد عمى أىمية  مرحمة  مع  نفسيا السياسة الضروري اتباع
االلتحاق بيا لتقميل الفارق بين عدد الممتحقين في رياض األطفال وبين عدد الممتحقين 

 . بالمدارس االبتدائية
 الفارق بين نسبة التحاق الذكور واإلناث في جميع الفئات العمرية تقميل  العمل عمى

 الداخمة ضمن السمم التعميمي المعتمد. 
  الخطط السنوية الكفيمة بسد النقص الحاصل في االبنية المدرسية في اقضية وضع

 منطقة الدراسة .
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 فهرست المحتویات

  الموضوع  ت
رقم 

  الصفحة

  أ  اآلیة القرآنیة   ١
  ب  اإلهداء   ٢
  ث  الشكر والتقدیر   ٣
  ج  اقرار المشرف  ٤

  ح  شهادة الخبیر اللغوي   ٥
  خ  شهادة الخبیر العلمي  ٦
  د  اقرار لجنة المناقشة   ٧
  ذ  المستخلص   ٨
  ز  فهرست المحتویات   ٩
  ك  فهرست الجداول   ١٠
  ن  فهرست الخرائط   ١١
  ع  فهرست األشكال   ١٢
  ص  فهرست المخططات   ١٣
  ض  المقدمة  ١٤
    اإلطار النظري والخصائص الجغرافیة  لمنطقة الدراسة:الفصل األول   ١٥
  ١  االطار النظري : المبحث االول   ١٦
  ١  التعریف بالظاهرة المدروسة   ١٧
  ١  مشكلة البحث  ١٨
  ٢  فرضیة البحث   ١٩
  ٢  واسباب اختیار الدراسة اهمیة  ٢٠
  ٢  هدف الدراسة  ٢١
  ٢  منهجیة واسلوب الدراسة  ٢٢
  ٣  مصادر الدراسة   ٢٣
  ٤  هیكلیة الدراسة   ٢٤
  ٥  المفاهیم والمصطلحات الرئیسیة     ٢٥



 

 ح 
 

  ١٠  الدراسات السابقة   ٢٦
  ١٢  لمنطقة الدراسة الطبیعیة  الخصائص الجغرافیة: المبحث الثاني   ٢٧
  ١٣  الموقع   ٢٨
  ١٦  اشكال السطح   ٢٩
  ١٨  المناخ  ٣٠
  ١٩  درجة الحرارة  ٣١
  ٢٠  االمطار   ٣٢
  ٢٢  اشكال التربة    ٣٣
  ٢٤  الموارد المائیة   ٣٤
  ٢٧  خصائص سكان محافظة النجف : الفصل الثاني   ٣٥

  ٢٧  تركیب السكان  ٣٦
  ٢٨  التركیب النوعي  :  المبحث االول   ٣٧
  ٣٦  التركیب العمري   ٣٨
  ٣٧  سنة )  ١٤- ١(فئة صغار السن    ٣٩
  ٣٩  سنة )  ٦٤ – ١٥(فئة متوسطي السن    ٤٠
  ٤٠  ) سنة فاكثر  ٦٥(فئة كبار السن   ٤١
  ٤١  نسبة االعالة   ٤٢
  ٤٢  الهرم السكاني   ٤٣
  ٤٨  التوزیع الجغرافي لسكان منطقة الدراسة وطرق قیاسه : المبحث الثاني   ٤٤
  ٤٨  الخصائص السكانیة   ٤٥
  ٥٢  التوزیع العددي    ٤٦
  ٥٧  التوزیع النسبي   ٤٧
  ٦٢  التوزیع البیئي   ٤٨
  ٧١    ٢٠١٣ - ١٩٩٧تطور التعلیم في محافظة النجف وتوزیعه الجغرافي  : الفصل الثالث   ٤٩
  ٧١   ٢٠١٣ -١٩٩٧واقع التربیة والتعلیم في محافظة النجف وتطور اجهزته ومؤسساته وتوزیعه الجغرافي للمدة : المبحث االول   ٥٠
  ٧٢   ٢٠١٣ - ١٩٩٧لمحة تاریخیة لواقع الخدمات التعلیمیة في محافظة النجف للمدة من   ٥١
  ٧٣  السیاسات التربویة والتعلیمیة في منطقة الدراسة    ٥٢
  ٧٤  ممیزات النظام التربوي في منطقة الدراسة    ٥٣
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  ٧٥  التطور الكمي لقطاع التربیة والتعلیم في محافظة النجف وتوزیعه الجغرافي   ٥٤
  ٧٥  ریاض االطفال في منطقة الدراسة وتوزیعه الجغرافي: اوال    ٥٥
  ٧٧  تطور ریاض االطفال في قضاء النجف   ٥٦
  ٧٨  تطور ریاض االطفال في قضاء الكوفة   ٥٧
  ٧٨  تطور ریاض االطفال في قضاء المناذرة   ٥٨
  ٨٣  التعلیم االبتدائي في منطقة الدراسة وتوزیعه الجغرافي: ثانیا   ٥٩
  ٨٣  تطور التعلیم االبتدائي في قضاء النجف   ٦٠
  ٨٤  تطور التعلیم االبتدائي في قضاء الكوفة   ٦١
  ٨٤  تطور التعلیم االبتدائي في قضاء المناذرة    ٦٢
  ٨٩  التعلیم الثانوي في منطقة الدراسة وتوزیعه الجغرافي : ثالثا   ٦٣
  ٨٩  تطور التعلیم الثانوي في قضاء النجف    ٦٤
  ٩٢  تطور التعلیم الثانوي في قضاء الكوفة   ٦٥
  ٩٦  تطور التعلیم الثانوي في قضاء المناذرة   ٦٦
  ١٠٣  التعلیم المهني في منطقة الدراسة وتوزیعه الجغرافي : رابعا   ٦٧
  ١٠٨  معهد اعداد المعلمین والمعلمات في منطقة الدراسة وتوزیعه الجغرافي : خامسا   ٦٨
  ١١٢  في منطقة الدراسة ) العالي ( التعلیم الجامعي : سادسا   ٦٩
  ١١٥  محو االمیة وتعلیم الكبار في منطقة الدراسة وتوزیعه الجغرافي : سابعا    ٧٠
  ١١٥  تطور محو االمیة في قضاء النجف    ٧١
  ١١٥  تطور محو االمیة في قضاء الكوفة    ٧٢
  ١١٦  تطور محو االمیة في قضاء المناذرة   ٧٣
  ١٢٠   ٢٠١٣ – ١٩٩٧التطور النوعي في قطاع التربیة والتعلیم في محافظة النجف بمختلف المراحل التعلیمیة للمدة   ٧٤
  ١٢٠  ریاض االطفال : اوال  ٧٥
  ١٢١  التعلیم االبتدائي : ثانیا   ٧٦
  ١٢٢  ) المتوسط واالعدادي ( التعلیم الثانوي : ثالثا  ٧٧
  ١٢٢  التعلیم المهني : رابعا   ٧٨
  ١٢٢  التعلیم الجامعي والعالي : خامسا   ٧٩
  ١٢٣  محو االمیة وتعلیم الكبار : سادسا   ٨٠
  ١٢٥  طرق قیاسه التركیب التعلیمي : المبحث الثاني   ٨١
  ١٢٥  التركیب التعلیمي   ٨٢
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  ١٢٦  طرق قیاس التركیب التعلیمي   ٨٣
  ١٢٨   ٢٠١٣ -١٩٩٧التركیب التعلیمي في محافظة النجف للمدة   ٨٤
  ١٢٨  االمیة   ٨٥
  ١٣٣  )القادرین على بالقراءة والكتابة ( نسبة الملمین  ٨٦
  ١٣٤  مراحل التعلیم النظامي   ٨٧
  ١٣٥  ) التعلیم المدرسي ( مراحل التعلیم االبتدائي والثانوي والمهني   ٨٨
  ١٣٧  والبكالوریوس والدراسات العلیا ) المعاهد ( مراحل الدبلوم المتوسط   ٨٩
  ١٤٤  الخصائص التعلیمیة لسكان محافظة النجف والعراق   ٩٠
  ١٤٩  المتغیرات المؤثرة في التركیب التعلیمي في محافظة النجف واتجاهاته  المستقبلیة : الفصل الرابع   ٩١
  ١٤٩  المتغیرات المؤثرة في التركیب التعلیمي في منطقة الدراسة : المبحث االول   ٩٢
  ١٥٠  المتغیرات الدیموغرافیة   ٩٣
  ١٥٠  الخصوبة السكانیة   ٩٤
  ١٥٥  تعلیم االناث   ٩٥
  ١٦٠  المتغیرات االقتصادیة   ٩٦
  ١٦٠  دخل االسرة الشهري   ٩٧
  ١٦٤  فرص العمل    ٩٨
  ١٦٩  التوزیع البیئي للقوى العاملة حسب النشاط الثالثي   ٩٩
  ١٧٥  التحلیل االحصائي واختبار فرضیات الدراسة   ١٠٠
  ١٧٩  االتجاهات المستقبلیة للتربیة والتعلیم في محافظة النجف االشرف : المبحث الثاني   ١٠١
  ١٨٠  )  ٢٠١٩ – ٢٠١٥(تقدیر عدد سكان محافظة النجف بین عامي : اوال   ١٠٢
  ١٨١  ) ٢٠١٩ – ٢٠١٥(المؤشرات التربویة التفصیلیة للخطط المستقبلیة للتعلیم النظامي للسنوات الخمسة القادمة : ثانیا   ١٠٣
  ١٨١   ٢٠١٤ریاض االطفال في منطقة الدراسة لعام   ١٠٤
  ١٨٤   ٢٠١٤التعلیم االبتدائي في منطقة الدراسة لعام   ١٠٥
  ١٨٧    ٢٠١٤التعلیم الثانوي لمنطقة الدراسة لعام   ١٠٦
  ١٩٠    ٢٠١٤التعلیم المهني لمنطقة الدراسة لعام   ١٠٧
  ٢٠٤  االتجاهات المستقبلیة للتعلیم العالي خالل السنوات الخمسة القادمة : ثالثا  ١٠٨
  ٢٠٧  )  ٢٠١٩ – ٢٠١٥(المؤشرات التفصیلیة لخطط التعلیم العالي المستقبلیة المقترح تنفیذها للسنوات الخمس القادمة : رابعا  ١٠٩
  ٢٠٧   ٢٠١٤-  ٢٠١٣والخریجین لعام ) واقع التعلیم العالي للطلبة الموجودین في الدراسة الصباحیة والمسائیة   ١١٠
  ٢٠٨  القادمة اعداد طلبة الدراسات االولیة المتوقع قبولهم في الدراسة الصباحیة والمسائیة  في كلیات الجامعة القائمة حالیا خالل الخمس سنوات   ١١١



 

 ك 
 

  ٢١٢  . كلیات الجامعة المؤمل استحداثها خالل الخمس سنوات القادمة واعداد الطلبة االولیة المتوقع قبولهم فیها   ١١٢
  ٢١٣  اعداد الطلبة المقبولین في الكلیات المؤمل استحداثها خالل السنوات الخمسة القادمة  ١١٣
  ٢١٥  قادمة طلبة الدراسات العلیا المتوقع قبولهم خالل السنوات الخمسة ال  ١١٤

  فهرست الجداول
رقم 
  الصفحة  الموضوع  الجدول

  ١٩   ٢٠١١ – ١٩٨١معدالت درجات الحرارة و الحرارة العظمى والصغرى في محافظة النجف للمدة   ١
  ٢١  ٢٠١١ – ١٩٨١في محافظة النجف للمدة ) ملم(معدل كمیات األمطار الشهریة  ٢
  ٢٩    ٢٠١٣التوزیع النسبي للسكان حسب الوحدات االداریة في محافظة النجف  على وفق تقدیرات عام   ٣
  ٣٢  ) ٢٠١٣-٢٠٠٧- ١٩٩٧(التوزیع الجغرافي لنسبة النوع في محافظة النجف بحسب الوحدات االداریة للسنوات   ٤
  ٣٢  )انثى  ١٠٠ذكر لكل ) .( ٢٠١٣ - ٢٠٠٧  - ١٩٩٧(تباین نسبة النوع حسب االقضیة في محافظة النجف االشرف لعام   ٥
  ٣٨ ) ٢٠١٣- ٢٠٠٧- ١٩٩٧( التوزیع النسبي لسكان محافظة النجف بحسب الفئات العمریة الثالثللسنوات   ٦
  ٣٩ ) ٢٠١٣ - ٢٠٠٧ -١٩٩٧(التوزیع النسبي لسكان محافظة النجف بحسب الفئات العمریة الثالث والبیئي للسنوات   ٧

  ٤٣ ) ٢٠١٣و ٢٠٠٧و ١٩٩٧( لسكان محافظة النجف بحسب الفئات العمریة والبیئیة للسنوات التوزیع النسبي   ٨
  ٤٦  ) ٢٠١٣و ٢٠٠٧و ١٩٩٧( توزیع النسبي لسكان محافظة النجف بحسب الفئات العمریة والبیئیة للسنوات   ٩

  ٥٠  ) ٢٠١٣-٢٠٠٧-١٩٩٧( تباین نسبة النوع حسب البیئة في اقضیة محافظة النجف لعام   ١٠
  ٥٤ )٢٠١٣و  ٢٠٠٧و  ١٩٩٧( التوزیع العددي لسكان محافظة النجف بحسب الوحدات االداریة للسنوات   ١١
  ٥٧ ) ٢٠١٣-٢٠٠٧ - ١٩٩٧( التوزیع النسبي لسكان محافظة النجف بحسب الوحدات االداریة      ١٢
  ٦٣ ) ٢٠١٣و  ٢٠٠٧و ١٩٩٧(التوزیع البیئي لسكان محافظة النجف للسنوات   ١٣
  ٦٤  ١٩٩٧بحسب الوحدات االداریة لعام ) الریف ، الحضر ( التوزیع النسبي لسكان محافظة النجف   ١٤
  ٦٥ ٢٠٠٧بحسب الوحدات االداریة لعام ) الریف ، الحضر ( التوزیع النسبي لسكان محافظة النجف   ١٥
  ٦٥  ٢٠١٣لعام بحسب الوحدات االداریة ) الریف ، الحضر ( التوزیع النسبي لسكان محافظة النجف   ١٦
  ٧٧  )٢٠١٣- ٢٠٠٩(تطور ریاض االطفال وكادرها التعلیمي ومؤسساتها  في مركز قضاء النجف للمدة   ١٧
  ٧٨  ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(تطور ریاض االطفال وكادرها التعلیمي ومؤسساتها  في   قضاء الكوفة للمدة   ١٨
  ٧٩  ) ٢٠١٣- ٢٠٠٩(تطور ریاض االطفال وكادرها التعلیمي ومؤسساتها  في  قضاء المناذرة للمدة   ١٩
  ٨٠  )٢٠١٣- ٢٠٠٩(تطور ریاض االطفال وكادرها التعلیمي ومؤسساتها  في محافظة النجف  للمدة   ٢٠
  ٨٦   ٢٠٠٩,٢٠١٣للمدة حسب االقضیة  تطور اعداد تالمذة المرحلة االبتدائیة والهیئات التعلیمیة والمدارس في محافظة النجف   ٢١
  ٩٠  ٢٠١٣ -  ٢٠٠٩في قضاء النجف  للمدة ) المستوى المتوسط ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ٢٢
  ٩١  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء النجف  للمدة ) االعدادي المستوى ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ٢٣
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  ٩٢  ٢٠١٣ -  ٢٠٠٩في قضاء النجف  للمدة )  المستوى الثانوي ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ٢٤
  ٩٣  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩في قضاء الكوفة  للمدة ) المستوى المتوسط ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ٢٥
  ٩٤  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء الكوفة  للمدة )  المستوى االعدادي (المرحلة الثانویة تطور اعداد طلبة   ٢٦
  ٩٥  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء الكــوفـة  للمـدة )  المستـوى الثانـوي (تطـور اعـداد طلبـة المرحلـة الثانـویة    ٢٧
  ٩٦  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩للمدة  في قضاء المناذرة )  المستوى المتوسط ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ٢٨
  ٩٧  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء المناذرة  للمدة ) المستوى االعدادي  ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ٢٩
  ٩٨  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء المناذرة  للمدة )  المستوى الثانوي ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ٣٠
التعلیمیة والمدارس التابعة للتعلیم الثانوي في محافظة النجف  موزعة حسب تطور اعداد الطلبة والهیئات   ٣١

  ٢٠١٣- ٢٠٠٩االقضیة للمدة 
١٠٠  

موزعة حسب  تطور اعداد الطلبة  والهیئات التدریسیة  والمدارس  التابعة للتعلیم المهني في محافظة النجف  ٣٢
  ٢٠١٣ -٢٠٠٩للمدة   االقضیة 

١٠٥  

تطور  اعداد الطلبة  والهیئات التدریسیة  والمدارس  التابعة  لمعهد اعداد المعلمین في محافظة  النجف للمدة    ٣٣
٢٠١٣- ٢٠٠٩  

١٠٨  

تطور اعداد الطلبة  والهیئات التدریسیة  والمدارس  التابعة  لمعهد اعداد المعلمین في محافظة النجف  للمدة   ٣٤
٢٠١٣- ٢٠٠٩  

١٠٩  

  ١١٣  ٢٠١٣-٢٠٠٩طلبة الجامعات  والمعاهد الفنیة والهیئات التدریسیة في محافظة النجف  للمدة تطور اعداد   ٣٥
  ١١٤  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩تطور اعداد طلبة الدراسات العلیا  في محافظة النجف  للمدة   ٣٦
والمعلمین تطور مجموع الدارسین في مراكز محو االمیة لمحافظة النجف حسب االقضیة  مع مجموع المراكز   ٣٧

  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩والمحاضرین للمدة 
١١٧  

  ١٣٠  )  ٢٠١٣- ١٩٩٧(التوزیع  النسبي للسكان االمیین والملمین  بالقراءة والكتابة في محافظة النجف  للمدة   ٣٨
التوزیع  النسبي للسكان االمیین والملمین  بالقراءة والكتابة في حسب االقضیة في حضر محافظة النجف  حسب   ٣٩

     ٢٠١٣نتائج الدراسة المیدانیة لعام 
١٣١  

محافظة النجف  حسب  یفالتوزیع  النسبي للسكان االمیین والملمین  بالقراءة والكتابة في حسب االقضیة في ر   ٤٠
     ٢٠١٣نتائج الدراسة المیدانیة لعام 

١٣٢  

  ١٣٤  )  ٢٠١٣- ١٩٩٧(التوزیع  النسبي للسكان  في محافظة النجف حسب مستوى التحصیل العلمي للمدة   ٤١
  ١٣٦  )  ٢٠١٣- ١٩٩٧(التوزیع  النسبي للسكان  في محافظة النجف حسب مستوى التحصیل العلمي للمدة   ٤٢
- ١٩٩٧(التوزیع  النسبي للسكان  في  حضر اقضیة محافظة النجف حسب مستوى التحصیل العلمي للمدة   ٤٣

٢٠١٣  (  
١٣٧  

-  ١٩٩٧(التوزیع  النسبي للسكان  في ریف  اقضیة  محافظة النجف حسب مستوى التحصیل العلمي للمدة   ٤٤
٢٠١٣  (  

١٣٧  

  ١٣٨  )  ٢٠١٣- ١٩٩٧(التوزیع  النسبي للسكان  في محافظة النجف حسب مستوى التحصیل العلمي للمدة   ٤٥
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- ١٩٩٧(التوزیع  النسبي للسكان  في حضر اقضیة محافظة النجف حسب مستوى التحصیل العلمي للمدة   ٤٦
٢٠١٣  (  

١٣٩  

-  ١٩٩٧(التوزیع  النسبي للسكان  في ریف اقضیة محافظة النجف حسب مستوى التحصیل العلمي للمدة   ٤٧
٢٠١٣  (  

١٤٠  

التوزیع النسبي للسكان حسب الجنس والحالة التعلمیة في حضر اقضیة محافظة النجف حسب نتائج الدراسة   ٤٨
   ٢٠١٣المیدانیة لعام 

١٤٢  

الجنس والحالة التعلیمیة في ریف  اقضیة محافظة النجف حسب نتائج الدراسة التوزیع النسبي للسكان حسب   ٤٩
  ٢٠١٣المیدانیة لعام 

١٤٥  

  ١٥١  )٢٠١٣ -١٩٩٧(التوزیع النسبي للسكان حسب الحالة التعلیمیة في محافظة النجف والعراق للمدة   ٥٠
و  ١٩٩٧االداریة على وفق تعداد  التوزیع الجغرافي لمعدل االنجاب العام في محافظة النجف بحسب وحداتها  ٥١

  ٢٠١٣نتائج الدراسة المیدانیة عام 
١٥٦  

التوزیع النسبي لإلناث بحسب الحالة العلمیة في حضر  منطقة الدراسة ووحداتها االداریة بموجب نتائج   ٥٢
  ٢٠١٣الدراسة المیدانیة عام 

١٥٧  

الدراسة ووحداتها االداریة بموجب نتائج التوزیع النسبي لإلناث بحسب الحالة العلمیة في ریف منطقة   ٥٣
  ٢٠١٣الدراسة المیدانیة عام 

١٦١  

التوزیع النسبي لدخل االسرة في حضر وریف  منطقة الدراسة ووحداتها االداریة بموجب نتائج الدراسة المیدانیة   ٥٤
   ٢٠١٣لعام 

١٦٨  

التوزیع النسبي  للسكان حسب ممارسة النشاط االقتصادي والمستوى التعلیمي في منطقة الدراسة  نتائج الدراسة   ٥٥
   ٢٠١٣المیدانیة عام 

١٧٠  

و نتائج  ١٩٩٧التوزیع النسبي للسكان حسب التوزیع االقتصادي الثالثي  في حضر منطقة الدراسة  وفق تعداد   ٥٦
  .٢٠١٣الدراسة المیدانیة عام 

١٧٣  

  ١٧٧  ٢٠١٣القیم العینیة للمتغیرات المؤثرة على التركیب التعلیمي في محافظة النجف لعام   ٥٧
  ١٧٨   ٢٠١٣معامالت التحمیل للمتغیرات األساسیة المؤثرة على التركیب التعلیمي  في محافظة النجف لعام   ٥٨
  ١٨٠  )٢٠١٩ – ٢٠١٥(العدد المسقط لسكان محافظة النجف من   ٥٩
التوزیع العددي للملتحقین في ریاض االطفال ومؤسساتها وكادرها التعلیمي بحسب الوحدات االداریة في محافظة   ٦٠

  ٢٠١٤النجف االشرف  لعام 
١٨٢  

عدد التالمیذ الملتحقین في المرحلة االبتدائیة ومؤسساتها وكادرها التعلیمي بحسب الوحدات االداریة في محافظة   ٦١
  ٢٠١٤النجف االشرف  لعام 

١٨٥  

  عدد الطلبة الملتحقین في المرحلة الثانویة ومؤسساتها وكادرها التعلیمي بحسب الوحدات االداریة في محافظة   ٦٢
    ٢٠١٤النجف االشرف  لعام 

  

١٨٨  
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عدد الطلبة والهیئات التدریسیة والمدارس التابعة للتعلیم المهني  بحسب الوحدات االداریة في محافظة النجف   ٦٣
   ٢٠١٤االشرف  لعام 

١٩١  

  ١٩٥  ٢٠١٤عدد المؤسسات التعلیمیة للتعلیم النظامي  لعام   ٦٤
  ١٩٦  ) ٢٠١٩ -٢٠١٥( الطلبة المتوقع قبولهم لألعوام   ٦٥
  ١٩٧  )  ٢٠١٩ -٢٠١٥( المدارس المطلوب تنفیذها لألعوام   ٦٦
  ١٩٨ ٢٠١٥الخطة  التربویة المقترح تنفیذها لعام   ٦٧
  ٢٠٠ ٢٠١٦الخطة  التربویة المقترح تنفیذها لعام   ٦٨
  ٢٠١ ٢٠١٧الخطة  التربویة المقترح  تنفیذها لعام   ٦٩
  ٢٠٢ ٢٠١٨الخطة  التربویة المطلوب تنفیذها لعام   ٧٠
  ٢٠٣  ٢٠١٩الخطة  التربویة المطلوب تنفیذها لعام   ٧١
  ٢٠٦ كلیات الجامعة وسنة تأسیسها وعدد اقسامها العلمیة  ٧٢
  ٢٠٩ طور عدد الطلبة المتوقع قبولهم  للدراسة الصباحیة لألعوام خالل السنوات الخمسة القادمة  ت  ٧٣
  ٢١٠ لألعوام خالل السنوات الخمسة القادمةتطور عدد الطلبة المتوقع قبولهم للدراسة المسائیة    ٧٤
  ٢١٢  وفة خالل السنوات الخمسة القادمةالكلیات المستحدثة في جامعة الك  ٧٥
  ٢١٣ تطور عدد الطلبة المتوقع قبولهم في كلیات الجامعة المستحدثة خالل السنوات الخمسة القادمة  ٧٦
  ٢١٥  السنوات الخمسة القادمة ونسبة نموها السنویةتطور العدد االجمالي لطلبة الدراسات العلیا  خالل   ٧٧

  
  فهرست الخرائط

  رقم الخریطة
  الموضوع

  الصفحة  

  ١  موقع محافظة النجف من العراق  ١

  ٢  الوحدات اإلداریة في محافظة النجف  ٢
  ١٧  خطوط االرتفاع المتساوي لمحافظة النجف  ٣
  ١٧  أقسام السطح في محافظة النجف  ٤
  ٢٣  محافظة النجفانوع الترب في   ٥
  ٢٦ شبكة االنهار والجداول في محافظة النجف  ٦
  ٣٤ ١٩٩٧التوزیع النسبي لنسبة النوع في محافظة النجف لعام   ٧
  ٣٥ ٢٠٠٧التوزیع النسبي لنسبة النوع في محافظة النجف لعام    ٨
  ٣٥   ٢٠١٣التوزیع النسبي لنسبة النوع في محافظة النجف لعام    ٩
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  ٥١   ٢٠١٣التوزیع النسبي للسكان في محافظة النجف حسب الوحدات االداریة على وفق تقدیرات   ١٠
  ٥٥ ١٩٩٧التوزیع الجغرافي لعدد سكان محافظة النجف االشرف لعام    ١١
  ٥٦ ٢٠٠٧التوزیع الجغرافي لعدد سكان محافظة النجف االشرف لعام   ١٢
  ٥٦ ٢٠١٣االشرف لعام  التوزیع الجغرافي لعدد سكان محافظة النجف  ١٣
  ٦٠  ١٩٩٧التوزیع النسبي لسكان محافظة النجف لعام   ١٤
  ٦١ ٢٠٠٧التوزیع النسبي لسكان محافظة النجف لعام   ١٥
  ٦١  ٢٠١٣التوزیع النسبي لسكان محافظة النجف لعام   ١٦
  ٦٦  ١٩٩٧التوزیع النسبي لسكان الحضر في محافظة النجف لعام   ١٧
  ٦٧  ٢٠٠٧لسكان الحضر في محافظة النجف لعام التوزیع النسبي   ١٨
  ٦٧   ٢٠١٣التوزیع النسبي لسكان الحضر في محافظة النجف لعام   ١٩
  ٦٩  ١٩٩٧التوزیع النسبي لسكان الریف في محافظة النجف لعام   ٢٠
  ٧٠  ٢٠٠٧التوزیع النسبي لسكان الریف في محافظة النجف لعام   ٢١
  ٧٠   ٢٠١٣التوزیع النسبي لسكان الریف في محافظة النجف لعام   ٢٢
  ٨١  )  ٢٠١٣ -٢٠٠٩(عدد الملتحقین في ریاض االطفال حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٢٣
  ٨١  )  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩(عدد ریاض االطفال حسب االقضیة في محافظة النجف للمدة   ٢٤
  ٨٢  ) ٢٠١٣ - ٢٠٠٩(التعلیمي  لریاض االطفال  حسب االقضیة في محافظة النجف للمدة  المالكعدد   ٢٥
  ٨٧  )  ٢٠١٣ -٢٠٠٩(عدد  المدارس االبتدائیة  حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٢٦
  ٨٧  ) ٢٠١٣ -٢٠٠٩(عدد الملتحقین في المدارس االبتدائیة  حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٢٧
  ٨٨  )  ٢٠١٣ ،٢٠٠٩(التعلیمي للمدارس االبتدائیة  حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة المالك عدد  ٢٨
  ١٠١  )  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩(عدد  المدارس الثانویة  حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٢٩
  ١٠١  )  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩عدد الملتحقین في المدارس الثانویة  حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٣٠
  ١٠٢  )  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩(التدریسي للمدارس الثانویة  حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة  المالكعدد  ٣١
  ١٠٦  )  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩(عدد  المدارس المهنیة حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٣٢
  ١٠٦  ) ٢٠١٣ -٢٠٠٩(عدد الملتحقین في المدارس المهنیة  حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٣٣
  ١٠٧  )   ٢٠٠٩,٢٠١٣(ي اقضیة محافظة النجف للمدة التدریسي  للمدارس المهنیة  حسب الجنس فالمالك عدد   ٣٤
  ١١٠  ) ٢٠١٣ -٢٠٠٩(اقضیة محافظة النجف للمدة عدد الملتحقین في المعاهد   حسب الجنس في   ٣٥
  ١١٠  )  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩(عدد  معاهد اعداد المعلمین   حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٣٦
  ١١١  )٢٠١٣-٢٠٠٩(التدریسي لمعاهد اعداد المعلمین حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة  دالمالكعد  ٣٧
  ١١٨  )  ٢٠١٣ -٢٠٠٩(عدد  مراكز محو االمیة  حسب اقضیة محافظة النجف للمدة   ٣٨
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  ١١٨  ) ٢٠١٣ -٢٠٠٩(عدد الدارسین  في مراكز محو االمیة  حسب الجنس في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٣٩
  ١١٩  ) ٢٠١٣ -٢٠٠٩(عدد المحاضرین  في مراكز محو االمیة في اقضیة محافظة النجف للمدة   ٤٠

التوزیع النسبي للسكان حسب الحالة التعلیمیة  في حضر اقضیة محافظة النجف حسب نتائج الدراسة   ٤١
   ٢٠١٣المیدانیة لعام 

١٤١  

٤٢  
التوزیع النسبي للسكان حسب الحالة التعلیمیة  في ریف اقضیة محافظة النجف حسب نتائج الدراسة 

    ٢٠١٣المیدانیة لعام 
١٤٣  

  ١٥٢  ١٩٩٧لمعدل االنجاب العام في محافظة النجف بحسب وحداتها االداریة لعام  التوزیع الجغرافي   ٤٣
  ١٥٤    ٢٠١٣التوزیع الجغرافي لمعدل االنجاب العام في محافظة النجف بحسب وحداتها االداریة لعام    ٤٤

٤٥  
التوزیع النسبي لإلناث المتعلمات في حضر منطقة الدراسة ووحداتها االداریة بموجب نتائج الدراسة المیدانیة 

   ٢٠١٣عام 
١٥٩  

التوزیع النسبي لإلناث المتعلمات في ریف منطقة الدراسة ووحداتها االداریة بموجب نتائج الدراسة المیدانیة   ٤٦
   ٢٠١٣عام 

١٥٩  

ل االسرة في حضر  منطقة الدراسة ووحداتها االداریة بموجب نتائج الدراسة المیدانیة التوزیع النسبي لدخ  ٤٧
   ٢٠١٣لعام 

١٦٣  

٤٨  
التوزیع النسبي لدخل االسرة في ریف  منطقة الدراسة ووحداتها االداریة بموجب نتائج الدراسة المیدانیة لعام 

٢٠١٣   
١٦٣  

  ١٧٢    ١٩٩٧التوزیع النسبي للسكان حسب التوزیع االقتصادي الثالثي  في حضر منطقة الدراسة  لعام    ٤٩
  ١٧٢   ٢٠١٣التوزیع النسبي للسكان حسب التوزیع االقتصادي الثالثي  في حضر منطقة الدراسة  لعام    ٥٠
  ١٧٤    ١٩٩٧التوزیع النسبي للسكان حسب التوزیع االقتصادي الثالثي  في ریف منطقة الدراسة  لعام    ٥١
  ١٧٤    ٢٠١٣التوزیع النسبي للسكان حسب التوزیع االقتصادي الثالثي  في ریف  منطقة الدراسة  لعام     ٥٢
  ١٨٣   ٢٠١٤عدد الملتحقین في ریاض االطفال  بحسب الوحدات االداریة  في محافظة النجف  لعام   ٥٣
  ١٨٦    ٢٠١٤عدد الملتحقین في المدارس االبتدائیة   بحسب الوحدات االداریة  في محافظة النجف  لعام   ٥٤
  ١٨٩   ٢٠١٤عدد الملتحقین في المدارس الثانویة   بحسب الوحدات االداریة  في محافظة النجف  لعام   ٥٥
  ١٩٢   ٢٠١٤عدد الملتحقین في المدارس المهنیة   بحسب الوحدات االداریة  في محافظة النجف  لعام   ٥٦

  
  فهرست االشكال

  الموضوع  رقم الشكل
  الصفحة  

  ٢٠  ٢٠١١ – ١٩٨١الحرارة العظمى والصغرى في محافظة النجف  للمدة معدالت درجات الحرارة و  ١

  ٢١  ٢٠١١ – ١٩٨١في محافظة النجف للمدة ) ملم(معدل كمیات األمطار الشهریة  ٢
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  ٣٠  ١٩٩٧نسبة النوع بحسب الوحدات االداریة في محافظة النجف لعام   ٣
  ٣١   ٢٠٠٧نسبة النوع بحسب الوحدات االداریة في محافظة النجف لعام   ٤
  ٣١ ٢٠١٣نسبة النوع بحسب الوحدات االداریة في محافظة النجف لعام   ٥
  ٤٤ ١٩٩٧هرم السكان في محافظة النجف عام   ٦
  ٤٤ ٢٠٠٧هرم السكان في محافظة النجف عام   ٧
  ٤٤ ٢٠١٣هرم السكان في محافظة النجف عام   ٨
  ٤٧  ١٩٩٧لعام ) الریف  –الحضر (هرم السكان في محافظة النجف بحسب البیئة   ٩

  ٤٧  ٢٠٠٧لعام ) الریف  –الحضر (هرم السكان في محافظة النجف بحسب البیئة   ١٠
  ٤٧   ٢٠١٣لعام ) الریف  –الحضر (هرم السكان في محافظة النجف بحسب البیئة   ١١
  ٥٠ ٢٠١٣االداریة في محافظة النجف على وفق تقدیرات عام  التوزیع النسبي للسكان حسب الوحدات  ١٢
  ٩٠ ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء النجف  للمدة )المستوى المتوسط ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ١٣
  ٩١  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء النجف  للمدة ) المستوى االعدادي ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ١٤
  ٩٢ ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء النجف  للمدة )المستوى الثانوي ( طلبة المرحلة الثانویة تطور اعداد   ١٥
  ٩٣  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء الكوفة  للمدة ) المستوى المتوسط ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ١٦
  ٩٤  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء الكوفة  للمدة ) المستوى االعدادي (تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ١٧
  ٩٥  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء الكــوفـة  للمـدة ) المستـوى الثانـوي (تطـور اعـداد طلبـة المرحلـة الثانـویة   ١٨
  ٩٧  ٢٠١٣ -  ٢٠٠٩في قضاء المناذرة  للمدة ) المستوى المتوسط ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ١٩
  ٩٨  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩في قضاء المناذرة  للمدة ) االعدادي  المستوى ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ٢٠
 – ٢٠٠٩حسب الجنس في قضاء المناذرة  للمدة )  المستوى الثانوي ( تطور اعداد طلبة المرحلة الثانویة   ٢١

٢٠١٣  
٩٩  

  ١٠٤  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩اعداد طلبة التعلیم المهني  حسب الجنس في محافظة النجف   للمدة   ٢٢
  ١٠٨  ٢٠١٣-٢٠٠٩التابعة  لمعهد اعداد المعلمین في محافظة  النجف للمدة اعداد الطلبة   ٢٣
  ١١٣  ٢٠١٣- ٢٠٠٩تطور اعداد طلبة الجامعات  والمعاهد الفنیة  في محافظة النجف  للمدة   ٢٤

  ١١٤  ٢٠١٣-٢٠٠٩تطور اعداد الهیئات التدریسیة  في محافظة النجف  للمدة   ٢٥

  ١١٤  ٢٠١٣-٢٠٠٩محافظة النجف  للمدة  تطور اعداد الدراسات العلیا  في  ٢٦
  ١٣٠  )  ٢٠١٣-  ١٩٩٧(نسبة االمیین والملمین  بالقراءة والكتابة في محافظة النجف  للمدة   ٢٧
  ١٣٥  )  ٢٠١٣- ١٩٩٧(التوزیع  النسبي للسكان في محافظة النجف حسب مستوى التحصیل العلمي للمدة   ٢٨
  ١٣٨  ) ٢٠١٣- ١٩٩٧(النجف حسب مستوى التحصیل العلمي للمدة التوزیع  النسبي للسكان  في محافظة   ٢٩
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  ١٤٤  ) ٢٠١٣ -١٩٩٧(التوزیع النسبي لالمیة في محافظة النجف والعراق للمدة   ٣٠
  ١٤٦  ) ٢٠١٣ -١٩٩٧(التوزیع النسبي حسب التحصیل العلمي في محافظة النجف والعراق للمدة   ٣١

  ١٨١   ٢٠١٤عدد ریاض االطفال بحسب الوحدات االداریة  في محافظة النجف  لعام   ٣٢
  ١٨٤   ٢٠١٤عدد المدارس االبتدائیة  بحسب الوحدات االداریة  في محافظة النجف  لعام   ٣٣
  ١٨٧   ٢٠١٤عدد المدارس الثانویة   بحسب الوحدات االداریة  في محافظة النجف  لعام   ٣٤
  ١٩٠   ٢٠١٤عدد مدارس التعلیم المهني   بحسب الوحدات االداریة  في محافظة النجف  لعام   ٣٥
  ١٩٣  ٢٠١٤عدد الملتحقین بحسب الجنس في معاهد المعلمین في محافظة النجف  لعام   ٣٦

  ١٩٦  ٢٠١٤لعام عدد المؤسسات التعلیمیة للتعلیم النظامي   ٣٧
  ١٩٧  )  ٢٠١٩ -٢٠١٥( الطلبة المتوقع قبولهم لألعوام   ٣٨
  ١٩٧  )  ٢٠١٩ -٢٠١٥( المدارس المقترح تنفیذها لألعوام     ٣٩
  ١٩٩  ٢٠١٥البنایات المدرسیة المقترح تنفیذها لفك االزدواج لعام     ٤٠

  ١٩٩  ٢٠١٥الخطة التربویة المقترح تنفیذها لمعالجة االكتظاظ الطالبي  لعام   ٤١
  ٢٠٠  ٢٠١٦الخطة المقترح تنفیذها لفك االزدواج في البنایات المدرسیة لعام   ٤٢
  ٢٠١  ٢٠١٧الخطة المقترح تنفیذها لفك االزدواج في البنایات المدرسیة لعام   ٤٣
  ٢٠٢   ٢٠١٨الخطة المقترح تنفیذها لفك االزدواج في البنایات المدرسیة لعام    ٤٤

  ٢٠٣   ٢٠١٩الخطة المقترح تنفیذها لفك االزدواج في البنایات المدرسیة لعام    ٤٥

  ٢٠٨  تطور عدد الطلبة المتوقع قبولهم لألعوام خالل السنوات الخمسة القادمة    ٤٦
  ٢١١  تطور عدد الطلبة المتوقع قبولهم للدراسة المسائیة  لألعوام خالل السنوات الخمسة القادمة  ٤٧
  ٢١٤  الطلبة المتوقع قبولهم في كلیات الجامعة المستحدثة خالل السنوات الخمسة القادمةتطور عدد   ٤٨
  ٢١٦  ة تطور العدد االجمالي لطلبة الدراسات العلیا  خالل السنوات الخمسة القادم  ٤٩

  فهرست المخططات
  الصفحة  الموضوع  المخطط رقم 

  ٧٦  والمراحل الدراسیة سلم النظام التعلیمي في العراق حسب االعمار والصفوف  ١
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   oretical framework The  :االطبس انُظشي نهذساعخ : ادلجذث االٔل  

ٌعد االطار النظري الدلٌل الذي ٌقود الدراسة لتحقٌق النتائج المرجوة منها ,اذ ٌتم فٌه تحدٌد المشكلة العلمٌة      

بشكل دقٌق ووضع الفروض العلمٌة لها , ومن خالله ٌمكن تحدٌد اهداؾ الدراسة بدقة ورسم هٌكلٌتها وتحدٌد 

ثلة التً من شأنها ان تؽنً الباحث فً التعرؾ  على منهجها ووسائل تحقٌقها واالطالع على الدراسات المما

اساس البحث النتائج التً تم التوصل لها ولعل هذه الدراسة بٌن الدراسات التً سبقتها تعد مكملة ال مكررة , 

 وألجل ذلك كله وضع هذا الفصل .

   tion of the phenomenon studied Defini: انتؼشيف ثبنظبْشح ادلذسٔعخ :   أالا 

 nstallation tutorial I:  انرتكيت انتؼهيًي 

معرفة نسبة السكان االمٌٌن والسكان المتعلمٌن نسبة الى مجموع السكان الذٌن هم من سن الدراسة        

أهمٌة كبٌرة لتوضٌح التفاوت بٌن الذكور واإلناث .وتوضٌح الفرص االقتصادٌة  ركٌب التعلٌمً للت, و والتعلٌم

مجتمع لإلفادة منها وتحدٌد اثر عامل التعلٌم  , فً كثٌر من مشاكل االسرة . وتشمل ومدى امكانٌات ال

التعدادات السكانٌة الشاملة توزٌع السكان الذٌن بلؽوا العاشرة او الخامسة عشر فأكثر , وحسب درجة االلمام 

ة , حتى ٌسهل حسابها بالقراءة والكتابة . وؼالبا ما تكون هذه البٌانات موزعة حسب العمر والنوع والبٌئ

للذكور واإلناث كل على حده , وفقا للفئات العمرٌة المختلفة فً المناطق الحضرٌة والرٌفٌة . ولهذه البٌانات 

اهمٌة خاصة فً كونها تعد مؤشرا لمستوى المعٌشة ومقٌاسا للحكم على التطور الثقافً واالجتماعً . كما أن 

ٌمٌة المستقبلٌة وطبقا للخطط الموضوعة . وتفٌد بٌانات التركٌب التعلٌمً لها أهمٌة فً التنبؤ باالتجاهات التعل

ة للتؽلب علٌها . كما تفٌد فً معرفة مستوى عسبة االمٌة , فً وضع الخطط الناجفً الدول التً ٌرتفع فٌها ن

 الخطط لمواجهةمراحل التعلٌم المختلفة ) رٌاض االطفال ,ابتدائٌة , اعدادٌة , ثانوٌة , جامعٌة (, ووضع 

 (1) وعلى فترات زمنٌة مختلفة . كافة مراحل واألعمارللمتطلبات هذه الخدمة االجتماعٌة 

 Problem    The:يشكهخ انذساعخ :  ثبَيبا 

أن تحدٌد مشكلة الدراسة هً سمة اساسٌة فً تكوٌن بنٌة الدراسة ومنهجها العلمً , فالمنهج العلمً 

حولة التً تدور  –وهً المحور  –ٌهدؾ الى تتبع الظاهرة من كل جوانبها بؽٌة الوصول لحل  مشكلة الدراسة 

عدد من التساؤالت التً فرضتها حٌثٌات اجراءات هذه  كل هذه الدراسة محاولة لإلجابة على,  وتش (2)الدراسة 

 كما ٌلً :  –الدراسة , ولعل التساؤالت مرتبة بحسب ترتٌب المواضٌع التً ستبحثها الدراسة 

  التعلٌمً لسكان  محافظة النجؾ االشرؾ   ؟ مكانً للتركٌب تباٌن هل هناك  -ٔ

                                                           
  ٖٓٔ, ص  ٕٔٓٓ,  ٔسالم علً الشواورة , محمود عبد هللا الحبٌس , جؽرافٌة السكان , دار صفاء للنشر والتوزٌع , ط (1)
  1ٗ, ص  811ٔعبد الرزاق محمد البطٌحً , طرائق البحث الجؽرافً , دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل ,  (2)
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بٌن   ما نسبة السكان الملتحقٌن بالتعلٌم فً المحافظة ؟ وهل توجد فروق فً نسبة االلتحاق بالتعلٌم  -ٕ

 ؟ والبٌئة الختالؾ الجنس اقضٌة منطقة الدراسة  ؟ هل توجد فروق فً االلتحاق بالتعلٌم تعود 

هل توجد ؟  لدراسة بٌن اقضٌة  منطقة اوهل توجد فروق فً نسبة االمٌة ما نسبة االمٌة فً المحافظة ؟ -ٖ

  ؟ والبٌئة  فروق فً نسبة االمٌة تعود الختالؾ الجنس

 منطقة الدراسة. فً  بحسب الوحدات االدارٌة  فً تباٌن التركٌب التعلٌمً اسهمتما المتؽٌرات التً  -ٗ

 :  sHypothesi  The:فشضيخ انذساعخ  ثبنثبا

ومن ,  أ مالمحها بالظهور فً فكر الباحثالتً تبد , أن الفرضٌة العلمٌة  مدخل اساسً لدراسة المشكلة  

 خاللها ٌحاول الوصول الى نتائج ٌمكن من خاللها اٌضا أن تقبل او تعدل او حتى ترفض وفرضٌة البحث هً : 

 . ٖٕٔٓ -881ٌٔتباٌن التركٌب التعلٌمً لسكان محافظة النجؾ للمدة  -ٔ

 الؾ الجنس والبٌئة فً اقضٌة منطقة الدراسة .فروق فً نسبة الملتحقٌن بالتعلٌم تعود الختكم حده ال -ٕ

 فً نسبة االمٌة تعود الختالؾ الجنس والبٌئة  فً اقضٌة منطقة الدراسة.كم حده الفروق  -ٖ

الوحدات االدارٌة  فً تباٌن توزٌع التركٌب التعلٌمً بحسب  دٌمؽرافٌة واقتصادٌة اثرت توجد متؽٌرات  -4

 فً منطقة الدراسة .

  choosing  of  causes Importance and  : ٔاعجبة اختيبس انذساعخاًْيخ : ساثؼبا 

تستمد هذه الدراسة اهمٌتها من كونها تتطرق الى احد اهم المواضٌع فً حٌاة المجتمعات السكانٌة , اال وهو   

ن حسب موضوع التعلٌم بمختلؾ متؽٌراته ومؤشراته , مثل نسبة االلتحاق بالتعلٌم ونسبة االمٌة وتوزٌع السكا

الحالة التعلٌمٌة وكل هذه  المتؽٌرات  ذات تأثٌر كبٌر وفعال ومباشر فً مدى سرعة االستجابة لمقتضٌات 

خاصة العالً منه  –التحضر والتفاعل معها , وعندما ٌتحقق ذلك ٌمكن عندها التحقق والتأكد من اهمٌة التعلٌم 

 فً ارتقاء افراد المجتمع وسموهم .   –

      The aim  انذساعخ :ْذف  :غبا خبي

تهدؾ هذه  الدراسة الى اظهار حقٌقة الحالة التعلٌمٌة للمجتمع السكانً فً محافظة النجؾ االشرؾ , وذلك  

من خالل معرفة  النسب المئوٌة لكل مستوى من المستوٌات التعلٌمٌة , والكشؾ عن مدى كفاءتها وكفاٌتها 

فً اي درجة من درجات  –وبطرٌقة علمٌة مسندة على بٌانات حقٌقة  –للسكان . ان كل هذا سٌجعلنا ندرك 

وبناًء على ذلك ٌمكن ذوي  وماهً اهم العوامل المؤثرة فً التعلٌم ,السلم التعلٌمً ٌقع سكان محافظة النجؾ ,

  االختصاص والمعنٌٌن بشؤون تطوٌر وتنمٌة المحافظة االستفادة من هذه الدراسة .  

   method approach and    The       :ـاعخ ٔاعهٕثٓب انذس يُٓجيخ: عبدعب

نظراً   االسلوب االحصائًاتبع الباحث فً اجراء هذه الدراسة  بؽٌة تحقٌق هدؾ الدراسة االساسً ,

حٌث تم عمل الجداول   ٖٕٔٓ- 1ٕٓٓوتقدٌرات  881ٔلالعتماد المباشر والكبٌر على بٌانات تعداد  
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االحصائٌة , وتشكٌل الجداول التكرارٌة وعمل الفئات المناسبة والالزمة لحٌثٌات الدراسة , واستخراج 

,  المنهج الوصفً التحلٌلًالمتوسطات الحسابٌة والنسب المئوٌة للعدٌد من مواضٌع الدراسة , كما تم اتباع 

ت فً الدراسة المٌدانٌة , الذي من وفق ما طبق من معادالت االحصاء الوصفً الذي ٌعتمد على نسب االجابا

خالله تم تحلٌل بٌانات الدراسة سواء التً تم جدولتها او التً جاءت بشكل منفرد , وذلك للحصول على 

 . تفسٌرات مناسبة لبٌانات كل حالة تعلٌمٌة فً منطقة الدراسة

 : يصبدس انذساعخ : عبثؼبا 

وكذلك اعتمدت الدراسة على العدٌد من المصادر والمراجع التً وفرت البٌانات والمعلومات الضرورٌة 

 : االزمة لبناء الرسالة منها 

 واالطارٌح الجامعٌة , المتعلقة بموضوع الرسالة . الرسائلالتقارٌر الحكومٌة والكتب  والبحوث و -ٔ

 الت التً تخص الدراسة .اللحصول على البحوث والمق ( االنترنت االعتماد على االشبكة العالمٌة )  -ٕ

 االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص فٌما ٌتعلق بموضوع الرسالة . -ٖ

 تطبٌق المعدالت العلمٌة وتمثٌلها فً هٌئة جداول واشكال . -ٗ

أساسٌاً لجمع  اً ٌعد المسح المٌدانً بالنسبة للجؽرافً وؼٌر الجؽرافً مصدرالمسح المٌدانً :      -٘

وهو الجانب    (1)  المعلومات والبٌانات من مصادرها االساس تبعا لمعاٌٌر محددة بحسب الحاجة إلٌها

 الً : وٌتمثل فً الت  المهم بالدراسة 

 ( استًبزة االستببَتQuestionnare) 

.  (2)ٌعد االستبٌان احد اهم الوسائل التً ٌعتمدها الباحث فً تجمٌع البٌانات والمعلومات من مصادرها 

فالٌوم اضحى االستبٌان اداة رئٌسٌة فً معظم المسوح واالبحاث المٌدانٌة , واعتمدت اسلوب التحلٌل  مستعٌنة  

و عدت الى تضمٌن االستمارة عدد من االسئلة  ( ٔببٌانات الدراسة المٌدانٌة  التً اعدت لها استبانة ملحق )

المهمة , لؽرض تحقٌق االهداؾ التً من اجلها بوشر العمل بتلك الدراسة. وبعد ان اعدت اسئلة االستمارة 

( سؤاال, مقسمة الى قسمٌن : القسم االول ٌتعلق بالبٌانات الدٌموؼرافٌة , فً حٌن ضم  ٕٓوالبالػ مجموعها )

ؽٌرات  االساسٌة المؤثرة على التعلٌم , وقد حرصنا  على ان تكون اسئلة االستبانة مختلفة القسم الثانً  المت

ومتنوعة على الرؼم من بعض التشابه  فً مضامٌن بعض االسئلة اال ان ذلك كان من اجل اختبار اجابات 

 ٕٗٔٓ-ٗ-ٔولؽاٌة  ٕٗٔٓ-ٔ-ٕالعٌنة فً اكثر من سؤال  ,  ثم  تم توزٌع استمارات الدراسة  المٌدانٌة بتارٌخ 

                                                           
 1فر , فلسفة المكان ,دار البيضاء للنشر والتوزيع ,عمان االردن ,طمحسن عبد الصاحب المظمحسن عبد الهادي المظفر   (1)

 .282,ص2002
رسول مطلق محمد , الكلفة االجتماعٌة للنزاع فً المجتمعات المأزومة , دار البصائر للطباعة والنشر والتوزٌع, بٌروت ,   (2)

  1٘ٔ, ص ٕٕٔٓلبنان , 
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( استمارة لألسر 8ٗٗ( استمارة لألسر الحضرٌة و ) 811( اسرة , بواقع )  1ٕٗٔ, على عٌنة بحجم ) 

  الرٌفٌة . 

 (  انًقببهتlnterview )  :    هً تفاعل لفظً او لؽوي بٌن الباحث والمبحوث ,اذ ٌثٌر الباحث

, و المقابالت الشخصٌة  هً ان نجري مقابلة قصٌرة  )  (1)تساؤالت معٌنة بهدؾ تحقٌق اهداؾ الدراسة 

مدراء ورؤساء االقسام العلمٌة ومسؤولً الشعب  فً الدوائر الرسمٌة  لمنطقة مع مختصرة ( او طوٌلة  

الدراسة , اذ تم زٌارة العدٌد من الدوائر الرسمٌة ذوات العالقة بموضوع الدراسة وجمع المعلومات منها  , 

 استمارة االستبانة  .  اقابلة للمعلومات التً قد ال توفرهوتم اجراء الم

     Structure of the study: ْيكهيخ انذساعخ : ثبيُبا 

فصول وخاتمة أربعة ب الدراسة بؽٌة تحقٌق  هدؾ الدراسة فقد اقتضت الضرورة العلمٌة ان تكون     

التوصل الٌة من استنتاجات وتوصٌات . تناول الفصل االول االطار النظري و الخصائص  ملخصت ما ت

, مشكلة الدراسة ,  بحثٌن االول تناول االطار النظري,وتضمن الفصل االول محافظة النجؾ الجؽرافٌة لم

الفرضٌة , الهدؾ , االهمٌة , المنهجٌة , حدود منطقة الدراسة , فضال عن الدراسات السابقة فً حٌن تناول 

  .  لمحافظة النجؾ االشرؾ المبحث الثانً الخصائص الجؽرافٌة 

التركٌب وقسم الى مبحثٌن تناول االول منها  محافظة النجؾتضمن الفصل الثانً  خصائص سكان      

. والمبحث الثانً , التوزٌع الجؽرافً لسكان  ٖٕٔٓ -881ٔللمدة حافظة النجؾ النوعً والعمري لسكان م

,  محافظة النجؾاما الفصل الثالث فقد تناول تطور التعلٌم وطرق قٌاسه فً  وطرق قٌاسها . المحافظة

و ثانٌهما  ٖٕٔٓ -881ٔرافً للمدة وتوزٌعه الجؽالمحافظة وتضمن مبحثٌن اولهما تناول تطور التعلٌم فً 

. اما  ٖٕٔٓ -881ٔوتوزٌعه للمدة  المحافظةمفهوم التركٌب التعلٌمً وطرق قٌاسه والتركٌب التعلٌمً فً 

الفصل الرابع فركز على المتؽٌرات المؤثرة فً التركٌب التعلٌمً فً محافظة النجؾ االشرؾ واتجاهاته 

  SPSSلمتؽٌرات المؤثرة فً التركٌب التعلٌمً واستخدم التحلٌل المستقبلٌة وتضمن مبحثٌن االول منها ا

إلٌضاح اثر المتؽٌرات المشار الٌها فً تباٌن التركٌب التعلٌمً فً منطقة الدراسة والمبحث الثانً االتجاهات 

  تعلٌم فً محافظة النجؾ االشرؾ . للتربٌة والالمستقبلٌة 

 

 

 

                                                           
  1ٙٔرسول مطلق محمد ,   مصدر سابق  , ص   (1)
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 : انشئيغيخ  انؼهًيخ  حتذيذ ادلفبْيى :  تبعؼبا 

تعلٌم ٌقصد بااللتحاق بالتعلٌم هو تسجٌل الفرد بأحد مراحل ال    :   Enrollment :االنتذبق ثبنتؼهيى 

منتسبا ًومراحل التعلٌم النظامٌة تشمل المرحلة االبتدائٌة والمتوسطة واالعدادٌة النظامً سواء اكان منتظما ام 

 (1)المهنٌة التً تمنح شهادات دبلوم متوسط او الجامعات . والثانوٌة و والكلٌات والمعاهد االكادٌمٌة و

مؤسسة تعلٌمٌة رسمٌة )حكومٌة ( او اهلٌة تعمل على تنمٌة قدرات    :   Kindergartens:سيبض االطفبل  

ه وشخصٌته . اذ فً نمو الطفل وتكوٌن معالم نشأتسنوات التً تعد اهم المراحل ( ٘ -ٗاالطفال من سن )

ؼبات االطفال النفسٌة والمعرفٌة واكتشاؾ مواهبهم العقلٌة وتنمٌتها تمهٌدا لدخول المرحلة تسعى إلشباع ر

   (2)االلزامٌة . 
ٌعرؾ التعلٌم األساسً اصطالحاً بأنه البرامج :  Fundamental Education : انتؼهيى االعبعي

األساسٌة التً تعد حداً أدنى أساسٌاً فً أحد مجاالت الدراسة. والمقصود به تأمٌن قدر كاٍؾ من التعلٌم لجمٌع 

أبناء الشعب دون تمٌٌز وٌتٌح لهم هذا القدر من متابعة التعلٌم فً المراحل الالحقة إن شاءوا ذلك فالتعلٌم 

مدة لٌتجاوز التعلٌم أفً هذا المفهوم ٌعنً المستوى األول من السلم التعلٌمً وقاعدته, وقد ٌطول  االبتدائً

االبتدائً وٌشمل إلى جانبه المرحلة المتوسطة وهذا ما ٌقصد به عند استخدام مصطلح التعلٌم األساسً فً أثناء 

  .(ٖ)الدراسة والذي تتجه إلٌه معظم األقطار العربٌة وأكدت على تبنٌه

مؤسسة رسمٌة أو أهلٌة ٌتم فٌها تربٌة وتعلٌم التالمٌذ مبادئ  : Primary School: ادلذسعخ االثتذائيخ   

الرٌاضٌة, وتربٌتهم بصورة القراءة والكتابة والحساب والمعلومات الصحٌة والحٌاتٌة واالجتماعٌة والفنٌة و

والذي ٌعنً المدرسة   Elementary Schoolوقد ٌطلق على المدرسة االبتدائٌة أٌضاً  .صحٌحة

 تعنً ابتدائٌاً وتعنً أٌضاً أساسٌاً.  Primaryإذ إن كلمة  (ٗ)األساسٌة

والمدرسة االبتدائٌة مؤسسة تعلٌمٌة من أسبق مؤسسات التعلٌم وأقدمها من حٌث النشأة و أسبق منظمة تربوٌة 

 سبة تعتمد علٌها المراحل التالٌة لهاأنشئت فً مجال التعلٌم وتأتً أسبقٌتها فٌما تقدمه من مهارات مكت
ٌتحدد   .

مفهوم المدرسة االبتدائٌة بأنها تشكل حجر الزاوٌة فً العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة وهً األساس التً تعتمد 

علٌها مراحل التعلٌم التالٌة وإعداد األجٌال القادمة, لذلك فهً المكان األول الذي ٌستقبل الطفل فً أول عهده 

سة وتعمل على تربٌته وتكوٌن شخصٌته ومهاراته المختلفة لٌكون مواطناً قادراً على النحو الذاتً بالدرا

                                                           
1
  ٕٙٓٗ, ص  ٕٕٔٓ( , ٕٙماهر ابو صالح , التركٌب التعلٌمً فً الضفة الؽربٌة , مجلة جامعة النجاح لالبحاث , المجلد ) (  

 
ممدوح شعبان دبس , جؽرافٌة الخدمات, منشورات جامعة دمشق, كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة, مدٌرٌة الكتب والمطبوعات,  (ٕ)

  1٘ٔ, ص ٕٙٓٓ
محمود علً عاطؾ, جؽرافٌة التعلٌم االبتدائً فً الٌمن, أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة, مقدمة إلى كلٌة التربٌة, الجامعة  (ٖ)

 .ٕ٘, ص ٖٕٓٓالمستنصرٌة, سنة 
 .8ٔ, ص ٕٓٓٓعبد الصمد األؼبري, "اإلدارة المدرسٌة", دار النهضة العربٌة, بٌروت,  (ٗ)
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والتكٌٌؾ االجتماعً بما ٌعود علٌه بالنفع والفائدة وعلى مجتمعه بالخٌر والتقدم. وان المقصود بالمدرسة 

مبنى مجهزاً ومعداً لممارسة األنشطة االبتدائٌة هً ذلك المكان الذي تمارس فٌه العملٌة التعلٌمٌة, سواء كان 

التعلٌمٌة أم ال ٌوجد لها مبنى, كأن تتم العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة فً العراء أو تحت شجرة أو عند أي منطقة 

  .(ٔ)أُخرى

نتهً بالصؾ السادس ٌو االبتدائً  بالصؾ األول ٌبدأ :   Primary education: انتؼهيى االثتذائي 

وقد ٌستمر  (سنوات  -ٙ)البكالورٌا , حٌث ٌلتحق بها االطفال من عمر   اجتٌاز االمتحان النهائًبعد االبتدائً 

 المتخرج فً االنخراط فً المدارس المتوسطة.

ومرحلة  ,الطالب  مؤسسة رسمٌة أو أهلٌة ٌتم فٌها تعلٌم :   Secondary School: ادلذسعخ انثبَٕيخ 

النظام التعلٌمً الرسمً , وٌقابل مرحلة المراهقة , وٌمتد من انتهاء المرحلة االبتدائٌة    التعلٌم فٌها تتوسط 

وٌنتهً عند مدخل التعلٌم العالً, وتعتبر  من أهم المراحل العمرٌة  إذ ٌعتبرها علماء النفس بدء  مٌالد جدٌد, 

ٌمً ٌقدمه فً وحدة متماسكة  أو النظام التعل  بؽض النظر  عما إذا كان وهً بٌن البلوغ الجنسً والرشد.

 ٌقسمه إلى وحدتٌن منفصلتٌن .. هما :

, تبدا بالصؾ االول المتوسط وتنتهً  ثالث سنواتوٌضم   : Intermediate education :انتؼهيى ادلتٕعط 

 -ٕٔوتكون فً الفترة العمرٌة  من )ؽطً مرحلة بناء الذات وتكوٌن الشخصٌة  السوٌة بالصؾ الثالث المتوسط  وت

  المبكرة .تقابل من مراحل النمو مرحلة المراهقة ( سنة و  ٘ٔ

وٌضم مرحلة التعلٌم من الرابع الى السادس    : Secondar Eduation :  االػذادي    انتؼهيى

ثانوي , وقد ٌسمى فً بعض الدول بالتعلٌم االعدادي كما هو فً العراق , وقد ٌكون التعلٌم فً هذه المرحلة 

وهً مرحلة مكملة للمرحلة   (2)تعلٌم تخصصً او تعلٌم مهنً , الى جانب التعلٌم بفرعٌة العلمً واالدبً . 

لنمو مرحلة المراهقة  الوسطى وٌهدؾ التعلٌم الثانوي عموما  الى اإلعداد العام ن مراحل تقابل مالمتوسطة  و

أهمٌة وبناء علٌه فإن التعلٌم الثانوي ٌمثل أهمٌة كبٌرة وله للحٌاة , واإلعداد العلمً لمواصلة التعلٌم الجامعً 

  من كونه :

تمثل :  مرحلة اإلعداد  1ٔ – ٘ٔرة العمرٌة من ٌؽطً مرحلة بناء الذات وتكوٌن الشخصٌة  السوٌة , فالفت  -

وهً مرحلة تؽطً فترة حرجة من حٌاة  الجاد للمواطن  , وتحقٌق األهداؾ الرئٌسٌة للتعلٌم الجماهٌري.

 الشباب وما ٌصاحب ذلك من تؽٌرات فً البناء واإلدراك والسلوك .

                                                           
 .ٕٕ, ص 811ٔة, ر, دار الشروق, القاهٔة فً المدرسة االبتدائٌة, ط حسن عبد الشافً, الخدمة المكتبٌ (ٔ)
 8ٓ, ص  ٔخلؾ حسٌن علً الدلٌمً , تخطٌط الخدمات المجتمعٌة والبنى التحتٌة , دار الصفاء للنشر والتوزٌع , عمان , ط ( ٔ)
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ارتباط هذه المرحلة بمشكالت المجتمع , فكثٌرا ما تكون مشكالت الفرد المراهق امتدادا لمشكالت البٌئة   -     

 .واألزمات  التً تحدث فً المجتمعالتً تحٌط به  , وانعكاسا لألحداث واألفكار 

ة تتطلب  دقة مرحلة  عبورٌة , إذ هً مرحلة متصلة بما ٌسبقها  وما بعدها , وبالتالً فهً مرحل دتع -     

 وعناٌة فً التخطٌط .

ضم معاهد فً تخصصات مختلفة مهنٌة وتكنلوجٌة ت :  Scienific institutes :ادلؼبْذ انؼهًيخ 

 سنتان  , التً توفر الكوادر الوسطٌة فً كل المجاالت والتخصصات , وؼالبا تكون الدراسة فٌها وفنٌة وتقنٌة 

 (1)., وٌمنح المتخرج  شهادة الدبلوم , وٌحق للمتفوقٌن فً تلك المعاهد مواصلة دراستهم الجامعٌة 

ٌمثل المرحلة االخٌرة من الهرم التعلٌمً ,  :   Higher university : انتؼهيى اجلبيؼي) انؼبيل (

حٌث ٌتم اعداد األنسان بشكل متكامل لٌصبح قادرا على خدمة المجتمع فً المجال الذي ٌتخصص به حسب 

قدراته ورؼباته , وقد ٌتضمن التعلٌم الجامعً اربعة مستوٌات متدرجة من الشهادات العلمٌة هً البكالورٌوس 

سنوات او خمس  منح الشهادتٌن االولٌتٌن بعد اربعً والماجستٌر والدكتوراه , اذ تواللٌسانس والدبلوم العال

تم تجاوز كثٌر من ضوابط القبول فً  لدراسة الجامعٌة االولٌة , ولكن من المؤسؾ سنوات او ست سنوات فً ا

ة الى عملٌة تجارٌة الدراسات العلٌا , فقد تم تدخل السٌاسة فٌها , وحولته بعض المؤسسات العلمٌة ؼٌر الرصٌن

, أي قبول طلبة ال تنطبق علٌهم المعاٌٌر الصحٌحة , فانعكست اثار ذلك على نوعٌة حملة الشهادات واصبح 

اؼلبهم دون المستوى المطلوب من الناحٌة العلمٌة والمقومات الشخصٌة , ومن ثم على نوعٌة اساتذة الجامعات 

لتدخل فً شؤون القبول فً الجامعات بكل حلقاته الدور الهدام , كما كان لبعض الممارسات الخاطئة من خالل ا

  (2)االخرى بشكل عام . فً تدمٌر التعلٌم بكل مستوٌاته بشكل خاص والمجاالت 

لخرٌجٌها.  )كاستكمال  واألبحاث, وتمنح شهادات ًة للتعلٌم العالمؤسس هً :  University:  اجلبيؼخ 

والثانوٌة(. وكلمة جامعة مشتقة من كلمة الجمع واالجتماع, ففٌها ٌجتمع الناس المدرسة االبتدائٌة فً للدراسة 

العامة, ففً الجامعة ٌختار الطالب التخصص  عن المدارستختلؾ طرٌقة التعلٌم الجامعً واألكادٌمً  , للعلم

فً العلوم التً  الذي ٌرؼب فً أن ٌكمل مشواره العلمً والعملً فٌه. وتكون الجامعة بطبٌعة الحال أكثر تعمقا

هو ترتٌب الجامعات فً مستوٌات أكادٌمٌة وتصنؾ الجامعات . ٌختارها الطالب, وٌسمى الدرس بالمحاضرة,

                                                           
1
  ٕٗٔٓ-1-ٓٔمقابلة مع السٌد المعاون االداري لمدٌر عام مدٌرٌة تربٌة محافظة النجؾ االشرؾ بتارٌخ /  ( 

 8ٕخلؾ حسٌن علً الدلٌمً , مصدر سابق , ص   (2)
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,علمٌة أو ادبٌة, هذا الترتٌب قد ٌعتمد على مجموعة من اإلحصائٌات أو استبٌان ٌوزع على الدارسٌن 

 (1).واألساتذة وؼٌرهم

هً الؽاٌة التً ننشدها ونرمً إلى بلوؼها فً جهودنا :    Educational goals :االْذاف انرتثٕيخ 

خالل العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة. وهذه األهداؾ تختص بالنمو الجسمً والعقلً والمعرفً والوجدانً 

 واالجتماعً والروحً والوطنً.

 الدراسة فٌها والتخرج منها.ترك التلمٌذ للمدرسة االبتدائٌة قبل إتمام :   Leakage: انتغشة

فً  والطالب  توفٌر الشروط واألحوال التً تسهل عملٌة طلب العلم للتالمٌذ:  Education  : انتؼهيى

 المؤسسات التعلٌمٌة . 

 تؽٌٌر الفرد لسلوكه أو بٌئته إلقامة عالقة أنسب وأصلح بٌنه وبٌنها. : Commissioning: يفانتك

سنوات" فأكثر .  ٙعمره " فً المرحلة االبتدائٌة وٌكونته الذي ٌتابع دراس هو الفرد : Pupil :انتهًيز 

ٌتلقى المعرفة وهو واقع فً صمٌم الدهشة العقلٌة األولى مّما ٌجعُل العملٌات التعلٌمٌة  وٌمكن القول إّن التلمٌذ

 . والتربوٌة تواكبها ردود فعل نفسٌة وعقلٌة وسلوكٌة خاصة

وٌكون  هو الفرد الذي ٌتابع دراسة  فً الثانوٌة  او الكلٌة او المعهد  او الجامعة   :  Student: انطبنت

فً الجامعة  قد تجاوز ردود فعِل الدهشة المعرفٌة األولى ودخل مرحلة الّتعمق الناضج والتعامل مع  الطالب 

 (2) .ذ ٌالكلٌات المعرفٌة وممارسة أنماط من التركٌب أشدَّ تعقٌدا من أنماط ممارسة التلم

القائم بالعملٌة التربوٌة التعلٌمٌة فً المدارس االبتدائٌة. والمتخرج من المعاهد التعلٌمٌة   :  Teacher:ادلؼهى 

 (ٖ).أو الدورات التربوٌة

العلمً  المدرسة الثانوٌة بفرعٌهافً  ٌدرس هو الذي المدرس    :  For secondry Scohoolادلذسط : 

 فً كلٌات التربٌةبناء شخصٌات أبناء الوطن. ٌتم إعداد هؤالء المدرسٌن  ٌتجسد دوره فًواألدبً و

                                                           
1
  ٗرٌة , ص وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً , جامعة الكوفة , قسم الدراسات والتخطٌط والمتابعة , شعبة التخطٌط , الخطة العش(  
 http://www.hayah.cc/forum/t19576.htmlتعرٌؾ التلمٌذ والطالب ,   )2(

 .8ٗ, ص 81٘ٔوهٌب سمعان ومحمد منٌر موسى, "اإلدارة المدرسٌة الحدٌثة", عالم الكتب, القاهرة,  (3)

http://www.hayah.cc/forum/t19576.html
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المتخصصة فً كافه التخصصات العلمٌة واألدبٌة, ومدة الدراسة فٌها أربعة سنوات ٌحصل بعدها الخرٌج على 

 األدبٌة. وٌصبح الخرٌج مؤهال للتدرٌس فً تخصصه بكفاءة فً التخصصات العلمٌة أو سشهادة البكالورٌو

  .نقابة المعلمٌن دون ؼٌره وٌنضم هؤالء المدرسٌن إلى نقابة ترعى شئونهم الوظٌفٌة واالجتماعٌة هً 

على طالب الكلٌات  و ٌكون  ٌلقً المحاضرة  هو من :  ty professor iUnivers:االعتبر اجلبيؼي 

 كلمة استاذ جامعً بالعطاء. وقد اقترنت  ( ,راه الدكتو,  الماجستٌرشهادة الشهادات العلٌا  )  على  حاصالً 

فً العملٌة  دور رئٌسً وله  الى فهم قضاٌا كثٌرة تهم الطالب والجامعة والمجتمع.  فاألستاذ  هو البوابة 

تطوٌر ذاته  فضال عن  طالب ,تطوٌر عقول ال محاوالً  ٌبذل جهدا إلفهام الطالب وتوجٌهه, فهو  التعلٌمٌة 

إن دور استاذ  . موروالتالؤم مع أنظمة الجامعة واالنسجام مع المادة الدراسٌة ومع طلبته مهما استعصت األ

الجامعة وفاعلٌته مرتبطان بتحدٌث العمل والمعرفة والخبرة, لذلك ٌتعٌن على استاذ الجامعة أن ٌسعى إلى 

حضور المؤتمرات والندوات المحلٌة والعالمٌة  ٌشارك فً توظٌؾ علمه ومعرفته فً خدمة مجتمعه. فعلٌه أن 

الخدمة تجارب الجامعات والدول األخرى فً مجال فً مجال تخصصه, وأن ٌقوم بزٌارات لالطالع على 

  (1) .العامة

( سنة ٌنطبق علٌهم قانون التعلٌم اإللزامً وٌلزمون ٕٔ-ٙهم أفراد الفئة العمرٌة ) : Obliged :  ادلهضيٌٕ

 دراسٌة. (سنوات  -ٙ )بااللتحاق بالتعلٌم االبتدائً, التً مدتها

القراءة والكتابة ولم ٌستكمل الرابع االبتدائً وأحٌاناً )السادس شخص ال ٌعرؾ  :  illiterate: االيي 

بتعرٌؾ األمً بأنه: كل شخص ال ٌستطٌع إن  8٘1ٔ. وأوصى المؤتمر العام للٌونسكو فً سنة (ٕ)االبتدائً(

أكمل المؤتمر العام للٌونسكو هذا  811ٌٔقرأ وٌكتب بفهم بٌانً بسٌط وموجٍز عن حٌاته الٌومٌة. وفً عام 

تتطلب معرفة القراءة تعرٌؾ بأنه, ))ٌعد أمٌاً وظٌفٌاً كل شخص ال ٌستطٌع ممارسة جمٌع األنشطة التً ال

 والكتابة((.

ظاهرة اجتماعٌة خطٌرة جدا , ولعل خطورتها تكمن فً انها تعٌق عملٌة التنمٌة فً :   illiteracy: االييخ

المجتمع , بل وتشكل عبئاً على مٌزانٌة الدولة اذا ما سعت الجهات المسؤولة فً الدولة لتخفٌض نسبتها او 

 (3)التخلص منها . 

                                                           
هٌفاؤ المخرق , التعرٌؾ بدور الطالب واالستاذ    (1)

http://www.alwasatnews.com/234/news/read/205799/1.html   
, ص 81ٙٔ, دار العلم للمالٌٌن, بٌروت, ٕحاضرها ومشكالتها ومستقبلها, ط -عبد هللا عبد الدائم, التربٌة فً البالد العربٌة (2)

ٕ11. 
3
  1ٕٓٗماهر ابو صالح , مصدر سابق , ص ( 

http://www.alwasatnews.com/234/news/read/205799/1.html
http://www.alwasatnews.com/234/news/read/205799/1.html
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وفً كل مراحل الدراسة بما فٌها تعتمد كثٌر من الدول معٌار معلم / طالب  :  Teacher: يؼهى / طبنت 

كادر تدرٌسً كامل هذا  اً , وفً حالة عدم توفرطالب ٖٓو  ٕ٘التعلٌم الجامعً , حٌث ٌقابل كل معلم ما بٌن 

ل كل معلم او مدرس , والذي ٌعنً وجود ضؽط على الكار الحالً , الذي ٌترتب علٌة زٌادة عدد الطلبة مقاب

  (1)التعلٌمٌة . الى حدوث ارباك فً العملٌة ٌؤدي 

      Review Studies  :  :انذساعبد انغبثقخ  ػبششاا  

تعد الدراسات المماثلة عنصراً مهما وأساسٌا فً تدعٌم و إعداد الدراسة لذلك البد من اإلشارة إلىى انىه 

-881ٔلم ٌتم تناول موضوع الدراسة الموسىومة  " واقىع التركٌىب التعلٌمىً لمحافظىة النجىؾ االشىرؾ  للمىده 

مىن الجؽىرافٌٌن فىً دراسىة التعلىٌم  الدٌموؼرافٌون أسىبقوواتجاهاتها المستقبلٌة " سابقا مشروعا لبحث  ٖٕٔٓ

وعالقته بالسكان وقد انشؽلوا فً أمور توزٌع المتعلمٌن ونسب األمٌىٌن سىواء فىً الىدول المتخلفىة أو فىً العىالم 

الفصىل  Derrn S. Tom Pson & D.T.Lewis (Population Problemls)وقىد خصىص الباحثىان 

ترجمه إلى العربٌىة الىدكتور راشىد البىراوي بعنىوان مشىكالت السابع من كتابهما لدراسة التركٌب التعلٌمً. وقد 

  -العالمٌة ذات الصلة بهذه الدراسة :المحلٌة وومن ابرز األبحاث والدراسات  .(ٕ)م8ٙ8ٔالسكان عام 

  انذساعبد يف انؼشاق : Studies lragian  

 

دراسىة فىً الجؽرافٌىىة  عىن ) جؽرافٌىة التعلىٌم االبتىدائً فىىً  العىراق ( حسة  الهٌتةةًفلةٌ  صةال   دراسة   -ٔ

وتىم نشىرها عىىام  811ٔد عىام وهىً أطروحىة دكتىورة قىدمت إلىىى مجلىس كلٌىة اآلداب ب جامعىىة بؽىداالتطبٌقٌىة 

عالجت موضوع تطور التعلٌم االبتدائً فً العراق وما تضمنته من تباٌن فً انتشاره وتوزٌعه بحسب  , 818ٔ

ات اإلدارٌىىة وعلىىى مسىىتوى الرٌىىؾ والحضىىر والجىىنس, وربىىط بىىٌن التوزٌىىع الجؽرافىىً لمواقىىع المىىدارس الوحىىد

 وتوزٌع التالمٌذ فً الوحدات اإلدارٌة.

وقد استهدؾ الباحث معرفة التوزٌىع الجؽرافىً للخىدمات فىً مجىال التعلىٌم االبتىدائً للكشىؾ عىن الخلىل فىً    

اً. وتعد هذه الدراسة األولى فً حقل جؽرافٌة التعلٌم على مستوى القطر التوزٌع وتحدٌد المناطق المتخلفة تعلٌمٌ

العراقً ومن بٌن الدراسات القلٌلة والمحدودة على مسىتوى الىوطن العربىً فىً هىذا المجىال. وتمىت اإلفىادة مىن 

  المنهجٌة واألسالٌب اإلحصائٌة التً تضمنتها الدراسة فً التحلٌل والتفسٌر.

عن ) التحلٌل المكانً للخدمات التعلٌمٌة فً مدٌنة الرمادي ( وهً  الدلٌمًدراس  احمد حس  عواد  -2

,تناول تطور الخدمات التعلٌمٌة  888ٔأطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلٌة التربٌة ب ابن رشد ب جامعة بؽداد عام 

                                                           
  88خلؾ حسٌن علً الدلٌمً , مصدر سابق , ص   (1)

ت لوٌس, مشكالت السكان, ترجمة د. راشد البراوي, مطابع كوستانوماس وشركاءه, مكتبة -وارفً اس تومسون ودافٌد (2)
 . ٖٓٔ, ص 8ٙ8ٔاألنجلو المصرٌة, القاهرة 
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ٌنة مع حسب مراحل نمو المدٌنة فضال عن واقع تلك الخدمات وتوزٌعها الجؽرافً على مستوى أحٌاء المد

  . 1ٕٓٓاستشراؾ التوجهات المستقبلٌة للخدمات التعلٌمٌة حتى عام 

التوزٌع المكانً للخدمات المجتمعٌة )التعلٌمٌة والصحٌة والترفٌهٌة عن) رٌاض كاظم سلما  الجمٌلًدراس   -ٖ

 1ٕٓٓجامعة بؽداد عام  -ابن رشد -وهً أطروحة دكتوراه قدمت إلى مجلس كلٌة التربٌة ( ( فً مدٌنة كربالء

وقد استخدم فٌها العدٌد من األسالٌب العلمٌة التً استند فٌها بشكل كبٌر على الدراسة المٌدانٌة وعلى عملٌة 

سالٌب الكمٌة الجؽرافٌة المسح المٌدانً التً شملت مؤسسات هذه المنظومة فضالً عن استعماله للعدٌد من األ

منها واإلحصائٌة كمعامل االرتباط ومعامل االنحدار الخطً للعدٌد من المتؽٌرات السكانٌة والخدمٌة والعدٌد من 

 . المعاٌٌر التخطٌطٌة المعتمدة فً تقدٌر حصة الفرد من الخدمات

  انؼبمل انذساعبد يف  :Studie  ian Arab        

دراسة فً جؽرافٌة السكان ( وهً  -صالح عن ) محافظة طولكرم دراسة ماهر فؤاد مطٌع ابو -1

اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة (, ومن خالل دراسة موضوع مشكالت السكان فً المحافظة , عرض 

الباحث الموضوع التعلٌمً بما ٌشملة من اعداد المعلمٌن والمعلمات واعداد المدارس وكٌفٌة توزٌعها 

شؾ الباحث فً خالصة الدراسة مجموعة من المشكالت البشرٌة والمادٌة الجؽرافً فً المحافظة , وك

والفنٌة التً ٌعانً منها التعلٌم فً محافظة طولكرم كأرتفاع نسبة االمٌة بٌن اناث المحافظة الى ثالثة 

 امثالها لدى الذكور , ومشاكل االبنٌة المدرسٌة القدٌمة , وقلة االراضً المخصصة لبناء المدارس , ودعا

 الباحث الجهات المختصة التخاذ التدابٌر االزمة واالجراءات الكفٌلة بحل هذه المشكالت .

دراسة أمٌن علً محمد حسن )) تطور الخدمات التعلٌمٌة فً مدٌنة عدن (( رسالة ماجسىتٌر , كلٌىة  -2

عٌىة لرٌىاض ,)) ؼٌر منشورة(( . تناولت النىاحٌتٌن الكمٌىة والنو 88٘ٔالتربٌة )ابن رشد( جامعة بؽداد , 

األطفال والمدارس الموحدة والمدارس الثانوٌة واتجاهات تؽٌراتها وتوزٌعها المكانً وأنمىاط ذلىك التوزٌىع 

 .وشكله

محمود علً عىاطؾ )) جؽرافٌىة التعلىٌم االبتىدائً فىً الىٌمن (( اطروحىة دكتىوراه , كلٌىة التربٌىة ,  -3

توزٌع الجؽرافىً للمىدارس االبتدائٌىة وتبىاٌن ,  ))ؼٌر منشورة((. تناولت ال ٖٕٓٓالجامعة المستنصرٌة , 

انتشار التعلٌم وتؽٌىره عبىر مراحىل زمنٌىة مختلفىة وهىذه الدراسىة ترسىم خطىى الىدكتور صىالح فلىٌح حسىن 

 الهٌتً لدراسته عن جؽرافٌة التعلٌم االبتدائً فً العراق ولكن تطبٌقها على الٌمن.

 ] دساعبد اجُجيخ :   Studies    Forghn  

 )جغرافٌ  التعلٌم فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌ  (  باكلٌر والموسوم بـ:بحث آال   -1

الذي دعا فٌه الجؽرافٌٌن إلى مضاعفة اهتمامهم بجؽرافٌة التعلٌم من خالل معالجة الظواهر التعلٌمٌة من وجهة 

المعلومات والبٌانات  نظر مكانٌة. وأكد فً بحثه البدء بجؽرافٌة التعلٌم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بوساطة
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المكانٌة المتصلة بالتحصٌل العلمً, وخلص فً دراسته إلى وجود تباٌن إقلٌمً فً التحصٌل العلمً بٌن 

  .  الجنوب والؽرب, إذ كان منخفضاً فً الجنوب ومرتفعاً فً الؽرب بسبب التباٌن المكانً

 :(ٔ)والموسوم بـ (Bobert Geipe)بحث  -ٕ

Educational Planning Territorial Basis  

( مقاطعىة ألمانٌىة وهىدؾ إلىى إبىراز مسىاهمة الجؽرافٌىة فىً التخطىٌط التربىوي, وذلىك مىن ٔٔوقد طبقه على )

خالل دراسىة عىدد التالمٌىذ فىً تلىك المقاطعىات مقارنىة بعىدد السىكان, واسىتنتج إن عىدد التالمٌىذ ٌقىل نسىبة إلىى 

خىىىدمات التعلٌمٌىىىة السىىىكان فىىىً بعىىىض المنىىىاطق بدرجىىىة كبٌىىىرة ممىىىا ٌىىىدل علىىىى ضىىىعؾ مىىىا ٌصىىىٌبها مىىىن ال

Educational Deserts  وتصنؾ هذه الدراسة ضمن الدراسات الجؽرافٌة االجتماعٌة والحضارٌة. وٌمكن

 اإلفادة من بعض األسالٌب المتبعة فٌها, والسٌما من حٌث نسبة التالمٌذ إلى السكان.

  (ساتوزٌع عدد المسجلٌ  فً المدارس فً فرن) -:والموسوم بـ (Marel Geutier)بحث   -ٖ

وهدؾ البحث إلى دراسة التباٌن فً عدد المسجلٌن من التالمٌذ فً المدارس بالنسبة إلى السكان بٌن المقاطعات 

 الفرنسٌة وعلى مستوى المدن واألحٌاء السكنٌة, وبٌن أسباب التباٌن فً التوزٌع.

  : ادلجذث انثبَي    

haraphical Cl aGeographic:دلُطقخ انذساعخ انطجيؼيخ اخلصبئص اجلغشافيخ 

chaeacteristics   

منطقة , وتعد  ةالتعرؾ على االساس الجؽرافً,  الطبٌعً والبشري من االمور المهمة عند دراسة اٌ       

خصائص الطبٌعٌة االساس الذي ٌتركز علٌة الوجود الحٌوي والبشري والحضاري فهً البناء الطبٌعً ال

والخصائص الطبٌعٌة اكثر اثرا على توزٌع الكثٌر من الظواهر الجؽرافٌة  (2 )للمسرح الجؽرافً المكان .

وما دامت هذه الخصائص تتسم بتباٌنها  (3).واضح المعالم  كإقلٌمالبشرٌة لتمنحها سببببببمات خاصة بما ٌمٌزها 

لنجؾ بشكل ة االنسبً لذا فان تأثٌرها سٌكون واضحا السٌما فً التوزٌع الجؽرافً للسكان  وعلٌة تقسم محافظ

  . Nonecomeneومنطقة ؼٌر مأهولة  Ecomeneمأهولة واضح الى منطقة 

                                                           
كتاب آالن باكلٌر, جؽرافٌة التعلٌم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, دراسة فً الجؽرافٌة االجتماعٌة والتطبٌقٌة, منشورة فً  (1)

 .ٕٙٔ, ص والتطبٌقٌة, تعرٌب عبد هللا علًقراءات فً الجؽرافٌة االجتماعٌة 
ضٌاء جعفر النجم , تحلٌل جؽرافً دٌموؼرافً لهرم السكان فً محافظة النجؾ , رسالة ماجستٌر) ؼٌر منشورة ( كلٌة   (2)

  ٙ, ص  8ٕٓٓاالداب , جامعة الكوفة , 
علً صاحب الموسوي , منٌرة محمد مكً , تحلٌل جؽرافً للخصائص الطبٌعٌة والبشرٌة فً محافظات الفرات االوسط   (3)

   ٕ٘, ص 1ٕٓٓ,  1وعالقتها المكانٌة فً التخصص االقلٌمً , مجلة البحوث الجؽرافٌة , العدد 



ٖٔ 
 

ٌعنً موقع منطقة الدراسة بٌان جزئها المكانً ,     :(  Location and Position)أالا: ادلٕقغ 

 وعالقتها بالنسبة للمناطق التً من حولها , وٌتم تحدٌد الموقع عادًة : 

  ادلٕقغ انفهكي(Location  ): 

ٌقصد منه موقع الحٌز المكانً من دوائر العرض , وخطوط الطول , وبالنسبة لمحافظة النجؾ , فانها تقع      

( شرقا , وبذلك ٌكون  ٗٗ.ٗٗ -ٓ٘.ٕٗ(شماال وبٌن خطً الطول ) ٕٔ.ٕٖ- ٓ٘.8ٕبٌن دائرتً العرض )

 شكلها اقرب الى المستطٌل . 

  ادلٕقغ اجلغشايف (Positin  ) :    وٌعد من المقومات  (1 )وهو الموقع الذي ٌقترن بظواهر جؽرافٌة

,هً دراسة العناصر الجؽرافٌة والتً اهمها الموقع والموضع  (2)الطبٌعٌة الرئٌسة التً ٌهتم بها الجؽرافً 

. وٌشكل حجر الزاوٌة فً التحلٌل (3)وتكمن اهمٌتها فً معرفة االسباب التً ادت الى نشأة المحافظة وتطورها 

كبٌرة فً حٌاة االنسان فبتأثٌره تحدث مناطق انتشار  ,وله تأثٌر(4)الجؽرافً الٌه وحده سٌاسٌة وادارٌة 

الحضارات االنسانٌة , وبتاثٌره أختلؾ مناخ االماكن الواقعة على دائرة عرض واحدة . هو المسؤول عن 

 . (5)ان وكذلك توزٌع السكان .اختالؾ بعض المهن التً ٌمتهنها االنس

تعد محافظة النجؾ من محافظات الفرات االوسط , تحدها أدارٌا  من الشمال محافظة كربالء , ومن الشمال       

الشرقً محافظة بابل , ومن الشرق محافظة القادسٌة , ومن الجنوب الشرقً محافظة المثنى , ومن الجنوب 

الؽربً فتحدها  لعراق السٌاسٌة مع المملكة العربٌة السعودٌة , ومن الشمال والجنوب الؽربً فأنها تمثل حدود ا

 .(ٔالخرٌطة )كما تبدوا فً ,  محافظة االنبار 

( شرقا   ٓ٘,ٕٗ - ٗٗ,٘ٗ(تقع محافظة النجؾ  فً القسم االوسط الؽربً من العراق بٌن خطً طول         

  .(6)( شماال ٓ٘,8ٕ - ٕٔ,ٕٖودائرتً عرض )

      وضلعه القصٌر  (ٕو ) (ٔرقم ) الخرٌطة فً لموقع محافظة النجؾ امتداد على شكل مستطٌل كما ٌظهر     

محافظتً بابل وكربالء وٌتمثل ضلعها الشرقً بالحدود مع محافظتً القادسٌة والمثنى أما ضلعه الؽربً فٌتمثل 

                                                           
  ٙضٌاء جعفر النجم , مصدر سابق , ص   (1)
 81ٗٔ, دار الجامعات المصرٌة , مؤسسة سعٌد للطباعة ,  ٕمحمد خمٌس الزوكة , التخطٌط االقلٌمً وابعادة االقلٌمٌة , ط  (2)

  ٘٘, ص 
(3)  B.Grnery-JApect and teend in urban Geagraphy in putham,Geograph of urban places 

London ,methran 1970 –P- 4                                                                                             
اسس وتطبٌقات , مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل ,  –محمد ازهر سعٌد السماك , الجؽرافٌة السٌاسٌة   (4)

  1٘, ص  811ٔ
ظة بابل , رسالة ماجستٌر ) ؼٌر منشورة ( كلٌة التربٌة سحر عبد الهادي حسٌن الشرٌفً , التركٌب التعلٌمً لسكان محاف  (5)

  1ٖ, ص  8ٕٓٓجامعة بابل , 
شمخً فٌصل ٌاسر , تحلٌل جؽرافً لالنماط الزراعٌة فً محافظة النجؾ , رسالة ماجستٌر ) ؼٌر منشورة ( كلٌة االداب ,   (6)

  ٔجامعة البصرة , ص 
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اساسٌا فً  راً عد عنصمدلول مكانً , ألنه ٌ ولدراسة موقع المحافظة وحدودها بالحدود مع محافظة األنبار .

المحافظة االداري , ودراسة الموقع هً دراسة للعالقات المكانٌة بمفاهٌمها الطبٌعٌة  لٌمرسم شخصٌة  أق

واالقتصادٌة , حٌث ان التنوع فً اقسام سطح المحافظة ٌمثل مٌزة لموقع منطقة الدراسة والذي ٌتألؾ من 

لك نسبة قدرها وتمثل بذ ٕ(كم 8ٖٖٗٙقسمٌن هما السهل الرسوبً والهضبة الؽربٌة وتبلػ مساحة المحافظة )

 .(1). ٕ(كم ٕٖ٘ٓ٘ٗ%( من مجموع مساحة القطر والبالؽة ) ٙ,ٙ)

 

 ( موقع محافظ  النجف م  العراق1خرٌط  )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  2113الهٌئ  العام  للمساح  ، خرٌط  العراق اإلدارٌ  ، بغداد ،             

 

                                                           
  ٖٔ, ص  881ٔنتائج التعداد لسكان محافظة النجؾ لعام  وزارة التخطٌط , الجهاز المركزي لالحصاء ,  (1)
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وفً ضوء الحدود االدارٌة الحالٌة للمحافظة البد من االشارة هنا الى وجود تعدٌل فً الحدود              

حٌث تضم المحافظة تسع وحدات  وألحقت بقضاء المناذرة  *الحٌرةاالدارٌة لمحافظة النجؾ حٌث الؽٌت ناحٌة 

منها  811ٔو  811ٔام بدال من عشر وحدات ادارٌة حسب نتائج تعدد ع 881ٔادارٌة حسب نتائج تعداد عام 

 ثالثة اقضٌة مركز قضاء النجؾ أكبر تجمع سكانً فً المحافظة وهذا ٌعود الى العامل الدٌنً والتارٌخً ٌلٌه 

مركز قضاء الكوفة  ومن ثم مركز قضاء المناذرة فضال عن النواحً التابعة  لكل من مراكز االقضٌة السابقة 

كم   1ٓ٘منطقة الدراسة  وٌبلػ مجموع أطوال حدود ( **ٕكم 8ٖٖٗٙوتبلػ مساحة محافظة النجؾ )  .

كم مع  ٖٓٔكم مع محافظة المثنى و 8٘ٔكم حدود مشتركة مع المملكة العربٌة السعودٌة و  ٖٓٔتقرٌبا , منها 

 (1)مع محافظة االنبار .  ٕ٘ٔكم مع محافظة كربالء و  ٓٙكم مع محافظة بابل و  1٘محافظة القادسٌة و 

المساحة فتقع ضمن الهضبة محافظة ضمن السهل الرسوبً اما باقً 2% ( من ال٘حة )وتقع حوالً مسا

  (.ٕ)  خرٌطة ,  الؽربٌة

 الوحدات اإلدارٌ  فً محافظ  النجف (2)الخرٌط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 2113الهٌئ  العام  للمساح ، خرٌط  محافظ  النجف     -               

                                                           
حسٌن جعاز ناصر , التباٌن المكانً لوفٌات االطفال الرضع فً محافظة النجؾ , رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( كلٌة   (1)

  ٙاالداب , جامعة بؽداد , ص 
*
 ٔانخاص تانغاء َاؼٛح انؽٛشج . 22/6/1292( فٙ 321انًشعٕو انعًٕٓس٘ انًشلى )  

, ٔانخاص تفك اسذثاؽ انعضء انعُٕتٙ يٍ َاؼٛح انُخٛة , لؼاء انشؽثح ,  33/6/1299(فٙ 369انًشعٕو انعًٕٓس٘ انًشلى )**

 . يؽافظح االَثاس ٔانؽالح تُاؼٛح انشثكح , لؼاء انُعف , يؽافظح انُعف االششف 
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: اشكبل انغطخ   -( :Land Forms( ثبَيبا

ٌؤدي تباٌن وتنوع السطح فً منطقة الدراسة دورا مهما فً توزٌع السكان وتباٌن كثافتهم من مكان الى      

.وهناك عالقة وثٌقة الٌمكن تجاهلها بٌن نوع وطبٌعة التضارٌس السائدة فً منطقة ما والتوزٌع (1)اخر . 

خالل تأثٌرها على الحٌاة االقتصادٌة بصفه خاصة وعلى كل ماٌمس حٌاة االنسان الجؽرافً للسكان وذلك من 

من استؽاللها وممارسة  كنهبصفة عامة ,فٌفضل النسان بٌئة على اخرى , على ضوء قدراته والبٌئة التً تم

 .(2) .الحٌاة فٌها 

(م فوق مستوى ٕٓٗساوي )ن الجنوب الؽربً اذ ٌمر خط االرتفاع المتمأن محافظة النجؾ تنحدر         

(م عن مستوى سطح البحر ٕٓسطح البحر , بأتجاه الشمال الشرقً اذ تنخفض الى خط االرتفاع المتساوي )

(م , ٓ٘رض المحافظة وجود جرؾ حاد ٌصل ارتفاعة )على سطح اعند منطقة هور ابن نجم , وٌالحظ 

كما  (3)(م فوق مستوى سطح البحر .ٕٓ)ٌشرؾ على منطقة بحر النجؾ بالقرب من خط االرتفاع المتساوي 

  (ٖفً الخرٌطة  ) دوٌب

%( من الهضبة الؽربٌة طبقا لتكوٌنها 8٘),% ( من السهل الرسوبً ٘تحتل محافظة النجؾ نسبة )      

إال إن أشكال السطح تتباٌن بوضوح بٌن منطقتً السهل الجٌلوجً ,وتتصؾ بصورة عامة بقلة التضرس 

بٌة, وتتمٌز أٌضاً بانحدارها التدرٌجً من الجنوب الؽربً أذ ٌطل أعلى ارتفاع لها الرسوبً والهضبة الؽر

( م عن مستوى سطح البحر ٓٔ( م فوق مستوى سطح البحر باتجاه الشمال الشرقً حٌث تنخفض إلى )ٕٓٗ)

, إذ مٗ٘عند منخفض بحر النجؾ. ثم تأخذ األرض باالرتفاع الحاد عند مدٌنة النجؾ التً تقع على ارتفاع 

)مركز قضاء المناذرة( باتجاه الشمال الشرقً إلى الؽرب من  الحٌرةٌتمٌز بجرؾ واضح ٌمتد من مدٌنة 

( ثم ٌبدأ سطح األرض باالنحدار التدرٌجً نحو الشمال الشرقً حتى تصل إلى ارتفاع الحٌرةطرٌق) النجؾ ب 

  .(4) :قة الدراسة إلى قسمٌن نطقسم سطح من( م فوق مستوى سطح البحر عند أراضً هو ابن نجم, وٌٕٓ)

ٌحتل الجزء الشمالً الشرقً من منطقة الدراسة, وتقّدر مساحته حوالً  :انسٓم انسسٕبً  -انقسى االٔل     

٪( من مساحة منطقة الدراسة الكلٌة, وعلى الرؼم من تمٌز سطح هذه ٘أي حوالً أقل من ) ٕكم(ٖٓٓٔ)

 ارٌس المحلٌة وظهور كتوؾ االنهار على جوانب نهر الفرات بشكل ببببالمنطقة باالنبساط نالحظ بعض التض

 (مْ ٖ.8ٕ) ةوالبالؽ تموز ردرجة حرارة فً شه ْم(واعلى معدل٘.1ٔسنوي لدرجة الحرارة الصؽرى )ال

                                                           
  ٖٔ, ص8ٗ1ٔكوردن هستد , االسس الطبٌعٌة الجؽرافٌة العراقٌة , ترجمة جاسم محمد الخلؾ , المطبعة العربٌة بؽداد ,   (1)
  8ٓ, ص 81ٔٔصالح الدٌن الشامً , الجؽرافٌة دعامة التخطٌط , منشأة المعارؾ باالسكندرٌة ,   (2)
رافد عبد النبً الصائػ , الخصائص المناخٌة وعالقتها بامراض النخٌل فً محافظة النجؾ , رسلة ماجستٌر)ؼٌر منشورة (   (3)

 , ص  1ٕٓٓ, كلٌة االداب جامعة الكوفة , 
( , كلٌة  محمد جواد  شبع , التحلٌل المكانً للتنمٌة االقلٌمٌة فً محافظة النجؾ االشرؾ , اطروحة دكتوراه ) ؼٌر منشورة  )4)

 , ص  ٕٔٔٓاالداب , جامعة الكوفة ,  
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 أقسام السط  فً محافظ  النجف (4لخرٌط  )ا                                           لمحافظ  النجفخطوط االرتفاع المتساوي  (3الخرٌط  )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسال  ماجستٌر الزراعٌ  فً محافظ  النجفشمخً فٌصل ٌاسر ، تحلٌل جغرافً لألنماط المصدر :                   عاٌد جاسم الزاملً ، تحلٌل جغرافً لتباٌ  أشكال سط  األرض فً محافظ  النجف ، المصدر :

 .   15، ص 1811مقدم  إلى كلٌ  اآلداب ، جامع  البصرة ،  )غٌر منشورة (  ،                                36، ص 2111رسال  ماجستٌر، ) غٌر منشورة( ، كلٌ  اآلداب ، جامع  الكوف  ، 
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لتً تمثل معظم مساحة ا:  الهضب  الغربٌ  –ما القسم الثانً ا( م. 1٘ٓاشرطة ضٌقة ٌقدر معدل عرضها )

٪( من مساحة المحافظة, إذ تمتد من الحافة الؽربٌة للسهل الفٌضً حتى 8٘منطقة الدراسة بنسبة حوالً )

الزاوٌة الجنوبٌة الؽربٌة لمحافظة النجؾ, وٌتمٌز سطح الهضبة الؽربٌة باالنحدار التدرٌجً من الجنوب 

      (1).(كم ٕم لكل ) (ٔعام )ها الرالشمال الشرقً وٌبلػ معدل انحداالؽربً نحو 

وبشكل عام ان توزٌع السطح ما بٌن الهضبة الؽربٌة والسهل الرسوبً قد اثر فً خلق بٌئتٌن هما : بٌئة        

السهل الرسوبً الجاذبة للسكان وبٌئة الهضبة الؽربٌة الطاردة للسكان . وبذلك توزعت المحافظة على منطقتٌن 

%  من مساحة المحافظة واالخرى ؼٌر مأهولة  ٘فوق السهل الرسوبً وتمثل   ة وهًاحدهما : منطقة مأهول

 (.ٗ) كما ٌبدو من الخرٌطة (2).احة المحافظة % من مس 8٘ة الؽربٌة وتمثل نسبةوهً فوق الهضب

: ادلُبر :    (  Climata)  ثبنثبا

المناخ ٌأتً فً مقدمة العوامل  الطبٌعٌة التً تؤثر فً االنتاج واكثرها تحكما فً النشاط البشري فالمناخ       

ٌؤثر فً االنسان ونشاطه االقتصادي ونوع ؼذائه , ومسكنة وملبسة والنمط العمرانً الذي ٌسكنه وطرق نقله 

ٌعد  المناخ من اهم العوامل الطبٌعة   (3).حٌوان على التربة والنبات وال اً ومواصالته كما ان للمناخ تأثٌر

المؤثرة فً التوزٌع الجؽرافً للسكان وحركتهم المكانٌة سواء بٌن الوحدات االدارٌة لمحافظة النجؾ اوبٌن 

,ومن اقوى االدلة التً تثبت أهمٌة المناخ فً توزٌع السكان ان هناك مساحات المحافظة والمحافظات االخرى 

العالم المختلفة التزٌد فٌها الكثافة السكانٌة على اكثر من شخص واحد فً الكٌلو المتر المربع  كثٌرة من جهات

ومن  (4).اقلٌم الهضبة فً منطقة الدراسة  الواحد ,أما بسبب الجفاؾ الشدٌد او البرودة الشدٌدة وٌنطبق ذلك على

المعروؾ ان مناخ أي بٌئة من البٌئات هو محطة لجملة عناصر مناخٌة هً درجة الحرارة والضؽط الجوي 

والرٌاح والتساقط وتتأبثر هذه العناصر المناخٌة بجملة مؤثرات مما ٌجعلها تتباٌن تباٌنا شدٌدا من بٌئة الى 

او البٌئات المناخٌة , بشكل عام , واعتمادا على اخرى وقد أسهم هذا التباٌن فً خلق ما ٌمكن  تسمٌة باالقالٌم 

 (5).( لالقالٌم المناخٌة  De.Martonتصنٌؾ دٌمارتون ) 

لذلك ان مناخ محافظة النجؾ االشرؾ ٌقع ضمن خصائص المناخ الصحراوي الجاؾ الذي ٌشمل مناطق        

الحراري الٌومً والسنوي وشحة وسط العراق وجنوبة , والذي ٌعد من ابرز سماته المناخٌة ارتفاع المدى 

 االمطار وتذبذبها وارتفاع معدالت االشعاع الشمسً والرطوبة والتبخر .

                                                           
  ٗٔشمخً فٌصل ٌاسر االسدي , مصدر سابق , ص   (1)
  ٙضٌاء جعفر النجم , مصدر سابق , ص   (2)
  ٖٓمحمد جواد شبع مصدر سابق  , ص   (3)
ماجستٌر ) ؼٌر منشورة ( جامعة رنا عبد الحسن جاسم الكتٌب , تحلٌل جؽرافً للهجرة الداخلٌة فً محافظة النجؾ , رسالة   (4)

 ٔٔ, ص  ٕٕٓٓالكوفة , كلٌة االداب , 
  1٘زٌن العابدٌن  عزٌز الشبلً , مصدر سابق , ص   (5)
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  ( The Temprature)دسجخ احلشاسح  -1

تعد درجة الحرارة العنصر الرئٌسً الذي تتوقؾ علٌة الظروؾ المناخٌة جمٌعها تقرٌبا فهً عامل مؤثر       

 (1)التً تحدث فً الجو . باالضطراباتفً الضؽط الجوي والرٌاح والتساقط وله عالقة وثٌقة كبٌرة 

 ٗ.ٌٕٗببببببلػ )الحرارة فً محافظة النجؾ  ان المعدل السنوي لدرجات( ٔالشكل )( ٌٔوضح الجدول )    

ْم( وٌبدأ باالرتفاع حتى  1.ٌٓٔتباٌن هذا المعدل شهرٌا , اذا ٌنخفض فً شهر كانون الثانً وٌبلػ )و(2), ْم (

ْم(واعلى معدل درجة ٕ,ْٖٔم( وٌبلػ المعدل السنوي لدرجة الحرارة العظمى )ٙ,ٖٙ شهر تموز لٌصل الى )

ْم(  ٕ.ْٙٔم(, وأوطأ معدل درجة حرارة فً شهر كانون لثانً والبالؽة ) ٗ.ٗٗلبالؽة )حرارة فً شهر تموز وا

 1,8ٕ( واعلى معدل درجة فً شهر تموز والبالؽة )مْ  ٙ,1ٔالسنوي لدرجة الحرارة الصؽرى ) , وٌبلػ المعدل

 ْم(, اذ تقع منطقة الدراسة ضمن اقلٌم المناخ  ٗ,٘معدل درجة حرارة فً شهر كانون الثانً والبالؽة ) وأوطأ( مْ 

 2111-1811ف للمدة ظمى والصغرى فً محافظ  النجعدالت درجات الحرارة و الحرارة العم (1الجدول )

 معدل الحرارة الصغرى / م   معدل الحرارة العظمى / م   معدل درجات الحرارة/م   الشهر

 5.4 16.2 10.8 كانو  الثانً

 11.6 19.4 13.5 شباط

 11.6 24.4 18 آذار

 17.6 31 24.3 نٌسا 

 22.9 37.5 30.2 أٌار

 26.7 41.9 34.3 حزٌرا 

 28.9 44.4 36.6 تموز

 28 43.8 35.9 أب

 24.4 40.5 32.4 أٌلول

 19.1 33.5 26.3 تشرٌ  األول

 11.8 24 17.9 تشرٌ  الثانً

 7.2 17.9 12.5 كانو  األول

 17.6 31.2 24.4 المعدل السنوي

 

وزارة النقل والمواصالت ، الهٌئ  العام  لألنواء الجوٌ  العراقٌ  ، دائرة األنواء الجوٌ  فً محافظ  بٌانات   -

 .( النجف ، )بٌانات غٌر منشورة

 

                                                           
, ص  881ٔ -811ٔ,  ٕؼازي سعد هللا اسماعٌل , دور المناخ فً تخطٌط المدن , مجلة االستاذ , مطبعة الرشاد , العدد   (1)

ٔ٘ٔ  
  ٕٔصدر سابق , صضٌاء جعفر النجم , م  (2)
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الصحراوي والذي ٌتمٌز بوجود فصلٌن رئٌسٌٌن هما )فصل الصٌؾ ( الحار الجاؾ وٌمتد فً بداٌة شهر    

تشرٌن االول تقرٌبا . والفصل االخر )فصل الشتاء (البارد الرطب نسبٌا , وٌمتد من نٌسان وحتى نهاٌة شهر 

   (1)بداٌة شهر تشرٌن االول حتى نهاٌة شهر اذار تقرٌبا .

وٌعود هذا التباٌن لدرجات الحرارة الٌومٌة والفصلٌة الى الموقع الجؽرافً للمحافظة , مما جعل فصل 

ساعة تبعاً  (ٗٔارة , اذا ٌصل طول النهار فً فصل الصٌؾ الى )الصٌؾ أطول فصول السنة واشدها حر

 ( ٓٔالى ) هشهر الشتاء , وٌصل طول النهار فٌعة الشمس , واقل اشهر السنة  حرارة هو أشلزاوٌة سقوط ا

 (2)جعل هناك اختالفا فً الحرارة الٌومٌة والفصلٌة . ساعة مما

 (1شكل )ال

2111 – 1811معدالت درجات الحرارة و الحرارة العظمى والصغرى فً محافظ  النجف  للمدة  

 

 (1) بٌانات الجدول  ع  -

  ( Rain Fall)االيطبس  -1

التساقط بصورة عامة ٌحدث على شكل نزول الماء من بعض السحب سواء أكانت على شكل  ٌحدث 

( ان ٕجدول )الٌوضح    (3),قطرات او مطر اذ تصبح عاجزة عن حملها بسبب الثقل فتسقط على االرض 

ز خالل ملم( , وٌتباٌن سقوط هذه األمطار , إذ تترك ٓ.ٗٓٔالمجموع السنوي لكمٌة األمطار الساقطة ٌبلػ ) 

اشهر الشتاء, وهً تبدأ بالسقوط ابتداءاً من شهر تشرٌن األول وحتى نهاٌة شهر أٌار, وتعد اشهر ) كانون 

وان كمٌة األمطار السنوٌة فً المحافظة قلٌلة مقارنة  عادة, األول , كانون الثانً , شباط ( أكثر االشهر مطراً 

بها سواء كانت فً كمٌاتها أو فً مواعٌد سقوطها, وٌسود مع المناطق الشمالٌة من البالد إذ إنها تتصؾ بتذبذ

                                                           
  ٕٖمحمد جواد شبع , مصدر سابق , ص   (1)
  ٕٔضٌاء جعفر النجم , مصدر سابق , ص   (2)
  1ٔ, ص  81ٌٔٔوسؾ عبد المجٌد , جؽرافٌة المناخ والنبات , دار النهضة للطباعة , بٌروت ,   (3)

0

20

40

60

80

100

120

ة 
ار
حر
 ال
ج 
در

م)
 ) 

 أشهر السن  
 م  /معدل درجات الحرارة م  / معدل الحرارة العظمى  م  / معدل الحرارة الصغرى 



   

ٕٔ 
 

الجفاؾ التام فً اشهر الصٌؾ ) حزٌران , تموز , أب , اٌلول ( التً تعد اشهر جافة نتٌجة الرتفاع درجات 

 ( ٕكما فً الشكل ) (1). ة النسبٌة فٌهاالحرارة وانخفاض معدالت الرطوب

وان  انها ضمن اقلٌم المناخ الصحراوي عالمتوسط فً موسم سقوطها موتتبع فً نظامها امطار البحر         

كمٌة االمطار السنوٌة قلٌلة جدا مقارنة مع كمٌات امطار المناطق الشمالٌة من العراق وال ٌمكن االعتماد علٌها 

 (2).كمورد مائً متاح 

  2111 – 1811كمٌات األمطار الشهرٌ )ملم( فً محافظ  النجف للمدة  (2الجدول )

 معدل كمٌ  االمطار  الشهر

 18.2 كانو  الثانً

 13.8 شباط

 12.2 آذار

 12.5 نٌسا 

 0 .4 أٌار 

 0 حزٌرا 

 0 تموز

 0 أب

 0 أٌلول

 4.4 تشرٌ  األول

 14.8 تشرٌ  الثانً

 17 كانو  األول

 97.1 المعدل السنوي

وزارة النقل والمواصالت ، الهٌئ  العام  لألنواء الجوٌة  ، دائةرة األنةواء الجوٌة  فةً محافظة  النجةف )  -بٌانات   -

 بٌانات غٌر منشورة (.

 2111 – 1811كمٌات األمطار الشهرٌ )ملم( فً محافظ  النجف للمدة  (2لشكل )ا

  

 (.2بٌانات الجدول )  ع  -                      

                                                           
  ٗٔضٌاء جعفر النجم , مصدر سابق , ص   (1)
  ٘ٔٔعلً حسٌن شلش , االقالٌم المناخٌة , جامعة البصرة , مطبعة جامعة البصرة , ص   (2)
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 ( ( The Soil: رتة اشكبل ان    

 ئهٌزال ٌعتمد علٌة االنسان فً ؼذاتعد من  الموارد الطبٌعٌة المهمة بوصفها المصدر الذي كان وال         

اعاله السكان من منطقة الى وتتفاوت التربة فً جودتها وصالحٌتها لإلنتاج الزراعً ومن ثم قابلٌتها على 

جسم طبٌعً متطور له صفات كٌمٌاوٌة  فأنهاالسطحٌة التً تؽطً قشرة االرض ,  من المفتتات وهً (1)اخرى.

تحلل الصخور  نتٌجةوقد تكونت  (2),وفٌزٌاوٌة  وباٌلوجٌة وادارٌة معٌنة ولها القابلٌة على اسناد نمو النبات 

مصدر  ألنهالبشر ذلك وتفتتها او تحلل المواد العضوٌة او منهما معا , وهً كالماء من اهم ما منحته الطبٌعة ل

 (3).الطعام والشراب 

وٌتعرض هذا المورد الى االستنزاؾ المستمر بسبب تدخل االنسان المستمر فً استؽالله , وما ٌترتب       

على ذلك من تدهور تدرٌجً لإلنتاج الزراعً. وفً محافظة النجؾ ٌسود نوعان من التربة هما تربة السهل 

وتتمٌز االولى  ( ٘, خرٌطة ) الهضبة الؽربٌة فً بقٌة المناطقمناذرة وتربة الفٌضً فً قضائً الكوفة وال

 ًمقها وتمتد هذه التربة على جانببرواسب ؼنٌة طموٌة وهً ترب مزٌجٌة )ترب كتوؾ االنهار (وتمتاز بع

م ( تقرٌبا عن  ٖ-ٕشطً الكوفة والعباسٌة والجداول واالنهار المتفرعة منها وٌتراوح ارتفاع هذه التربة )

 (4)مستوى سطح االراضً المجاورة لها , وٌكون هذا االرتفاع واضحاً عند قضاء الكوفة .

االنهار وؼٌر واضحة فً  أما تربة  احواض االنهار تمتد هذه التربة فً المنطقة المالصقة لمنطقة كتوؾ      

الجزء الشمالً من االراضً الواقعة الى الشرق من شط العباسٌة وال ٌبدو لها اثر فً المنطقة الؽربٌة من شط 

, وتتمٌز بأنها مطمورة بالؽرٌن  (5)كم  ٔال ٌبتعد عنها اكثر من  راب الهضبة الؽربٌة من النهر اذالكوفة القت

ضٌق فً مركز ناحٌة  الحٌدرٌة حتى المثلث الذي ٌلتقً فٌه حدود  وردٌئة الصرؾ تمتد على شكل شرٌط

من السكان لكونها تربة ردٌئة الصرؾ ترتفع   قلٌلةمراكز االقضٌة الثالثة  وتتبعثر فوق هذه التربة مجامٌع 

 (٘خرٌطة ) (6).فٌها نسبة االمالح لذلك اتسمت بقلة الكثافة السكانٌة

أما الهضبة الؽربٌة التً تشؽل معظم المحافظة فهً ذات ترب كلسٌة فً اجزاءها الجنوبٌة والجنوبٌة          

 الؽربٌة ورملٌة فً اجزاءها الشرقٌة والشمالٌة الشرقٌة , وتمتاز بفقرها من الموارد العضوٌة فهً تعد مناطق 

                                                           
(1)  1960. p 121).) Buringh. Soils and soil condition in Iraq , (wageningen H. veeumam and 

Zonen N. V  
ة , جامعة الموصل  , دار الكتب للطباعة والنشر ولٌد خالد العكٌدي , علم البدولوجً , مسح الترب وتصنٌفها  , كلٌة الزراع  (2)

  1ٔٔ, ص 81ٙٔ, 
  ٔتكوٌنها وتوزٌع انواعها وصٌانتها , جامعة االسكندرٌة , مؤسسة الثقافة االجامعٌة , ص –ابراهٌم شرٌؾ , التربة   (3)
مصطفى كامل الجلبً , التباٌن المكانً لخصائص الموارد المائٌة فً محافظة النجؾ , رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( كلٌة   (4)

  ٕٔ, ص  ٕٕٓٓاالداب , جامعة الكوفة , 
  1ٔرنا عبد الحسن جاسم  , مصدر سابق , ص   (5)
 -811ٔجاهاتها فً محافظات الفرات االوسط للمدة )حسٌن جعاز ناصر , التحلٌل المكانً لحركة الهجرة الداخلٌة وات  (6)

  ٖٔ, ص  ٖٕٓٓ( , اطروحة دكتوراه )ؼٌر منشورة (  كلٌة االداب , جامعة بؽداد , 881ٔ
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 انوع الترب فً محافظ  النجف  (5) الخرٌط                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buringh. Soils and Soil Condition in Iraq,(Wageningen H. Veeumam and  Zonen N.V. 

1960.), map 1. 
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عموماً فقد تمٌزت تربة السهل الرسوبً بخصوبتها ومالئمتها إلنتاج انواع مختلفة من .طاردة للسكان 

وقد ساعدت العوامل االخرى مع التربة فً قٌام النشاط الزراعً وقد ساعد هذا بدوره المحاصٌل الزراعٌة 

كبٌرة من السكان واستقرارهم فً هذا الجزء فً منطقة الدراسة , وعلى عكس ذلك تتمٌز  دعلى جذب اعدا

اء النباتً فً المنطقة وفقرها بالؽط السائدةتربة الهضبة الؽربٌة عموما بقلة خصوبتها بسبب ظروؾ الجفاؾ 

أضافة الى نسجتها الخشنة التً تسمح لمٌاه االمطار الساقطة بالتؽلؽل سرٌعا الى اعماقها مما زاد فً صعوبة 

مدٌنة النجؾ والذي تعود اسبابه الى العوامل البشرٌة استثمار هذه الجزء من المحافظة عدا التجمع السكانً فً 

كم ٓٔت على دفع مٌاه الفرات )شط الكوفة ( على مساحة حوالً المتمثلة بقدرة االنسان التكنلوجٌة التً ساعد

  حٌث تقع مدٌنه النجؾ .  

 (  Water Resources) ساثؼبا : ادلٕساد ادلبئيخ 

تعد الموارد المائٌة العمود الفقري الذي تعتمد علٌة االنشطة االقتصادٌة وبقدر ما للماء من اهمٌة كبٌرة        

الدامة حٌاة االنسان والحٌوان والنبات فان أهمٌتة تكمن فً هذه الدٌمومة التً تتحقق بوجوده بكمٌات متوازنة 

    ,د المائٌة  بدورها على نمط التوزٌع الجؽرافً للسكان الموار تؤثر فً محافظة النجؾ , و  مع الحاجة الٌه 

, وتقسم الموارد  المائٌة (1)الى اهمٌة هذه الموارد واثرها فً السكان  حٌاً  نموذجاحضارة وادي الرافدٌن  وتقدم

 فً محافظة النجؾ على : 

 Surface Water: ادليبِ انغطذيخ    

السطحٌة الذي ٌدخل محافظة النجؾ بعد تفرعه جنوب مدٌنة الكفل ضمن ٌمثل نهر الفرات مصدر المٌاة      

تة )شط العباسٌة ( , والفرع الثانً ب )شط ٌ(كم الى فرعٌن : عرؾ الفرع الشرقً بتسمٔمحافظة بابل بنحو )

(كم بعد ٗ(كم الذي ٌدخلها على بعد )1ٕ, وٌبلػ طول شط العباسٌة فً محافظة النجؾ )( ٙخرٌطة )الكوفة (

/ ثا وٌتفرع منه جداول ٌتجه أؼلبها  ٖ(م ٕٓ٘طة تفرعها السالؾ ذكرها , وٌبلػ معدل تصرٌفة حوالً )نق

(كم من نقطة تفرعة ٘) د(كم ضمن المحافظة الذي ٌدخلها على بع ٕٓٓ.1٘شط الكوفة فٌبلػ طوله ) شرقا , أما

 .(ٔٓٔثٌرة بلػ عددها )/ثانٌة .وٌتفرع منهما جداول مائٌة ك ٖ( مٖٕٓوٌبلػ معدل تصرٌفة حوالً )

 Kufa  -Shatt al:  شط انكٕفخ  

(كم وٌسمى ٕٓٓ.1٘قضاء الكوفة اذ ٌصل طولة فً محافظة النجؾ ) ٌدخل نهر الفرات )شط الهندٌة (    

باسماء المدن التً ٌخترقها , فهو شط الكوفة عندما ٌخترق قضاء الكوفة , وشط ابً صخٌر وشط المشخاب , 

                                                           
, رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة (  811ٔ-8ٗ1ٔخالد فهد محسن السرحان , محافظة المثنى دراسة فً جؽرافٌة السكان من   (1)

  ٖٗلبصرة , ص كلٌة االداب , جامعة ا
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(  11وشط القادسٌة وٌتفرع من شط الكوفة من بداٌة دخولة قضاء الكوفة االى اخر نقطة منه فً المحافظة )

 ( ٙخرٌطة ) (1).جدوال ونهرا فرعٌا 

 Abbasiya  -Shatt al: شط انؼجبعيخ  -1

طلق اسم )شط العباسٌة ( على الفرع الشرقً لنهر الفرات )شط الهندٌة (الذي ٌصل طولة ضمن حدود ٌ   

ٌدخل شط العباسٌة  ناحٌة العباسٌة وناحٌة الحرٌة , وٌتفرع من شط العباسٌة من   (2).( كم 1ٕمحافظة النجؾ )

( ٖٕلجداول , واالنهر الفرعٌة تبلػ )بداٌة دخولة ناحٌة العباسٌة الى اخر نقطة )ناحٌة الحرٌة ( مجموعة من ا

 (ٙخرٌطة  ) (3)جدوال ونهرا فرعٌاً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
اٌمان عبد الحسن شعالن العتابً , التحلٌل المكانً للمجموعات النباتٌة والحٌوانٌة فً محافظة النجؾ , دراسة فً جؽرافٌة   (1)

  8ٓاالحٌاء , رسالة ماجستٌر )ؼٌر منشورة ( , كلٌة االداب , جامعة الكوفة , ص 
 ٔٔٔمصطفى كامل الجلبً , مصدر سابق , ص   (2)
  ٌٓٓٔمن عدنان جبر ابو صٌبع , مصدر سابق , ص ا  (3)
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( شبك  االنهار والجداول فً محافظ  النجف 6رٌط  )خال

 

   2113مدٌرٌ  الموارد المائٌ  فً محافظ  النجف ، قسم الرسم الهندسً  ، وزارة الموار المائٌ   -
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 : خصبئص عكبٌ حمبفظخ انُجف االششف : انفصم انثبَي 

                                        opulation of the province of Najaf PCharacteristcs of the  

  of the population  Stracture: تشكيت انغكبٌ   

أن لتركٌب السكان العمري والنوعً وكذلك االقتصادي عالقة مباشرة بنمو السكان وتوزٌعهم .   

فالتركٌب العمري ٌكاد ٌكون من أهم العوامل المؤثرة فً التؽٌرات الدٌموؼرافٌة. إذ إن توزٌع السكان حسب 

فٌات وبالتالً على اتجاه فئات األعمار والنوع ٌحدد تطورهم فهو ٌؤثر من جهة على معدالت الوالدات والو

 (ٔ). الخصوبة ومقدار الزٌادة الطبٌعٌة , كما ٌؤثر على الهجرة من جهة أخرى 

وتحتل دراسة تركٌب السكان أهمٌة بالؽة فً الدراسات السكانٌة وذلك ألنه ٌوضح االختالفات النوعٌة  

واناث ( وفئاتهم العمرٌة ٌمكن ان  بحسب نوعهم ) ذكور (ٕ), للمعلومات الكمٌة التً توفرها احصاءات السكان 

ت الموالٌد والوفٌات والهجرة السكانٌة بل عدالرافٌة وتأثٌرها لٌس فً مجرد مٌسهم فً تحلٌل الخواص الدٌموؼ

 (ٖ).الدولة فً  وفً التخطٌط لشتى النشاطات االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة 

ا فٌه عدد السكان فً سن العمل وتوزٌعهم على وتظهر االهمٌة االقتصادٌة فً حركة العاملٌن بم    

مٌته فً تقدٌر حجم ونوع السوق الداخلٌة لهذا ٌتطلب فضالً عن أهفئات السن المختلفة بٌن الذكور واإلناث , 

وضع خطط انتاجٌة قصٌرة االمد وطوٌلة فً القطاعٌن الصناعً و الزراعً لتؽطٌة احتٌاجات السوق من 

عن تقدٌر احتٌاجات السكان من الخدمات العامة الى جانب تخطٌط القوى العاملة  السلع االستهالكٌة فضال "

وسوق العمالة  ومدى مساهمة النساء فٌها والتنبؤ بها مستقبال " باإلضافة الى ذلك معرفة اتجاه التؽٌرات فً 

  (ٗ).حركة السكان خارج قوه العمل وداخلها 

وتظهر االهمٌة االجتماعٌة للتركٌب النوعً والعمري فً معرفة السكان فً سن التعلٌم لتحدٌد   

الحاجة من المدارس وفً سن الشٌخوخة لتحدٌد الحاجة الى المستشفٌات والخدمات االجتماعٌة , كذلك فأن 

 (٘).تحلٌل هذه التراكٌب ذو أهمٌة بالنسبة لضرورات االمن والدفاع 

ذ ٌتناول التركٌب النوعً صل الى الكشؾ عن الخصائص الدٌموؼرافٌة للسكان .اٌهدؾ هذا الف

من حٌث التؽٌرات المكانٌة والزمانٌة وهً عٌن مهمة الجؽرافً التً تتضمن توزٌع الظاهرة جؽرافٌا  والعمري

                                                           
, يذٚشٚح داس انكرة نهطثاػح  ٔانُشش ,تغذاد  1ػثاط فاػم انغؼذ٘ , يؽافظح تغذاد , دساعح فٙ ظغشافٛح انغكاٌ, ض  (1)

  92,ص 2332
 322, ص1296ػثذ ػهٙ انخفاف , ػثذ يُظٕس انشٚؽاَٙ , ظغشافٛح انغكاٌ , يطثؼح ظايؼح انثظشج ,   (2)
  519, ص  1299ؽّ ؼًاد٘ انؽذٚصٙ , ظغشافٛح انغكاٌ , داس انكرة نهطثاػح ٔانُشش, انًٕطم ,   (3)
  591-592, ص  َفظ انًظذس صٙ , ظغشافٛح انغكاٌ ,ؽّ ؼًاد٘ انؽذٚ  (4)
, ص 1296, يطثؼح داس انغالو , تغذاد 1( ؽ1265-1249سٚاع اتشاْٛى انغؼذ٘ , انٓعشج انذاخهٛح نهغكاٌ فٙ انؼشاق )  (5)
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همٌة فً من خالل مكان وزمان معٌن ,  لذا فأن دراسة التركٌب العمري والنوعً لسكان منطقة الدراسة ذا أ

التعرؾ على الفئات العمرٌة المختلفة وتباٌنها بٌن الوحدات اإلدارٌة ولمعرفة أعداد الذكور واإلناث إلى 

المجموع العام لسكان منطقة الدراسة , لما لذلك من أهمٌة فً معرفة مدى مساهمة كل فئة من الفئات العمرٌة 

ذكور واإلناث فً ذلك وتباٌن هذه المساهمة فً فً العملٌة التعلٌمٌة , فضالً عن مدى مساهمة كل من ال

 (. 881ٔ,1ٕٓٓ,ٖٕٔٓالمجتمعٌن الرٌفً والحضري لألعوام ) 

     tractureS -Sex :انرتكيت انُٕػي : ادلجذث االٔل 

ٌقصد بالتركٌب النوعً  هو تقسٌم السكان الى ذكور واناث ,وٌطلق علٌه  بنسبة النوع او الجنس              

(Sex Ratio)(ٔ) وتعد نسبة النوع من اهم المقاٌٌس التً (ٕ)من االناث  ٓٓٔ, وهً نسبة الذكور لكل ,

بٌن النوعٌن فً سكان المجتمع , وتحسب هذه النسبة اما بالنسبة للسكان بصورة عامة  التوازن تستخدم لبٌان 

عدٌد من نتٌجة للالنوع فً مختلؾ الفئات العمرٌة  او لكل فئة من فئات السكان على حده هذا وتتباٌن نسبة

  -العوامل والتً اهمها :

 . التباٌن الواضح فً معدل الوفٌات بٌن الذكور واالناث وفً مختلؾ الفئات العمرٌة 

  التباٌن فً معدالت الهجرة بنوعٌها )الداخلٌة والخارجٌة لكل من الذكور واالناث ,فاؼلب المهاجرٌن

  (ٖ)فات هم من الذكور وٌحدث العكس فً الهجرات الداخلٌة .الذٌن ٌقطعون مسا

 . العٌوب فً البٌانات التً ٌشملها التعداد مثل النقص فً تسجٌل عدد االناث 

 . الحروب التً تؤد ي الى زٌاده فً وفٌات الذكور على االناث 

 بعوامل بٌولوجٌة فة ترتبط وارتفاع معدل وفٌات الذكور عن االناث , وهً ظاهرة دٌموؼرافٌة معر

 تقلل من مقاومة الذكور فً االعمار المبكرة ألمراض الطفولة بالمقارنة مع االناث .

والحروب والهجرة ٌسهمان  بشكل مباشر فً اٌجاد الفروق ؼٌر الطبٌعٌة بٌن الذكور واالناث ,  

كبٌرة من الذكور فً فحصاد الحروب ٌكون معظمة من الذكور , اما دور الهجرة فٌأتً من خالل خروج اعداد 

وتبرز اهمٌة هذه النسبة من خالل تأثٌرها فً  (ٗ).الؽالب الى بلد اخر مما ٌؤدي الى اختالل فً نسبة النوع 

معدالت الموالٌد والوفٌات والتركٌب االقتصادي للسكان . وقد لوحظ ان نسبة النوع تتباٌن فً المدى بٌن 

                                                           
(1) T. Scalett Epston and Darrell " The feasibility of  Fertility Planning " first edition  - pergaman, press. Britain 1977. 

P.:23. 
 143, ص  1292اؼًذ َعى انذٍٚ , ظغشافٛح عكاٌ انؼشاق , يطؼح ظايؼح تغذاد ,   (2)
  93, يظذس عاتك , ص ؼغٍٛ انششٚفٙ عؽش ػثذ اانٓاد٘   (3)
يعهح كهٛح انرشتٛح – 2334 -1229ياْش ٚؼمٕب يٕعٗ ,ذغٛش خاسؽح انرعأصاخ انغكُٛح ػهٗ اساػٙ اانذٔنح فٙ يذُٚح تغذاد   (4)

  6,ص 2336, انعايؼح انًغرُظشٚح , 
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الى ان نسبة النوع لٌست واحدة السكانٌة تشٌر الدراسات و (ٔ)( .٘ٓٔ(مع متوسط ٌدور حول)  ٖٓٔ -ٕٓٔ)

وتعود اهمٌة دراسة التركٌب النوعً الى ان هذه الدراسة تساعد فً الكشؾ عن  (ٕ)فً فئات العمر المختلفة 

الزمة لدراسة القوه لتصنٌؾ المجتمع الى ذكور واناث من االسس اد مظاهر اجتماعٌة واقتصادٌة كثٌرة وٌع

فضال عن  (ٖ)حتٌاجات الخاصة بالمدارس فضال عن تقدٌر احتٌاجات السكان من الخدمات العامة البشرٌة واال

ذلك فان نسبة النوع والتً لها دالالتها فً حساب حجم القوى العاملة فً المجتمع ومعرفة عدد االناث فً سن 

  (ٗ)االنجاب والتنبؤ بمسببتقبل السكان. 

فٌتضح  من خالل البٌانات المتوفرة وجود تباٌن واضح بٌن سنوات الدراسة  محافظة النجؾما فً ا

تختلؾ عن نسبة النوع  881ٔ,فضال عن وجود تباٌن بٌن االقضٌة والنواحً, فنالحظ ان نسبة النوع فً عام 

, وذلك بسبب طبٌعة  ٖٕٔٓو نسبة النوع فً العامٌن السابقٌن تختلؾ عن نسبة النوع عام  1ٕٓٓفً عام 

 .لظروؾ التً سادت فً تلك الفترة ا

 التوزٌع الجغرافً لنسب  النوع فً محافظ  النجف بحسب الوحدات االدارٌ  للسنوات (3جدول )ال        

(1881-2111-2113 ) 

ل 
س
سل
لت
ا

 

الوحدات 
 االدارٌ 

 نسب  النوع

1881 
الدرج  
 المعٌارٌ 

2111 
الدرج  
 المعٌارٌ 

2113 
الدرج  
 المعٌارٌ 

 1.518- 111 1.418 112 1.651- 81 النجف م.ق 1

 1.381 114 1.484 114 1.111 111   الحٌدرٌ  2

 1.518- 111 1.418 112 1.525 88   الشبك  3

 1.821- 112 1.418 112 1.525 88 م.ق الكوف  4

 1.158 115 1.183- 88 1.241- 86   العباسٌ  5

 1.381 114 1.131- 81 1.241- 86   الحرٌ  6

1 
م.ق 
 المناذرة

88 1.525 112 1.418 114 1.381 

 1.381 114 - - - -   الحٌرة 1

 1.381 114 1.418 112 1.525 88   المشخاب 8

 1.158 115 1.656- 111 1.651- 81   القادسٌ  11

   113   111   81 المجموع

، 2113 – 2111لعام سكا  النجف  تقدٌرات و    1881للسكا  لعام تعداد العام ’ بٌانات مدٌرٌ  احصاء محافظ  النجف    -             

 .  ( 6-5-4ملحق )

                                                           
ش يُشٕسج ( ظايؼح تغذاد , كهٛح اؽشٔؼح دكرٕساِ )غٛ َذٖ َعٛة عهًاٌ , انرؽهٛم انًكاَٙ نرشكٛة عكاٌ يذُٚح تغذاد انكثشٖ ,  (1)

  9,ص  2336اتٍ سشذ ,–انرشتٛح 
(2)  I. Clark, "population Geography", Pergmon. London, 1965, P.:71-76   John  
, اؽشٔؼح  1229 -1299انغكاٌ فٙ يؽافظح انمادعٛح نهًذج يٍ ذشكٛة اؼًذ ؼًٕد يؽغٍٛ انغؼذ٘, انرؽهٛم انًكاَٙ نرثاٍٚ  (3)

  22, ص 2335دكرٕساِ )غٛش يُشٕسج ( كهٛح االداب , ظايؼح تغذاد , 
  269-269, ص  1296, تغذاد , 1, ؽ 65 – 49سٚاع اتشاْٛى انغؼذ٘ , انٓعشج انذاخهٛح نغكاٌ انؼشاق ,   (4)
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وٌمكن استخراج نسبة النوع لكل السكان او الجزء منهم كنسبة الجنس لمنطقة معٌنة للرٌؾ او لفئة عمرٌة 

 .(ٔ) معٌنة

وٌظهر االختالؾ الواضح للنسبة   () لكل السكان( , ٌمكن استخراج نسبة النوع ٖومن مالحظة الجدول ) 

,  اذ سجلت المحافظة فً عام) 881ٔالنوعٌة لمحافظة النجؾ االشرؾ حسب نتائج التعداد العام للسكان لسنة 

( 8ٔ18ٖٔ( اذا ما قورنت بأعداد االناث للسنة نفسها والبالؽة )1ٖٕٖ٘ٔ( اعداداً منخفضه للذكور ) 881ٔ

وعلى العكس من ذلك ٌظهر االختالؾ الواضح للنسبة النوعٌة لمحافظة ( ,ٖشكل ) (  81سبة النوع ) وبلؽت ن

( اذا ما 1ٔٗٗٗ٘( فقد سجلت اعدادا مرتفعة للذكور بلؽت )   1ٕٓٓالنجؾ االشرؾ حسب تقدٌرات عام  ) 

, واٌضا ( ٗ)شكل (   ٗ,ٔٓٔ( وبلبببؽت نسبة النوع )   11ٖ٘ٙ٘قورنت بأعداد االناث للسنة نفسها والبالؽة )

( اذا ما قورنت بأعداد 1ٙٗ1ٙٙ( فقد سجلت اعدادا مرتفعة للذكور بلؽت )  ٖٕٔٓتقدٌرات عام ) حسب

 (٘)شكل ( . ٖٓٔ( وبلبببؽت نسبة النوع )  11ٓٗٙٙاالناث للسنة نفسها والبالؽة )

 

 1881نسب  النوع بحسب الوحدات االدارٌ  فً محافظ  النجف لعام  (3شكل  )ال                      

 

  (3جدول )ال ع  بٌانات  -

 

 

                                                           
  294, ص  1292, ظايؼح انًٕطم ,  , داس انكرة نهطثاػح ٔانُششَٕٚظ ؼًاد٘ ػهٙ , يثادٖ انذًٕٚغشافٛا   (1)

()  ًتم استخراج نسبة النوع من قبل الباحث باالعتماد على القانون التال 

 عدد الذكور الكلً                      

 ٓٓٔ×   ------------------------نسبة  النوع =      

 عدد االناث الكلً                     

92

94

96

98

100

102

    



   

ٖٔ 
 

 2111نسب  النوع بحسب الوحدات االدارٌ  فً محافظ  النجف لعام  (4كل  )الش              

 

  (3جدول ) ع  بٌانات -

(  ان نسبة النوع تختلؾ بحسب الوحدات االدارٌة , فقد ٗأما على الصعٌد التفصٌلً نالحظ فً  جدول  )       

(  81( و)    81( و)       81أقضٌة النجؾ والكوفة والمناذرة على التوالً )   فً كل من  881ٔبلؽت عام 

( على التوالً اٌضا ٗ,ٔٓٔ( و )  ٔٓٔ( و )   1,ٔٓٔبلؽت هذه النسبة فً    كل منها )  1ٕٓٓ, اما فً عام 

توالً ل(  على ا 1,ٗٓٔ( و ) ٙ,ٖٓٔ( و )  1,ٔٓٔبلؽت هذه النسبة فً كل منها )   ٖٕٔٓ, اما فً عام 

 اٌضا.

2113نسب  النوع بحسب الوحدات االدارٌ  فً محافظ  النجف لعام  (5شكل )ال

 

 (3جدول )ع  بٌانات ال -
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(  2113 -2111  -1881تباٌ  نسب  النوع حسب االقضٌ  فً محافظ  النجف االشرف لعام ) (4) الجدول 

 انثى ( 111.)ذكر لكل 

 2113 2111 1881 الوحدات االدارٌ  ت

 11101 11101 81 قضاء النجف 1

 11306 111 81 قضاء الكوف  2

 11401 11104 81 قضاء المناذرة 3

 11201 11104 8101 المحافظ  4

 ،بٌانات :وزارة التخطٌط :مدٌرٌ  احصاء النجف ، بٌانات غٌر منشورة ع            

       (  6-5-4)  ملحق -2

فً نسبة النوع  بٌن االقضٌة ذاتها قد تم تسجٌله حسب  اً واضح اً ما سبق ٌظهر ان هناك تباٌنعفضال     

(%  , اما فً   81لسكان الحضر و الرٌؾ )  881ٔحضر ( حٌث بلؽت نسبة النوع عام  –البٌئة )رٌؾ 

( %   لسكان الرٌؾ  ٓٓٔ(%   لسكان الحضر و )    ٔٓٔارتفعت  هذه النسبة وبلؽت )  1ٕٓٓعام 

( %  ٔٓٔحٌث سجلت هذه النسبة )   ٖٕٔٓ, ولكنها اختلفت  أٌضا عام  1ٕٓٓلتقدٌرات عام   ووفقا

  (٘.جدول )  ٖٕٔٓ( % لسكان الرٌؾ ووفقا لتقدٌرات عام    ٙٓٔلسكان الحضر و ) 

 (2113 - 1881ف االشرف لعام )تباٌ  نسب  النوع حسب البٌئ  فً اقضٌ  محافظ  النج (5جدول )ال

 ت

 الوحدات االدارٌ 

1881 2111 2113 

 رٌف حضر رٌف حضر رٌف حضر 1

 116 111 112 111 111 81 قضاء النجف 2

 116 111 88 112 81 81 قضاء الكوف  3

 116 111 111 113 81 88 قضاء المناذرة 4

 116 111 111 111 81 81 المجموع 5

 

 ،بٌانات :وزارة التخطٌط :مدٌرٌ  احصاء النجف ، بٌانات غٌر منشورة ع   -

         (   6-5-4ملحق )   -2 
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( ان نسبة النوع فً عموم منطقة الدراسة تتسم بالتباٌن ٘( و)ٗ( و )ٖجدول )الٌتضح من            

, وٌرجع السبب فً  ٖٕٔٓ( عام  ٖٓٔو ) 1ٕٓٓ( عام ٔٓٔ( ارتفعت الى )81) 881ٔفبعد ان بلؽت عام 

الى ظروؾ الحصار االقتصادي الذي عانى منها العراق ومنطقة الدراسة  881ٔانخفاض نسبة النوع فً عام 

من السكان السٌما الذكور الى الهجرة  الى خارج البلد والى محافظات العراق  اً ثٌراحدى محافظاته مما دفع ك

 . اً سكانٌ اً ٌرجع لكونها تقدٌرات ولٌس تعدادف ٕٔٔٓو 1ٕٓٓاالخرى , اما ارتفاع نسبة النوع فً عامً 

( ومن خالل الخرائط  ٖٕٔٓ-881ٔهناك تباٌن فً نسبة النوع على مستوى الوحدات االدارٌة للمدة )      

  وهً :  اربعة مستوٌات ( التً اظهرت  8,1,1)

ناحٌة الحٌدرٌة  881ٔفأكثر  ( فقد ضم لعام  ٓ٘,ٓ: الذي تبلػ درجته المعٌارٌة )   +  المســــــتوى االول

وللمستوى نفسة  1ٕٓٓاما فً عام ( , 88شبكة والكوفة والمناذرة والمشخاب نسبة نوع )وال( ٔٓٔنسبة نوع )ب

   وللمستوى نفسة فقد ضمت ناحٌة العباسٌة  ٖٕٔٓ( وفً عام ٗٓٔفقد ضم ناحٌة الحٌدرٌة نسبة نوع )

 .( ٘ٓٔنسبة نوع  )بالقادسٌة و

 لم ٌسجل نسبة لذكرها 881ٔعام  ففً(      ٓٓ,ٓ -8ٗ,ٓ: الذي بلػ درجته المعٌارٌة ) + المســــتوى الثانً

فقد ضم هذا المستوى مركزي قضائً النجؾ والكوفة والمناذرة وناحٌتً المشخاب  1ٕٓٓ, اما فً عام 

مناذرة وللمستوى نفسة فقد ظهر فً مركز قضاء ال ٖٕٔٓوفً عام ( لكل منهما , ٕٓٔوالشبكة بنسبة نوع )

  . لكل النواحً   ( ٗٓٔبنسبة نوع )   وناحٌة الحرٌة والحٌرة والحٌدرٌة  وناحٌة المشخاب 

لم  ( ٖٕٔٓ- 1ٕٓٓ -881ٔ )عام ففً(   8ٗ,ٓ-, ٔٓ,ٓ-الذي بلػ درجته المعٌارٌة ): المســـــتوى الثالث 

 ٌسجل هذا المستوى  نسبة لذكرها .

كل من مركز قضاء  881ٔفاقل  ( فقد ضم لعام  ٓ٘,ٓ-معٌارٌة )  الذي بلػ درجته الالمـــستوى الرابع : 

. اما  ( لكل منهما8ٙوناحٌتً العباسٌة والحرٌة بنسبة نوع )( لكل منها 81النجؾ وناحٌة القادسٌة بنسبة نوع )

لكل (  81و 88, ٓٓٔبنسبة نوع ) والعباسٌة و والحرٌةالقادسٌة  النواحًفقد ضم هذا المستوى  1ٕٓٓم فً عا

بنسبة نوع  مركز قضاء النجؾ وناحٌة الشبكة فقد ضم هذا المستوى  ٖٕٔٓعلى التوالً وفً عام منهما 

  . ( ٕٓٔومركز قضاء الكوفة بنسبة نوع )لكل منهما ( ٔٓٔ)

رٌؾ ( , و  –نالحظ مما سبق ان هناك تباٌنا واضحا فً نسبة النوع بٌن السكان بحسب البٌئة )حضر          

تباٌن فً نسبة النوع بٌن الحضر والرٌؾ ٌعود الى ان المراكز الحضرٌة شهدت تدفقا فً اعداد كبٌرة ان هذا ال

من الذكور من المناطق الرٌفٌة خاصة الذٌن فً سن العمل بالنسبة للذكور نتٌجة لما أصابها من توسع فً 

خرى مما جعلها مراكز جذب االنشطة االقتصادٌة والسٌما قطاع الصناعة والبناء والتشٌٌد والقطاعات اال

  لذكور المناطق الرٌفٌة مما انعكس على انخفاض نسبة النوع فٌها قٌاسا بالمناطق الحضرٌة . 
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 1881التوزٌع النسبً لنسب  النوع فً محافظ  النجف لعام ( 1خرٌط  )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3بٌانات الجدول ) ع  -
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  2113التوزٌع النسبً لنسب  النوع فً محافظ  النجف لعام   (8خرٌط  )ال           2111التوزٌع النسبً لنسب  النوع فً محافظ  النجف لعام   (1خرٌط  )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(3بٌانات الجدول ) ع  -                                                                        (      3الجدول )بٌانات  ع  -
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  tructure SAge: انرتكيت انؼًشي   

ٌعد التركٌب العمري من اهم العوامل الدٌموؼرافٌة للداللة على قوه السكان االنتاجٌة ومقدار حٌوٌتهم , اذ      

ٌعد نتاج لمتؽٌرات النمو السكانً الثالثة )الخصوبة , الوفٌات , الهجرة ( التً ال ٌمكن فصل احدهما عن االخر 

ات عددها العمر وٌعتمد اساسا على معرفة تركٌب , و ٌقصد بالتركٌب العمري توزٌع السكان على اساس فئ (ٔ)

السكان حتى ٌمكن تهٌئة خدمات هذه الفئات التً تتناسب واعمارهم وعند ذلك فان توزٌع الخدمات التعلٌمٌة 

 (ٕ)على االحٌاء السكنٌة فً المحافظة ٌتطلب معرفة من هم فً سن الدراسة. 

كثٌر من االحٌان بسبب افتقارها الى الدقة المطلوبة ومرد ذلك الى  فًؼٌر ان هذه البٌانات ال تمثل الحقٌقة     

 : العوامل االتٌة

  االدالء باألعمار ؼالبا ما تنتهً باألرقام الزوجٌة او المنتهٌة بالصفر, مما ٌنتج فً االخٌر تضخم

 بعض الفئات العمرٌة دون ؼٌرها .

 , ًمما ٌؤدي الى نقص فً فئات السن الكبٌرة مٌل النساء الى االدالء بأعمار تقل من عمرهن الحقٌق

 بالنسبة للنساء وزٌادتها فً الفئات الوسطى, وبالتالً كلتا الفئتٌن ال تعبر تعبٌرا صادقا عن الواقع .

  هناك مٌل الى عدم تسجٌل االطفال الرضع او االطفال الذٌن تقل اعمارهم عن خمس سنوات اثناء

قاة من التعدادات السكانٌة , تئج بٌانات السن او العمر المسعلى نتاوهذا ٌؤثرالقٌام بالتعدادات , 

والشك سٌنعكس هذا على بعض المقاٌٌس الدٌموؼرافٌة التً تجعل من اعداد افراد كل فئة مقامها لها 

على النتائج المراد الوصول الٌها  او سلباً  اً وفٌات والهجرة , مما ٌنعكس اٌجابكمعدالت الموالٌد وال

ومعرفة التركٌب العمري امرا اساسٌا فً جمٌع التحلٌالت السكانٌة , كونه ٌنطوي على اسباب ثالثة 

:-  

 العمر اهم صفة من صفات الفرد الخاصة التً تحدد مستواه االجتماعً والفكري والعلمً . -ٔ

ألي مجتمع  –اقتصادٌة  –اجتماعٌة  –رئٌسٌة ت أهمٌة العمر أهمٌة قصوى بوصفها محددات ذلفئات ا -ٕ

 سكانً .

زمة التً تمكنه من استخراج المالمح الالبد  للمهتم بدراسة السكان ان تكون لدٌه المهارات الفنٌة ال -ٖ

فً هذا المجال , كما ٌجب  معهاالمهمة للتركٌب العمري للذٌن ٌدرسهم او الهٌئات الرسمٌة التً ٌتعامل 

ات المناسبة لعامل النسبً او العمر بالنسبة للمقارنات التً ٌجرٌها . وعلى أٌة علٌة اجراء التصحٌح

 (ٖ).حال فأن لجمٌع فئات االعمار أهمٌة قصوى فً مختلؾ التحلٌالت السكانٌة 

                                                           
(1) John CIarke Popuhation Geographys  Second Edition.Pergamon Press Itd .Londn 1972.p22  
 34ص داس انكرة نهطثاػح ,ؽّ ؼًاد٘ انؽذٚصٙ , ظغشافٛح انغكاٌ ,  (2)
  195-194ػًاٌ ص  -يطٛش انشًش٘ , انعغشافٛح انغكاَٛح "اعظ ٔذطثٛماخ " داس اعايح نهُشش ٔانرٕصٚغ , االسدٌد ػًا  (3)
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ان تقسٌم السكان الى فئات عمرٌة ومعرفة قوى العمل البشري والتخطٌط الستثمارها ٌسهم هذا التقسٌم        

للسكان الى هذه الفئات فً تحدٌد من هم فوق سن العمل وٌساعد اٌضا فً تحدٌد معدل الخصوبة على اساس 

لتصنٌؾ ألؼراض التخطٌط ( سنة من العمر وبذلك ٌمكن االفادة من هذا ا8ٗ-٘ٔعدد االناث فً سن الحمل )

 (ٔ).التربوي واالقتصادي على حد سواء 

ومن الناحٌة الدٌموؼرافٌة , ٌعد نمط التركٌب العمري من العوامل المؤثرة فً المستوٌات           

الدٌموؼرافٌة والذي هو فً االساس محصلة لها  والداللة االساسٌة فً قٌاسها وحساب مؤشراتها وال ٌمكن 

ً دراسة نمو السكان او الهجرة بدون دراسة التركٌب العمري , اما من الناحٌة االجتماعٌة االستمرار ف

فالمختصون ٌهتمون بتركٌب السكان الن العالقات االجتماعٌة تتأثر كثٌرا باألعداد النسبٌة لكل فئة عمرٌة 

اعتمادا على بٌانات وتتطلب الكثٌر من انواع التخطٌط , وخصوصا تخطٌط المؤسسات والخدمات االجتماعٌة 

 (ٕ).التركٌب العمري 

وٌتم  ,(ٖ)وٌقصد بالتركٌب العمري للسكان توزٌعهم حسب فئات العمر المختلفة فً موعد زمنً محدد   

تصنٌؾ السكان الى ثالث فئات عمرٌة عرٌضة لتالفً كثٌر من االخطاء المتوقعة فً الفئات العمرٌة  وهً 

 (ٗ(  :كاالتً

 Under Fifteen year Groups :  سُت (  11-1)فئت طغبز انسٍ  -1

ٌتصؾ افراد هذه الفئة العمرٌة بأنهم ؼٌر منتجٌن فً الؽالب اي فئة مستهلكة الن افرادها لم ٌدخلوا          

. اال انه ولظروؾ معٌنة ٌضطر بعض االشخاص من هذه الفئة فً منطقة الدراسة الى  (٘)بعد سوق العمل 

الدخول فً مجاالت العمل وفً وقت مبكر , على الرؼم من انه لم ٌكن مسموحا لها ان تشكل قوه عمل فً 

الحدود الدنٌا ,اال ان تلك القوانٌن ال تمثل حقٌقة  (ٙ) 811ٔ( لسنة  1ٔالوظائؾ الحكومٌة بحسب قانون العمل )

لسن العمل لسكان منطقة الدراسة اذ ان هذه الحدود تحكمها الكثٌر من العوامل السٌاسٌة واالقتصادٌة 

واالجتماعٌة وحتى الظروؾ الطبٌعٌة , فضال عن عدم اسهام هذه الفئة فً حركة الهجرة , الن المهاجرٌن فً 

 (1).الطبٌعٌة  تهفً الواقع مجتمعا مستقرا فً حال حركات العمل ال ٌمثلون

                                                           
  359, ص 2332,  53ؼغٍٛ ظؼاص َاطش, خظائض انغكاٌ فٙ يؽافظح انُعف , يعهح انعًؼٛح انعغشافٛح انؼشالٛح , انؼذد   (1)
ٔذأشٛشاذّ انًغرمثهٛح, سعانح ياظغرٛش  2311 -1229كاٌ فٙ يؽافظح انُعف نهًذج يشٚى ؼغٍٛ ظثاس , انرؽهٛم انًكاَٙ نًُٕ انغ  (2)

  95ص 2312)غٛش يُشٕسج ( كهٛح انرشتٛح نهثُاخ, ظايؼح انكٕفح , 
, انششكح انعذٚذج نهطثاػح , ظايؼح االسدٌ  1اعظ ٔذطثٛماخ ػٍ انٕؽٍ انؼشتٙ ,ؽ–ؼغٍ ػثذ انمادس طانػ ,انًٕاسد ٔذًُٛرٓا   (3)

  324, ص  2332, 
, اؽشٔؼح  1229 -1299اؼًذ ؼًٕد يؽٛغٍ انغؼذ٘ , انرؽهٛم انًكاَٙ نرثاٍٚ ذشكٛة انغكاٌ فٙ يؽافظح انمادعٛح نهًذج   (4)

  53, ص 2312دكرٕساِ ) غٛش يُشٕسج ( كهٛح االداب , ظايؼح تغذاد , 
  612ؽّ ؼًاد٘ انؽذٚصٙ , يظذس عاتك , ص   (5)
  35, ص 1299( ,داس انؽشٚح نهطثاػح ٔانُشش , تغذاد , 91ٔصاسج انؼذل , لإٌَ انؼًم )  (6)
  22, ص 1292اؼًذ ػهٙ اعًاػٛم , اعظ ػهى انغكاٌ ٔذطثٛماذّ انعغشافٛح , انطثؼح انشاتؼح , انماْشج ,   (9)
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تتباٌن نسبة صؽار السن بٌن الدول المتقدمة والدول النامٌة , فهً تقل فً الدول الصناعٌة التً عملت           

على تنظٌم االسرة منذ زمن بعٌد , وتزداد فً الدول النامٌة وهذا ٌدل على ان الدول المتقدمة دخلت مرحلة 

 سبب زٌادة نسبة الوالدات وزٌادة نسبة االعالة فٌها . بحلة الفتوة وذلك مر فً  الشٌخوخة اما الدول النامٌة فهً

تعد هذه الفئة العمرٌة من اكبر الفئات تأثرا بعاملً الموالٌد والوفٌات الن ترتفع بٌن صؽار السن وبخاصة      

اء والدواء بشكل اكبر فً االعمار المبكرة , وهذا ما ٌالحظ فً العراق اذ تتأثر هذه الفئة من السكان بنقص الؽذ

مما ادى الى ارتفاع الوفٌات فً هذه الفئة أكثر  88ٓٔمن الفئات االخرى منذ فرض الحصار االقتصادي عام 

 (ٔ).من ؼٌرها 

%( ٓ,ٖٗوارتفعت الى ) 881ٔ%( عام ٔ,ٗٗ( أن نسبة صؽار السن بلؽت )ٌٙالحظ من الجدول )       

 .ٖٕٔٓعام %(  1,ٗٗوارتفعت اٌضا  الى ) 1ٕٓٓعام 

سنة ( بحسب البٌئة اذ تزٌد تلك الفئة فً  ٘ٔ( الى تباٌن نسبة صؽار السن )اقل من 1وٌشٌر جدول )       

( بٌنما  ٖٕٔٓو 1ٕٓٓو 881ٔ% ( لألعوام الثالثة )1,ٗٗ% و  ٙ,1ٗ% و ٗ,ٙٗالمناطق الرٌفٌة الى )

% ( والسبب فً ذلك ٌعود الى ٔ,1ٖ% و  8,ٓٗ% وٓ,ٖٗاستمر الهبوط فً المناطق الحضرٌة الى ) 

 ن االخٌرتٌن )الوسطى والكبٌرة ( .  الفئتٌ

 الواسع  جف بحسب الفئات العمرٌ  التوزٌع النسبً لسكا  محافظ  الن (6الجدول )

 ( 2113-2111-1881للسنوات ) 

 2113 2111 1881 الفئات العمرٌ 

 4401 43،1 44،1 سن  15اقل م  

 5201 54،2 52،1 سن  64 -15

 205 2،1 3،1 سن  65

 111 111 111 المجموع

        

   (1بٌانات الملحق )  ع                

 

 

 

                                                           
  53اؼًذ ؼًٕد يؽغٍٛ انغؼذ٘ , يظذس عاتك , ص  (1)
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 الفئات العمرٌ  الثالث  للسنوات البٌئ  و( التوزٌع النسبً لسكا  محافظ  النجف بحسب 1الجدول )     

(1881- 2111- 2113 )  

 الفئات العمرٌ 

1881 2111 2113 

 رٌف % حضر % رٌف % حضر % رٌف % حضر %

 4401 3101 41،6 41،8 46،4 43،1 سن  15اقل م  

 5201 5806 51،1 56،1 48،3 53،4 سن  64 -15

 205 302 2،4 3،1، 4،3 3،6 سن  فأكثر 65

 111 111 111 111 111 111 المجموع

 

   (1)  لحق مبٌانات ال ع  -

   Adult Groups  : سُت (  41-11) فئت يتٕسطً انسٍ -2

وتعد هذه , (ٔ)ركة واسهاما فً عملٌة نمو السكانوهً اكثر الفئات انتاجا قٌاسا ببقٌة الفئات , واكثرها ح  

والدفاع عن الوطن واالسهام  لثةالفئة الثروة الحقٌقٌة فً المجتمع التً تقع على عاتقها اعالة الفئتٌن االولى والثا

فضال عن انها تسهم فً نمو السكان    (ٕ).منه الخصوبة  تستمدي فً بناء اقتصاده فضال عن كونها االساس الذ 

بسبب قابلٌتهم للتعوٌض عن ما تفقده من وفٌات ألنها تحتوي على العناصر  الشابة من الذكور واالناث فً سن 

, كما انها الفئة االكثر تأثٌرا بعامل الهجرة , اذ ان اؼلب (ٖ)الزواج التً تكمن فٌها خصوبة المجتمع . 

وان نسبة هذه الفئة تتزاٌد ببطء , وذلك الستمرار  (ٗ)ٌن ٌكونون من االعمار المتوسطة فً السن . المهاجر

تزاٌد نسبة المسنٌن من ناحٌة , وتناقص نسبة الصؽار من ناحٌة اخرى , وعموما فان نسبة متوسطً السن 

اكبر بكثٌر من الفئتٌن االخرٌٌن وتزداد النسبة بصورة  اكبر فً المجتمعات التً تستقبل المهاجرٌن من ذوي 

البالؽون الصؽار تصنٌؾ هذه الفئة فً بعض الدراسات الى فئتٌن ثانوٌتٌن هما  وٌمكن , (٘) لمتوسطةاالعمار ا

(Young Adults( )ٔ٘-ٗٗ( والبالؽون الكبار )Old Adults()ٗ٘- ٙٗ )(ٙ) اهمٌة كبٌرة , ولهذه الفئة

                                                           
 945, ص 2, ض 2332ػثاط فاػم انغؼذ٘ , ظغشافٛح انغكاٌ , يذٚشٚح داس انكرة نهطثاػح ٔانُشش , تغذاد ,   (1)
  91ػٛاء ظؼفش انُعى, يظذس عاتك , ص   (2)
 329ػثذ ػهٙ انخفاف , ٔػثذ يخٕس انشٚؽاَٙ ,يظذس عاتك , ص   (3)
تاتم , سعانح ياظغرٛش )غٛش يُشٕسج ( كهٛح اٜداب , ظايؼح  ظٕاد كاظى انؽغُأ٘ , انرثاٍٚ انًكاَٙ نخظائض عكاٌ يؽافظح  (4)

  146, ص  1222تغذاد , 
 323, داس انُٓؼح انؼشتٛح نهطثاػح ٔانُشش , تٛشٔخ , ص  5فرؽٙ يؽًذ اتٕػٛاَح , ظغشافٛح انغكاٌ , ؽ  (5)
انح ياظغرٛش )غٛش يُشٕسج ( كهٛح اٜداب , سفاِ يٓذ٘ ْاَٙ , انرؽهٛم انعغشافٙ ألشكال انٓشو انغكاَٙ فٙ يؽافظح تغذاد , سع  (6)

  59ظايؼح تغذاد , ص 



   

ٗٓ 
 

مٌة االقتصادٌة من لمعرفة مدى توافر االٌدي العاملة  , وتركزها لالستفادة منها لتؽطٌة حاجات مشارٌع التن

 (ٔ)القوى العاملة . 

% ( عام ٔ,ٕ٘( نجد ان ارتفاع النسبة التً تمثلها هذه الفئة اذ بلؽت )ٙومن  مالحظة جدول ) 

%( عام 1,ٕ٘وٌعود ذلك الى زٌادة نسبة صؽار السن , وارتفعت الى ) 1ٕٓٓ%( عام ٕ,ٗ٘و)881ٔ

ٕٖٓٔ. 

سنة (تتباٌن بحسب البٌئة اذ ترتفع فً المناطق  ٗٙ -٘ٔ)( ان نسبة الفئة العمرٌة  1ٌالحظ من جدول ) 

مقارنة بالمناطق  ٖٕٔٓو 1ٕٓٓو 881ٔ% (لألعوام الثالثة ٙ,8٘% و  ٔ,ٙ٘% وٗ,ٖ٘الحضرٌة ) 

كز ا% ( على التوالً وٌعد السبب فً هذا الى حركة السكان نحو المر 1,ٕ٘% و ٓ,ٓ٘% و ٖ,8ٗالرٌفٌة )  

 خارجها . الحضرٌة سواء من رٌفها او من 

  Agged Groups (65) years and more :( سُت فألكخس  41)   فئت كببز انسٍ  -2

تمثل تلك الفئة المستهلكة التً أدت دورها فً االنتاج وعملٌة البناء فً المجتمع وتكون تلك الفئة             

بصورة عامة نسبة النساء اكبر من الرجال فً تلك الفئة فً البلدان المتقدمة اذ العناٌة الطبٌة والمستوى المرتفع 

لة االنتاج وتعتمد فً اعالتها على الفئة الثانٌة وحالها حال الفئة وهً فئة قلٌ, (ٕ)مما ٌؤدي الى أطاله أمد الحٌاة 

, وتكمن اهمٌة دراسة فئة كبار السن فً تقدٌر حاجتها التً تتمثل بالضمانات االجتماعٌة للكبار   (ٖ)االولى 

ابة ذلك من وبرامج التقاعد , ومتطلبات الصحة العقلٌة البدنٌة , وحاجتهم الى الؽذاء والمسكن والترفٌه وما ش

,وتعد نسبة  (٘)وتتأثر نسب هذه الفئة بالهجرة الوافدة او المؽادرة فً المجتمع  (ٗ)خدمات اجتماعٌة واقتصادٌة .

ترتفع نسبة كبار السن فً الدول المتقدمة بسبب  اذ   (ٙ).من نسب الفئات االخرى نسبة هذه الفئة العمرٌة اقل 

انخفاض معدل الموالٌد الخام نتٌجة استعمال اسالٌب تحدٌد النسل وانخفاض معدالت وفٌات كبار السن واطالة 

أمد الحٌاة لكن تنخفض فً المجتمعات  النامٌة بسبب ارتفاع نسبة صؽار السن على حساب الفئات االخرى 

 (1)السن .اة بسبب ارتفاع معدالت وفٌات كبار فضال عن قصر أمد الحٌ

% ( 1,ٖ( ان النسبة التً ٌحتلها كبار السن والتً تتجه نحو االنخفاض بلؽت )ٌٙالحظ من الجدول )         

وتتباٌن نسبة هذه الفئة بٌن المناطق الحضرٌة  ٖٕٔٓ% ( عام ٘,ٕو ) 1ٕٓٓ%( عام 1,ٕو ) 881ٔعام 

% ( فً المناطق ٕ,ٖ% و ٓ,ٖ% و ٙ,ٖ( اذ بلؽت ) ٗالحظة جدول )والمناطق الرٌفٌة من خالل م

                                                           
  146ظٕاد كاظى انؽغُأ٘ , يظذس عاتك , ص  (1) 
   329ػثذ ػهٙ انخفاف , ٔػثذ يخٕس انشٚؽاَٙ ,يظذس عاتك , ص  (2)
 93ػٛاء ظؼفش انُعى , يظذس عاتك , ص  (3)
  292, ص 1295َٕٚظ ؼًاد٘ ػهٙ , يثادٖ ػهى انذًٕٚغشافٛح , يطثؼح انًٕطم , انًٕطم ,   (4)
  59اؼًذ ؼًٕد انغؼذ٘ , يظذس عاتك , ص   (5)
, اؽشٔؼح دكرٕساِ )غٛش  1229-1299ؼغٍ ػهٙ َعى انعثٕس٘ , انرثاٍٚ انًكاَٙ نغكاٌ االسٚاف فٙ يؽافظح دٚانٗ نهًذج يٍ  (6)

  59, ظايؼح تغذاد , ص يُشٕسج ( كهٛح اٜداب 
  59اؼًذ ؼًٕد انغؼذ٘ , يظذس عاتك , ص   (9)
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%( فً ٘,ٕ% و ٗ,ٕ% و ٖ,ٗعلى التوالً مقابل ) ٖٕٔٓو  1ٕٓٓو 881ٔالحضرٌة لألعوام  الثالثة 

المناطق الرٌفٌة وٌعود سبب انخفاض فئة كبار السن فً المناطق الرٌفٌة عن المناطق الحضرٌة فً االعوام 

م فئة صؽار السن فٌها , كما ان انخفاض نسبتها هو مؤشر على قصر أمد الحٌاة نتٌجة الثالثة الى كبر حج

 . انتشار بعض االمراض التً تصٌب كبار السن 

 (Dependency ratio) َغجخ االػبنخ   

نسبة االعالة عالقة دٌموؼرافٌة اقتصادٌه تظهر االرتباط بٌن االعمار المختلفة , وبصورة خاصة لان          

مدى االرتباط بٌن فئات الشباب والقادرٌن على العمل من جهة وبٌن فئتً صؽار السن و المسنٌن ؼٌر القادرٌن 

على العمل من جهة اخرى, ولهذه العالقة اهمٌة كبٌرة ألنها تبٌن ما ٌتوافر ألٌة جماعة من الفئات الشابة الفعالة 

ن عبء فً اعالتها لصؽار السن والمسنٌن وٌمثل اقتصادٌا ً,  ومدى ما ٌتوافر من جهودها ومدى تحملها م

, من النواحً الصحٌة واالجتماعٌة  (ٔ)العبء فً توفر وسائل المعٌشة و التعلٌم لصؽار السن والمسنٌن.

واالسكانٌة وترتفع نسبة االعالة فً الدول النامٌة وتقل فً الدول المتقدمة مما ٌعطً مؤشرا على العبء الكبٌر 

القادرٌن على العمل إلعالة من هم ؼٌر فعالٌن اقتصادٌا وهم صؽار السن الذٌن تقل اعمارهم الذي تتحمله فئة 

عاماً وؼالبا ما ٌكون حساب هذه النسبة للسكان الذكور فقط . وبهذا فان هذه النسبة تمثل العالقة بٌن  ٘ٔعن 

لحجم القوى العاملة والمنتجة كما  الفئات الثالثة الرئٌسٌة فً اي مجتمع سكانً , وهذه النسبة تمثل مؤشرا مهما

تشٌر فً الوقت نفسة الى حجم الفئات السكانٌة االتكالٌة التً تعتمد على جهود ؼٌرها ألعالتها  ونتٌجة لذلك فان 

 (ٕ).هذه النسبة تعتمد فً قٌمتها على طبٌعة التركٌب العمري للسكان فً اي مجتمع 

ٌالحظ ان نسبة االعالة فً منطقة الدراسة  ( 1) من خالل جدول وعند تطبٌق معادلة نسبة االعالة            

%(فً الرٌؾ لعام ٖٓٔ% ( فً حضر منطقة الدراسة  فً حٌن ارتفعت النسبة لتصل الى )ٕ,11تبلػ )  

% (  ٔ,ٓٓٔ%( وفً الرٌؾ )ٕ,11بلؽت نسبة االعالة  لحضر منطقة الدراسة )  1ٕٓٓ, وفً عام   881ٔ

 %( . ٖ,18ر اما فً الرٌؾ بلؽت )ض% ( فً الحٙ,1ٙبلؽت )  ٖٕٔٓ,اما فً عام 

بسبب ارتفاع حجم السكان دون سن العمل  1ٕٓٓو 881ٌٔالحظ مما تقدم ارتفاع النسبة خالل عامً          

وهذا ٌعنً تضخم حجم الفئة ؼٌر المنتجة على حساب الفئة المنتجة سواء للذكور ام االناث مما ٌؤدي الى 

من ثم انخفاض الدخل القومً فً البلد , فً حٌن انخفضت النسبة فً عام ارتفاع نسبة اعالة االطفال والشٌوخ و

بسبب النقص الحاصل فً حجم السكان من دون سن العمل ومن ثم تناقص نسبتهم من مجموع السكان ,  ٖٕٔٓ

                                                           
, انرشكٛة انغكاَٙ فٙ يؽافظح انفشاخ االٔعؾ , اؽشٔؼح دكرٕساِ )غٛش يُشٕسج ( كهٛح اٜداب , ظايؼح طادق ظؼفش اتشاْٛى  (1)

 59ص , 2333انثظشج , 
انطائٙ , خظائض انغكاٌ فٙ يؽافظح ٔاعؾ , سعانح ياظغرٛش )غٛش يُشٕسج ( كهٛح انرشتٛح , ظايؼح  ْاشى كضاسنطٛف   (2)

  133, ص 1292انثظشج , 
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وهذا ٌعنً تزاٌد نسبة الفئة المنتجة على حساب الفئة ؼٌر المنتجة , ان هذه المؤشرات ذات داللة على ان 

 ام السكان العاملٌن والذٌن ٌتحملون العبء االقتصادي بإعالة االخرٌن فً الحضر اعلى من الرٌؾ . اسه

 ( yramid Population P) انغكبٌ ْشو   

ٌعد الهرم السكانً من اسهل انواع التمثٌىل البٌىانً للتركٌىب النىوعً والعمىري , وهىو مىن المقىاٌٌس     

المهمة التً تقدم البٌانات االولٌة عىن تركٌىب السىكان مىن نىاحٌتً العمىر والنىوع , وٌتكىون الهىرم السىكانً مىن 

و االعىداد المطلقىة ( لكىل فئىة مىن فئىات احداثٌٌن أفقً وأخىر رأسىً , ٌبىٌن االحىداثً االفقىً النسىب المئوٌىة ) أ

العمر بالنسبة الى جملة السكان مقسمة الى ذكور واناث وٌبٌن االحىداثً الراسىً فئىات السىن ذاتهىا سىواء كانىت 

. وهنىىاك ثالثىىة انمىىاط مىىن األهرامىىات السىىكانٌة  تكشىىؾ عىىن الجوانىىب الدٌموؼرافٌىىة  (ٔ)خمسىىٌة او عشىىرٌة 

 جتمع : واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً الم

الهرم السكانً ذو القاعدة العرٌضة والجوانب المنحدرة برفق نحو القمة , وهذا الهرم ٌمثىل الىبالد التىً ٌنمىو  -أ

فٌهىىا السىىكان بمعىىدل كبٌىىر نتٌجىىة انخفىىاض وفٌىىات األطفىىال , ولىىم تىىنخفض مىىن معىىدل الموالٌىىد لىىدٌها , وٌعىىرؾ 

 . (ٕ)( Progressiveالمجتمع حٌنذاك بأنه مجتمع شاب أو تقدمً )

هرم سكانً تتصؾ قاعدته بأنها لٌست عرٌضة وترتفع جوانبه رأسٌاً قبل ان تصل إلىى قمىة الهىرم وٌتمٌىز  -ب

 (ٖ).هذا المجتمع بانخفاض معدالت الموالٌد والوفٌات, وٌطلق علٌه بالهرم الناضج  

دل الىوالدات وطىول هرم سكانً ٌتمٌز عادة بقاعدة ضعٌفة وقمة عرٌضة لحد ما , وهذا ٌعنىً انخفىاض معى -ج

 (ٗ).أمد الحٌاة , وٌطلق علٌه هرم الشٌخوخة 

 

 

 

 

 

                                                           
  956ػثاط فاػم انغؼذ٘ , ظغشافٛح انغكاٌ , يظذس عاتك , ص   (1)
 323فرؽٙ يؽًذ اتٕ ػٛاَح , ظغشافٛح انغكاٌ ,يظذس عاتك ,  ص  (2)
,داس طفاء نهُشش ٔانرٕصٚغ ,  1ٔيؽًٕد ػثذ هللا انؽثٛظ , ظغشافٛا انغكاٌ انًذخم انٗ ػهى انغكاٌ , ؽ  عانى ػهٙ انشٕأسج  (3)

  126ػًاٌ االسدٌ .ػًاٌ , ص 
  25ػثذ ػهٙ انخفاف , انظاْشج انغكاَٛح ٔانرطٕس انعغشافٙ , داس انؽشٚح نهطثاػح , تغذاد , ص   (4)
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 1881هرم السكا  فً محافظ  النجف عام  (6لشكل )ا

 

 (1جدول ) بٌانات ع  -

 2111هرم السكا  فً محافظ  النجف عام  (1الشكل )

 

 (1جدول ) ع  بٌانات -

 2113فً محافظ  النجف عام هرم السكا   (1الشكل )

 

 (1جدول ) ع  بٌانات -
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ولما كان الهرم السكانً ٌمثل صورة ساكنة كونه ٌمثل الحركة السكانٌة فً لحظة زمنٌة بعٌنها , وهً     

تارٌخ اجراء التعداد الذي رسم الهرم على اساسة بٌاناته , فان سكان اي مجتمع ٌتؽٌرون باستمرار , اذ تتؽٌر 

العوامل الدٌموؼرافٌة المتمثلة بالوالدات نسب الفئات العمرٌة والنوعٌة بتأثٌر مجموعة من العوامل االساسٌة ك

والوفٌات والهجرة )الوافدة والمؽادرة ( , وكذلك السٌاسات السكانٌة المعتمدة , وعوامل طارئة )استثنائٌة ( مثل 

الحروب والمجاعات واالوبئة واالمراض . ٌلخص هرم السكان لمجتمع ما حالة سكانه االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 بل ٌعده بعض الباحثٌن على انه ٌمثل صورة للتارٌخ الدٌموؼرافً لذلك المجتمع .  فً مده معٌنة ,

( لهرم سكان المحافظة والمناطق الحضرٌة  1, 1, ٙ ( واالشكال البٌانٌة )  1ومن مالحظة جدول ) 

 :  ٌأتًوالرٌفٌة ٌتضح ما 

السن خاصة فً الفئة تتسم هذه االهرامات بقواعدها العرٌضة التً نجمت عن ارتفاع نسبة صؽار  -ٔ

% ( من اجمالً السكان  ٖ,ٗٔ%,  1,ٙٔ% وٓ,1ٔتشكل )انها ( سنوات ,السٌما ٗ-ٓالعمرٌة )

وٌعد ذلك مؤشرا حقٌقٌا ٌؤكد ارتفاع معدالت الخصوبة  ٖٕٔٓو 1ٕٓٓو 881ٔلألعوام الثالثة  

ثل النمط بٌن سكان محافظة النجؾ وقد ترتب علٌة ان اصبح مجتمع المحافظة مجتمعا شاباً ٌم

, وبالتالً ٌؤدي الى تزاٌد معدالت النمو السكانً , وان قاعدة هرم سكانه  دالمتزاٌد لمعدالت الموالٌ

   العرٌضة تتفق مع نظٌرتها فً قاعدة الهرم السكانً للعراق .

تتسم هذه االهرامات بقممها الضٌقة , وفً ذلك داللة واضحة على انخفاض نسبة كبار السن ممن  -ٕ

مارهم الخامسة والستٌن عاما وٌعد هذا امرا مألوفا بسبب ارتفاع معدل    الوفٌات الطبٌعٌة تتجاوز اع

بٌن افراد هذه الفئة قٌاسا بالفئات العمرٌة االخرى فً الحاالت االعتٌادٌة , فضال عن انخفاض 

 متوسط العمر اذا ما قورن فً المجتمعات المتقدمة . 

تباٌن واضح بٌن اعداد الذكور واالناث فً الفئات العمرٌة المختلفة اال انه بشكل عام ؼالبا ما  دوجو -ٖ

( سنة , ٌقابله تفوق اعداد  ٗ-ٓتتفوق اعداد الذكور على اعداد  االناث فً الفئات العمرٌة الفتٌة )

 االناث على الذكور فً فئة كبار السن . 

( ٌالحظ اتساع قاعدة الهرم فً الرٌؾ قٌاسا ٔٔ, ٓٔ, 8) واالشكال البٌانٌة (8ومن خالل جدول )

( ٗٙ -٘ٔبالحضر وهو ناجم عن تباٌن عدد الموالٌد الخام بٌنهما وكذلك ٌالحظ ارتفاع نسبة الفئات العمرٌة )

( نتٌجة الهجرة من المناطق الرٌفٌة الى الحضرٌة فضال عن ٖٕٔٓ- 881ٔسنة فً المناطق الحضرٌة للمده )

 منطقة الدراسة من خارجها , مما ٌعنً زٌادة معدالت النشاط االقتصادي فٌها . الهجرة الى 
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 ( 8جدول )
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 1881الرٌف ( لعام  –هرم السكا  فً محافظ  النجف بحسب البٌئ  )الحضر  (8) كلشال

 

 (8)جدول  بٌانات ع  -

 2111الرٌف ( لعام  –فً محافظ  النجف بحسب البٌئ  )الحضر  هرم السكا  (11) الشكل

 

 (8)جدول  بٌانات ع  -

 2113الرٌف ( لعام  –هرم السكا  فً محافظ  النجف بحسب البٌئ  )الحضر  (11) الشكل

 

 (8)جدول  بٌانات ع  -
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 of Population :  Geographic Pistibution  انتٕصيغ اجلغشايف نغكبٌ   :ادلجذث انثبَي   

 (haracteristics Copulation  P)اخلـصبئص انغكبَيخ    

تعد الدراسات السكانٌة فً العالم الٌوم ذات أهمٌة خاصة سواء فً مٌدان العلوم االجتماعٌة أو الطبٌعٌة.           

ولكً تحقق الدراسة هدفها فً هذا المجال ٌجب االعتماد على البٌانات اإلحصائٌة  السكانٌة ألنها المادة األولٌة 

قع السكانً وتوقعاتها المستقبلٌة من أولوٌات التخطٌط التً ٌستعملها الباحث بمنهجه العلمً اذ ٌعد معرفة الوا

االقتصادي واالجتماعً والتربوي وتخطٌط القوى العاملة , وان المعرفة واسعة للتوقعات السكانٌة من األمور 

المهمة التً تتطلبها عملٌة التخطٌط التربوي من حٌث نمو السكان وتوزٌعهم بحسب العمر والجنس والتً من 

ن التعرؾ على األشخاص الذٌن هم فً العمر المدرسً والذي تعتمد علٌه وضع الخطط ورسم خاللها ٌمك

ٌة التربوٌة فً المستقبل فضال عن ان العملٌة التربوٌة لمالسٌاسة التربوٌة ,ومن ثم تحدٌد اإلمكانات المطلوبة للع

ارس و نوعٌاتها وحجامها تقوم أساسا على معرفة التوزٌع الجؽرافً للسكان والذي ٌؤثر فً اختٌار المد

 (ٔ)ومواقعها ومن ثم الكلؾ التعلٌمٌة.

بحجم  تنبؤان معرفة الحقائق عن السكان , تعد من االساسٌات لرسم سٌاسة محكمة وعامة للتخطٌط لل         

هو الذي ٌقرر المساحات االرضٌة المطلوبة الستعماالت االرض  ألنهمهم جدا  بحجم السكان تنبؤلل والسكان 

بحجم السكان المستقبلً ومن ثم  التنبؤتصادٌة االخرى , كذلك فان المختلفة خصوصا للسكان والنشاطات االق

حجم االستثمارات الالزمة لتشؽٌل هذه العمالة , فضال عن ان حجم السكان المستقبلً هو الذي ٌقرر حجم 

المستقبلٌة المطلوبة ونوعها من خدمات البنٌة التحتٌة والخدمات العامة واالجتماعٌة , وبشكل عام فان الحاجات 

 (ٕ)حجم السكان المستقبلً هو الذي ٌقرر حجم الدارسة المستقبلً . 

وتم االعتراؾ منذ زمن طوٌل بأن التعلٌم ذو صله قوٌة بمدى واسع من السلوك الدٌموؼرافً , فقد تم الكشؾ   

عن ان نشر التعلٌم بٌن السكان ذو اهمٌة مركزٌة بالنسبة لعملٌة التحول الدٌموؼرافً من مستوٌات خصوبة 

 (ٖ)عالٌة الى منخفضة . 

تتباٌن الخصائص السكانٌة فً منطقة الدراسة من مكان إلى آخر تبعا لتباٌن توزٌع السكان بحسب تباٌن  و     

, إذ ٌتركز معظم سكان المحافظة فً سهل  الفرات الفٌضً وعلى ضفاؾ نهر  بٌن جهاتهااألقالٌم الطبٌعٌة 

( ٌستدل ٗ. وعند مالحظة الملحق )الفرات والجداول المتفرعة منه والمتجهة باتجاه الجنوب والجنوب الشرقً 

, وٌعزى ذلك إلى تأثٌر موقع  على وجود تفاوت كبٌر فً توزٌع مجمل سكان المحافظة على وحداتها اإلدارٌة
                                                           

  ٗٙزٌن العابدٌن الشبلً , مصدر سابق , ص  (1)
  ٕٕٓ, ص 1ٕٓٓعثمان محمد ؼنٌم , تخطٌط استخدامات االرض الرٌفً والحضري , دار صفاء للنشر والتوزٌع , عمان ,   (2)
(3) Cald Well,J.C(1980 ).Mass Eduation as Adeterminant of the timing of  Fertility Decline 

.Population and Developmentr eview .New york. Vol .6 No.2. pp 225 
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كل وحدة إدارٌة من جهات المحافظة وما تمتاز به تلك الجهات من خصائص طبٌعٌة وبشرٌة تؤدي إلى جذب 

  (1)السكان ألٌها  .

السكان من مكان ألخر ومن مدة زمنٌة ألخرى, وفً محافظة النجؾ بلػ عدد السكان بحسب  ٌتباٌن حجم       

% من حجم السكان فً  ٕ٘.ٖ( نسمة وقد سجل نسبة قدرها 11ٕ٘ٓٗ) 881ٔفً عام  أخر تعداد رسمً

ؾ أما تقدٌرات السكان فً محافظة النج ,ذات الحجم الوسط,  البالد, وهً بهذا الحجم تقع ضمن المحافظات

من حجم السكان فً  ( % 46.3)وهً بذلك تسجل نسبة قدرها  ( نسمة  1ٓٔ,ٖٗ٘,ٔفهً )  ٖٕٔٓلعام 

 (ٓٔ) الجدول البالد, وقد بقٌت فً موقعها من حٌث تسلسلها بٌن محافظات البالد .

( , أن الوحىدات االدارٌىة للمحافظىة قىد توزعىت ٓٔاما بصدد التباٌن المكانً للسكان فٌوضح الجىدول )  

 , لكل مجموعة مداها من النسبة المئوٌة من اجمالً سكان المحافظة, وهذه المجموعات هً:  مراتب اربع  على

 ٪  ٔالمجموعة االولى اقل من  - أ

 ٪(. ٔ,ٓوقد انفرد بهذه المجموعة )ناحٌة الشبكة بنسبة 

 ٪  ٓٔ-ٔالمجموعة الثانٌة تمتد ما بٌن  - ب

%, وناحٌىىة 1,ٖ%, وناحٌىىة الحٌدرٌىىة بنسىىبة  ٔ,ٕ تكونىىت هىىذه المجموعىىة مىىن )ناحٌىىة الحرٌىىة بنسىىبة

 لكل منهما . % ٖ,ٙوناحٌة المشخاب ومركز قضاء المناذرة بنسبة  %, وناحٌة العباسٌة ٔ,ٙالقادسٌة بنسبة 

 ٪ ٕٓ-ٔٔالمجموعة الثالثة تمتد ما بٌن  -جب

 ٪(. ٗ,ٙٔوقد انفرد بهذه المجموعة )مركز قضاء الكوفة بنسبة 

 % ٕٓرابعة اكثر من المجموعة ال -ء    

 ٪( 1,ٕ٘انفردت بهذه المجموعة )مركز قضاء النجؾ بنسبة 

٪ مىىن السىىكان ٌتركىىزون فىىً المنطقىىة السىىهلٌة والمنبسىىطة مىىن 81وٌالحىىظ ممىىا تقىىدم ان نسىىبة حىىوالً    

محافظة النجؾ , التً ٌتوافر فٌها وجود الموارد المائٌة التً تسهل العملٌة الزراعٌة ؛ مما ٌدل علىى ان توزٌىع 

 ( .  ٓٔوشكل ) (ٓٔوحسب بٌانات جدول رقم ) ( ٓٔالسكان ٌرتبط بأشكال السطح والموارد المائٌة. وكما فً الخرٌطة )

 

 

                                                           
  1ٔرنا عبد الحسن الكتٌب , مصدر سابق , ص   (1)
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 حجم السكا  

التوزٌع النسبً للسكا  حسب الوحدات االدارٌ  فً محافظ  النجف  على وفق تقدٌرات عام  ( 11الجدول )
2113   

 النسب  م  المحافظ   حجم السكا   الوحدات االدارٌ  

 52.7 714253 النجف  -م. ق 

 3.7 50432  .الحٌدرٌ  

 0.03 423 الشكب  

 16.4 222652 الكوف   -م.  

 6.3 86309  . العباسٌ  

  2.1 28996  .الحرٌ  

 6.3 85562 المناذرة  -م.ق 

 2.7 36864  . الحٌرة 

 6.3 85721  . المشخاب 

 6.1 82963  . القادسٌ  

 %100 1.354.180 المجموع الكلً 

 

 جمهورٌ  العراق، وزارة التخطٌط و التعاو  االنمائً ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات،    -

 . 2113مدٌرٌ  احصاءات السكا  والقوى العامل ، 

 

التوزٌع النسبً للسكا  حسب الوحدات االدارٌ  فً محافظ  النجف  على وفق تقدٌرات عام  ( 12كل ) شال
2113  
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  (11الخرٌط  )

 التوزٌع النسبً للسكا  فً محافظ  النجف حسب الوحدات االدارٌ  على وفق تقدٌرات

 2113عام 
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تعد دراسة توزٌع السكان وكثافتهم فً المكان من االمور التً ٌولٌها الجؽرافٌون أهمٌىة خاصىة , لمىا   

قد تظهره من تباٌنىات توزٌىع حجىم السىكان فىً الوحىدات االدارٌىة واالقىالٌم الطبٌعٌىة فىً ضىوء حركىة السىكان 

ثىافتهم مىن الموضىوعات الهامىة لىدى ان دراسة توزٌع السىكان وك , (ٔ)التوزٌع الجؽرافٌة , ومعرفة اسباب هذا 

الجؽىرافٌٌن فمىن خاللهىا ٌىىتم ابىراز العالقىة بىٌن السىىكان ومكىان تواجىدهم , واسىباب هىىذا التوزٌىع , ولهىذا نالىىت 

اهتماماتهم , واخذت قسطاً كبٌراً من هذا االهتمىام فمىن بىٌن عىدد مىن المشىكالت التىً ٌحىاول علمىاء الجؽرافٌىة 

ة ما , ومىا ٌنىتج مىن توقعىات التؽٌىر فىً نمىط التوزٌىع مسىتقبالً , ودور العوامىل حلها , توزٌع السكان فً منطق

مركزٌىاً وفعىاالً لعلىم  السىكان عنصىراً  عىدالجؽرافٌة فً هذا التوزٌع , ومن هؤالء الجؽرافٌٌن )ثرٌوارتىا( الىذي 

   (ٕ)ة .الجؽرافٌ

اذ ٌتؽٌر توزٌع السكان زمانٌا ومكانٌا بسبب حركة السكان الطبٌعٌة والمكانٌة , وٌرتبط توزٌع السكان        

بمتؽٌرات طبٌعٌة تختلؾ فً اهمٌتها النسبٌة من اقلٌم الى اخر , اذ تتداخل هذه المتؽٌرات بشكل مترابط حتى 

ٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وانعكاسها لمستوى تبدو سكان كل منطقة نتاجا لتفاعل مجموعة من النظم الحضار

 (ٖ)التطور االجتماعً المتحقق فٌها .

وٌختلؾ التوزٌع الجؽرافً للسكان فً جمٌع دول العالم , من منطقة ألخرى , ففً حٌن ٌتركز السكان فً       

 ال تشؽل رٌة حدٌثة كبٌرة الحجممنطقة ٌالحظ انهم ٌنتشرون فً مناطق اخرى , اذ توجد مراكز حض

والصحاري تقل فٌها كثافات السكان مساحات محدودة من االرض , فً حٌن توجد مساحات واسعة من الجبال ال

على ما تقدم  ٌمكن  وبناءاً   (ٗ) الى درجة كبٌرة بحٌث تصل الى شخص واحد او اقل فً الكٌلو المتر الواحد

دراسة التوزٌع الجؽرافً للسكان بؽٌة تحدٌد الصورة التً ٌتوزع بموجبها سكان محافظة النجؾ فً اطارها 

 المساحً , والكشؾ عن التباٌن المكانً لتوزٌعها على النحو االتً : 

      istribution DNumerical : انتٕصيغ انؼذدي  -1

ٌقصد به توزٌع السكان  على اساس المساحة التً ٌعٌشون فوقها اي انه ٌشٌر الى ارتباط السكان 

بالموارد الطبٌعٌة والبشرٌة المتاحة لمنطقة ما . بناء على اتصاؾ تلك الموارد بصفة التؽٌر كما ونوعا , الن 

تتصؾ منطقة الدراسة بنمط توزٌع ال ذلك ٌؤدي بطبٌعة الحال الى تؽٌر توزٌع عدد  السكان مكانٌا وزمانٌا . و

ٌختلؾ عن مناطق السهل الفٌضً االخرى ٌتوزع سكانها خطٌا مع امتداد نهر الفرات والجداول المتفرعة منه 

                                                           
 29ظٕاد كاظى انؽغُأ٘ , يظذس عاتك , ص   (1)
(2)

  Trewarth, G.T.A Case for of population Geography in  population – Geography areader , Ed by Demko J. 

Rose-h,m and Ceorge , A New York Schell Mcgrow Hill, 1970, p.14  

  633, ص  2333, داس انكرة نهطثاػح ٔانُشش , انًٕطم ,  2ؽّ ؼًاد٘ انؽذٚصٙ , ظغشافٛح انغكاٌ , ؽ  (3)
, ص 1293ْشج , اٚح , يطثؼح اؽهظ , انمػثاط فاػم انغؼذ٘ , دساعاخ فٙ ظغشافٛح انغكاٌ , يُشأج انًؼاسف تاالعكُذس  (4)
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البشرٌة المؤثرة فً توزٌع من مٌاهها وٌعد العامل الدٌنً من اهم العوامل  وٌستفٌدون ة بٌستؽلون تربتها الخص

 (ٔ) الدراسة .فً منطقة  السكان

( وجود تفاوت كبٌر فً توزٌع سكان المحافظة بسبب التباٌن المكانً لمعدالت ٌٔٔستدل من الجدول )          

, اذ  ٖٕٔٓو  1ٕٓٓو  881ٔنمو السكان على مستوى اقضٌة ونواحً منطقة الدراسة خالل االعوام الثالثة  

 همركز قضاء النجؾ حقق المرتبة االولى فً عدد سكان ( ان ٔٔومن خالل الخرٌطة )  881ٌٔالحظ فً عام 

( نسمة , ثم مركز قضاء 11ٕٖٔٔ( نسمة تلٌها مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثانٌة )  ٕ٘٘ 8ٖٓفبلػ ) 

( نسمة وثم ناحٌة 1ٖٙٙ٘( نسمة ثم ناحٌة المشخاب بالمرتبة الرابعة )  ٕٖٓٓٙالمناذرة بالمرتبة الثالثة )

 8ٖٔٔ٘( نسمة  تلٌها نواحً ) القادسٌة والحٌدرٌة والحرٌة ( ) 1ٖٖٙ٘الخامسة )  العباسٌة بالمرتبة

 ( نسمة .  8ٖ٘الشبكة ) ةوفً المرتبة االخٌرة تأتً ناحٌ ( نسمة على التوال11ٗ1ًٔو  ٕٕٔٔٓو

ٌة فً فلم تتؽٌر مالمح الصورة التوزٌعٌة العددٌة للسكان  فً اطار الوحدات االدار 1ٕٓٓاما فً عام         

, فسجل  881ٔمنطقة الدراسة بشكل واضح , اذ استمر مركز قضاء النجؾ بالمرتبة ذاتها التً حققها عام 

( نسمة ومركز قضاء المناذرة  1ٖ٘ٓ1ٔ( نسمة واحتل مركز قضاء الكوفة المرتبة الثانٌة )  ٕٖٗٓ٘٘)

( نسمة تم تلٌها بالمرتبة   1ٖٗٓٓ)  ( نسمة تلٌها ناحٌة المشخاب بالمرتبة الرابعة 18ٖ٘٘بالمرتبة الثالثة )

 881ٔ( نسمة وهً المرتبة ذاتها التً سجلت فً تعداد 11111الخامسة ناحٌة العباسٌة اذ بلػ مجموع سكانها )

( نسمة , اما المرتبة السابعة فقد مثلتها ناحٌة ٕٕ٘ٓ٘, اما المرتبة السادسة فقد مثلتها ناحٌة القادسٌة ) 

( نسمة اما المرتبة االخٌرة فقد مثلتها ناحٌة الشبكة 81ٕٓٙتلٌها ناحٌة الحرٌة )  ( نسمة ٖٖٔ٘ٔالحٌدرٌة )

  ( .ٌٕٔتضح من خرٌطة )( نسمة وذلك 1ٙ1)

اما الصورة التوزٌعٌة العددٌة للسكان فً منطقة الدراسة فقد كانت على  هذا النحو تقرٌبا فً عام           

( نسمة ثم مركز  1ٕٖٔٗ٘ولى فً عدد السكان اذ بلػ )فحافظ مركز قضاء النجؾ على مرتبة اال ٖٕٔٓ

( نسمة وتقدمت ناحٌة العباسٌة بالمرتبة الثالثة اذ بلػ  مجموع ٕٕٕٕ٘ٙقضاء الكوفة بالمرتبة الثانٌة اذ بلػ ) 

 ة ,( نسم1٘1ٕٔبلػ مجموع سكانها )  ( نسمة ثم تلٌها ناحٌة المشخاب بالمرتبة الرابعة  اذ 1ٖٙٓ8سكانها ) 

ثم تلٌها ناحٌتا الحٌدرٌة والقادسٌة التً    ( نسمة , 1ٕ٘٘ٙكز قضاء المناذرة بالمرتبة الخامسة اذ بلػ ) و مر

الحٌرة  نواحً , اما المرتبة االخٌرة فتمثلت ب ، ( نسمة على التوالً 8ٕٙٗٗو  ٕٖٗٓ٘بلػ عدد سكانها ) 

من خرٌطة ( نسمة على التوالً وذلك ٌتضح  1ٕٗو  188ٕٙو 1ٖٙٗٙوالحرٌة والشبكة اذ بلػ عدد سكانها )

(ٖٔ. )  

 

                                                           
, سعانح ياظغرٛش )غٛش  2339- 1299َٕال طافٙ ػهٕاٌ , ذؽهٛم انؼاللاخ نهخظٕتح انغكاَٛح فٙ يؽافظح انُعف نهًذج   (1)

  21, ص  2313يُشٕسج ( , كهٛح انرشتٛح نهثُاخ , ظايؼح انكٕفح , 
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 التوزٌع العددي لسكا  محافظ  النجف بحسب الوحدات االدارٌ  للسنوات  (11الجدول )

 (2113و  2111و  1881) 

سل
سل
لت
ا

 

 الوحدات االدارٌ 
 عدد السكا 

1881 2111 2113 

 114253 535142 381525 م.ق النجف 1

 51432 31531 22111  . الحٌدرٌ  2

 421 161 538  . الشبك  3

 222652 113511 131112 م.ق الكوف  4

 16318 11111 53631  . العباسٌ  5

 33118 26811 11141  . الحرٌ  6

 15562 18553 63121 م.ق المناذرة 1

 15121 14113 51663  . المشخاب 1

 36164 - -  . الحٌرة 8

 52138 52152 35811  . القادسٌ  11

 1354111 1111213 115142 المجموع   

       

  الجزء الخاص بمحافظ  النجف، ،1881تعداد السكا  لعام  جلإلحصاء، نتائالجهاز المركزي ،هٌئ  التخطٌط  -

جمهورٌ  العراق ، وزارة التخطٌط والتعاو  االنمائً ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجٌا  -2، 16ص( 22جدول )   

   1( ،ص 1،جدول ) 2111المعلومات ، مدٌرٌ  احصاءات السكا  والقوى العامل  ، تقدٌرات سكا  العراق لسن  

                   pn=po (1+r)nعلى المعادل  االتٌ  .  2113تم االعتماد فً استخراج تقدٌرات السكا  لعام   -2

 = عدد السكا  فً التعداد االول   po= عدد السكا  فً التعداد الثانً ،  pnاذ ا  : 

e   ، ًاالساس المستخرج م  جدول اللوغارٌتم الطبٌع =r   معدل النمو =n   عدد السنوات بٌ  التعدادات = 

  214، ص 2112، جامع  بغداد ، كلٌ  االداب ، 1المصدر : عباس فاضل السعدي ، جغرافٌ  السكا  ، ج

ز الشدٌد فً مركز قضاء النجؾ بالترك نستنتج مما تقدم ان التوزٌع العددي للسكان اتسم 

تحتوي  ألنها ( وٌعود السبب فً ذلك الى العامل الدٌنً ٖٕٔٓو 1ٕٓٓو 881ٔوالكوفة خالل االعوام الثالثة )

فضال عن وجود الكثٌر من المؤمنٌن االمام علً ابن ابً طالب ) علٌه السالم (  ألمٌرعلى الجسد الطاهر 

والعامل الثقافً المتمثل بجامعة  القبور الطاهرة للصحابة االجالء واالولٌاء الصالحٌن فً النجؾ والكوفة 

فضال عن  وتركز الحوزة العلمٌة فً النجؾ مما ادى الى توافد طالبً العلم من كل بقاع االرض الكوفة وكلٌاتها

انها مراكز تجارٌة وبفعل توفر الخدمات مما جعلها مناطق جذب سكانً كما سجلت المحافظة ارتفاعا فً عدد 

القتصادٌة وٌعود السبب فً ذلك الى المتؽٌرات ا 1ٕٓٓو 881ٔقٌاسا الى عامً  ٖٕٔٓسكان عام 

واالجتماعٌة , فان معظم المراكز الحضرٌة والتجمعات الرٌفٌة قد نمت بزٌادة حجمها السكانً فامتدت تبعا 

لذلك اطرها المساحٌة ضمن محاور مختلفة االتجاهات اذ امتدت االنهار وفروعها وشبكة الطرق على السهل 

 الرسوبً فً عموم منطقة الدراسة . 
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1881لجغرافً لعدد سكا  محافظ  النجف االشرف لعام  ( التوزٌع ا11خرٌط  )ال

 

  (11بٌانات الجدول رقم )  ع  -
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 2113سكا  محافظ  النجف االشرف لعام التوزٌع الجغرافً لعدد   (13خرٌط  )ال       2111( التوزٌع الجغرافً لعدد سكا  محافظ  النجف االشرف لعام 12خرٌط  )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  (11بٌانات الجدول رقم )  ع  -                                                             (11بٌانات الجدول رقم )  ع  -
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  The relative division :انتٕصيغ انُغجي   -2

تعد طرٌقة التوزٌع النسبً للسكان ألي منطقة على وحداتها االدارٌة من اكثر الطرق انتشاراً واستعماالً           

, فهً توضح توزٌع المجموع بٌن اجزائه المختلفة ومما ٌزٌد من قٌمتها ان البٌانات الضرورٌة لحسابها مأخوذة 

علٌها كما فً طرٌقة احتساب الكثافة التً تتضمن  من مصدر واحد ومن ثم فال حاجة لمحاولة اجراء تعدٌل

 (ٔ)ن تٌن مختلفتٌن هما المساحة والسكاارقاماً لمجموع

او اكثر ترتب هىذه النسىب حسىب تلىك الوحىدات  ولؽرض قٌاس تؽٌر التوزٌع النسبً للوحدات ما بٌن تعدادٌن    

لكل تعداد , وتطرح النسب المئوٌة للتعداد االول من النسب المئوٌة للتعداد الثانً والفرق بٌنها ٌظهر مدى التؽٌىر 

 (ٕ). الحاصل بٌن الفترتٌن

 ( 2113-2111 -1881التوزٌع النسبً لسكا  محافظ  النجف حسب االقضٌ    )  (12 جدول )ال

ل 
س
سل
لت
ا

 

الوحدات 
 االدارٌ 

1881 2111 2113 

 % العدد
الدرج  
 المعٌارٌ  

 % العدد
الدرج  
 المعٌارٌ  

 % العدد
الدرج  
 المعٌارٌ  

 2.128 5201 114253 2.521 4805 535142 2.533 5104 381525 م.ق النجف  1

 1.4- 3012 51432 1.54- 208 31531 1.533- 2014 22111  . الحٌدرٌ   2

 1.636- 1013 421 1.126- 1011 161 1.112- 1011 538  . الشبك   3

 1.418 1604 222652 1.311 11 113511 1.311 11011 131112 م.ق الكوف   4

 1.231- 6031 16318 1.251- 102 11111 1.21- 6082 53631  . العباسٌ   5

 1.511- 2014 33118 1.566- 205 26811 1.56- 2043 11141  . الحرٌ   6

 1.235- 6031 15562 1.115- 103 18553 1.182- 1013 63121 م.ق المناذرة  1

 1.233- 6033 15121 1.224- 101 14113 1.221- 106 51663  . المشخاب  1

 1.464- 2012 36164 - - - - - -  . الحٌرة  8

 1.435- 3011 52138 1.415- 401 52152 1.411- 406 35811  . القادسٌ   11

   %111 1354111   %111 1111213   %111 115142 المجموع 

 (11بٌانات جدول )  ع   -

وعلٌه فان بعض الباحثٌن فً الشؤون السكانٌة اخذو  ٌهتمون  بتوزٌع السكان , اذ اصبحت الحقائق          

المتعلقة بعدد السكان وتوزٌعهم الجؽرافً من بٌن العناصر االساسٌة التً تدخل فً تكوٌن معظم عملهم 

                                                           
  15, ص  1294د, يكٙ يؽًذ ػضٚض ٔ سٚاع انغؼذ٘ , ظغشافٛح انغكاٌ, يطثؼح ظايؼح تغذاد ,تغذا  (1)
,كهٛح )غٛش يُشٕسج ( ظٕاد ػثذ ظٕاد انُعذ٘ ,انًُطمح انشًانٛح فٙ انؼشاق دساعح فٙ ظغشافٛح انغكاٌ  , اؽشٔؼح  دكرٕساِ   (2)

 . 139-139, ص 1293اٜداب , ظايؼح انماْشج , 
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تباٌن التوزٌع النسبً للسكان بٌن  .وٌؤثر التباٌن المكانً لمعدالت نمو السكان فً (ٔ)ومنهجهم فً البحث 

 (ٕ)الوحدات المساحٌة المختلفة . 

( نسىمة ,وبنصىٌب مئىوي 11ٕ٘ٓٗبلىػ ) 881ٔ( ان عدد سىكان المحافظىة عىام ٕٔكشؾ الجدول)ٌ            

( نسىىمة وبنصىىٌب مئىىىوي 1ٕٖٔٓٓٔارتفىىع عىىدد سىىكان المحافظىىة الىىى ) 1ٕٓٓ% (  ,  و فىىً عىىام  ٓٓٔ)

( نسمة  وبنصٌب مئىوي ) 1ٖٓٔٗ٘ٔارتفع اٌضا  فبلػ عدد سكان المحافظة  ) ٖٕٔٓ%(, اما فً عام ٓٓٔ)

% ( اٌضاً , واحتىل  مركىز قضىاء النجىؾ المرتبىة االولىى ومركىز قضىاء الكوفىة المرتبىة الثانٌىة ومركىز ٓٓٔ

% 1013% و 11011% وٗ,ٓ٘(   وبنسب مئوٌة  ) 1ٕٓٓ -881ٔقضاء المناذرة بالمرتبة الثالثة  لعامً )

% 11و %4805) و  بنسىب مئوٌىة   1ٕٓٓم , وارتفع عىدد سىكان االقضىٌة  لعىا  881ٔعلى التوالً لعام ( 

 على التوالً ,  واحتفظ  مركز قضاء النجؾ بالمرتبة االولى ومركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثانٌة   ( %  103و

بعىد ان انخفىض نصىىٌب قضىاء المنىىاذرة   ٖٕٔٓعلىىى التىوالً لعىىام %(  1604%   و  5201وبنسىب مئوٌىة  )

. وٌعود السبب الى ارتفىاع معىدالت النمىو السىكانً  ال ارتفىاع معىدالت الخصىوبة % ( 6031وبنسبة مئوٌة )  

 فً المحافظة .   

   ( التىىىىً عبىىىىر عنهىىىىا بالىىىىدرجات المعٌارٌىىىىة ٙٔ, ٘ٔ, ٗٔ( والخىىىىرائط ) ٕٔومىىىىن مالحظىىىىة الجىىىىدول )    

(Srandardized Scoreوهً عدد االنحرافات المعٌارٌة التً تبتعد فٌها القٌم الفر : )ٌىة فىً التوزٌىع عىن د

الوسط الحسابً .وٌتم الحصول على قىٌم الىدرجات المعٌارٌىة نسىبة انحرافىات القىٌم عىن وسىطها الحسىابً علىى 

 :    (ٖ)  انحرافها المعٌاري كما ٌظهر فً العالقة االتٌة

 س  س         

 , اذ أن     س= اي قٌمة من قٌم المتؽٌر   -----------=    

= الوسط الحسابً لقٌم المتؽٌر             ع                      س 

 ع= االنحرافات المعٌارٌة                                 

 مستوٌات وهذه المستوٌات هً :  ةوالتً اظهرت ان هناك أربع

مركىز قضىاء النجىؾ  881ٔفاكثر ( والذي ضم فً عام  ٓ٘,ٓالذي بلػ درجته المعٌارٌة) + المستوى االول :

 . %( من مجموع سكان منطقة الدراسة ٗ,ٓ٘الذي ٌمثل مركز المحافظة اذ ٌقع فً قلب المحافظة وٌبلػ نسبته )

                                                           
 2, ص  1294ظاكهٍٛ غاسُّٚ , ظغشافٛح انغكاٌ , ذشظًح ؼغٍ انخٛاؽ ٔيكٙ ػضٚض , يطثؼح انؼاَٙ , تغذاد   (1)
  43ظٕاد كاظى انؽغُأ٘ , يظذس عاتك , ص   (2)
(3)

   99,ص 1292ؽٙ ٔاخشٌٔ , االؼظاء انعغشافٙ , يطثؼح ظايؼح تغذاد ,تغذاد ,ٛػثذ انشصاق انثط  
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ع سىكان % ( مىن مجمىو ٘,8ٗوللمستوى نفسىة فقىد ضىم مركىز قضىاء النجىؾ بنسىبة ) 1ٕٓٓوفً عام        

منطقة الدراسة اذ شهدت هذه النسبة انخفاضا بسبب تردي االوضاع االقتصادٌة التً انعكست على السكان ومن 

ثم ادت الى انخفاض نسبتهم نتٌجة هجىرة معظىم السىكان الىى المحافظىات االخىرى او خىارج حىدود البلىد بسىبب 

النجىؾ المرتبىة االولىى بالنسىبة للوحىدات االحتالل االمرٌكً للعراق وبىالرؼم مىن ذلىك فقىد احتىل مركىز قضىاء 

فقىد ارتفعىت نسىبته الىى  ٖٕٔٓاالخرى ٌمثل مركىزا دٌنٌىا وتجارٌىا وادارٌىا علىى مسىتوى المحافظىة وفىً عىام 

     من مجموع سكان منطقة الدراسة , ربما ٌعود السبب الى تحسن االوضاع االقتصادٌة . % (  5201)

مركز  881ٔ( فقد ضم فً عام   ٓٓ,ٓ-8ٗ,ٓالذي تبلػ درجته المعٌارٌة) + المستوى الثانً :           

وبالمستوى نفسة  1ٕٓٓ% ( من مجموع السكان منطقة الدراسة وفً عام ٔٓ,1ٔقضاء الكوفة وتبلػ نسبته ) 

فقد  ٖٕٔٓ% ( من مجموع سكان منطقة الدراسة اما فً عام  1ٔضم مركز قضاء الكوفة والذي بلؽت نسبته )

 %( من مجموع سكان منطقة الدراسة . ٗ,ٙٔكز قضاء الكوفة اٌضا اذ تبلػ نسبته )ضم مر

   881ٔ( ضم فً عام   8ٗ,ٓ-_  ٔٓ,ٓ-الذي تبلػ درجته المعٌارٌة )       المستوى الثالث  :          

التوالً  % ( على ٙ.ٗ% ,  8ٕ.ٙ% , ٙ.1 نواحً ) المشخاب , العباسٌة , القادسٌة ( فقد بلؽت نسبتها ) ال

فظهر ضمن هذا المستوى مركز قضاء المناذرة والذي  1ٕٓٓمن مجموع سكان منطقة الدراسة اما فً عام 

 1.ٗ% ,  ٕ.1 ,% 1.1% ( ونواحً المشخاب , العباسٌة , القادسٌة  فقد بلؽت نسبتها )  ٖ.1بلػ نسبته )   

فظهر ضمن هذا المستوى ناحٌة  ٖٕٔٓ% ( على التوالً من مجموع السكان منطقة الدراسة , وفً عام 

% ( من مجموع سكان منطقة الدراسة وناحٌة المشخاب ومركز قضاء  1ٖ,ٙالعباسٌة فقد بلؽت نسبتها )

 1ٔ,ٖ% ,  1ٕ,ٖ% ,  ٖٔ,ٙ% ,  ٖٖ,ٙفقد بلؽت نسبتها )  والحٌرة  المناذرة وناحٌتً الحٌدرٌة والقادسٌة

راسة وتشكل هذه المناطق اما مراكز تجارٌة مثل مركز  ( على التوالً من مجموع سكان منطقة الد1ٕ%,ٕ% 

 قضاء المناذرة او مناطق ذات مساحات واسعة صالحة للزراعة مثل  ناحٌة العباسٌة و ناحٌة المشخاب.

ضم كالً من  881ٔفاقل  ( فً عام  ٓ٘,ٓ-:  الذي تبلػ درجته المعٌارٌة )   المستوى الرابع            

% ( على التوالً من  1ٓ.ٓ% ,  1ٗ.ٕ% ,  ٖٗ.ٕدرٌة , الشبكة فقد بلؽت نسبتها ) نواحً الحرٌة , الحٌ

فقد ضم هذا المستوى  الوحدات االدارٌة نفسها فً الشمال الشرقً  1ٕٓٓمجموع منطقة الدراسة , اما فً عام 

% و  8,ٕبتها ) والجنوب الؽربً للمحافظة والمتمثلة بكل من نواحً الحٌدرٌة والحرٌة والشبكة الذي بلؽت نس

ا فظهر ضمن هذ ٖٕٔٓالدراسة وفً عام  % ( على التوالً من مجموع سكان منطقة 1ٓ,ٓ% و  ٘,ٕ

 % ( من مجموع سكان منطقة الدراسة .  ٖٓ.ٓ% و  ٗٔ.ٕ )الحرٌة والشبكة و ناحٌتًالمستوى 

ٌتضح مما تقدم ان التباٌن الواضح فً التوزٌع النسىبً علىى مسىتوى االقضىٌة والنىواحً ٌرجىع ذلىك الىى        

 .تأثٌر العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة فً منطقة الدراسة

 



   

ٙٓ 
 

 1881التوزٌع النسبً لسكا  محافظ  النجف لعام  ( 14خرٌط  ) ال

 

  (12بٌانات جدول ) ع  -
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 2113التوزٌع النسبً لسكا  محافظ  النجف لعام  (16خرٌط  ) ال                                    2111التوزٌع النسبً لسكا  محافظ  النجف لعام  (15خرٌط  ) ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (12جدول )البٌانات  ع  -                                                                                           (12جدول )البٌانات  ع  -
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  Environmental division:  انتٕصيغ انجيئي . 

ان تصنٌؾ السكان الى حضر ورٌؾ له اهمٌة كبٌرة فً الدراسات الجؽرافٌة السكانٌة , وذلك لما ٌتبع         

هذا التوزٌع من تباٌن فً النواحً االقتصادٌة والدٌموؼرافٌة . وقد اختلفت المعاٌٌر المستعملة للتمٌز بٌن 

فضال  (ٔ)كثافة السكانٌة وخصائص المنطقة . الحضر والرٌؾ ومن هذه المعاٌٌر الحجم السكانً للمستوطنة وال

كثٌرة بوصفها تضم عددا من  وان للبٌئة مفاهٌم (ٕ),وك وشكل المستوطنة والمعٌار االداري لعن المهنة والس

العناصر والمكونات الطبٌعٌة والبشرٌة المتفاعلة مع بعضها التً تؤثر وتتأثر بسلوك االنسان البٌولوجً 

ض الباحثٌن بانها جمٌع العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة التً تؤثر على االنسان وجماعات واالجتماعً وٌعرفها بع

ومن  (ٖ)الكائنات الحٌة فً موطنها وتحدد شكلها وعالقتها وبقائها بما تقدمة من مقومات الحٌاة الضرورٌة .

ٌع الجؽرافً البدٌهً ان خصائص السكان فً الحضر تختلؾ بشكل كبٌر عنها فً الرٌؾ , وان صورة التوز

البٌئً للسكان فً العراق تتصؾ بالتؽٌر الدائم مما ٌكسب الرٌؾ سكان جدد عن طرٌق الزٌادة الطبٌعٌة ٌمكن 

ان تمتص منه المناطق الحضرٌة على شكل هجرات من الرٌؾ الى  الحضر لما تتمتع به المناطق الحضرٌة 

طلق على نسبة السكان الحضر من مجموع من فرص االستثمار واتساع فرص العمالة والنمو االقتصادي وٌ

السكان فً المنطقة المدروسة اسم ) نسبة التحضر او درجة التحضر ( وال ترتفع درجة التحضر فً المدن 

حتى وان ازداد عدد سكانها فً حالة وجود زٌادة مماثلة لسكان الرٌؾ فً الوحدة المساحٌة التً تقع فٌها تلك 

  (ٗ)المدن .

وفً عام  881ٔ% ( من مجموع السكان لعام  ٕ,8ٙسكان الحضر فً منطقة الدراسة ) بلؽت نسبة       

 ٘,1ٔ)    ٖٕٔٓ% ( فً حٌن بلؽت نسبة الحضر عام  ٙ,1ٙانخفضت نسبة سكان الحضر اذ بلؽت )  1ٕٓٓ

 .(ٖٔ%   ( . ٌنظر جدول )

( ففً حضر  ٙٔو ٘ٔو ٌٗٔتباٌن التوزٌع البٌئً بٌن الوحدات االدارٌة لمنطقة الدراسة , ٌنظر جدول )        

( وفً ضوء الدرجات المعٌارٌة التً أظهرت اربع  8ٔ, 1ٔ,  1ٔوكما مبٌن من الخرائط ) منطقة الدراسة

 مستوٌات هً : 

ن هذا المستوى ضم  ضم 881ٔ( فً عام   فاكثر ٓ٘,ٓ+الذي تبلػ درجته المعٌارٌة )   المستوى االول :    

% ( على التوالً من مجموع سكان  ٗ.1ٓوالتً تبلػ نسبة السكان الحضر فٌها )  مركزا قضائً النجؾ

 حضر منطقة الدراسة . 

                                                           
  13-12, ص  1292ػثذ انشصاق انثطؽٙ ٔػادل ػثذ خطاب , ظغشافٛح انشٚف , يطثؼح ظايؼح تغذاد ,   (1)
,  2335-1299ؼغٍٛ ػزاب انعثٕس٘ , انرؽهٛم انًكاَٙ الشش انرؼهٛى فٙ انخظٕتح انغكاَٛح فٙ يؽافظح انفشاخ االٔعؾ نهًذج   (2)

  29, ص 2339ادعٛح , اؽشٔؼح دكرٕساِ )غٛش يُشٕسج ( كهٛح اٜداب , ظايؼح انم
 39َٕال طافٙ ػهٕاٌ , يظذس عاتك , ص   (3)
  5ؼغٍٛ ػهٙ َعى انعثٕس٘ , يظذس عاتك , ص   (4)
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من مجموع , (%  ٙ٘.1ٙقضاء النجؾ الذي بلػ نسبة التحضر فٌهما )  ضم مركز 1ٕٓٓفً  عام  اما     

النجؾ بلػ نسبة  ءفقد ظهر ضمن هذا المستوى مركزا قضا ٖٕٔٓالدراسة وفً عام  سكان حضر منطقة

من مجموع سكان حضر منطقة الدراسة ان ارتفاع نسبة الحضر فً هذه الوحدات  ,(   %ٔ.1ٔالحضر فٌها ) 

مراكز االدارٌة لكونها تمثل مراكز أقضٌة فضال عن انها  تمثل مراكز دٌنٌة وتجارٌة وثقافٌة مهمة فأصبحت 

 جذب سكانً . 

الذي ٌظهر فٌه مركز قضاء  881ٔ(لعام   ٓٓ,ٓ-8ٗ,ٓالذي تبلػ درجته المعٌارٌة   ) + المستوى الثانً :

فقد ظهر ضمن هذا  1ٕٓٓمن مجموع سكان حضر منطقة الدراسة , اما فً عام  %(ٔٓ.1ٔ)  الكوفة 

ن حضر منطقة الدراسة , وفً عام % ( من مجموع سكا٘٘.1ٔبنسبة تحضر ) كوفة المستوى مركز قضاء ال

 % ( من مجموع سكان حضر منطقة الدراسة .  ٖ.ٙٔاٌضا )  لكوفةضم مركز قضاء ا ٖٕٔٓ

 

 ( 2113و  2111و 1881التوزٌع البٌئً لسكا  محافظ  النجف للسنوات )( 13الجدول )

  

 المجموع النسب  المئوٌ  سكا  الرٌف النسب  المئوٌ  سكا  الحضر السن  ت

ٔ ٔ881 ٘ٗٔ8ٔ1 ٙ8,ٕ ٕٖٖٕٔٗ ٖٓ,1 11ٕ٘ٓٗ 

ٕ ٕٓٓ1 1ٖٖٗٔٙ ٙ1,ٙ ٖٖ81ٗٓ ٖٔ,ٗ ٔٓ1ٕٖٔٓ 

ٖ ٕٖٓٔ 8ٙ1ٖ8ٔ 1ٔ,٘ ٖ1٘118 ٕ1,٘ ٖٔ٘ٗٔ1ٓ 

 

  در : االمص

الجزء الخاص بمحافظ  النجف ، جدول  1881هٌئ  التخطٌط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكا  لسن   .1

  16( ، ص22)

جهورٌ  العراق ، وزارة التخطٌط والتعاو  االنمائً ، الجهاز المركزي لإلحصاء والتكنلوجٌا المعلومات ، مدٌرٌ  احصاءات  .2

  1( ،ص 1جدول ) 2111السكا  والقوى العامل  ، تقدٌرات السكا  لسن  

        pn=po(1+r)nعلى المعادل  االتٌ  .  2113عمل الباحث  وقد تم االعتماد فً استخراج تقدٌرات السكا  لعام  .3

 = عدد السكا  فً التعداد االول   po= عدد السكا  فً التعداد الثانً ،  pnاذ ا  : 

e   ، ًاالساس المستخرج م  جدول اللوغارٌتم الطبٌع =r   معدل النمو = 

n   = عدد السنوات بٌ  التعدادات 

  314، ص 2112، جامع  بغداد ، كلٌ  االداب ، 1عباس فاضل السعدي ، جغرافٌ  السكا  ، ج -ٌنظر  .4
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التوزٌع النسبً لسكا  محافظ  النجف ) الحضر ، الرٌف ( بحسب الوحدات االدارٌ  لعام ( 14الجدول ) 

1881 

 الوحدات االدارٌ  ت
الدرج   حضر

 المعٌارٌ  

الدرج   رٌف
 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المعٌارٌ  

 1.01- 3.88 3.84 3.92 2.59 70.4 70.53 70.26 م. ق النجف 1

 0.61- 6.75 6.67 6.84 0.43- 1.16 1.14 1.18  . الحٌدرٌ  2

 1.53- 0.14 0.14 0.14 0.48- 0.04 0.04 0.04   الشبك  3

 0.5 14.69 14.51 14.88 0.3 18.01 17.98 18.05 م.ق الكوف  4

 1.39 21.07 21.33 20.8 0.45- 0.83 0.81 0.85  . العباسٌ  5

 0.76- 5.7 5.78 5.62 0.44- 1.03 1.03 1.03  . الحرٌ  6

 0.67 15.93 15.84 16.01 0.28- 4.78 4.76 4.79 م.ق المناذرة 7

 0.94 17.85 17.84 17.85 0.35- 3.15 3.1 3.2  . المشخاب 8

 0.4 13.99 14.05 13.94 0.46- 0.61 0.61 0.6  . القادسٌ  9

   100 100 100   100 100 100 المجموع

 (  4بٌانات الملحق ) ع   -       

 

فقد ضم كالً من  881ٔ( لعام      8ٗ,ٓ-_  ٔٓ,ٓ-الذي تبلػ درجته المعٌارٌة )     : المستوى الثالث   

( فقد بلؽت نسبتها الحرٌة والمشخاب والقادسٌة , ومركز قضاء المناذرة  لعباسٌة,, ا شبكة, الٌدرٌةنواحً ) الح

مجموع سكان  ( على التوالً من%ٔٙ.ٓ%, ٘ٔ.ٖ%,11.ٗ%, ٖٓ.ٔ, % 1ٖ.ٓ% و ٗٓ.ٓ% وٙٔ.ٔ)

  لعباسٌة,, ا حرٌةال, ٌدرٌةفق ضم هذا المستوى نواحً ) الح 1ٕٓٓاما فً عام  حضر منطقة الدراسة .

, % 1ٔ.ٔ% و ٔٓ.ٔ% ؤٖ.ٔ) (  فقد بلؽت نسبتها والمشخاب والقادسٌة , ومركز قضاء المناذرة 

ضم  ٖٕٔٓ(  على التوالً من مجموع سكان حضر منطقة الدراسة , وفً عام % ٙ٘.ٗ, %ٕ.ٖ  %,1ٓ.ٖ

ومركز قضاء  ,  ةالشبكة, الحٌرالحرٌة والمشخاب والقادسٌة , لعباسٌة,, ا ٌدرٌةهذا المستوى نواحً ) الح

 %,1ٖ.ٔ%, ٗٓ.ٓ%, ٙ.ٓ%, 8ٕ.ٕ, % 1ٔ.ٔ% و ٖٙ.ٔ% و1٘.ٔ( فقد بلؽت نسبتها المناذرة 

 من مجموع سكان حضر  منطقة الدراسة .  (على التوالً%ٕٓ.ٖ

مجموع سكان حضر  لم ٌبلػ نسبة لذكرها منفاقل (   ٓ٘,ٓ-الذي بلػ درجته المعٌارٌة )     المستوى الرابع :

% (  من مجموع   ٗٓ.ٓ ) ة الشبكة فقد ضم هذا المستوى ناحٌ 1ٕٓٓ. وفً عام  881ٔمنطقة الدراسة عام 

 . فلم تظهر نسبة لذكرها فً هذا المستوى  ٖٕٔٓسكان حضر منطقة الدراسة . اما فً عام 
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بحسب الوحدات االدارٌ  لعام التوزٌع النسبً لسكا  محافظ  النجف ) الحضر ، الرٌف ( ( 15الجدول ) 

2111  

 ت
الوحدات 
 االدارٌة

الدرجة  حضر
 المعٌارٌة 

الدرجة  رٌؾ
 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المعٌارٌة 

 1.01- 3.88 3.84 3.92 2.59 68.56 70.54 66.71 م. ق النجؾ 1

 0.61- 6.75 6.66 6.84 0.45- 1.13 1.14 1.12 ن. الحٌدرٌة 2

الشبكة ن 3  0.04 0.04 0.04 -0.5 0.14 0.14 0.14 -1.53 

 0.5 14.7 14.51 14.88 0.29 17.55 17.98 17.14 م.ق الكوفة 4

 1.39 21.07 21.33 20.81 0.46- 0.81 0.81 0.81 ن. العباسٌة 5

 0.76- 5.68 5.78 5.58 0.46- 1.01 1.03 0.98 ن. الحرٌة 6

 0.67 15.93 15.84 16.02 0.29- 4.65 4.75 4.55 م.ق المناذرة 7

 0.94 17.85 17.84 17.86 0.36- 3.07 3.1 3.04 ن. المشخاب 8

 0.4 13.99 14.05 13.94 0.36- 3.2 0.61 5.62 ن. القادسٌة 9

   100 100 100   100 100 100 المجموع   

 ( 5بٌانات الملحق ) ع   -

الحضر ، الرٌف ( بحسب الوحدات االدارٌ  لعام التوزٌع النسبً لسكا  محافظ  النجف ) ( 16لجدول ) ا

2113 

 الوحدات االدارٌة ت
الدرجة  حضر

 المعٌارٌة 

الدرجة  رٌؾ
 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المعٌارٌة 

 0.57- 6.21 5.75 6.72 2.78 71.1 71.1 71.1 م. ق النجؾ 1

 0.29- 8.1 7.5 8.76 0.38- 1.75 1.75 1.75 ن. الحٌدرٌة 2

 1.51- 0 0 0 0.45- 0.04 0.04 0.04 ن الشبكة 3

 0.86 15.67 14.51 16.95 0.29 16.3 16.3 16.3 م.ق الكوفة 4

 1.16 17.68 16.35 19.13 0.39- 1.36 1.36 1.36 ن. العباسٌة 5

 0.87- 4.26 3.94 4.61 0.4- 1.18 1.18 1.18 ن. الحرٌة 6

 0.55 13.62 12.61 14.73 0.32- 3.02 3.02 3.02 م.ق المناذرة 7

 0.78- 4.85 4.49 5.25 0.38- 1.73 1.73 1.73 ن. الحٌرة 8

 1.6 20.63 26.54 14.14 0.32- 2.92 2.92 2.92 ن. المشخاب 9

 0.16- 8.97 8.31 9.7 0.43- 0.6 0.6 0.6 ن. القادسٌة 10

   100 100 100   100 100 100 المجموع  

 ( 6 بٌانات الملحق ) ع  -
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   1881التوزٌع النسبً لسكا  الحضر فً محافظ  النجف لعام  ( 11 الخرٌط  )

 

 ( 14)دول الجبٌانات   ع  -
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 2113النجف لعام التوزٌع النسبً لسكا  الحضر فً محافظ    (18 الخرٌط  )   2111التوزٌع النسبً لسكا  الحضر فً محافظ  النجف لعام  (11الخرٌط  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (  16بٌانات جدول  )   ع   -                                                                 ( 15بٌانات جدول )ع   -
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واضح فً منطقة  اً ( فقد ظهر ان هناك تباٌن ٖٕٔٓ – 881ٔاما فً رٌؾ منطقة الدراسة للمدة )           

( وفً ضوء الدرجات المعٌارٌة التً أظهرت اربع  ٕٕ,  ٕٔ, ٕٓ)الدراسة وكما تبٌن من خالل الخرائط 

 مستوٌات معٌارٌة هً : 

مركز قضاء الكوفة ( والذي ضم كالً من     فاكثر ٘,ٓ+الذي تبلػ درجته المعٌارٌة )  )   المستوى االول :

على التوالً  ( %  1.1٘ٔ%,1ٓ.ٕٔ%,8ٖ.٘ٔ, 8ٙ.ٗٔ بنسبة )  مشخابوالنواحً العباسٌة والمناذرة وال

مركز قضاء  للمستوى نفسة فقد ظهر 1ٕٓٓ, اما فً عام  881ٔمن مجموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة عام 

( على %1.1٘ٔ%,1ٓ.ٕٔ,%  8ٖ.٘ٔ% و  1.ٗٔ)  مشخابنواحً العباسٌة والالكوفة والمناذرة وال

مركز قضاء الكوفة والمناذرة فقد ضم كال من  ٖٕٔٓرٌؾ منطقة الدراسة وفً عام  التوالً من مجموع سكان

لً ( على التوا %ٖٙ.ٕٓ%,1ٙ.1ٔٔ%, ٕٙ.ٖٔ%,1ٙ.٘ٔ)   بنسبة اٌضا و مشخابنواحً العباسٌة والوال

 مجموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة . من 

ناحٌة القادسٌة لعامً فقد ضم   881ٔ(   ٓٓ,ٓ-8ٗ,ٓالذي تبلػ درجته المعٌارٌة )  + المستوى الثانً :

 ٖٕٔٓعام  اما فً ,من مجموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة  لكل عام % (  88.ٖٔ) وبنسبة  1ٕٓٓو881ٔ

 من مجموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة .فلم تظهر نسبة لذكرها فً هذا العام 

ناحٌتً الحٌدرٌة والقادسٌة ( فقد تمثل فً    8ٗ,ٓ-_  ٔٓ,ٓ-الذ تبلػ درجته المعٌارٌة )     المستوى الثالث :

 1ٕٓٓمن مجموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة , اما فً عام  ( %1.81%, ٔ.1بنسبته )  ٖٕٔٓلعام 

 جموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة .  من م فلم ٌسجل نسبة لذكرها  881ٔو

فاقل   ( فقد شمل هذا المستوى كل من مركز قضاء  ٘ٓ,ٓ-تبلػ درجته المعٌارٌة )   الذي  المستوى الرابع :

  % ( 1.٘%, ٗٔ.ٓ%, 1٘.ٙبنسبة ) ,%( والنواحً )الحٌدرٌة و الشبكة والحرٌة ( 11.ٖلنجؾ بنسبة )ا

و الشبكة  والنواحً )الحٌدرٌةشمل هذا المستوى كال من مركز قضاء النجؾ  1ٕٓٓوفً عام , 881ٔلعام 

وللمستوى  ٖٕٔٓاما فً عام ( لكل منهما على التوالً , 1ٙ,٘, ٗٔ,ٓ, 1٘,ٙ, 11,ٖبنسبة )  والحرٌة ( 

بنسبة )   و الشبكة والحرٌة (  رةوالنواحً )الحٌ% (  ٕٔ.ٙ) النجؾنفسة فقد ضم كالً من مركز قضاء 

 ( من مجموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة .% 1٘.ٗ%, صفر %, 1٘,ٗ

كون هذه الوحدات  ن سبب زٌادة سكان الحضر الذي ظهر فً الوحدات االدارٌة على حساب الرٌؾ تأتًا     

 تشكل مراكز حضرٌة تتوافر فٌها الخدمات الضرورٌة مما ادت الى انتقال السكان الٌها .  
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 1881التوزٌع النسبً لسكا  الرٌف فً محافظ  النجف لعام   ( 21الخرٌط  )  

 

 ( 14بٌانات جدول )  ع  -
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   2113التوزٌع النسبً لسكا  الرٌف فً محافظ  النجف لعام ( 22الخرٌط  )         2111التوزٌع النسبً لسكا  الرٌف فً محافظ  النجف لعام ( 21 ) الخرٌط  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 16بٌانات جدول )  ع  -                                                                        ( 15بٌانات جدول )  ع  -
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ٔاقغ َظبو انرتثيخ ٔانتؼهيى يف حمبفظخ انُجف االششف ٔتطٕس أجٓضتّ    :ادلجذث االٔل        

 :2113  -1331ٔيؤعغبتّ ٔتٕصيؼّ اجلغشايف نهًذح 

of its  system of Education in the province of Najaf and the evolutionReality 

                  2013  –devices and geographical division of the duration of 1997  

 بمىا ال ٌىدع مجىاال تالتعلٌم الٌوم محل جدل فً أي دولة من العالم فالتجىارب الدولٌىة المعاصىرة أثبتى عد        

للشك ان بداٌة التقدم الحقٌقً بل والسبب الوحٌد هو التعلٌم وان مجمل الدول التً تقدمت كان التعلٌم بوابىة ذلىك 

مىن اركىان تنمٌىة المىوارد  اساسىٌاً  اً التقدم لكونها وضعت التعلٌم فً اولوٌة برامجها وسٌاساتها , كمىا وٌعىد ركنى

البشرٌة فكلما ارتفع مستوى التعلىٌم فىً المجتمىع ازدادت فىرص العمىل امىام المتعلمىٌن ممىا ٌسىهل دخىول سىوق 

العمل فٌكون الدخل الناتج معدال للجهد العلمً مما ٌؤدي الى رفع انتاجٌة العمل وبالتالً فان ما ٌتحقق فً زٌادة 

ائمٌن على العملٌة االنتاجٌة وتحسٌن مستوى التعلٌم عندهم وتجدر االشارة هنىا الدخل القومً مرده الى تعلٌم الق

الى ان النظرة التقلٌدٌة التً كانت تعتبر اإلنفاق على التعلٌم استهالكا او ٌوضىع فىً مٌزانٌىة الدولىة عىادة تحىت 

دم ؼرضىا" مزدوجىا" فهىو باب النفقات )ؼٌر المنتجة( قد تبدلت. فقد أثبتت الدراسىات االقتصىادٌة ان التعلىٌم ٌخى

الزمىة لعملٌىات االنتىاج وهىو اسىتهالك او خىدمات ؼٌىر لاستثمار مباشر مىن حٌىث قٌامىه بأعىداد القىوة البشىرٌة ا

منتجة مىن حٌىث اشىباعه حاجىات االفىراد .فىالتعلٌم ٌتحمىل مسىؤولٌة هائلىة فىً تحقٌىق التنمٌىة بمعناهىا الواسىع ) 

شىىاؾ ورعاٌىىة وتىىدعٌم تاة , التنمٌىىة البشىىرٌة بكىىل مىىا تحوٌىىه مىىن اكالتنمٌىىة الشىىاملة (الىىذي ٌشىىمل كىىل انىىواع الحٌىى

وتعظٌم للقوة البشرٌة والقدرات التً ٌمتلكها االنسان وتوجٌها لمىا ٌمتلىك هىذا االنسىان نفسىه فىً أطىار المجتمىع 

ما" الذي ٌعٌش فٌه , واذا نظرنا الىى التجىارب اإلنسىانٌة الناجحىة التىً تمىت بىالعقود الماضىٌة والتىً حققىت تقىد

  ملموساً ومحسوباً فً كافة هذه المجاالت تجدها تمت بال استثناء فً بوابة التعلم .

تتطلىىب وتٌىىرة تؽٌىىر الحٌىىاة  ؽلت المجتمىىع االنسىىانً المعاصىىر أذتعىىد األمٌىىة مىىن أكثىىر القضىىاٌا التىىً شىى      

ن وجدوا انهم لن ٌتمكنىوا مىن االجتماعٌة واالقتصادٌة الى األفضل تؽٌراً فً احوال القوة المحدثة فً التؽٌر الذٌ

فهذا ٌلقً بالمسىؤولٌة علىى مرتفعة  إن نسبة األمٌة قد بلؽت مستوٌات علمنا  واذاأحداث هذا التؽٌر فً المجتمع 

رأس المىىال البشىري والتىىً اولىى خطواتهىىا ان تبىىدأ  تنمٌىةالدولىة أن تعتمىىد خطىط بىىرامج اسىتراتٌجٌة فىىً مٌىىدان 

تعً الجهات المعنٌة من التعلٌم االسىاس الىذي ال ؼنىى عنىه اذا ان بالتعلٌم وتقضً على األمٌة وبالتالً البد من 

انه ٌمكن الناس من اختٌار ما ٌعملونه ٌمكنهم فً بناء المستقبل االجتماعً فهو اعداد للحٌىاة وبالتىالً فالبىد مىن 
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ٌلتزم اصحاب القرار السٌاسً والمعنً بشؤون التعلٌم من أتخاذ كل ما من شأنه االرتقاء بواقع هذه المؤسسة ان 

 (1.) العلمٌة 

                                                2113  -1331نهًذح   حملخ تبسخييخ نٕاقغ اخلذيبد انتؼهيًيخ 

للخدمات التعلٌمٌة من الجوانب المهمة التً توضح ما شهدته تللك الخدمات ان معرفة االحداث التارٌخٌة           

من تطورات خالل مدة زمنٌة معٌنة وطبٌعة هذا التطور ومىدى انسىجامه مىع متطلبىات الحٌىاة خىالل تلىك المىدة 

      (2)والمعوقات التً جابهتها .

فقىىد كىىان النظىىام التعلٌمىىً فىىً العىىراق مىىن أفضىىل االنظمىىة فىىً المنطقىىة , والسىىبب ٌعىىود الىىى  االصىىالح         

التعلٌمً الذي جرى فً السبعٌنات والثمانٌنات من القرن الماضىً , وتجلىت نتائجىه فىً معىدالت التعلىٌم العالٌىة 

الوضىع ٌتىدهور فىً العقىدٌن االخىرٌن   بٌن البالؽٌن مىن السىكان ,  ولكىن تفاقمىت معانىاة  النظىام التعلٌمىً و بىدأ

          (3)بسبب  الحروب والصراعات والظروؾ االقتصادٌة الصعبة  التً فرضت على العراق  .

علىى الواقىع   وقد  مرت القطاعات الخدمٌة فً العراق بمراحل ومحطات وتحوالت أثرت فٌه سلباً وإٌجابىاً      

ن قطىاع التعلىٌم مىن القطاعىات التىً تىأثرت سىلباً علىى نحىو  واسىع مىن الخدمً بالمدٌنة ومن المؤسؾ له حقاً كا

جراء التؽٌرات السٌاسٌة , فقىد مىر العىراق بمراحىل وحىروب ونزاعىات شىتى ,فلكىل منهىا تىأثٌره الخىاص علىى 

القطاعات العامة على النحىو العىام وقطىاع التعلىٌم علىى نحىو خىاص مىن حىروب العىراق التىً خاضىها ومىن ثىم 

صىىادي وتداعٌاتىىُه وصىىوالً الىىى االحىىتالل ومىىا أحدثىىه مىىن انتكاسىىة كانىىت سىىبباً فىىً تخلىىؾ العىىراق الحصىىار االقت

ونكوصه اجٌاالً مىن التقىدم فىً مجىال التعلىٌم وبمسىتوٌاته المختلفىة فأصىبح ذلىك القطىاع متخلفىاً فىً كىل المعىاٌر 

ردٌئىة ,وأُجهىز علٌهىا بالكامىل فىً )المبانً ,الوسائل ,االساتذة ( فالمبانً قدٌمة ومستهلكة والمسىتلزمات بالٌىة و

احداث السلب والنهب مىن سىرقة ,وتخرٌىب ,أمىا فٌمىا ٌخىص األسىاتذة واألسىر التعلٌمٌىة فهىم متضىررون مادٌىاً 

ومعنوٌاً من حٌث نقص الخدمات وقلة اإلٌفادات والبعثات والزماالت والتً تمكىن االسىاتذة مىن مواكبىة اقىرانهم 

 المصادر العلمٌة فضالً عن قلة الدعم المادي والمالً .  فً البلدان االخرى , وضعؾ وندرة 

االٌرانٌىة فىً عىام العراقٌىة منه تجمٌع أشالئه  بعىد توقىؾ الحىرب  ةا  العراق  ٌلتقط انفاسه محاولوعندما بد    

ٌدُق ناقوس الحرب الجدٌدة ,ولكن هذه المرة مع الكوٌىت بمعركىة  جدٌد , , داهم المجتمع العراقً خطر 811ٔ

أطلق علٌها النظام )أم المعارك(,ولدت مأسً كارثٌة للعراق أستمرت الى ٌومنا هذا.  و اضطرت الحكومة الى 

ل المخصصىة تعطٌل برامج واسعة من خططها التنموٌة بل انها عطلت كل خطط التنمٌة المدنٌة وحولت االمىوا

فكان التعلٌم عامة والتعلٌم العالً خاصة مىن  القطاعىات التىً تضىررت برامجهىا علىى  لى الجهد العسكريلها ا

                                                           
عبد الزهرة الجنابً , حسٌن جعاز ناصر , فؤاد عبد هللا محمد , تقوٌم التباٌن المكانً والزمانً للتحصٌل العلمً فً العراق   (ٔ)

  ٘ٓٔ-ٖٓٔ, ص  1ٕٓٓ, 881ٔ -811ٔللمدة 
   ٙٓٔخلؾ حسٌن الدلٌمً , مصدر سابق , ص   (ٕ)

)ٖ(  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
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بسبب ظروؾ الحصار االقتصادي الذي كان ٌعانً منه العراق خالل تلك المدة مع انخفاض و  (1)نطاق واسع .

ى تىرك العمىل وادى هىذا الىى دٌنار شىهرٌا ممىا اضىطر اعضىاء الهٌئىة التعلٌمٌىة الى ٖٓٓٓالى الراتب الشهري 

هىا ؤتالل العىراق مىن قبىل امرٌكىا وحلفاواحى ٖٕٓٓوظل الحال هكذا لسنوات عدٌدة لؽاٌىة   (2)خفض اعدادهم ,

فقىىد تضىىررت المىىدارس بشىىدة وشىىهدت اعمىىال التخرٌىىب واضىىطر عىىدد مىىن  (3)وحىىدوث الكثٌىىر مىىن المشىىاكل ,

 طوٌلة .  المدارس لألؼالق لفترات

و ظهرت الكثٌر مىن المشىاكل الرئٌسىة التىً تعٌىق النظىام التعلٌمىً  وتشىكل نقىص المىوارد باإلضىافة الىى        

تسٌٌس  النظام التربوي ,والهجرة والتشرد الداخلً للمعلمٌن والطىالب , وكىذلك ارتفىاع معىدل التؽٌىب مىن قبىل 

خطىؾ وقتىل واؼتٌىاالت  خاصىة الفتٌىات المدرسٌٌن والطىالب ,  كمىا اسىتهدؾ العىاملٌن فىً مجىال التعلىٌم مىن 

  (4)وٌرجع ذلك الى الوضع االمنً  والتهدٌدات االمنٌة  .

      nstruction lolicies pEducational  :     انغيبعبد انرتثٕيخ ٔانتؼهيًيخ 

على ثوابت  ومرتكزات  مستمدة من طبٌعة المجتمع العراقً  ستراتٌجٌتها تعتمد وزارة التربٌة فً تحدٌد     

ودستور الدولة الذي اعتبر ان التعلٌم حق مكفول للجمٌع فً مختلؾ مراحلة وربطة بشكل مخطط بأهداؾ  

وحركات التنمٌة لذلك فان السٌاسة التربوٌة تستهدؾ جمٌع افراد المجتمع بدا من مرحلة الطفولة المبكرة  

بار من خالل االنظمة والتشرٌعات التً اعدت لهذا الؽرض الى جانب البرامج والمشارٌع الى تعلٌم الك

والتجارب لمجارات التطورات الحاصلة فً االنظمة التربوٌة اذ تتبنى السٌاسة التربوٌة فً العراق الؽاٌات 

 واالتجاهات التالٌة : 

 مراحل الدراسٌة كافة واشاعة اتاحة فرص التعلٌم للجمٌع والقضاء على تسرب المتعلمٌن من ال

 التعلٌم مدى الحٌاة والحد من ظاهرة التسرب .

  القضاء على التباٌن فً التحاق المتعلمٌن بٌن البنٌن والبنات والمناطق الرٌفٌة والحضرٌة وبٌن

  االصول العرقٌة  المتعددة واالوضاع االقتصادٌة المختلفة .

 الحتٌاجات سوق العمل ومتطلبات التنمٌة المستدامة  تحسٌن  نوعٌة التعلٌم من اجل استجابة افضل

والحاقة بمستوى البلدان ذات االداء العالً فً المٌدان التربوي واالرتقاء بقدرات وكفاءة الهٌئة 

 التعلٌمٌة والتدرٌسٌة باعتماد مبدأ التدرٌب اثناء الخدمة .

                                                           
طاهر البكاء , العقل العراقً فً محٌط مضطرب )رسالة فً اصالح التعلٌم العالً والبحث العلمً فً العراق واالرتقاء به(,   (ٔ)

  8ٕ-ٕٗ, ص ٕٙٓٓ,  ٔكامبردج , الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , ط
فرات االوسط وتوقعاته المستقبلٌة , علً صاحب الموسوي , حسٌن جعاز ناصر , تحلٌل مكانً لنمو التعلٌم العام فً اقلٌم ال  (ٕ)

  1ٖٔ, ص  ٕ٘ٓٓ,  ٙمجلة السدٌر , العدد 
  1ٔ, ص  1ٕٓٓادٌب نعمة , ملخص التقرٌر الوطنً لحال التنمٌة البشرٌة فً العراق ,   (ٖ)

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AAاالنتر نت :   )ٗ(
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 ق االنسان واحترام حرٌة الفكر  اعتماد استقاللٌة التعلٌم وفصلة عن التٌارات السٌاسٌة ونشر حقو

 والتعبٌر وتعزٌز التسامح والتالحم االجتماعً .

  تعزٌز مشاركة المجتمع فً تخطٌط وتقوٌم النظام التربوي وتقوٌة اواصر التعاون مع الوزارات

االخرى الساندة كالتعلٌم العالً والتخطٌط والتعاون االنمائً والصحة والقطاعات االخرى وتنمٌة 

 القطاع الخاص وتشجٌعه وتفعٌل دور مجالس االباء والمعلمٌن .مساهمة 

   التوجه نحو التخطٌط المسند على المعطٌات الموثقة واعتماد االسالٌب والتقنٌات الحدٌثة فً االدارة

وتقوٌم االداء والالمركزٌة  فً عمل المدٌرٌات العامة للتربٌة فً المحافظات باالعتماد على قدرات 

  (ٔ)م العون لهم عند الطلب ومكافحة الفساد االداري والمالً .ابنائها وتقدٌ

 :مميضاد انُظبو انرتثٕي يف يُطقخ انذساعخ 

                               rea Atudy System in the Sof the Educational  Featers     

  ٌادخىىال تجربىىة التعلىىٌم االساسىىً كمرحلىىة تمهٌدٌىىة ولمىىد  االلتىىزام لٌشىىمل المرحلىىة م والزامٌىىة التعلىى

 .المتوسطة 

  ادخال تجارب على النظام التعلٌمً لتحدٌثه مثل اقسام ) التربٌة المهنٌىة , المىدارس الشىاملة  , مىدارس

 المتمٌزٌن , مدارس الموهوبٌن   ( .

  ً( والمهنً ) صناعً, تجاري, زراعً (.تنوع التعلٌم الثانوي االكادٌمً ) علمً ,ادب 

   رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة للتالمٌذ مىن خىالل صىفوؾ خاصىة بهىم تسىتخدم فٌهىا منىاهج وطىرق

 تدرٌس  ووسائل تعلٌمٌة تتناسب وحاالتهم .

  وجىىود مىىدارس الٌىىافعٌن ومىىدارس التعلىىٌم المسىىرع الحتىىواء التالمٌىىذ المتسىىربٌن مىىن المرحلىىة االبتدائٌىىة

  (ٕ)الفرصة لهم إلكمال دراستهم عن طرٌق الدراسة المسائٌة .إلتاحة 

 

 

 

 

                                                           
 قطاع التشٌٌد والبناء والخدمات والتربٌة والتعلٌم :  ((ٔ
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8% 
 http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=397&Modelالتعلٌم فً العراق :   )ٕ(
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%25
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=397&Model
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 -1331انتطٕس انكًي نقطبع انرتثيخ ٔانتؼهيى يف حمبفظخ انُجف ٔتٕصيؼخ اجلغشايف نهًذح )

2113 )*  :ector of the Sducation Eevelopment of the Duantitative QThe 

                   2013 )  -ivision for (2009Dof Najaf and Geographical  Governorate 

                         

نوات االخٌىىرة  مىىن تطىىور فىىً مختلىىؾ المجىىالت االقتصىىادٌة السىىفقىىاً مىىع مىىا شىىهدته المحافظىىة خىىالل توا     

التربٌىة والتعلىٌم واالجتماعٌة والسٌاسٌة كارتفاع مستوى المعٌشة وزٌادة القدرة الشرائٌة للمواطنٌن , فان قطاع 

شهد هو اآلخر جملة من التؽٌرات منها زٌادة المخصصات اإلجمالٌة وؼٌرها ادت الىى نمىو ملحىوظ خىالل هىذه 

التً تشكل  بمجملها سلماً للنظام التعلٌمً العام فً العراق  الموضىح فىً  (1) شمل جمٌع المراحل التعلٌمٌة لمدةا

 . وتوزٌعه الجؽرافً  صائٌة لهذا النمو الكمًالمؤشرات االح وسٌتم عرض    .( ٔالمخطط  )

  reschool PKindergarten and :   سيبض االطفبل ٔانتًٓيذي :  أالا 

الطفل بٌن أحضانها ومن خاللها  ضعتمثل هذه المرحلة قاعدة الهرم التعلٌمً , فهً أول مؤسسة ت     

ٌرسى األساس المتٌن للتربٌة الخلقٌة وفٌها ٌكتسب الطفل العادات واالتجاهات الصحٌحة وتحدد فٌها سماته 

تتضمن هذه المرحلة التعلٌمٌة تعلٌماً ٌسبق التعلٌم االبتدائً وٌمهد له  ,وهً مرحلة ؼٌر الزامٌة    (2). الشخصٌة

بصفً ) الروضة والتمهٌدي ( لألطفال الذٌن تتراوح  ٌنو تكون مدة الدراسة فٌها سنت ٌة, تدٌرها وزارة الترب

تهدؾ هذه المرحلة التعلٌمٌة الى تمكٌن األطفال من النمو السلٌم على    ( سنوات .٘-ٗاعمارهم بٌن )

اجاتهم وخصائص المستوٌٌن الجسدي والذهنً , وفً تطوٌر شخصٌاتهم السلوكٌة بجانبٌها الذاتً والعام وفقا لح

ه ٌلاألحق الذي ٌنتقلون لمجتمعهم , لٌكسبهم فً ذلك اسساً صحٌحة و تنشئة سوٌة تلحقهم بالتعلٌم االبتدائً ا

ونظرا ألهمٌة هذه المرحلة فً تحقٌق النمو السلٌم فً حٌاة اإلنسان  حٌث ٌكون    (3)تلقائٌا ودون تمٌٌز . 

باعتبارها المرحلة التً تظهر فٌها االسس  , (4) ة والعقلٌةالطفل فً هذه المرحلة ؼضا من النواحً لجسمٌ

 االهتمام بهذه  ٌزداد والمقومات الشخصٌة للفرد والتً تؤثر على تطوٌر حٌاته بصورة عامة .فمن الطبٌعً ان

                                                           

ولعدم توفرها  بشكل تفصٌلً فقد تم  ٖٕٓٓنتٌجة لتعرض لبٌانات للحرق والفقد فً احداث التسعٌنات واثناء االحتالل االمرٌكً سنة  *

 .   ٖٕٔٓ-8ٕٓٓاعتماد سنة 

 .ٕٗٗص مصدر سابق , مصدق جمٌل الحبٌب , التعلٌم والتربٌة واالقتصاد ,  (ٔ)

ابراهٌم هاشم محمد , دراسة واقع رٌاض االطفال لمحافظة البصرة , مجلة الخلٌج العربً , مركز دراسات الخلٌج العربً   (ٕ)
  8ٔٔ, ص 81ٓٔ,  ٔٔلجامعة البصرة , العدد

  ٕٖٕق جمٌل الحبٌب , مصدر سابق , ص مصد  (ٖ)
فوزٌة عودة الكبٌسً , نموذج توزٌع رٌاض االطفال فً مدٌنة بؽداد , رسالة ماجستٌر)ؼٌر منشورة ( , مركز التخطٌط   (ٗ)

  ٕ, ص  81ٓٔالحضري واالقلٌمً , جامعة بؽداد , 
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ضىح ذلىك ٌت ,طرداً االخٌرة نموا كمٌاً موات هذه المرحلة  خالل السنفقد شهدت ازدٌادا كبٌرا واستثنائٌا المرحلة 

وبحسىىب البٌانىىات المتىىوفرة مىىن الجهىىات المعنٌىىة  (ٖٕ,ٕٗ,ٕ٘والخىىرائط )( 1ٔ,1ٔ,8ٔ ول )االجىىدمىىن خىىالل 

مكىىن تقسىىٌم منطقىىة الدراسىىة الىىى ثىىالث اقسىىام  حسىىب ٌ  ( ٖٕٔٓ –8ٕٓٓوالتىىً تىىم الحصىىول علٌهىىا لألعىىوام )

 اقضٌة محافظة وعلى النحو التالً :

 itrictDvolution of Kindergarten in the EThe  :طٕز زٌبع االطفبل فً قضبء انُجف ت

                                                                                                                    Najaf 

  ( ٓٓٓٗارتفع اجمالً عدد االطفال المسببببجلٌن فً مرحلىة رٌىاض االطفىال  فىً قضىاء النجىؾ مىن )

% ( قٌاسا 11.17, محققا نسببببببببببة قدرها )   ٖٕٔٓ( طفال و طفلة عام  ٖ٘ٓٙالى )   8ٕٓٓعام 

 % ( .13.71بسنة االساس , أي بمعدل نمو سنوي عام قدرة )  

  لم تقتصر الزٌادة على اعداد االطفال فحسىب بىل رافقتهىا زٌىادة فىً اعىداد المعلمىات  العىامالت  ضىمن

,  ٖٕٔٓ( معلمىة فىً عىام 1ٖٔ)    ارتفىع الىى  8ٕٓٓ( عىام 1ٙٔالرٌاض , فبعد ان كان عىددهن )  

 % ( .0.977% ( وبمعدل نمو سنوي مقداره ) 1.15محققاً بذلك نسبة قدرها )  

 مور فأن الزٌىادة الحاصىلة فىً عىدد االطفىال تسىتوجب زٌىادة فىً اعىداد الرٌىاض , ففىً من مسلمات األ

, محققىا بىذلك ٖٕٔٓ( روضىة عىام  ٕٙارتفىع الىى ) 8ٕٓٓ( روضة عام ٕ٘الوقت الذي كان عددها )

  ( .  % 2.61%( أي بمعدل )3.84نسبة )
-2118كز قضاء النجف للمدة )( تطور رٌاض االطفال وكادرها التعلٌمً ومؤسساتها  فً مر11جدول )ال

2113) 

 

وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع   ، شعب  االحصاء ، بٌانات  ع  -

 غٌر منشورة

 

 

 

 السنوات

مؤشرات  االطفال

التزاٌد 

 المعلمات %الرقمً 

مؤشرات 

التزاٌد الرقمً 

 الرٌاض %

مؤشرات 

التزاٌد 

 مجموع طفل  طفل %الرقمً 

2010 – 2009 2047 1953 4000 

 

168 

 

25 

 2011- 2010 2295 2173 4468 
10.47 

171 
1.75 

25 
0 

2012 – 2011 2650 2711 5361 
16.65 

171 
0 

25 
0 

2013 – 2012 3033 3002 6035 
11.17 

173 
1.15 

26 
3.84 

 13.71 معدل النمو السنوي

 

0.977 

 

2.61 
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  itrict Dvolution of Kindergarten in the EThe: زٌبع االطفبل فً قضبء انكٕفت تطٕز 

                                                                                                                  Kufa   

  فعدد االطفال الداخلٌن فىً الرٌىاض عن   قضاء النجؾ عما هو علٌة لم ٌختلؾ الحال فً قضاء الكوفة

ارتفع الى  8ٕٓٓوطفلة عام  ( طفالً ٓٙٓٔفً تزاٌد مستمر,  فبلػ  عدد الملتحقٌن فً رٌاض االطفال )

, وبمعىدل عىام 8ٕٓٓ% (  مقارنة بسنة االساس  14.63, أي بزٌادة قدرها )   ٖٕٔٓ( عام ٔٙٙٔ)

 % ( .13.71بالػ  )  

   بعىد ان  ٖٕٔٓ(  معلمىة عىام 1ٓضىمن رٌىاض االطفىال فقىد اصىبحت ) وفٌما ٌتعلق بأعداد المعلمات

 % ( .1.46% ( وبمعدل نمو سنوي مقداره ) 0,   أي بزٌادة مقدارها )   8ٕٓٓ( عام 1ٙكانت )

  أما فٌما ٌخص مؤسسات الرٌاض فً قضاء الكوفة , فلم تحقق أي زٌادة تذكر فً  اعداد مؤسساتها بىل

  (  . ٖٕٔٓ – 8ٕٓٓلكل من العامٌٌن ) (  1بقٌت محافظة على عددها )

 

-2118( تطور رٌاض االطفال وكادرها التعلٌمً ومؤسساتها  فً   قضاء الكوف  للمدة )11جدول )ال

2113)  

 السنوات 

مؤشرات  االطفال 

التزاٌد 

   %الرقمً 

 المعلمات 

مؤشرات 

التزاٌد 

 % الرقمً 

عدد 

 الرٌاض 

مؤشرات 

التزاٌد 

 مجموع  طفل   طفل   % الرقمً 

 2010 – 2009 539 521 1060   67   8   

 2011- 2010 698 651 1349  21.4 69 2.9  8  0 

 2012 – 2011 768 650 1418 4.8 70  1.4 8  0 

 2013 – 2012 873 788 1661 14.63  70 0  8  0 

 0   1.46   13.71 معدل النمو السنوي 

وزارة التربٌةة  ، المدٌرٌةة  العامةة  لتربٌةة  محافظةة  النجةةف ، قسةةم الدراسةةات والتخطةةٌط  جمهورٌةة  العةةراق ،بٌانةةات    عةة  -

 والمتابع   ، شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة
 

  itrictD volution of Kindergarten in theEThe    تطٕز زٌبع االطفبل فً قضبء انًُبذزة

                                                                                                      Manathira   
 

  من حٌث تزاٌد اعداد المسىجلٌن فٌهىا مىن األطفىال , فبعىد ان كىان  االقضٌة السابقة  لم ٌختلؾ قضاء المناذرة عن

% (  عمىا 19.48, بزٌادة نسببببببببىببتها )  ٖٕٔٓ( طفالً و طفلة عام 1ٖٕٔ( ارتفع الى )  ٕٗٙ)   8ٕٓٓعام 

 % ( .24.03, وبمعدل نمو سنوي قدره )    8ٕٓٓهو علٌة فً سنة االساس 
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 اد االطفال فقد حدث تزاٌد فً اعىدد المربٌىات ضىمن رٌىاض االطفىال خىالل توافقاً مع الزٌادة الحاصلة فً اعد

% ( أي بمعىدل نمىو 4.4)   ( محققىا بىذلك زٌىادة مقىدارها ٘ٗ -ٕٗ( بمقىدار ) ٖٕٔٓ -8ٕٓٓاالعىوام مىن )

 % ( .2.30سنوي ) 

 ء , مىىن المفتىىرض وكنتٌجىىة حتمٌىىة للزٌىىادة الحاصىىلة فىىً الكىىادر التعلٌمىىً ضىىمن رٌىىاض االطفىىال فىىً القضىىا

ٌستوجب ان تنعكس هذه الزٌادة  على مؤسساتها التعلٌمٌة  اال انها لم تسجل أي زٌادة تىذكر بىل بقٌىت محافظىة 

الرٌاض وعدم مطابقتها الى وفق ما خطىط لهىا حسىب عىدد االطفىال على عددها , االمر الذي ٌشٌر الى تزاحم 

 وهً بذلك تتفق مع قضاء الكوفة فً عدم الزٌادة .   

 

-2118تطور رٌاض االطفال وكادرها التعلٌمً ومؤسساتها  فً  قضاء المناذرة للمدة )( 18جدول )ال

2113)  

قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع   ،   لتربٌ  محافظ  النجف ، جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام بٌانات    ع -          

 (. بٌانات غٌر منشورة)شعب  االحصاء ، 

اد ان النمو الحقٌقً الكبٌر والزٌادة السرٌعة الحاصلة  فً السنوات األخٌرة ألعد ٌتضح مما تقدم        

أنها لم تتناسب مع الزٌادة الحاصلة فً الهٌئات التعلٌمٌة العامة او االبنٌة االطفال المسجلٌن ضمن الرٌاض 

اذ بدء العمل  ٖٕٓٓما شهدته المحافظة من تحوالت اجتماعٌة واقتصادٌة بعد عام مرؼم وعلى الالعائدة لها, 

لتً تضمن على تهٌئة المستلزمات األساسٌة التً تحتاجها هذه الرٌاض وتوفر االمكانٌات الضرورٌة لها ا

رعاٌة االطفال والخدمات االضافٌة االخرى كالتؽذٌة المدرسٌة وكافة خدمات الصحة الدورٌة  اال ان المحافظة 

بحاجة الى المزٌد من اعداد المؤسسات الخاصة باألطفال لكً ٌتناسب عددها مع اعداد الملتحقٌن فٌها ووفقاً 

  نها .رة التخطٌط العراقٌة لكً تحقق الهدؾ المنشود مللمعاٌٌر المعتمدة ضمن المخططات المقرة من قبل وزا

 السنوات 

مؤشرات  االطفال 

التزاٌد 

    %الرقمً

 المعلمات 

مؤشرات 

التزاٌد 

   %الرقمً

عدد 

 الرٌاض 

مؤشرات 

التزاٌد 

 مجموع  طفل   طفل     %الرقمً

 2010 – 2009 312 312 624   42   6   

 2011- 2010 381 436 817 23.6  40 -5.0  6  0 

 2012 – 2011 506 527 1033 20.9  43  6.9 6  0 

 2013 – 2012 647 636 1283  19.48 45 4.4  6  0 

 0   2.30   24.03 معدل النمو السنوي 
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 (21جدول ) 
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 ( عدد رٌاض االطفال حسب االقضٌ  فً محافظ  النجف للمدة                         24خرٌط  )ال               الجنس فً ( عدد الملتحقٌ  فً رٌاض االطفال حسب 23  خرٌط  )ال

 (  2113 -2118)                                                      ( 2113 -2118اقضٌ  محافظ  النجف للمدة )

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(                                21ع  بٌانات الجدول ) -                            (                               21جدول )ال ع  بٌانات-
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 -2118التعلٌمً  لرٌاض االطفال  حسب االقضٌ  فً محافظ  النجف للمدة ) المالك( عدد 25خرٌط  ) ال

2113 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (        21جدول ) ال ع  بٌانات  -         
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  rea Atudy Aducation in the APrimaryحبٍَبً : انتؼهٍى االبتدائً فً يُطقت اندزاست : 

تأتً أهمٌتها  فً كونها الركٌزة األساسٌة فً ذلك السلم  والتربوي , تعلٌمًالتعد من اهم  مراحل السلم          

التً تسهم فً تنمٌة شخصٌة الطفل بجوانبها الجسمٌة والعقلٌة واللؽوٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة و تسهٌل عملٌة 

فً العملٌة التعلٌم االبتدائً فً الدول المتقدمة ٌمثل المرحلة األولى  . و انتقالهم التدرجً من البٌت إلى المدرسة

وتتضمن هذه المرحلة ست سنوات دراسٌة اذ ٌقبل فٌها من اكمىل السادسىة مىن ( 1.) التربوٌة واإللزامٌة والمجانٌة

, وٌحصىل التلمٌىذ فىً السىنة السادسىة بعىد اجتٌىاز البكالورٌىا علىى شىهادة ةالعمر ومن لم ٌتجاوز السادسىة عشىر

ة مىن اكتسىاب ادوات المعرفىة األولٌىة وأسىس الثقافىة والىوعً االبتدائٌة , تهدؾ هذه المرحلة الىى  تمكىٌن الطلبى

وٌؤهل استعدادهم ومواهبهم وقابلٌتهم لؽرض توجٌهها بما ٌتناسىب  مواطنة السلٌمة , االمر الذي ٌهًوأصول ال

 (2)وٌكفل تنمٌتها واالنتفاع بها على الصعٌدٌن الشخصً والعام .

ونظرا لما تحظى به هذه المرحلة من أهمٌة كبٌرة  فقد حظٌت خالل السنوات األخٌىرة    باهتمىام خىاص       

 (  .ٕٔكان من نتائجه تطور كمً عظٌم  ٌتضح جلٌا  من خالل استقراء معطٌات الجدول ) 

 :   تطٕز انتؼهٍى االبتدائً فً قضبء انُجف  

                        istrict of Najaf    Dhe ducation in tErimary Pevelopment of D 
 

 ( 8ٕٓٓارتفىىع عىىدد التالمٌىىذ الملتحقىىٌن فىىً المىىدارس االبتدائٌىىة ضىىمن  قضىىاء النجىىؾ  خىىالل الفتىىرة مىىن- 

% ( 6.38( تلمٌذ وتلمٌذة على التوالً , أي بنسبة زٌادة قدرها ) 188ٖٖٔ - ٖٙ٘٘ٔٔ(  بمعدل ) ٖٕٔٓ

% ( وقد جاءت هىذه الزٌىادة  لصىالح البنىٌن اكثىر منهىا لصىالح البنىات وان تقاربىت  5.47وبمعدل سنوي )

مبىىدأ  تكىىافؤ ل اً ال تجسىىٌداإعىىدادهم بعىىض الشىىًء االمىىر الىىذي ٌىىوحً علىىى ان الزٌىىادة الحاصىىلة مىىا حصىىلت 

  الفرص التعلٌمٌة لكال الجنسٌن بشكل متوازن وهو االتجاه الذي تحرص علٌة السٌاسٌة التعلٌمٌة. 

 فقت الزٌادة الحاصلة فً اعداد الدارسٌن ضمن هذه المرحلة زٌىادة واضىحة فىً اعضىاء الهٌئىة التعلٌمٌىة را

( والتً كانت ٖٕٔٓ -8ٕٓٓ%( عن الفارق الرقمً خالل الفترة )3.85لكال الجنسٌن بنسبة زٌادة قدرها )

  % (.2.14)  ( معلم ومعلمة على التوالً , وبمعدل نمو سنوي 1ٕٖ٘ - ٔٙٗ٘) 

 

  ( مدرسىة  بعىد ان ٕٗ٘, بىب) 8ٕٓٓرؼم ما حققته المؤسسات التعلٌمٌة من زٌادة كمٌة عما كانت علٌه عام

خرٌطىىة )  , %(3.60%( محققىىة بىىذلك نمىىواً مقىىداره )  4.72( مدرسىىة  , أي بزٌىىادة قىىدرها )1ٕٕكانىىت )

ٕٙ ,ٕ1 ,ٕ1. ) 

                                                           
, ص 88ٕٔأمٌلً بالنك , التعلٌم االبتدائً, ترجمة كمال رفٌق الجراح وآخرون, مركز البحوث والدراسات التربوٌة, بؽداد,   (ٔ)

1 
  ٖٖٕمصدق جمٌل الحبٌب , مصدر سابق , ص   (ٕ)
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  اال أن هذه الزٌادة لم تصب ضمن ما  حددته المعاٌٌر التخطٌطٌة ونسبة الطالب على المدارس()
  

   طٕز انتؼهٍى االبتدائً فً قضبء انكٕفتت   : 
                            ducation in the district of Kufa   Erimary Pevelopment of DThe   

  المرحلىىة  كمثٌلهىىا ضىىمن قضىىاء النجىىؾ سىىوى بفىىارق بسىىٌط فبعىىد ان كانىىت لىىم ترتفىىع نسىىبة المنتمىىٌن لهىىذه

( ,  بنسبة زٌادة مقدارها ٖٕٔٓ -8ٕٓٓوتلمٌذة على التوالً األعوام ) اً ( تلمٌذ 81ٕٖٙ( اصبحت )  18ٙ٘٘)

% ( , جاءت هذه الزٌادة لصالح البنٌن اكثر منهىا لصىالح البنىات وان 4.56% ( وبمعدل سنوي قدرة ) 4.56) 

 عدادها بعض الشًء.ت أربتقا

  لم تختلؾ إعداد اعضاء الهٌئات التعلٌمٌة عما هو علٌه من اعىدد الطىالب ضىمن القضىاء مىن حٌىث الزٌىادة

( معلم ومعلمة  1ٖٖٓ( أصبحت )8ٕٖ٘( فبعد ان كانت )ٖٕٔٓ -8ٕٓٓالمتحققة عن الفارق بٌن عامًٌ )

 . % (0.75% ( وبمعدل مقداره ) 2.64, محققة زٌادة قدرها ) 

  انعكست الزٌادة المتردٌة المتحققة على اعداد الطالب واعضاء الهٌئات التعلٌمٌة على واقع حال المؤسسات

( مدرسة ٗٙٔاصبحت ) 8ٕٓٓ( عام ٓٙٔالتعلٌمٌة ضمن قضاء الكوفة بنسبة بسٌطة جداً  فبعد ان كانت )

 % ( .0.82% ( مدرسة  وبمعدل )  0.61, أي بزٌادة قدرها )   ٖٕٔٓعام 

 :  انًُبذزة تطٕز انتؼهٍى االبتدائً فً قضبء
                histrict of ManathiraDducation in the Erimary Pevelopment of DThe 

      

واء النجؾ والكوفة بنسبة الزٌادة الحاصلة بكادرها التعلٌمً س يشارك قضاء المناذرة ونواحٌه قضاء         

(  ٖٕٔٓ- 8ٕٓٓاعضاء الهٌئة التعلٌمٌة أم المؤسسات التعلٌمٌة خالل الفترة ) ام ما ٌتعلق منها بعدد الطالب

(  1ٗٔ,  8ٕٔ٘,  1ٖٖٗٗفٌما اصبحت ) 8ٕٓٓ( على التوالً لعام  ٕٗٔ,  1ٕٔٙ,  1ٕٙٓٗبعدد بلػ )

%( , وبمعدل نمو 1.35%,   1.04,  3.29% (, محققة بذلك نسبة زٌادة قدرها  ٖٕٔٓعلى التوالً لعام 

 على التوالً .(   % 1.38% ,   035-,  % 3.93عام بالػ )  سنوي

 

                                                           
(

بتدائٌة الى وجوب ان تكون هناك مدرسة وزارة التخطٌط , هٌئة التخطٌط العمرانً ,بالنسبة للمعٌار المحلً الخاص بمدارس المرحلة اال تحددلقد ( 

( مدرسة فً حٌن ٌشٌر الواقع  ان المدٌنة تضم  1ٕٕ( نسمة من السكان , وفقا لذلك تكون حصة المدٌنة من المدارس االبتدائٌة )ٕٓٓ٘ابتدائٌة واحدة لكل )

جة السكان فً المدٌنة بشكل مناسب , اما المعٌار المساحً فقد ( مدرسة ابتدائٌة اضافٌة لتنسجم مع حا1ٔ( مدرسة وهذا ٌعنً ان هناك حاجة الى ) ٕٗ٘)

, وهو اقل من المعٌار المعتمد فٌها , بمعنى ان المساحة التً  ٕ(11ٖٕحدد المعٌار المحلً العراقً المساحة المطلوبة لكل مدرسة ابتدائٌة فً المدٌنة )

( وهً حصٌلة جدا مقارنة بالمعٌار المحلً , ٕم1,٘احد من المدرسة االبتدائٌة ٌبلػ ), اال ان النصٌب الفعلً للتلمٌذ الوٕ(ٕٔ -ٗٔتخصص لكل تلمٌذ )

 .الزدواج فً المدارس االبتدائٌة ( لكل تلمٌذ , وهذا االنخفاض ناتج عن كثرة حاالت إمٖ٘ -ٕ٘وكذلك بالمعٌار العالم الذي خصص مساحة )
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ٌتضح جلٌا من خالل ما تقدم الزٌادة لحاصلة فً اعداد الطالب ضمن هذه المرحلة وال سٌما  الفئة           

ٌمكن ارجاع ( سنة وكوادرها ومؤسساتها التً تحتوٌها وان كانت لٌس بالمستوى المطلوب , ٕٔ-ٙالعمرٌة )

سبب ذلك التطور والزٌادة  الى اٌالء الجهات المختصة االهتمام الكامل لنشر وارساء قواعد هذه المرحلة فً 

البلد بمختلؾ الوسائل وطرق التشجٌع والتً منها تطبٌق قانون التعلٌم االلزامً للمراحل االبتدائٌة ومجانٌة 

, مما ادى الى حدوث تطور كمً فً اعداد الطلبة التعلٌم للمراحل الدراسٌة كافة وتهٌئة الكوادر التعلٌمٌة  

المستوى المطلوب ( , لذلك فهً ال تستوعب هذه االعداد دون والهٌئات التدرٌسٌة والمدارس ) وأن كانت 

 الكبٌرة الحاصلة فهً أما ان تنقسم على نفسها او تزدوج بالدراسة مع اخرى .
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 21جدول 
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  اقضٌ   الجنس فً حسب  المدارس االبتدائٌ  ( عدد الملتحقٌ  فً  21  خرٌط  )                اقضٌ الجنس فً حسب  المدارس االبتدائٌ   عدد  (  26  خرٌط  )   

 ( 2113 -2118محافظ  النجف للمدة )                                                 (  2113 -2118محافظ  النجف للمدة )

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (                                                                                     21جدول ) ع  بٌانات ال -                       (                                           21جدول ) ع  بٌانات ال-



   

11 
 

اقضٌ  محافظ  النجف للمدة الجنس فً حسب  التعلٌمً للمدارس االبتدائٌ   المالك عدد  (   21 خرٌط  )

(2118- 2113 )  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 (                                                                                     21جدول ) ع  بٌانات ال -        
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  Secondary education in the study areaحبنخبً : انتؼهٍى انخبَٕي فً يُطقت اندزاست  : 

 

التعلٌم الثانوي مرحلة مكملة لمرحلة التعلٌم االبتدائً , ٌتضمن محور الدراسة فٌه تعلٌما ٌتٌح  ٌعد          

تمثل مرحلة ,  و(ٔ)للناشئٌن اكتشاؾ قابلٌاتهم وتنمٌتها , والتوسع فً العلوم والثقافة وتنمٌة الموارد البشرٌة

لم التعلٌمً وتأثٌرها بالػ فً حٌاة الطالب التعلٌم الثانوي بشقٌها ) المتوسط واإلعدادي( مكانة مهمة فً الس

, ٌحصل فٌها الطالب  على مزٌد من التخصص فً مٌادٌن ونها تمثل مرحلة عمرٌة مهمة به لكبوبناء شخصٌت

لمواصلة الدراسات الجامعٌة والعالٌة  , فضال تأهٌال للحٌاة العلمٌة والعملٌة المعرفة والتدرٌب على تطبٌقاتها 

تحقٌق أهداؾ المجتمع الثقافٌة واالقتصادٌة .تكون مدة الدراسة فً هذه المرحلة ست سنوات عن إنها أساس 

ل هذه المرحلة كل من لم بتنظم وفق مستوٌٌن متتابعٌن ) متوسط وإعدادي( مدة كل منها ثالث سنوات .وتق

لمستوى األول, أما للبنات هذا فٌما ٌخص ا ةمن العمر بالنسبة للبنٌن والثامنة عشر ةٌتجاوز السادسة عشر

المستوى الثانً ) اإلعدادي ( بفرعٌه العلمً واألدبً فٌقبل من لم ٌتجاوز الحادٌة والعشرٌن بالنسبة للبنٌن 

والثالثة والعشرٌن بالنسبة للبنات , ٌنتهً كل مستوى من هذٌن المستوٌٌن بشهادة أكادٌمٌة  تخول حاملها 

   (ٕ)ٌة واالنتاجٌة اذا كان قد استوفى متطلبات الدخول ملة العالدراسة فً مستوى اعلى او الدخول فً الحٌا

ونظرا ألهمٌة هذا المرحلة التعلٌمٌة  ودورها الكبٌر فً الوفاء بمتطلبات التنمٌة من الكوادر الوسطى العلمٌة 

الهتمام والعملٌة فقد نالت هً األخرى كؽٌرها من مراحل التعلٌم األخرى فً منطقة الدراسة  قسطاً كبٌرا من ا

 ( .ٖٔ, ٖٓ, 8ٕو خرٌطة )  ( ٖٔوالرعاٌة وتجسدت بنمو كمً كبٌر ٌتضح من خالل الجداول )

 وٌمكن بٌان ذلك النمو على النحو التالً :  

  : نتؼهٍى انخبَٕي فً قضبء انُجف  تطٕز ا

The devolution of secondary education in the district of Najaf  

( بواقع  ٖٕٔٓ – 8ٕٓٓحققت هذه المرحلة ارتفاعا ملحوظا من حٌث عدد الطالب خالل الفترة من )     

( طالبىا وطالبىة لعىام ٓٙٓٙ٘ٙو) 8ٕٓٓ( لعىام 11ٖ٘ٗ% ( عن عدد الطالب البىالػ ) 9.30زٌادة قدرها ) 

  (.ٖٔ% (  كما هو مبٌن فً الجدول ) 9.62قدرة ) اً سنوٌ اً , محققا  بذلك نمو ٖٕٔٓ

وإلٌضاح  هذه الزٌىادة الحاصببببببببىبلة فىً اعىداد الطلبىة لكىال المسىتوٌات ) المتوسىط و اإلعىدادي والثىانوي ( 

 ٌمكن اٌجازها على النحو التالً :و (ٕٗ, ٖٕ, ٕٕول )االجدوموضحة فً 

 

                                                           
 88٘ٔطه عبد هللا منصور , دار المرٌخ . للطباعة والنشر , الرٌا ,مالكوم جٌلز وآخرون , اقتصادٌات التنمٌة , ترجمة   (ٔ)

 .ٖٓٙ,ص
 .ٖٕ٘-ٖٕٗمصدق جمٌل الحبٌب , مصدر سابق ,ص -(ٕ)



   

8ٓ 
 

 

تمٌىزت هىذه المرحلىة بنمىو بسىٌط فىً اعىداد طلبىة خىالل المىدة      :   Middle school انتؼهٍى انًتٕسطظ : 

(  ٕٗٔٗٗاألخٌرة , فبعد ان كان عىدد الطلبىة  ) . تجلى بشكل واضح فً ؼضون السنوات  ٖٕٔٓ –8ٕٓٓ

% ( 7.70) قىدرة اً سىنوٌ , وبمىا ٌسىاوي معىدالً ٖٕٔٓ( طالباً طالبة فً عام 1٘8ٖٓ, ارتفع الى )8ٕٓٓعام 

 ( . ٖٔ( والشكل )ٕٕ)الجدول  منتضح كما ٌ

 - 2118( تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى المتوسط ( فً قضاء النجف  للمدة 22جدول ) 

2113 

 مجموع بنات بنٌ  السنوات
مؤشرات 
التزاٌد 
 الرقمً

2010 – 2009 15771 8643 24414 
 

2011- 2010 16223 9261 25484 4.2 

2012 – 2011 17247 10960 28207 9.65 

2013 -2012 19124 11635 30759 8.3 

 7.7 معدل النمو السنوي %

              

        محافظ   جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ عمل الباحث  باالعتماد على بٌانات المصدر :                

 شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورةالنجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع   ، 

 تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى المتوسط (( 13شكل   ) 

  2113 – 2118فً قضاء النجف  للمدة 

 

   (22المصدر : عمل الباحث  باالعتماد على بٌانات جدول )                

 

لم تقتصر الزٌادة الحاصلة فً اعداد الطلبة على طلبة    :   Labeling preparatory انتؼهٍى االػدادي : 

المستوى االول ) المتوسط (  فقط بل انسحبت اٌضا على طلبة المستوى الثانً ) اإلعدادي ( اذا ارتفع عدد 

% ( 0.26, بزٌادة  قدرها )   ٖٕٔٓ( طالب وطالبة عام   ٖ٘ٓ٘ٔالى )  8ٕٓٓ( عام  18ٕٖٔالطلبة من ) 

  ( . ٗٔ(  والشكل ) ٖٕ% ( الجدول )4.14وي عام مقداره )  وبما ٌعادل نمو سن
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 – 2118للمدة  لمستوى االعدادي ( فً قضاء النجف( تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) ا 23جدول )

2113 

 مجموع بنات بنٌ  السنوات
مؤشرات 
التزاٌد 
 الرقمً

2010 – 2009 7764 5515 13279  

2011- 2010 7037 5826 12863 -3.23 

2012 – 2011 8289 6707 14996 14.22 

2013 -2012 8122 6913 15035 0.26 

 4.14 معدل النمو السنوي

 

جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم المصدر : عمل الباحث  باالعتماد على بٌانات  

 شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورةالدراسات والتخطٌط والمتابع   ، 

 تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى االعدادي ((  14شكل  ) 

 2113 - 2118فً قضاء النجف  للمدة 

 

  (23المصدر : عمل الباحث  باالعتماد على بٌانات جدول )            

فىً اعىداد  اً ملحوظ اً التعلٌم الثانوي نموحقق مستوى      :    Secondary education :انتؼهٍى انخبَٕي

. تجلىىى بشىىكل واضىىح خىىالل السىىنوات الىىثالث  االخٌىىرة  , فقىىد اصىىبح  ٖٕٔٓ – 8ٕٓٓطلبىىة  خىىالل المىىدة 

 , وبمىىا ٌسىىاوي معىىدل سىىنوي ) 8ٕٓٓ( طالبىىاً وطالبىىة عىىام  ٓٙٓٔٔبعىىد ان كىىان  ) ٖٕٔٓ( عىىام 8ٕٙٙٔ)

 .(٘ٔشكل )( ٕٗالجدول ), % (18.50

وعموماً فان الزٌادة الحاصلة فىً اعىداد الطلبىة قىد توافقىت مىع كىال مىن اعضىاء والمؤسسىات الهٌئىة التعلٌمٌىة   

(  ٘ٔٔ,  8ٖٗٔبعىد ان كىان ) ٖٕٔٓ( على التىوالً لعىام  ٖٓٔ,  118ٖالعامة فً القضاء فقد جاءت بواقع )
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,  6.17) معىىدل سىىنوي قىىدرة و (  % 3.85,  10.06, محققىىاً زٌىىادة مقىىدارها )  8ٕٓٓعلىىى التىىوالً لعىىام 

4.09) % .  

 - 2118( تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى الثانوي (  فً قضاء النجف  للمدة 24جدول ) 

2113 

 مجموع بنات بنٌ  السنوات
مؤشرات 
التزاٌد 
  الرقمً 

2010 – 2009 2329 8731 11060 
 

2011- 2010 5458 9235 14693 24.73 

2012 – 2011 6781 9025 15806 7.04 

2013 -2012 8707 10559 19266 17.96 

 18.5 معدل النمو السنوي %

                  

جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم المصدر : عمل الباحث  باالعتماد على بٌانات 

 شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة الدراسات والتخطٌط والمتابع   ،

  2113 – 2118فً قضاء النجف  للمدة  (حل  الثانوٌ ) المستوى الثانويتطور اعداد طلب  المر(15)شكل 

 

  (24جدول )البٌانات  ع   -

 تطٕز انتؼهٍى انخبَٕي فً قضبء انكٕفت   : 

  The devolution of secondary education in the district of Kufa 

الزٌادة الحاصلة بعدد الطالب للمرحلة الثانوٌة فً قضاء الكوفىة خىالل المىدة مىن )  (ٖٔالجدول ) وضحٌ       

والبىىالػ ) 8ٕٓٓعمىىا كانىىت علٌىىة لعىىام  ٖٕٔٓ( لعىىام  111ٖٓ( فقىىد جىىاءت بأجمىىالً مقىىداره ) ٖٕٔٓ- 8ٕٓٓ

% ( أي بما ٌساوي معدل نمو سنوي قدرة )   8.81( طالبا وطالبة , محققا زٌادة فً الرقم القٌاسً )    1ٖٕٗٓ

   ( بالشكل التالً  :والثانوي % (. وٌمكن اٌضاح تلك الزٌادة الحاصلة للمستوٌٌن )المتوسط و اإلعدادي 9.76
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     :   Middle schoolانتؼهٍى انًتٕسظ : 

لم ٌختلؾ االمر بالنسبة لقضاء الكوفة عن سابقها فقد شهد هو االخر نسبة زٌادة فً عدد الطالب الملتحقٌن       

, ارتفع الى  8ٕٓٓ( عام   18ٖٙٔ)  فبعد ان كان عدد الطلبة(  ٖٕٔٓ – 8ٕٓٓبهذه المرحلة  خالل المدة ) 

( ٕ٘)% ( الجىدول 3.41مقىداره )    اً سىنوٌ , وبمىا ٌسىاوي معىدالً ٖٕٔٓ( طالباً  وطالبىة فىً عىام 1ٕٕ٘ٔ)  

 (.ٙٔشكل )

 – 2118فً قضاء الكوف   للمدة  ( تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى المتوسط (25جدول ) 

2113   

 مجموع بنات بنٌ  السنوات
مؤشرات 
التزاٌد 
 الرقمً

2010 – 2009 8745 5051 13796 
 

2011- 2010 8485 5266 13751 -0.33 

2012 – 2011 8838 5692 14530 5.36 

2013 -2012 9529 5753 15282 4.92 

 3.41 معدل النمو السنوي %

 

جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم المصدر : عمل الباحث  باالعتماد على بٌانات  

 شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورةالدراسات والتخطٌط والمتابع   ، 

 – 2118قضاء الكوف   للمدة  تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى المتوسط ( فً( 16شكل  ) 

2113  

 

   (25جدول )البٌانات ع   -
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    :   Labeling preparatory انتؼهٍى االػدادي : 

لىم تقتصىىر الزٌىىادة التىً اشىىرنا الٌهىىا سىىابقا علىى طلبىىة المسىىتوى االول ) المتوسىط ( مىىن المرحلىىة الثانوٌىىة       

فحسب بل انسحب االمر اٌضا على طلبة المستوى الثانً من هذه المرحلىة ) االعىدادي ( اذا ارتفىع عىدد الطلبىة 

محققىا قفىزة كمٌىة قٌاسىٌة  ٖٕٔٓطالبىة عىام و اً ( طالبى8ٙٓٙالى )    8ٕٓٓ( طالبا وطالبة عام  8ٓٗ٘من )  

( 1ٔشكل )وال( ٕٙ% ( .  والجدول )7.91% ( أي بمعدل سنوي عام قدرة )  7.20 (وملحوظة تقدر نسبته 

  ٌوضح ذلك .

 – 2118(  تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  )المستوى االعدادي (  فً قضاء الكوف   للمدة 26جدول )

2113 

 مجموع بنات بنٌ  السنوات
مؤشرات 
التزاٌد 
 الرقمً

2010 – 2009 2942 2548 5490 
 

2011- 2010 2824 2611 5435 -1.01 

2012 – 2011 3595 2864 6459 15.85 

2013 -2012 4111 2849 6960 7.20 

 7.91 معدل النمو السنوي %

 

لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع   ، جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  بٌانات    -

 شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة

 - 2118تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  )المستوى االعدادي ( فً قضاء الكوف   للمدة  (  11كل  ) ش

2113 

 

   (26جدول )البٌانات ع   -
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      :  Secondary education   انتؼهٍى انخبَٕي :

فً عدد الطالب المنتمٌن لهذه زٌادة وطفرة نوعٌة كبٌرة  تعلٌم الثانوي وبشكل عام فقد حققأما مستوى ال       

عىىن عىىدد % ( 27.75( محققىىاً بىىذلك معىىدل نمىىو سىىنوي قىىدره )  ٖٕٔٓ – 8ٕٓٓالمرحلىىة خىىالل المىىدة مىىن )

 .   ٖٕٔٓ( طالباً  وطالبة لعام   1ٙٗٙو  )8ٕٓٓ( لعام 1ٖٙٔالطالب )

 2118(  تطـور اعـداد طلبـ  المرحلـ  الثانـوٌ  )المستـوى الثانـوي (  فً قضاء الكــوفـ   للمـدة 21جدول )

– 2113 

 مجموع بنات بنٌ  السنوات
مؤشرات 
التزاٌد 
  الرقمً 

2010 – 2009 2368 1393 3761 
 

2011- 2010 3719 1769 5488 31.47 

2012 – 2011 4784 2393 7177 23.53 

2013 -2012 5370 3276 8646 16.99 

 27.75 معدل النمو السنوي

  

جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع   ، بٌانات  -

 شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة

 

 2118دة ـ   للمـوفــفً قضاء الك وي (ـوى الثانـوٌ  )المستـ  الثانـالمرحل  ـداد طلبـور اعـتط ( 11شكل ) 

– 2113  

 

  ( 21جدول )البٌانات  ع  -          

رافق الزٌادة الحاصلة فً اعداد الطلبة  تطور فً عدد الهٌئات التدرٌسٌة العامة ومؤسساتها   وان كانت         

بشكل ال ٌتوافق مع الزٌادة الحاصلة بعدد الطالب مما ترتب علٌها ضؽط وتراجع فً مستوى ما ٌقدم لطلبتها 
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على التوالً لعامً ) % (   2.30,  1.59  من خدمات , وعموماً فقد حققت كال منهما معدل سنوي مقداره ) 

و)   8ٕٓٓ( لعام  1٘,   118ٔ( عن عدد اعضاء ومؤسسات الهٌئة التعلٌمٌة البالػ  )    ٖٕٔٓ – 8ٕٓٓ

 .  (ٖٔ, الجدول ) ٖٕٔٓ( لعام  1ٓ,  81ٔٔ

 : تطٕز انتؼهٍى انخبَٕي فً قضبء انًُبذزة   

The devolution of secondary education in the district of Manathiea    

جاء قضاء المناذرة بالمرتبة الثالثة من حٌث أجمالً الزٌادة المتحققة فً عدد الطلبة  للمرحلة الثانوٌة        

( طالبا وطالبة 1ٕٙٗٔأرتفع )  8ٕٓٓ(  لعام  ٔٗٗ٘ٔ( فبعد ان كان ) ٖٕٔٓ – 8ٕٓٓخالل المدة من ) 

معدل نمو سنوي مقداره ) % (  وب11.38, محققا  بذلك نسبة زٌادة فً الرقم القٌاسً )    ٖٕٔٓلعام 

  % (   ٌمكن ادراجها على النحو التالً  :11.01

  Middle schoolانتؼهٍى انًتٕسظ :

 (  الزٌىىىىادة الحاصىىىىلة فىىىىً عىىىىدد الطىىىىالب لقضىىىىاء المنىىىىاذرة خىىىىالل المىىىىدة مىىىىن 1ٌٕوضىىىىح الجىىىىدول )      

( 18٘8(  بواقىع  )  11ٖٓ) 8ٕٓٓعىن عىام  اً كبٌىر اً (  فقد أحىرز تطىوراً ملحوظىا وفارقى ٖٕٔٓ – 8ٕٓٓ) 

 (. 8ٔشكل )وال% ( 4.49سنوي )   أي ما ٌساوي معدل  نمو  ٖٕٔٓطالبا وطالبة لعام 

 – 2118تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى المتوسط ( فً قضاء المناذرة  للمدة  ( 21دول )ج

2113  

والتخطٌط جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات بٌانات  ع  -

 .والمتابع   ، شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة

 

 

 مجموع  بنات  بنٌ   السنوات 
مؤشرات 
التزاٌد 
 الرقمً  

 2010 – 2009 5169 2661 7830   

 2011- 2010 5295 2573 7868 0.48  

 2012 – 2011 5544 2575 8119 3.09  

 2013 -2012 6132 2827 8959 9.38  

 4.49 معدل النمو السنوي 
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 - 2118فً قضاء المناذرة  للمدة  تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى المتوسط ( ( 18شكل ) 

2113 

 

                   

 

 

 (21بٌانات جدول ) ع  -

    :   Labeling preparatory انتؼهٍى االػدادي :

تقتصر الزٌادة  المتحققة فً عدد الطلبة للمستوى االول  ) المتوسط (  فحسىب بىل انسىحبت  الزٌىادة كىذلك  لم   

وطالبىة  اً ( طالبىٙ٘ٔٗالىى )    8ٕٓٓ( عىام  8ٕٕٔالمستوى الثانً ) اإلعدادي ( اذا ارتفع عدد الطلبىة مىن ) 

% ( أي بمعىدل سىنوي عىام قىدرة )  18.02  )محققا قفزة كمٌىة قٌاسىٌة وملحوظىة تقىدر نسىبتها بىب  ٖٕٔٓعام 

 . ( ٕٓشكل )وال( 8ٕالجدول )ٌنظر %  ( 11.75

 – 2118فً قضاء المناذرة  للمدة الثانوٌ  ) المستوى االعدادي  ( تطور اعداد طلب  المرحل   (28جدول )

2113 

 مجموع  بنات  بنٌ   السنوات 
مؤشرات 
التزاٌد 
 الرقمً 

 2010 – 2009 1724 1197 2921   

 2011- 2010 1964 1367 3331 12.13  

 2012 – 2011 2058 1349 3407 2.23  

 2013 -2012 2457 1699 4156 18.02  

 11.75 معدل النمو السنوي 
 

جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع   ، شعب    -

 االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة
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 – 2118فً قضاء المناذرة  للمدة  تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى االعدادي  ( (21شكل ) 
2113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (28بٌانات جدول )ع   -       
      :    Secondary education: التعلٌم الثانوي  

توافق الزٌادة التً حققها المستوى الثىانوي  مىع التطىور الحاصىل فىً المسىتوٌات االخىرى فىً المحافظىة         

سواء ما ٌتعلق منها بعدد الطالب ام عدد اعضاء الهٌئة التعلٌمٌة ام المؤسسات التً تحتوٌهم خالل الفتىرة مىن ) 

, فٌما ارتفع الى )  8ٕٓٓالً لعام ( على التو ٔ٘,  1ٕٓٔ,  8ٓٙٗ(  فقد سجل عدد مقداره ) ٖٕٔٓ -8ٕٓٓ

,     0.03-, 19.30 , وبما ٌساوي معدل نمو سنوي عام )ٖٕٔٓ(  على التوالً لعام  1٘,   18ٕٔ,   1ٖ1ٔ

 (.ٕٔ( شكل )ٖٓ) جدول  % ( الجدول   3.71

 2118تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى الثانوي (  فً قضاء المناذرة  للمدة  ( 31جدول )      

– 2113  

 مجموع بنات بنٌ  السنوات
مؤشرات 
التزاٌد 
  الرقمً 

2010 – 2009 2974 1716 4690 
 

2011- 2010 3147 2193 5340 12.17 

2012 – 2011 4510 3005 7515 28.94 

2013 -2012 4878 3493 8371 10.23 

 19.31 معدل النمو السنوي

جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع     -

 ، شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة
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فً قضاء المناذرة  حسب الجنس   تطور اعداد طلب  المرحل  الثانوٌ  ) المستوى الثانوي ( (  21شكل  ) 

 2113 – 2118للمدة 

 

 (31بٌانات جدول ) ع  -              
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ٔٓٓ 
 

 ----------------------------------------------------(  31جدول) 

 

 

 

----------------------------------------------------------------



   

ٔٓٔ 
 

 اقضٌ  الجنس فً حسب  المدارس الثانوٌ  ( عدد الملتحقٌ  فً 31خرٌط  )       لجنس فً                   احسب  المدارس الثانوٌ   عدد  (  28  خرٌط  )

  ( 2113 -2118محافظ  النجف للمدة )                                       (  2113 -2118اقضٌ  محافظ  النجف للمدة )

   

 

 

 

 

 

 

 
 (  31جدول ) ع  بٌانات ال-                                                                            ( 31جدول )  ع  بٌانات ال - 



   

ٕٔٓ 
 

اقضٌ  محافظ  النجف للمدة الجنس فً حسب  الكادر التدرٌسً للمدارس الثانوٌ   عدد  (  31  خرٌط  )

(2118- 2113 )  

 

 ( 31جدول )   ع  بٌانات ال -        

  

 



   

ٖٔٓ 
 

  Vocational education in the study area :  زابؼبً : انتؼهٍى انًًُٓ فً يُطقت اندزاست

ٌمثل التعلٌم المهنً احد انواع السلم التعلٌمً فً العراق , فهو ٌشمل ثىالث مجموعىات نوعٌىة مىن التعلىٌم       

هً ) الصناعً ,  الزراعً , التجاري  (  , وتقبل الدراسة فٌه بعد اكمال المرحلة المتوسطة  , ومدة الدراسىة 

الىوزاري شىهادة معادلىة لشىهادة اإلعدادٌىة وٌحىق فٌه ثالث سىنوات , ٌمىنح الخرٌجىون بعىد اجتٌىازهم االمتحىان 

 للطالب الذٌن حصلوا على عالمات جٌدة ان ٌلتحقوا بالمعاهد التقنٌة . 

وقد اوكلت وزارة التعلٌم العراقٌة مهام ومسىؤولٌات لمؤسسىة التعلىٌم المهنىً ٌمكىن اختصىارها علىى النحىو      

 التالً  : 

 ة نظرٌا وعلمٌا ضمن اختصاصات المؤسسة .اعداد الكوادر المهنٌة الماهرة والمؤهل 

  نشىىر التعلىىٌم والتىىدرٌب المهنىىً بمختلىىؾ فروعىىة ضىىمن متطلبىىات التنمٌىىة والنهىىوض بمسىىتواها النظىىري

والتطبٌقً بما ٌىؤدي الىى ربطىة بواقىع واحتٌاجىات القطاعىات المبببىبختلفة فىً المجتمىع لضىمان احىداث 

 التؽٌرات المطلوبة من العمل واالنتاج .

  التفاعل المستمر بٌن المؤسسة والقطاعات المختلفة فً تبادل المعلومات والخبرات والمدرسىٌن والفنىٌن

 (ٔ)والمحاضرٌن واالستفادة من مرافق الدولة  ذات االختصاص لتحقٌق اؼراض المؤسسة .
 

افظىة باعتبىاره احىد لم ٌنل التعلٌم المهنً فىً المحافظىة  قسىطا وافىراً مىن التطىور الكمىً الىذي شىهدته المح      

, ٖٖ, ٖٕ( والخرٌطىة )ٕٖانواع السلم التعلٌمً فٌها  بل اقتصر على الكادر التدرٌسً فٌها  , ٌوضح الجىدول )

 ٖٕٔٓ -8ٕٓٓتلك الزٌادة  البسٌطة  الحاصلة فً  اعضاء الهٌئات التدرٌسٌة فٌه المتحققة خالل الفترة )  ( ٖٗ

, أي  8ٕٓٓ( مدرس ومدرسة عام  ٖٗٗ(  بعد ان كانت  ) ٖٙٗعلى  ) ٖٕٔٓعام  قضاء النجف( فقد حصل 

  ( فٌما بقت كل من عدد الطالب ومؤسساتها محافظاً نوعاً ما على اعدادهم  .0.76)بنسبة زٌادة 

قضاء النجؾ بنسبة الزٌادة المتحققة على اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة العامة فٌها خالل   قضاء الكوف  وافق       

, اما عدد الطالب  فقد تراجع  من ) % (  0.81( والتً جاءت بنسبة زٌادة تقدر ) ٖٕٔٓ-8ٕٓٓالمدة من ) 

( ٔعلٌىة وهىو ) ( طالب وطالبة  خالل المدة ذاتها , فٌما بقً عدد المؤسسات محافظا على ما  هوٕ٘ٙ -81ٖ

 مؤسسة .

عن كل من قضاء النجؾ والكوفة بنسبة التطور الكمً المتردي  لقضاء المناذرةلم ٌختلؾ االمر ذاته           

الىىذي اقتصىىر فقىىط علىىى عىىدد الهٌئىىات التدرٌسىىٌة العامىىة فىىً المحافظىىة والتراجىىع الحاصىىل فىىً عىىدد طالبهىىم 

  ( ٕٕشكل )دٌدة . وانعكاسات ذلك على عدم الحاجة ألنشاء مؤسسات ج

                                                           
  1ٖٕ( مصدق جمٌل الحبٌب , مصدر سابق , ص  ٔ
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وبىىالرؼم مىىن الزٌىىادة المتحققىىة للهٌئىىات التدرٌسىىٌة العامىىة  فىىً قضىىائً ) النجىىؾ , الكوفىىة ( خىىالل المىىدة )          

عىدادهم  , وهىذه مىا أالحاصىل فىً  من النقصرؼم بال( , فأنها لم تتناسب مع اعداد الطلبة الكبٌرة  ٖٕٔٓ-  8ٕٓٓ

 ٌؤكده الضؽط الكبٌر المترتب على الهٌئات  . 

تعد  مشكلة انخفاض التعلٌم المهنً والفنً من المشاكل الرئٌسٌة المهمة التً تواجه التنمٌة , مقارنىة  الىى نسىبة     

لدولىة لتوسىٌع وتشىجٌع نمو التعلٌم االكادٌمً وخاصة التعلٌم الجامعً منه , ورؼم االجراءات الكبٌىرة التىً تتبعهىا ا

التعلٌم المهنً والفنً لما له من اهمٌة كبٌرة فً توفٌر حاجة التنمٌة من قوى عاملة ماهرة وفنٌة متعلمة وهً تشكل 

الكوادر الوسىٌطة لمسىتوٌات العمىل المختلفىة .  وٌىأتً سىبب اعىراض الطلبىة عىن التعلىٌم المهنىً والفنىً والتحىاقهم 

التعلىٌم االكىادٌمً ٌمكىنهم مىن الحصىول علىى شىهادة اكادٌمٌىة ) البكىالورٌوس ( وهىً بالتعلٌم االكىادٌمً وذلىك الن 

شىىهادة اعلىىى مىىن الشىىهادة التىىً ٌمنحهىىا التعلىىٌم الفنىىً والمهنىىً ) الىىدبلوم ( , فضىىال عىىن تعلىىق االمىىر بقىىٌم ومفىىاهٌم  

 وممارسات اجتماعٌة متنوعة فمن الواجب تؽٌرها بشتى الوسائل . 

 2113 – 2118للمدة   محافظ  النجف فً التعلٌم المهنً  حسب الجنس   اعداد طلب:(22شكل  ) 

 

  ( 32جدول )  البٌانات  ع  -
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اقضٌ  الجنس فً حسب  المدارس المهنٌ  ( عدد الملتحقٌ  فً 33) خرٌط       نس فً                      الجحسب  المدارس المهنٌ  عدد  (  32  خرٌط  ) 

 ( 2113 -2118محافظ  النجف للمدة )                                        (  2113 -2118اقضٌ  محافظ  النجف للمدة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (                  32جدول )  ال ع  بٌانات  -                                                           (                  32جدول )  ال ع  بٌانات-
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اقضٌ  محافظ  النجف للمدة الجنس فً حسب  الكادر التدرٌسً  للمدارس المهنٌ   عدد  (  34  خرٌط  )

(2118- 2113  )  

 

 

                                   (                  32جدول )  ال ع  بٌانات -               
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  The Institute of preparing teachersخبيسبً  : يؼٓد اػداد انًؼهًٍٍ ٔانًؼهًبث فً يُطقت اندزاست   :

سىىنة ,  أي خرٌجىىً    الدراسىىة  ةٌضىىم هىىذا النىىوع مىىن التعلىىٌم الطلبىىة الىىذٌن تجىىاوزوا عمىىر الخمسىىة عشىىر     

دائٌة بشىكل اساسىً المتوسطة  , ومدة الدراسة فٌه خمس سنوات , وٌدرب معهد  المعلمٌن معلمً المرحلة االبت

فىً كىوادره   ملحىوظ لىم ٌسىجل هىذه النىوع مىن التعلىٌم  أي تطىور  (ٔ)المعهد شهادة )دبلىوم ( , , وٌمنح خرٌجو

, بىىل مىىا ٌمكىىن ان ٌالحىىظ  وبشىىكل  ( ٖٖالجىىدول ) ( ٖٕٔٓ- 8ٕٓٓالتدرٌسىىٌة خىىالل مىىدة الدراسىىة المحىىددة )

ر عىزوؾ الطىالب واضح علٌة التناقص فً اعداد طلبته وهٌئاتىه التدرٌسىٌة ومؤسسىاته العامىة , وهىذا ممىا ٌفسى

وعدم الرؼبة فً الدراسة فٌه امام تعدد الفروع والتخصصات التابعة للكلٌات المستحدثة حىدٌثاً سىواء مىا ٌخىص 

قضىٌة ة لهىذه النىوع مىن الىتعلم بالنسىبة لالونتٌجىة لعىدم تىوفر البٌانىات التفصىٌلٌمنها الكلٌات العامة ام الخاصىة. 

( ,  ومن  ٕٕٔٓ -ًٕٔٔٓ )للدراسة فقد تم اقتصارها على عامدها ونواحً المحافظة خالل المدة التً تم تحدٌ

 (  ٌتضح لنا التناقص بشكل جلً .1ٖ, ٖٙ, ٖ٘( والخرٌطة ) ٖٗخالله استقراء بٌانات الجدول )

( تطور اعداد الطلب   والهٌئات التدرٌسٌ   والمدارس  التابعة   لمعهةد اعةداد المعلمةٌ  فةً محافظة   33جدول )  

   2113-2118 النجف للمدة

 السنوات
 الطلبة

مؤشرات 
 التزاٌد

 الهٌئات التعلٌمٌة
مؤشرات 
 التزاٌد

 المدارس
مؤشرات 
 مجموع بنات بنٌن مجموع اناث ذكور مجموع بنات بنٌن التزاٌد

2010 – 2009 836 1090 1926 
 

70 91 161 
 

2 2 4 
 

2011- 2010 368 352 720 -168 51 58 109 -47.7 1 1 2 -100 

2012 – 2011 528 433 961 25.08 54 59 113 3.54 4 3 7 71.43 

2013 – 2012 603 366 969 0.83 46 53 99 -14.1 2 3 5 -40 

8.ٕٕ- معدل النمو السنوي %  
 

-ٔٙ.ٕ  
 

1.ٗٗ 

والمتابع   ، جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط المصدر : 

         شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة

 2113-2118 اعداد الطلب   التابع   لمعهد اعداد المعلمٌ  فً محافظ   النجف للمدة (  23 ) شكل 

 

  (33جدول )البٌانات  ع  -         

                                                           
  ٕٗٔٓ-ٙ-ٙٔمقابلة شخصٌة مع  مدٌرة قسم التخطٌط التربوي فً مدٌرٌة محافظة النجؾ االشرؾ  الست دنٌا / بتارٌخ   (ٔ)
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 2113-2118التدرٌسٌ   والمدارس  التابع   لمعهد اعداد المعلمٌ  فً محافظ  النجف  للمدة اعداد الطلب   والهٌئات تطور (  34دول )ج

 السنوات  االقضٌ  

 الطلب  
مؤشرات 

التزاٌد 

 الرقمً  

 الهٌئات التعلٌمٌ  
مؤشرات 

التزاٌد 

 الرقمً  

 المدارس 
مؤشرات 

التزاٌد 

 مجموع  بنات  بنٌ   مجموع  اناث  ذكور  مجموع  بنات  بنٌ   الرقمً  

 ق. النجف 

 2012 – 2011 406 309 715   47 50 97   2 1 3   

 2013 – 2012 603 245 848 15.68  46 48 94 -3.19 2 1 3  0 

 %0   3.14-%   17.05% معدل النمو السنوي 

 ق. الكوف   

 2012 – 2011 57 62 119   1 1 2   1 1 2   

 2013 – 2012 0 62 62 -91.9  0 2 2 0  0 1 1 -100  

 69.31-%   0%   65.19- معدل النمو السنوي 

 ق. المناذرة  

 2012 – 2011 65 62 127   6 8 14   1 1 2   

 2013 – 2012 0 95 95 
  

-33.68 
0 3 3 -3.66  0 1 1 -100   

 69.31-    154.05-    29.03-  معدل النمو السنوي 

   

  . منشورة ات غٌرجمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع   ، شعب  االحصاء ، بٌان  بٌانات - 
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 اقضٌ  الجنس فً حسب  معاهد اعداد المعلمٌ    عدد  (   36 خرٌط  )    الجنس                    حسب  المعاهد  ( عدد الملتحقٌ  فً  35  خرٌط  )   

 ( 2113 -2118محافظ  النجف للمدة )                                                ( 2113 -2118اقضٌ  محافظ  النجف للمدة )فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(                                                                   34)الجدول    ع  بٌانات  -(                                                                    34)الجدول    ع  بٌانات -
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اقضٌ  محافظ  الجنس فً حسب الكادر التدرٌسً لمعاهد اعداد المعلمٌ   عدد  (    31خرٌط  ) 

  (  2113 -2118النجف للمدة )

 

 

        (  34)الجدول    ع  بٌانات -
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 University education Higher only the study:يؼً انؼطبنً فطً يُطقطت اندزاسطت سبدسطبً : انتؼهطٍى انجطب

area 

مثل المرحلة االخٌرة فً الهرم التعلٌمً  ضمن سلسلة  المراحل الدراسٌة أي مىا قبىل مرحلىة الدراسىة ٌ

العلٌا )قمة الهىرم التعلٌمىً ( حٌىث ٌىتم اعىداد االنسىان بشىكل كامىل لٌصىبح قىادرا علىى خدمىة المجتمىع فىً هىذا 

من العمر و  ةأكمل الثامنة عشر ٌنضم الى هذه المرحلة من (1)المجال الذي ٌختص به حسب قدراته ورؼباته , 

ؤسسىة ٌشمل التعلٌم العالً الجامعً مستوٌٌن تعلٌمٌٌن ٌمثل المستوى االول التعلٌم فىً المعاهىد الفنٌىة التابعىة لم

ها شهادة دبلوم تؤهلهم الدخول فً الحٌاة العلمٌة ككىوادر وسىطٌة فنٌىة متدربىة فىً والمعاهد الفنٌة , ٌمنح خرٌج

 صناعٌة والزراعٌة واإلدارٌة والصحٌة  بعد انهاء سنتٌن دراسٌتٌن .مختلؾ االختصاصات ال

اما المستوى الثانً فهو التعلٌم فً الجامعات ) العامة والخاصة ( والتً ٌتخىرج منهىا الطلبىة بعىد انهىائهم         

سنوات حسب نوع االختصاص الذي ٌرؼبون بدخوله , وٌحصل المتخرجون علىى شىهادة بكىالورٌوس  ٙ-ٗمن 

 فً االختصاصات المختلفة العلمٌة واإلنسانٌة منها .

فهىو التعلىٌم الىذي  اما المستوى األخٌر والذي ٌمثل قمة الهرم التعلٌمً التعلٌم العىالً ) الدراسىات العلٌىا (      

ٌىىأتً بعىىد التعلىىٌم الجىىامعً وٌحىىوي ثىىالث اصىىناؾ مىىن المسىىتوٌات التعلٌمٌىىة هىىً الىىدبلوم العىىالً والماجسىىتٌر 

سىنوات وبمختلىؾ  ٗ-ٕوراه  , اذ تتراوح فترة الدراسة فً كل مستوى تعلٌمً من هىذه المسىتوٌات مىن والدكت

االختصاصات األكادٌمٌة منها والعلمٌة والتً تمثل هً االخرى حاجىة كبٌىرة ومهمىة لتطىوٌر وتحىدٌث التعلىٌم 

 (ٕ)العالً والبحث العلمً . 

التعلٌم الجامعً والعالً فً ظروؾ التنمٌة الشاملة فقىد حظىى هىو ونظرا لألهمٌة الكبٌرة التً ٌحظى بها       

 ( وٌمكن توضٌحه على النحو التالً : ٖٙ( و) ٖ٘االخر بقسط كبٌر من التطور الكمً , الجداول )

كبٌرة فً إجمالً عىدد الطلبىة الجىامعٌٌن للمسىتوٌٌن )  ةً نوعٌ ةً ٌم الجامعً فً محافظة النجؾ  طفرحقق التعل -ٔ

 اً طالبى ()(   8ٕٔٔٓالىى )   8ٕٓٓ( عىام  1ٕ88ٔالمعاهد والكلٌات ( للدراسة الصىباحٌة والمسىائٌة مىن ) 

% ( اي بمىا ٌسىاوي معىدل  25.97, محققا بذلك نسبة زٌادة فً الرقم القٌاسً قىدرها )  ٖٕٔٓوطالبة عام 

 (. ٕٗ)  شكل%(  17.35نمو سنوي )  

واضحة فً طلبة الدراسات العلٌا فً المحافظىة بمختلىؾ مسىتوٌاته رافق تلك الزٌادة فً اعدد الطالب  زٌادة  -ٕ

وطالبىىىة   اي بنسىىىبة زٌىىىادة )    اً طالبىىى ٖٕٔٓعىىىام  ()( 8ٗٔٔالىىىى ) 8ٕٓٓ( عىىىام 1٘ٙفقىىىد ارتفىىىع مىىىن ) 

                                                           
  8ٔخلؾ حسٌن علً الدلٌمً , مصدر سابق , ص   (ٔ)
  ٕٓٗ -8ٖٕمصدق جمٌل الحبٌب , مصدر سابق , ص   (ٕ)
() الً فً )التعلٌم النظامً والتعلٌم الجامعً (  تم االعتماد على اعداد الطلبة الموجودٌن  وٌقصد بهم الطلبة المسجلون والمستمرٌن بالدوام  فع

الدراسٌة  والراسبٌن والتاركٌن والمؤجلٌن, والمرقنة  قٌودهم العائدٌن الى الدراسة فً حال صدور قرار بعودة المرقنة  جمٌع المراحل 
 قٌودهم , والطلبة المشمولٌن بقرار العبور  فً جمٌع المراحل  .

( *) الموجودٌن , هم الطلبة المستمرون بالدراسة الذٌن لم تصدر اوامر جامعٌة بتخرجهم والمستمرٌن ( طلبة الدراسات العلٌا  ) تم االعتماد على اعداد

بة ضمن المدة بالدوام  فعالً من المؤجلٌن , والمرقنة قٌودهم العائدٌن   حال صدور قرار بعودتهم  والطلبة فً مرحلة البحث ) مرحلة البحث تشمل الطل

 لثانً او الثالث ( وال تحسب اعداد الطلبة الذٌن صدرت اوامر جامعٌة بتخرجهم من كل عام  .  والذٌن مددوا التمدٌد االول او ا
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المعىدل العىالً علىى االهمٌىة الكبٌىرة % (  , وٌىدل هىذا 18.33)%( وبما ٌساوي معدل نمو سنوي 22.03

التً تحضً بها هذه المرحلة  وكذلك على مستوى التطور الذي حققته هىذا المرحلىة فىً  المحافظىة . جىدول 

(ٖٙ ). 

 

منهىا ام  سمبببن الطبٌعً كنتٌجة حتمٌة للزٌادة  الحاصلة  فً اعداد الطلبة سواء فً مرحلة البكىالورٌو -ٖ

بعىد   ٖٕٔٓ(  عام  1ٗ8ٔالدراسات العلٌا  قد انسحبت على الهٌئات التدرٌسٌة العامة فٌها حٌث بلػ عددهم ) 

% (  5.14-وتدرٌسىٌة  ,  محققىة بىذلك نسىبة زٌىادة قىدرها )   اً (  تدرٌسىٌ 1ٕٙٔ)   8ٕٓٓان كانت فً عام 

  . (  ٕٙ, ٕ٘( الشكل ) ٖ٘% ( الجدول )   1.61)   اً سنوٌ ومعدالً 

تطور اعداد طلب  الجامعات  والمعاهةد الفنٌة  والهٌئةات التدرٌسةٌ  فةً محافظة  النجةف  للمةدة   (35جدول )

2118-2113 

 السنوات
مؤشرات  الطلب 

 التزاٌد

مؤشرات  الهٌئات التدرٌسٌ 
 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور التزاٌد

2010 – 2009 8289 9010 17299 
 

1222 540 1762 
 

2011- 2010 9659 10914 20573 15.91 1269 471 1740 -1.26 

2012 – 2011 10343 11206 21549 4.53 1419 525 1944 10.49 

2013 – 2012 15393 13717 29110 25.97 1355 494 1849 -5.14 

 1.61 7295 2030 5265 17.35 معدل النمو السنوي %

 

وزارة التعلةةٌم العةةالً والبحةةث العلمةةً ، جامعةة  الكوفةة  ، قسةةم الدراسةةات والتخطةةٌط والمتابعةة  ، شةةعب  االحصةةاء ،        -             

وزارة التعلةةٌم العةةالً والبحةةث العلمةةً ، هٌئةة  التعلةةٌم التقنةةً ، قسةةم الدراسةةات والتخطةةٌط    -2بٌانةةات  )   غٌةةر منشةةورة ( .

 ر منشورة والمتابع  ، شعب  االحصاء ، بٌانات غٌ

 2113-2118تطور اعداد طلب  الجامعات  والمعاهد الفنٌ   فً محافظ  النجف  للمدة   ( 24  ) شكل  

 

 (35جدول )ال ع  بٌانات  -
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 2113-2118فً محافظ  النجف  للمدة   الهٌئات التدرٌسٌ اعداد تطور   ( 25 )شكل ال

 

 ( 35جدول )ال ع  بٌانات  -         

 2113 -2118اعداد طلب  الدراسات العلٌا  فً محافظ  النجف  للمدة تطور  ( 36جدول )ال

 السنوات 

مؤشرات  طلب  الدراسات العلٌا 
 مجموع  اناث  ذكور  التزاٌد  

 2010 – 2009 430 255 685   

 2011- 2010 521 380 901 23.53 

 2012 – 2011 520  411  931   3.22 

 2013 – 2012 629 565 1194 22.03  

 18.33 معدل النمو السنوي 

            

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، جامع  الكوف  ، قسم الدراسةات والتخطةٌط والمتابعة  ، شةعب  االحصةاء ،     -

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، هٌئ  التعلٌم التقنً ، قسم الدراسةات والتخطةٌط    -2 بٌانات غٌر منشورة .

 والمتابع  ، شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة . 

 2113-2118فً محافظ  النجف  للمدة  الدراسات العلٌا تطور اعداد   ( 26 ) شكل

 

 ( 36جدول )ال ع  بٌانات   -
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 سببؼبً : يحٕ االيٍت ٔتؼهٍى انكببز فً يُطقت اندزاست  : 

The literacy education of adults in the in the study area  

ٌذ خطط التنمٌة من اهم اإلشكالٌات التً تعٌق تطور المجتمع وتحول دون تنف اً األمٌة تمثل واحد         

ة االثر التً تستوجب العمل الدؤوب والجاد على انهاءها بأسرع احدى الظواهر السلبٌة البالؽ الشاملة , لذا تعد

 .نما ٌمك

ومن هذا المنطلق  فقد بذل فً هذا المجال وخالل السنوات األخٌرة جهودا كبٌرة من جانب مؤسسات      

 (1)الدولة والجهات التربوٌة المعنٌة وكذلك المنظمات المهنٌة فً المحافظة فً سبٌل تقلٌص رقعة االمٌة 

من اجل تحقٌق دٌموقراطٌة التعلٌم وتوفٌر تكافؤ الفرص لجمٌع  , ()ٌمكن وتحجٌم نسبتها الى اقل ما 

المواطنٌن بؽٌة تٌسٌر وتسهٌل المعرفة للكبار واالسهام بتدرٌبهم بما ٌؤدي الى توسٌع ثقافتهم وزٌادة كفاٌتهم 

 . ماالنتاجٌة وممارستهم حقوق المواطنة واالضالع بمسؤولٌاته

وألجل التعرؾ على جوانىب التطىور الكمىً  وتوزٌعىه فىً هىذا المجىال مىن حٌىث تطىوٌر اعىداد الدارسىٌن     

والنمىىو الحاصىىل فىىً عىىدد مراكزهىىا وعىىدد المعلمىىٌن والمحاضىىرٌن وعىىدد المتخىىرجٌن منهىىا , ٌمكىىن  ادراج  

 ( . 1ٖمؤشرات هذا التطور حسب اقضٌة محافظة النجؾ  وعلى النحو التالً ,  الجدول )

 

 racy in the district of Najaf The development of lite: تطٕز يحٕ االيٍت فً قضبء انُجف  
 

ه المحافظىة فىً مختلىؾ جوانىب الحٌىاة ) االجتماعٌىة واالقتصىادٌة تاستجابة للتطىور الكبٌىر الىذي شىهد          

اكمىال تعلىٌمهم  بتحسىٌن مسىتواهم والمعٌشٌة ( رافقه زٌادة فً رؼبة السكان  فٌمن لم تسىمح لهىم الظىروؾ فىً 

ٌمكن مالحظىة ذلىك وبشىكل واضىح مىن خىالل التطىور الكمىً الىذي وصىلة كىال مىن اعىداد   , الثقافً والتعلٌمً

,  ( لمركىز قضىاء النجىؾ بالتحدٌىد  ٖٕٔٓ -8ٕٓٓهٌئات التدرٌسٌة ومراكزها  خالل المىدة مىن )الو ندارسٌال

,  1ٕٙ,  81ٕٔٔ, اصىىبحت ) 8ٕٓٓالتىىوالً لعىام (علىى  1ٕ,  1ٙ,  ٖٗٓٔففىً الوقىت الىىذي كىان عىىددهم )

 .  (% 68.77%,    26.25, 11.08%)  , محققٌن بذلك نسبة زٌادة مقدارها ٖٕٔٓ(  على التوالً لعام ٖٕ٘

   The development of literacy in the district of kufa:ز يحٕ االيٍت فً قضبء انكٕفت تطٕ
 

لم ٌقتصر التطور الذي  حققته مراكز محو االمٌة فً المحافظة على قضاء معىٌن او ناحٌىة محىددة  بىل         

اعىدادهم ال  تشملها جمٌعها فكان لقضاء الكوفة نصىٌبا وافىراً مىن ذلىك التطىور خىالل المىدة ذاتهىا فبعىد ان كانى

(على التوالً  لكل من اعداد الدارسٌن واعضىاء الهٌئىات التدرٌسىٌة ومراكزهىا لعىام  1,   ٕٖ,  8ٖٔتتجاوز)

                                                           
عبد الشهٌد جاسم عباس , افتخار عبد الرزاق عبد هللا , التعلٌم كمحو للتنمٌة البشرٌة , بحث مستل من رسالة ماجستٌر, كلٌة   (ٔ)

  1ٓ, ص  ٖٕٔٓالتربٌة للبنات , جامعة بؽداد, 
() وتعلٌماته وخالصته  "  القضاء على االمٌة هو احد الشروط  ٕٔٔٓلسنة  ٖٕلهٌئة العلٌا لمحو االمٌة , الجهاز التنفٌذي , قانون محو االمٌة رقم ا

كن هذه المهمة االساسٌة لتحقٌق التؽٌٌر الجذري فً االوضاع االجتماعٌة باتجاه التقدم , وقد سعت الحكومة  الى تسرٌع عملٌات القضاء على االمٌة ول
 ا  بأسرع وقتالتزال تتطلب الكثٌر من الجهود والطاقات وتتحمل المنظمات الشعبٌة وفصائل الطلبة والمثقفٌن مسؤولٌة المساهمة واسعة النطاق ال نجازه
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, بنسىىىىبة زٌىىىىادة  مقىىىىدارها )    ٖٕٔٓ( علىىىىى التىىىىوالً لعىىىىام   8ٕ,  11٘, 1ٕ1ٔ, ارتفعىىىىت الىىىىى ) 8ٕٓٓ

%22.06 ,20.61    ,%8.70 % .) 

 

 يحٕ االيٍت فً قضبء انًُبذزة  تطٕز 

opment of literacy in the district of Manathira The devel 

 

توافق قضاء المناذرة مع بقٌة اقضٌة المحافظة بنسبة التطور الذي شهدته مراكز محو االمٌة خالل المدة )      

( علىى التىولً ألعىداد الدارسىٌن واعضىاء ٘,  ٕٕٔ,  ٕٕٔ( ففً الوقت الذي كان عددهم )   ٖٕٔٓ- 8ٕٓٓ

, فٌمىا  ٖٕٔٓعلى التوالً لعىام ( 1ٗ,   ٔ٘ٗ,  11ٙٔ, اصبحت ) 8ٕٓٓالهٌئات التدرٌسٌة ومراكزها لعام 

 ( .ٓٗ, 8ٖ, 1ٖ(, ٌنظر خرٌطة ) % 9.46%,    12.42, 27.56%كانت نسبة الزٌادة )   
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  2113 – 2118والمحاضرٌ  للمدة  والمعلمٌ مع مجموع المراكز  حسب االقضٌ   محافظ  النجفلفً مراكز محو االمٌ   الدارسٌ تطور مجموع   (  31جدول )

 السنوات االقضٌ 

 الدارسٌ 
مؤشرات التزاٌد 

 )الرقمً (
 والمحاضرٌ  المعلمٌ 

مؤشرات التزاٌد 

 )الرقمً (
 المراكز

مؤشرات التزاٌد 

 )الرقمً (
 مجموع اناث ذكور

 ق. النجف

2010 - 2009 80 963 1043 
 

67 
 

28 
 

2011- 2010 99 1013 1112 6.21 73 8.22 33 15.15 

2012 - 2011 1257 9589 10846 89.75 503 85.49 79 58.23 

2013 - 2012 1628 10570 12198 11.08 682 26.25 253 68.77 

 64.48% % معدل النمو السنوي
 

%58 
 

%55.03 

 ق. الكوف 

2010 - 2009 60 331 391 
 

32 
 

8 
 

2011- 2010 87 397 484 19.21 37 13.51 9 11.11 

2012 - 2011 2181 4273 6454 92.50 466 92.06 84 89.29 

2013 - 2012 2141 6140 8281 22.06 587 20.61 92 8.70 

 76.21% % معدل النمو السنوي
 

%73.73 
 

%81.41 

 ق. المناذرة

2010 - 2009 52 160 212 
 

14 
 

5 
 

2011- 2010 75 219 294 27.89 16 
12.50 

6 
16.67 

2012 - 2011 2172 3450 5622 94.77 395 
95.95 

67 
91.04 

2013 - 2012 3610 4151 7761 27.56 451 
12.42 

74 
9.46 

 90.02% % معدل النمو السنوي
 

%86.81 
 

%89.82 

 

 ، شعب  االحصاء ، بٌانات غٌر منشورة  محو االمٌ  جمهورٌ  العراق ، وزارة التربٌ  ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم بٌانات  -                  
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 الجنس حسب  مراكز محو االمٌ  فً  الدارسٌ  ( عدد  38  خرٌط  )                                     اقضٌ   حسب مراكز محو االمٌ    ( عدد  31 خرٌط  )

 ( 2113 -2118اقضٌ  محافظ  النجف للمدة )فً                                                                         ( 2113 -2118محافظ  النجف للمدة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             (31الجدول )  ع  بٌانات  -                 (                                                 31جدول ) ال ع  بٌانات  -
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 (2113 -2118ف للمدة )اقضٌ  محافظ  النجمراكز محو االمٌ  فً فً  المحاضرٌ  ( عدد  41  خرٌط  ) 

 
 

 

 ( 31جدول ) ال ع  بٌانات   -       
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 -1991ٔانتؼهٍى فً يحبفظت انُجطف بًتتهطف انًسا طم انتؼهًٍطت نهًطدِ انتطٕز انُٕػً فً قطبع انتسبٍت 

3112   

Qualiation development of education in the province of   Najaf in various 

2013)  -stages of scientific for (1997 

ة والتعلٌم خالل السنوات االخٌرة توافقاً مع التطور الكبٌر و النمو الكمً الواسع  الذي شهده قطاع التربٌ        

, فقد حقق ذلك تطورا نوعٌا تأثر الى حد بعٌد باتجاهات السٌاسىة التربوٌىة , وبالمنطلقىات االساسىٌة االٌدلوجٌىة 

للسىىلطة السٌاسىىٌة , و كىىان لهىىا االثىىر فىىً نمىىو التعلىىٌم وتطىىوره بمختلىىؾ المراحىىل وفىىً جمٌىىع جوانبىىه المتمثلىىة 

رٌس والتقىوٌم واعىداد الكىوادر التدرٌسىٌة وتىدرٌبهم واالشىراؾ التربىوي وكىل مىا بالمناهج والكتىب وطىرق التىد

 (1)تضمنه العملٌة التربوٌة الشاملة بما ٌواكب االتجاهات الحدٌثة وٌضمن تحقٌق االهداؾ. 

ولتوضىىٌح مىىدى التطىىور النىىوعً فىىً هىىذا المجىىال سنسىىتعرض مؤشىىرات هىىذا التطىىور ومالمحىىة حسىىب         

 المراحل التعلٌمٌة  : 
  Kindergartens :أال : زٌبع االطفبل

شهدت هذه المرحلة تطورا نوعٌا واضحا فً مجاالت المناهج والبىرامج التربوٌىة , وااللعىاب والوسىائل         

ً تساعد على استكمال نمو شخصىٌات االطفىال مىن نواحٌهىا المختلفىة وتعمىل علىى زٌىادة مهىاراتهم  التعلٌمٌة الت

 واشباع مٌولهم .

وضمن مجال تدرٌب  الهٌئات التدرٌسٌة وتأهٌلهن قامىت وزارة التربٌىة والتعلىٌم  بفىتح العدٌىد مىن الىدورات     

 االتجاهات التربوٌة والعلمٌة المتبعة فً الرٌاض .ؾ هٌئاتها بأحدث ٌالتً تهدؾ الى اطالع وتعر ٌسٌةالتدر

واما فً مجال االشراؾ التربوي  فقد تم اشراك المشرفات فىً دورات تدرٌبٌىة متخصصىة ,  وكىذلك تىم        

 ( مجاال ٌتعلق بالعمل التربوي والعلمً للمعلمة . ٕٓوضع استمارة تقوٌم  ادائهم خاصة احتوت على ) 

ت الرعاٌة الصحٌة هً االخرى تطورا نوعٌا واضحا  ضمن الرٌاض . فقىد تىم شىمول الاكما وشهدت مج      

  جمٌع اطفال الرٌاض  فً المحافظة بالرعاٌة الصحٌة .

كذلك اقدمت وزارة التربٌىة علىى فىتح ) رٌىاض تطبٌقٌىة ( ذات دوام اطىول مىن دوام الرٌىاض االعتٌادٌىة        

وتهٌئة فرصة افضل ألنخراط المرأة فً مٌادٌن العمل المختلفة . كما  بؽٌة اؼناء البرنامج التربوي فً الروضة

ووجىه عناٌىة خاصىة فىً مجىال تىوفٌر االبنٌىة المالئمىة للرٌىاض . ووضىع تصىامٌم جدٌىدة بالتعىاون مىع مراكىز 

  االستثمارات الهندسٌة والمعمارٌة.

                                                           
 811ٔ, بؽداد , 811ٔ-81٘ٔسعدون رشٌد عبد اللطٌؾ واخرون , تطور التربٌة والثقافة والعلوم فً القطر العراقً للفترة   (ٔ)

  1ٕٔ- 8ٗ, ص 
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  primary educationحبٍَبً : انتؼهٍى االبتدائً : 

    

تجسد التطور النوعً  الذي تحقق ضمن مرحلة  التعلٌم االبتدائً فً مجاالت عدٌدة  كان من بٌنها مجىال      

علىى العىراق وسىٌطرة االئىتالؾ الموحىد  ٖٕٓٓ, فبعىد احىداث عىام  (ٔ)المناهج والكتب وكوادرها التدرٌسىٌة  

ضىمن هىذه التعىدٌالت كانىت الؽىاء وتحسىٌن نظىم التعلىٌم فىً الىبالد , و علىى عملٌىة تعىدٌل ةً عملت الدولة جاهد

واعىادة  النظىر بطبٌعىة المنىاهج والكتىب وضىرورة اعادتهىا بمىا  (ٕ)فً طبٌعة المنىاهج الدراسىٌة الهوٌة البعثٌة 

ٌكفل تجاوز مضامٌنها التقلٌدٌة انسجاماً مع متطلبات المرحلة الجدٌدة وتماشٌا مع التقدم العلمً و الثقافً الىذي 

 ٌشهده البلد.

التعلٌمٌىة والمختبىرات التىً زاد عىددها بشىكل واسىع النطىاق ,  ذلك التطور اٌضا من خالل الوسائلد تجس     

 (ٖ)وكذلك تطورت طرائق التدرٌس وأسالٌبه , وطبقت طرق تدرٌسٌة حدٌثة .

وكذلك شمل ذلك التطور النوعً اٌضا الزٌادة فً رواتب المعلمٌن المهمشٌن فً فترة حكم النظام السابق       

,  وفً مجال اسالٌب التقىوٌم واالمتحانىات عملىت الىوزارة التربٌىة والتعلىٌم علىى تشىرٌع نظىام جدٌىد ومتطىور 

خىاذ ت, وٌعطىً المسىؤولٌة الكافٌىة  فىً الالمتحانات ٌتماشى مع التطورات التً طرأت علىى واقىع االمتحانىات 

 القرارات فً هذا الصدد .

ومن االمور البالؽة االهمٌة التً تم التأكٌد علٌها ضمن شؤون التربٌة والتعلٌم وصٌاؼة المنهاج التربىوي       

ن فقد  اكدت الوزارة على الٌىات معٌنىة ووضىعت تعلٌمىات وتوجٌهىات تربوٌىة ألعضىاء الهٌئىات التعلٌمٌىة بشىا

كٌفٌة صٌاؼة األسئلة أالمتحانٌه من حٌث انماطها وشمولها ومفردات المىنهج ومراعىاة الفىروق بىٌن التالمٌىذ , 

احدث التوجٌهىات  اً ووضع تعلٌمات جدٌدة بشان امتحانات نصؾ السنة الدراسٌة ونهاٌة السنة الدراسٌة متضمن

ٌىة ومعالجىة لمراء االمتحانىات الشىفوٌة والعفً كٌفٌة صٌاؼة االسئلة وفحص اجوبتها وكٌفٌة تكون لجانها واجى

 .تبارات الصفٌة والٌومٌة والشهرٌةؼٌابها وتنظٌم جداولها وقاعاتها باإلضافة الى التعلٌمات المفصلة بشان االخ

هىىذا باإلضىىافة الىىى اجىىراءات تخفٌىىؾ نسىىب الهىىدر وزٌىىادة كفىىاءة العملٌىىة التعلٌمٌىىة وتشىىجٌع المتفىىوقٌن       

ٌىىزٌن ودعمهىىم واعىىداد معلمىىٌن وتطىىوٌر كفىىاءاتهم واالهتمىىام باألشىىراؾ التربىىوي ووضىىع والموهىىوبٌن والمتم

 الخطوات االساسٌة لربط التعلٌم  باإلنتاج .

 

 

 

 

                                                           
     ٕٙٗ -ٕٗٗمصدق جمٌل الحبٌب , مصدر سابق , ص   (ٔ)

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8التعلٌم فً العراق :   )ٕ(
  ٕٙٗ,ص  نفس المصدر السابق مصدق جمٌل الحبٌب ,   (ٖ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8
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   Secondary educationحبنخبً : انتؼهٍى انخبَٕي  : 

 

لفترة ما بعد ؼىزو العىراق  , سىٌطرت  سىلطة االئىتالؾ الموحىدة علىى عملٌىة تعىدٌل وتحسىٌن نظىم  بعاً ت       

التعلٌم فً البالد وقد نال التعلٌم الثانوي هو االخىر الىى جانىب التطىور الكمىً تطىورا نوعٌىا شىمل ابعىاد عدٌىدة 

واالشىراؾ التربىوي وؼٌىر  اٌضا بالمناهج والكتب وطرق التدرٌس واعىداد المدرسىٌن والتىدرٌب اثنىاء الخدمىة

 (ٔ)ذلك من الجوانب النوعٌة االخرى .

وعلىىى هىىذا االسىىاس جىىرت عملٌىىة اعىىادة نظىىر شىىاملة لمفىىردات منىىاهج هىىذه المرحلىىة بمسىىتوٌٌها المتوسىىط       

واالعدادي , كما جرى تقٌٌم شامل للكتب المقررة على اختالفهىا مىن قبىل لجىان فنٌىة متخصصىة , وقىد تىم فىً 

داد واخىىراج الكتىىب ضىىوء ذلىىك التقٌىىٌم تىىألٌؾ كتىىب جدٌىىدة وتنقىىٌح اخىىرى , كمىىا جىىرى تطىىوٌر شىىامل فىىً اعىى

 وتضمٌنها لبعض االتجاهات الحدٌثة .

وفً مجال الوسائل التعلٌمٌة والمختبرات والمكتبات المدرسىٌة اسىتمر التوسىع وحرصىت الحكومىة علىى        

تامٌن الكتب والمواد واآلالت المختبرٌة وبمبالػ طائلة وصوال الى توفٌرها على نطاق واسع بحٌىث تشىمل كىل 

 واعدادٌة .مدرسة متوسطة 

وقد سرى التطور وبنفس المنوال فً اسالٌب التقوٌم واالمتحانات واعداد المدرسٌن واالشراؾ التربىوي        

واالختصاص وكذلك فً مجال تطوٌر نظم تطوٌر نظم التعلٌم وتجدٌدها فقد حظً اٌضا مجال طرٌق التدرٌس 

 (ٕ).ر من التطور النوعًفسالٌب التدرٌسٌة الجدٌدة بقسط واواال

  Vocational education  زابؼبً : انتؼهٍى انًًُٓ  :

لم ٌنعزل التعلٌم المهنً عن واقع التطىور النىوعً الىذي شىمل جمٌىع انىواع السىلم التعلٌمىً فىً المحافظىة        

والىىذي تجلىىى فىىً مجىىاالت عدٌىىدة , ففىىً مجىىال التعلىىٌم الصىىناعً زٌىىدت االختصاصىىات , كمىىا تؽٌىىرت طبٌعىىة 

ات التىدرٌب بحٌىث التدرٌب من معملً نظري الى تدرٌب خارجً حً فً المعامل والمصانع , كما زٌدت ساع

% من مجموع الساعات الدراسٌة , ومثل ذلك التطور حدث فً التعلٌم الزراعً والتجاري  1٘اصبحت تشكل 

 انًعاالخ االخشٖ كانًُاْط ٔانكرة ٔاػذاد انًذسعٍٛ ٔذطٕٚش انكفاءج انؼايح نهرؼهٛى ٔغٛشْا . فؼالً ػٍ 

  ty education Higher universiخبيسبً : انتؼهٍى انجبيؼً ٔانؼبنً :  

تطوره الكمً , ومثله مثل بىاقً انىواع التعلىٌم فقىد  فضالًعن تطور التعلٌم الجامعً والعالً تطورا نوعٌا        

تبٌن ذلك من خالل التؽٌر فً المناهج والكتب واسالٌب التدرٌس واالمتحانات وادخال الوسائل التعلٌمٌىة الحدٌثىة 

, واعداد الكوادر التدرٌسٌة وتأهٌلها واالستفادة من التجارب العالمٌة فىً مجىاالت التعلىٌم الجىامعً . وتبىٌن هىذا 

                                                           
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8التعلٌم فً العراق :   )ٔ(

  1ٕٗ -1ٕٗمصدق جمٌل الحبٌب , مصدر سابق , ص   (ٕ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8
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والمراسىالت من خالل ازدٌاد المكتبات واالهتمام بمحتوٌاتها واجواءها وتىوفٌر احىدث الكتىب والمراجىع العلمٌىة 

 .بٌن الجامعات العربٌة والعالمٌة االجنبٌة 
الخطوات االولىى عىن طرٌىق ربىط التعلىٌم بىالتعلٌم االلكترونىً اذا تبنىت فىً العقىد االخٌىر  توضعكما      

, فاصىبح عمىاد التىدرٌس فىً الدراسىات االولٌىة والبحىث العلمىً فىً الدراسىات ()االلكترونً نظما متقدمة للتعلٌم 

العلٌا واصبحت التقارٌر العلمٌة تكتب وتقدم للمدرسة او االستاذ الكترونٌاً واصبحت رسائل الماجسىتٌر و اطىارٌح 

لكترونٌىة بىل واصىبحت حتىى الدكتوراه ملفىات الكترونٌىة واصىبحت كبرٌىات المجىالت العلمٌىة تصىدر بالصىٌػ اال

فهارس المكتبات العلمٌة الكبرى الكترونٌة بدال من الفهارس الورقٌىة . وقىد سىاعد التعلىٌم االلكترونىً فىً تحسىٌن 

 (1)المستوى العام للتحصٌل الدراسً وجعل التعلٌم اكثر كفاءة. 

  literacy and adult education: سبدسبً : يحٕ االيٍت ٔتؼهٍى انكببز 

من  التطور النىوعً ,   فقىد تبىٌن مىن خىالل تطىوٌر المنىاهج والكتىب  حٌىث تتىولى   كان  لالمٌة  نصٌب        

االمانىىة العامىىة للمجلىىس االعلىىى لمحىىو االمٌىىة االلزامىىً وتعلىىٌم مسىىؤولٌة االشىىراؾ علىىى اعىىداد المنىىاهج والكتىىب 

 وطبعتها وتوزٌعها .

كىىذلك مىىن خىىالل تطىىوٌر جوانىىب الدراسىىات والتوثٌىىق والمتابعىىة والتقىىوٌم وتىىدرٌب العىىاملٌن وتطىىوٌر         

( دورة تدرٌبة للعاملٌن ٕٕ( دورات تدرٌبٌة بلػ عددها  ) ٖٕٔٓ –ٕٔٔٓاالشراؾ , حٌث عقدت خالل المدة )

.  ٖٕٔٓفا متخصصاً حتىى عىام ( مشر  ٖٙضمن متدربٌن , كما بلػ مجموع عدد المشرفٌن على هذا التعلٌم ) 

واختٌار  مدراء مراكز ذوي خبرة وكفاءة شرط ان ٌكون مدٌر المركز له خدمة سابقة فىً مجىال االدارة ال تقىل 

سنوات ومعٌن علىى المىالك الىدائم هىذا وباإلضىافة الىى تثبٌىت   عىدد مىن المحاضىرٌن الخىارجٌن علىى  ٓٔعن 

بدون اجور فً المراكز , وتزوٌد المراكز بعىدد مىن المتعٌنىٌن الجىدد  المالك الدائم  الذٌن كانوا سابقا محاضرٌن

(ٕ)( الؾ لكل دارس.ٓٗمن خرٌجً المعاهد والكلٌات .باإلضافة الى ذلك تقدٌم منح للدارسٌن فً المراكز تبلػ )
 

  

مٌة لكً تلبً ٌتبٌن  من خالل ما تقدم ان كلما ازداد عدد السكان البد  من زٌادة  عدد المؤسسات التعلٌ       

حاجة االعداد  المتزاٌدة  بمرور الزمن , ولكن ما حدث هو العكس  تراجعت تلك المؤسسات التعلٌمٌة والذي 

 اثر سلبا على كفاءة وكفاٌة  تلك المؤسسات , وعدم مواكبتها للنمو السكانً فً منطقة الدراسة .

                                                           
()  ( : ظهور االنترنت واالقراص المدمجة و المرحلة الرابعىة ) ٕٕٓٓ -88ٗٔالمرحلة الثالثة ) ,مرحلتٌن  مدة الدراسة ضمنتٕٕٓٓ  - 

ذات ملٌىون كتىاب )بصىٌؽة الكترونٌىة ( الوقت الحاضر ( ظهور النانو تكنلوجً وثورة خزن المعلومات : اذ ٌمكن االن خزن مكتبة الكترونٌىة 

 على جهاز صؽٌر ٌوضع فً الجٌب وٌمكن ربطة باي حاسوب لقراءة هذه الكتب .
 ٕٗٔٓ -ٗ -1ٕالستاذ الدكتور زاهر المالكً , بتارٌخ /اجامعة الكوفة  /كلٌة التربٌة للبنات /مقابلة شخصٌة مع رئٌس قسم الحاسبات ؾ  (ٔ)

. 

قسم محو االمٌة السٌد / حٌدر محمد عبود الطائً ومسؤول شعبة االحصاء والتخطٌط فً القسم السٌد  مقابلة شخصٌة مع مدٌر  (ٕ)
  ٕٗٔٓ-٘-ٕٕ/ حمزة حسٌن , بتارٌخ 
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 اً ومنتظم اً ومتناسق بصورة هرمٌة , متسلسالً  كما ٌجب ان ٌكون التطور العددي فً المؤسسات التعلٌمٌة      

فً المرحلة التعلٌمة  اً من القاعدة الى القمة , وذلك الن أي خلل ٌحدث فً أي مرحلة تعلٌمٌة سوؾ ٌخلق ارباك

التً تسبقها والمرحلة التً تأتً بعدها , ففً المرحلة االبتدائٌة تكون الحاجة الى المدارس االبتدائٌة اكثر من  

( سنة , لذا ٌزداد  ٕٔ -ٙوذلك إللزامٌة التعلٌم فٌها  باإلضافة الى ارتفاع عدد السكان للفئة العمرٌة )ؼٌرها 

عدد الملتحقٌن سنوٌا بهذه المرحلة , اما عدد الملتحقٌن فً المرحلة المتوسطة فٌكون اقل , حٌث تؽذي كل 

ت المنطقة ذات كثافة سكانٌة عالٌة لربما كل ثالث او اربعة مدارس ابتدائٌة مدرسة واحدة متوسطة , اما اذا كان

مدرستٌن ابتدائٌة تؽذي مدرسة متوسطة , وفً المرحلة الثانوٌة كل مدرسة ثانوٌة تؽذٌها ثالث او اربعة 

السابقتٌن )المتوسطة والثانوٌة ( ان الكثٌر مدارس متوسطة اٌضاً ,  وٌرجع السبب فً تناقص اعداد المرحلتٌن 

صعوبات متنوعة فً االلتحاق بالمدارس  فٌضطر بعض ابناء االسرة الى ترك المدرسة  من السكان ٌواجهون 

والعمل  قبل الوصول الى المرحلة المتوسطة او الثانوٌة من التعلٌم , وٌكتفون بدراسة  المرحلة االبتدائٌة  

جامعات فتكون لكل وذلك النخفاض دخل رب االسرة  وقسوة الحٌاة االقتصادٌة , اما على مستوى المعاهد وال

 اقلٌم او محافظة  واسعة جامعة او معهد .

فً الخدمات التعلٌمٌة من التطور  مهماما بالنسبة للتطور النوعً ولجمٌع المراحل الدراسٌة  فهو جانب       

الكمً , الن توفر المستوى العلمً ٌسهم فً رفع قدرات وقابلٌات الفرد , عن طرٌق  توفٌر المناهج العصرٌة 

 و تؽذٌة المؤسسات التعلٌمٌة باألجهزة والتقنٌات واآلالت الحدٌثة المختلفة  لتحقٌق االهداؾ المطلوبة . 

مترابطة  حلقاتها من المرحلة االبتدائٌة الى  المرحلة الجامعٌة , وان اي خلل ٌحدث فالتعلٌم اشبه بسلسلة       

فً اي مرحلة تعلٌمٌة سوؾ تكون  له انعكاسات سلبٌة  واثار سٌئة على المراحل الدراسٌة االحقه ومن ثم على 

 النشاط البشري بصورة عامة .

كمً , الن االهتمام الجانب الكمً اكثر من النوعً وهنا ٌجب التأكٌد على التطور النوعً اكثر من ال      

سوؾ تكون له اثار سٌئة وواضحة على كفاءة العناصر المتخرجة من المؤسسات التعلٌمٌة وتكون عاجزة فً 

 اداء مهامها  .
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 قٍبسّ   انتسكٍب انتؼهًًٍ ٔ طسق  انًبحج انخبًَ : 

concept of mounting educational and measurement methods The   

  Installation tutrialانتسكٍب انتؼهًًٍ : 

ٌوضح التفاوت  بٌن الذكور واالناث وتوضٌح الفرص االقتصادٌة كونه للتركٌب التعلٌمً اهمٌة كبٌرة           

التعلٌم , فً كثٌر من مشاكل االسرة . وتشمل التعدادات ومدى امكانٌات المجتمع لإلفادة منها وتحدٌد اثر عامل 

فأكثر , حسب درجة االلمام بالقراءة  ةالسكانٌة الشاملة توزٌع السكان الذٌن بلؽو العاشرة او الخامسة عشر

والكتابة . وؼالبا ما تكون هذه البٌانات موزعة حسب العمر والنوع والبٌئة , حتى ٌسهل حسابها للذكور 

على حده , وفقا للفئات العمرٌة المختلفة فً المناطق الحضرٌة والرٌفٌة  . ولهذه البٌانات أهمٌة  واالناث كل

خاصة فً انها تعد مؤشرا لمستوى المعٌشة ومقٌاسا للحكم على التطور الثقافً واالجتماعً . كما ان لها اهمٌة 

وتفٌد بٌانات التركٌب التعلٌمً فً  الدول   فً التنبؤ باالتجاهات التعلٌمٌة المستقبلٌة وطبقا للخطط الموضوعة,

التً ٌرتفع فٌها نسبة االمٌة , فً وضع الخطط الناجعة للتؽلب علٌها . كما تفٌد فً معرفة مستوى مراحل 

التعلٌم المختلفة ) رٌاض اطفال , ابتدائٌة , ثانوٌة , جامعٌة ( ووضع الخطط لمواجهة متطلبات هذه الخدمة 

    (1)مراحل واالعمار وعلى فترات زمنٌة مختلفة.االجتماعٌة لكافة ال

 (2)وتزاٌد اندفاع المواطنٌن نحو اكتسابه ٌساهم فً تقدم المجتمع  هذا فضالً عن ارتفاع مستوى التعلٌم

عن طرٌق تزاٌد فرص العمل امام المتعلمٌن مما ٌسهل دخولهم لسوق العمل , فٌكون الناتج معادال للجهد 

وفً ,  (3)ضافة الى أهمٌته فً دفع انتاجٌة العمل وفً نسبة المساهمة فً زٌادة االنتاج العلمً المبذول , باإل

الوقت الذي ٌكون فٌه التعلٌم من الوسائل اإلنتاجٌة االستثمارٌة , فأن مهمته لٌس توفٌر الوسائل لكسب العٌش 

ٌا, فاصبحا معاً )التربٌة والتعلٌم( فقط فهو ٌلتقً مع التربٌة التً  تهدؾ إلى تنمٌة شخصٌة اإلنسان علمٌا وثقاف

  (4)ٌشكالن عنصرٌن أساسٌٌن فً حٌاة المجتمع. 

5) سٌاسٌة  أم اجتماعٌة أم وتطورها فً شتى مجاالت الحٌاة سواء كانت اقتصادٌة  ةوان تقدم أي ام    
 )

ومتى ما سار التقدم   (6)ٌتأثر الى مدى بعٌد بمدى  التطور العلمً والتكنولوجً الذي تحققه تلك االمم 

                                                           
  ٖٓٔ, ص  مصدر سابق   سالم علً  الشواورة , محمود عبد هللا الحبٌس ,   (ٔ)
(ٕ)  - Lewis, A. , the Theory of Economic Growth, London, 1958, P.: 117 
رٌاض محمد علً المسعودي ,ندى نجٌب سلمان, التركٌب التعلٌمً لسكان العراق واثرة فً المهنة , جامعة الكوفة , مجلة   (ٖ)

 8ٕٙ, ص  ٕٙٓٓ,  1البحوث الجؽرافٌة , العدد 
 . ٗٔ, ص88ٓٔفؤاد بسٌونً متولً, التربٌة ومشكلة التخطٌط , دار المعرفة الجامعٌة , االسكندرٌة ,   (ٗ)
,  ٕٕٓٓ, بٌت الحكمة, بؽداد ,  ٔمنصور الراوي , سكان الوطن العربً , دراسة تحلٌلٌة فً المشكالت الدٌموؼرافٌة ,ج  (٘)
  ٖٕٔص

مجٌد ابراهٌم دمعة ,عبد الجبار البٌاتً , دراسة استطالعٌة فً دور المعلم وفعالٌته التعلٌمٌة فً ضوء متطلبات التطور   (ٙ)
  1ٓٔ, ص 81ٗٔ,  ٖٕنلوجً , ملحق االجٌال ,نقابة المعلمٌن ,العدد العلمً والتك
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 (1)االقتصادي والتكنلوجً فً أي مجتمع جنبا الى جنب مع التقدم العلمً واعتبر كل واحد منهما مكمال لألخر 

الن التعلٌم هدؾ من اهداؾ التنمٌة , لذلك البد  (2)على تحسٌن حٌاة االنسان وتٌسٌر سبل العٌش له .  انعكست

التهم التعلٌمٌة, ارى من خالل معرفة اعداد السكان او نسبهم حسب حمن قٌاسه ورصد تطوره من فترة الى اخ

الن بٌانات الخصائص التعلٌمٌة للسكان تؤدي دورا مهما أثناء التخطٌط للتعلٌم من جهة , وللقوى العاملة من 

أن التعلٌم جهة اخرى . فالتعلٌم هو احد المدخالت المهمة لرفع االنتاجٌة وزٌادة االنتاج . فمن البدٌهً القول ب

 (3)الى زٌادة االنتاجٌة  وٌسهم فً رفع دخل الفرد.  -عموما–ٌؤدي 

  Methods of measuring installation tutorial طسق قٍبس انتسكٍب انتؼهًًٍ : 

تستخدم العدٌد من المعادالت اإلحصائٌة لقٌاس )التركٌب التعلٌمً(, وبحسب الفئات العمرٌة التً ٌتألؾ منها      

السكان وتحسب كل فئة من الفئات إلى مجموع السكان وتستخرج مثل هذه النسب إما كنسبة مئوٌة أو ألفٌة 

,   (4) ( آالؾ أو مائة ألؾ أو أكثرٓٔوخاصة إذا كان حجم الظاهرة المدروسة صؽٌراً أو تحسب أحٌاناً من )

 ومن اهم المعادالت االحصائٌة هً : 

 عدد األطفال المسجلٌن فعالً                                                                       

 ٓٓٔ× -------بببببببببببببببببببببببب-----------------فً رٌاض األطفال    =   ()( معادلة قٌاس نمو التعلٌمٔ)

 عدد سكان المنطقة                                                                       

 دد التالمٌذ فً المرحلة                                  ع                                             

 ٓٓٔ×--------------بببببببب---------------( معادلة قٌاس نمو التعلٌم فً المرحلة االبتدائٌة    = ٕ) 

 عدد سكان المنطقة                                                                              

 عدد الطلبة فً المرحلة الثانوٌة                                                                     

 ٓٓٔ×------------------------------( معادلة قٌاس نمو التعلٌم فً المرحلة الثانوٌة     = ٖ)

 عدد سكان المنطقة                                                                       

                                                                            

                                                           
(ٔ)  Divs, Kehuman Society, New Yorrk, 1979, P.: 626 – 627. 
, 81ٗٔ(, ٖٕمنصور حسٌن, دور المعلمٌن فً دعم التطور العلمً والتكنولوجً, ملحق األجٌال, نقابة المعلمٌن, العدد)   (ٕ)
 . 8ٓص

   1ٖٕ,الرٌاض ,  ص 1ٕٓٓجامعة الملك سعود , الطبعة الثانٌة ,  (المفاهٌم واالسالٌب والتطبٌقات  )رشود بن محمد الخرٌؾ , السكان    (3)

  81ٓٔعبد الحسٌن زٌنً , االحصاء الدٌموؼرافً , مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر , بؽداد ,   (ٗ)
() ( كحد أدنى. ٌٓٔجب أن ال ٌقل معدل النمو عن )% 
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 دد الذكور فً سن )أي مرحلة تعلٌمٌة(   ع 

 ٓٓٔ____×_______________________ =  معادلة قٌاس ظاهرة التباٌن فً االلتحاق بٌن الذكور واالناث   ( ٗ)

 ()لذكور )الملزمٌن( اعدد                                                                                                

     

                                         او    

 

 جموع االمٌات م                                                              

 ٓٓٔ× ------------------------------------=  (1)األمٌة بٌن اإلناث( معادلة قٌاس نسبة ٘)

 عدد االناث فً سن التعلٌم                                                             

   مجموع االمٌٌن                                                        

  ٓٓٔ________________________× ( معادلة قٌاس نسبة األمٌة بٌن الذكور = ٙ)

 عدد الذكور فً سن التعلٌم                                                       

   موع  االمٌٌنمج                                                                     

 ٓٓٔ_______× ____________نسبة األمٌة  لمجموع السكان =_ ( معادلة استخراج1)

 دد الذكور واإلناث فً سن التعلٌمع               

 عدد األشخاص الذٌن ٌحملون الشهادات                           

  ٓٓٔ× ( نسبة حملة الشهادات  = _______________________________ 1)

 المجموع الكلً للسكان

 عدد األشخاص الذٌن ٌحملون الشهادات                                                     

 ٓٓٔ×--------------------------------------------أو نسبة حملة الشهادات     = 

 سنة  ٕٕاص الٌن تزٌد أعمارهم عن عدد األشخ                                         

 

                                                           
()  :ٌقصد بها إلزامٌة ذهابه إلى المدرسة. -الملزم 
 . ٔٙ – 8٘عبد الحسٌن زٌنً, اإلحصاء الدٌموؼرافً, مصدر سابق, ص  (ٔ)

 تعلٌمٌة(عدد اإلناث فً سن )أي مرحلة       

×_______________________________  =ٔٓٓ 

 عدد االناث الملزمات                 
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 : (  3112 -1991انتسكٍب انتؼهًًٍ فً يحبفظت انُجف نهًدِ ) 

ٌعد التعلٌم من الخصائص المهمة فً تركٌب السكان واكثرها تأثٌرا فً التؽٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة        

احد االركان االساسٌة للتنمٌة البشرٌة وهو  من  ل,  ألنه  ٌمث (1)وله دور فعال ي مجال االبداع والتنمٌة 

و القاعدة   (2)الركائز المهمة لبناء المجتمع المعرفً , فهو الوسٌلة الفاعلة لمحاربة الفقر والجهل والتطرؾ 

,  (3)األساسٌة فً تكوٌن المهارات , والذي ٌجعل من مشاركة القوى العاملة فً النشاط أكثر جدوى وفعالٌة  

لتعلٌم ٌاتً فً الترتٌب الثانً بعد هدؾ القضاء على الفقر فً تسلسل اهداؾ البرنامج االنمائً لألمم كما ان ا

المتحدة , نظراً لما ٌعنٌه التعلٌم من منظور التنمٌة المستدامة وخلق راس المال الثقافً واالجتماعً الذي ٌعد 

 (4)اهم انواع االستثمار فً حٌاة المجتمعات االنسانٌة .

ٌتم التعرؾ على المستوى التعلٌمً للسكان , من خالل  معرفة نسبة السكان االمٌٌن والسكان المتعلمٌن      

نسبة الى مجموعة السكان الذٌن هم من سن الدراسة والتعلٌم , والمستوى التعلٌمً لسكان أي منطقة ٌعد من 

مٌة فً  مجتمع معٌن كان ذلك دلٌال على المؤشرات الدالة على تقدم المنطقة او تخلفها , اذ انه كلما سادت اال

تخلفهم االقتصادي واالجتماعً . فتصبح هذه البٌانات عن الحالة التعلٌمٌة ذات فائدة مباشرة فً التخطٌط لمحو 

االمٌة فً تلك المناطق . والشك ان للشهادة مدلولها الثقافً اوالً والمهنً ثانٌاً, ولكلٌهما تأثٌر على السلوك 

, والسٌما فٌما ٌتعلق بالصحة و حجم االسرة   والمرأة و الزواج المبكر او المتأخر , حٌث ان الدٌموؼرافً 

سنوات الدراسة لها تأثٌرها على تأخٌر سن الزواج احٌاناً , وبالتالً قصر العمر االنجابً للمرأة بشكل خاص 

والمؤتمرات . ولعل اقربها الى  وتم تأكٌد هذا الدور من خالل الكثٌر من الدراسات والبحوث والندوات  (5).

 م. 88ٗٔ( الذي عقد فً القاهرة فً عام  (ICPDاالذهان مؤتمر السكان والتنمٌة

والخصائص التعلٌمٌة هً من المؤشرات المهمة لمستوٌات التنمٌة االجتماعٌة , ومقٌاس للتطور الثقافً       

ٌة فً جمٌع البلدان . وعلى العكس من التعلٌم , واالجتماعً , بل ان التعلٌم هو احد االهداؾ الرئٌسة للتنم

فاألمٌة مشكلة اجتماعٌة معقدة , وسبب من اسباب التخلؾ والفقر . فلٌس هناك اخطر من االمٌة , اذ ٌنشأ معها 

 (6) .وٌرتبط بها كثٌر من العلل واالمراض االجتماعٌة   

ظاهرة اجتماعٌة خطٌرة جدا , ولعل خطورتها تكمن فً انها تعٌق عمٌلة التنمٌة فً       : illiteracy:    االيٛح

المجتمع , بل وتشكل عبئىاً علىى مٌزانٌىة الدولىة اذا مىا سىعت الجهىات المسىؤولة فىً الدولىة لتخفىٌض نسىبتها او 

 التخلص منها .

                                                           
, بٌروت ,  1ٕٓٓ,  ٕسعد ابراهٌم , المجتمع والدولة فً الوطن العربً , مركز دراسات الوحدة العربٌة بٌروت , ط  (ٔ)

 ٖٙٔ, ص81ٙٔ
 ٙٙعبد الشهٌد جاسم عباس , افتخار عبد الرزاق عبد هللا , مصدر سابق , ص   (ٕ)
  1ٔ, ص 811ٔقارن , منتدى الفكر العربً ,عمان , محمد جواد الرضا , العرب والتربٌة والحضارة , دراسة فً الفكر الم  (ٖ)
 1٘عبد الشهٌد جاسم عباس , افتخار عبد الرزاق عبد هللا , مصدر سابق , ص   (ٗ)
 ٖٕ٘, ص  888ٔ, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ,عمان ,  ٔعبد علً الخفاؾ , جؽرافٌة السكان , اسس عامة , ط  (٘)
  1ٕٕرشود بن محمد الخرٌؾ , مصدر سابق , ص   (ٙ)
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لقراءة والكتابة معاً بأٌة لؽة كانت واالمً حسب تعرٌؾ الجهاز المركزي لإلحصاء  هو الفرد الذي ال ٌستطٌع ا

 حصل على اي شهادة من التعلٌم النظامً .ٌ. ولم 

تبدو ظاهرة االمٌة خطٌرة جدا فً الوطن العربً بشكل عام , وقد حذرت المنظمة العربٌة للتربٌة        

مرتفعة فً الوطن من خطورة ظاهرة االمٌة التً التزال  1ٕٓٓ/ ٔ/1والثقافة والعلوم ) االلسكو ( االثنٌن 

عاماً  ٘ٗو ٘ٔالعربً , وبٌنت المنظمة ان عدد االمٌٌن فً الدول العربٌة لدى الفئات العمرٌة التً تزٌد عن 

% , واوضحت  8.1ٕملٌوناً , وتابعت ان معدل االمٌة فً المنطقة العربٌة وصل الى  ٘.88بلػ قرابة 

عاما ً , وتزٌد معدالت االمٌة  ٘ٗو ٘ٔح اعمارهم بٌن ملٌونا من اجمالً االمٌٌن العرب تتراو 1٘المنظمة ان 

 .% ( ٘.ًٙٗ قرابة نصفهن منها ) بٌن النساء حٌث ٌعان

العربً لم ٌرتق ملؾ االمٌة وافاد بٌان المنظمة انه : بالرؼم من الجهود العدٌدة التً بذلت على الصعٌد        

عربٌة , واكد ان محاربة االمٌة ٌجب ان تتركز على مستوى االهمٌة التً ٌنبؽً ان ٌنالها فً المنطقة الالى 

تهتم  .  لذلك اخذت الدول(1)تعمٌم التعلٌم االساسً والزامٌته وتنظٌم حمالت مكثفة فً المناطق الرٌفٌة الفقٌرة . 

بالمستوى التعلٌمً لسكانها السٌما الدول النامٌة التً تتمٌز بانخفاض المستوٌات التعلٌمٌة , والعراق من ضمن 

م, والذي بدا  81ٙٔ( عام 1ٔٔهذه الدول , حٌث شرعت قانون الحملة الوطنٌة الشاملة لمحو االمٌة االلزامً )

اثرة العدٌد من مراكز محو االمٌة , وقد شمل السكان  فتحت على للقضاء على االمٌة , اذ  811ٔام تطبٌقه ع

سنة ( , وشرع قانون اخر ٌنص على التعلٌم  ٘ٗ  -٘ٔالذٌن ال ٌعرفون  القراءة والكتابة ضمن االعمار )

, فبموجبة اعتبر التعلٌم فً مرحلة االبتدائٌة مجانا والزامٌا لجمٌع االطفال من سن 811ٔ( عام  8ٕااللزامً)

العمر , وتم تأسٌس عدد من المدارس الشعبٌة للذٌن اكملوا مرحلتً االساس والتكمٌل فً مراحل السادسة من 

 . (2)محو االمٌة لبلوغ مستوى ٌقابل المرحلة االبتدائٌة . 

ما فً نسبة السكان االمٌٌن فً منطقة الدراسة  اً ( ان هناك انخفاض 1ٕ( والشكل ) 1ٌٖتضح من الجدول )     

, ولكنها ارتفعت فً عام  1ٕٓٓ% ( عام  8.ٖٕالى ) 881ٔ%( عام ٖ.ٕٗمن )  1ٕٓٓو 881ٔعامً بٌن 

وهً   تشكل تقرٌبا اكثر من ربع سكان منطقة  ,% ( 1.8ٕحسب نتائج الدراسة المٌدانٌة  فبلؽت ) ٖٕٔٓ

, والسبب فً ذلك ٌعود الى ة مرتفعة بببببببببنسب دط  فً هذه النسبة  اال انها تعالدراسة  , رؼم االرتفاع البسٌ

 ب ببب% ( وحس 1.8ٕ% ,   ٗ.ٖٓ%,    ٓ.ٖٓارتفاع نسبة سكان الرٌؾ فً محافظة النجؾ , اذا بلؽت )  

 

                                                           
    //:forums/show thread .php www.66n.comhttp/الٌوم العربً لمحو االمٌة :   )ٔ(

,  818ٔ -8ٕٓٔعبد الحسٌن زوٌلؾ وسعٌد حمٌد سعٌد , المراة والتعلٌم النظامً وحملة محو االمٌة فً القطر العراقً   (ٕ)
  ٖٕمطبعة وزارة التربٌة , تشرٌن االول , ص 

http://www.66n.com/
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( التوزٌع  النسبً للسكا  االمٌٌ  والملمٌ   بالقراءة والكتاب  فً محافظ  النجف  للمدة 31جدول )ال

(1881 -2113 ) 

المستوى 
 العلمً

 الملمٌ  بالقراءة والكتاب    %نسب  االمٌ  و  

2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام  2007 1997  

 مجموع رٌف حضر المحافظ  المحافظ 

 27.9 42.3 20.7 23.9 24.3 امً

 8.9 13 6.9 23.9 26.1 ٌقرا وٌكتب

 36.8 55.3 27.6 47.8 50.4 المجموع

 

 116ص  – 1881الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكا  لسن  جمهورٌ  العراق ، هٌئ  التخطٌط ،   -1در : االمص

وزارة التخطٌط والتعاو  االنمائً ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجٌا المعلومات ، المس  االجتماعً واالقتصادي لألسرة  فً   -2

 251 -243، ص  2111العراق 

  2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام  -3

 ( 2113- 1881( نسب  االمٌٌ  والملمٌ   بالقراءة والكتاب  فً محافظ  النجف  للمدة )21شكل )ال

 

 ( 31)  ع  بٌانات الجدول -

, والمعروؾ عن المجتمع الرٌفً بانه ٌتصؾ بعادات  من مجموع سكان منطقة الدراسة   ترتٌب االعوام     

تعمل هذه االعراؾ االجتماعٌة على الحد من تعلٌم عن عادات وتقالٌد سكان الحضر , حٌث  وتقالٌد تختلؾ

فضال عن عزوؾ المرأة عن التعلٌم , وٌعد الزواج المبكر احد عوامل ارتفاع نسبة االمٌة , باإلضافة   االناث ,

الى   نقص فً اعداد  المدارس فً الرٌؾ والبعد المكانً للمدارس فً القرى واالرٌاؾ وقلة الكادر التدرٌسً 

منتشر بٌن االسر , والن اؼلب المزارعٌن ٌعطون اهمٌة اكبر لعمل اوالدهم فً الحقل على تعلٌمهم , والفقر ال

الزمة   فً  هذا ل,  فقد اتخذت   الدولة   االجراءات ا ٕٔٔٓوبسبب ارتفاع نسبة االمٌة خاصة بعد عام 

العلٌا لمحو االمٌة   قانون  المجال ومنها انطالق الحملة الكبٌرة من اجل محو االمٌة . حٌث شرعت الهٌئة

0
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1881 2111 2113 

 امً 

 ٌقرا وٌكتب 
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وتعلٌماته للقضاء على االمٌة , اذ فتحت على اثرة  ٕٔٔٓ( لسنة ٖٕالحملة الوطنٌة الشاملة لمحو االمٌة رقم )

( 8ٗٔللذكور و ) منها(  8٘) اً ( مركز ٖٕ٘) ٖٕٔٓالعدٌد من مراكز محو االمٌة فبلػ عدد المراكز لعام 

( سنة  ,  ٘ٗ -٘ٔسكان الذٌن ال ٌعرفون القراءة والكتابة ضمن االعمار )( مختلط , وقد شملت ال 8لإلناث و )

,   ٖٕٔٓفاكثر حسب البٌئة والمحافظة لعام   1ٓ -٘ٔوقد  اظهرت نتائج تقدٌرات السكان االمٌٌن من عمر 

ل % (  من مجم٘.ٗ( , وان نسبة االمٌة قد بلؽت  ) ٕٖٗٗ٘ٔان عدد االمٌٌن فً منطقة الدراسة   قد بلػ ) 

%  8.1ٗ(    لمن تجاوز سن الخامسة عشرة, وكان بواقع    1ٖٓٗٗٓٓسكان العراق الذي ٌبلػ عددهم  )  

% بٌن االناث   , وحسب نوع البٌئة فكانت اعلى ما تكون فً االفراد المقٌمٌن فً   ٕ.ٓ٘بٌن الذكور  و  

  (1).  %  ٕ.ٕٙ% ثم فً الحضر بنسبة   1ٖ.1الرٌؾ بنسبة   

حسب االقضٌ  فً حضر  بالقراءة والكتاب  ( التوزٌع  النسبً للسكا  االمٌٌ  والملمٌ   38جدول )ال

   2113محافظ  النجف  حسب نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام 

 نسب  االمٌ  والملمٌ  بالقراءة والكتاب  % فً حضر  منطق  الدراس  حسب الجنس 

 االقضٌ  

 مناذرة  كوف   نجف 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

 26.2 26.7 25.6 23.5 27.5 19.9 14.9 17.4 12.4 امً 

 8.1 9.19 6.9 9 5.7 8.2 4.6 5.4 3.8 ٌقرا وٌكتب 

 34.3 35.89 32.5 32.5 33.2 28.1 19.5 22.8 16.2 المجموع 

  

 ( 1نتائج الدراس  المٌدانٌ  ملحق  )  ع  -

% ( من مجموع سكان 1.8ٕ( ان نسبة االمٌة قد بلؽت )ٓٗ( و )8ٖ) ٌتضح من معطٌات الجدولٌن      

فكانت نسبة حضر قضاء    المحافظة, على مستوى أقضٌة   ةة عشرسمنطقة الدراسة لمن تجاوز سن الخام

% ( ٗ.ٕٔبوقع )سنة فاكثر ( وكانت  -٘ٔ% ( لكال الجنسٌن الذٌن هم فً سن )8.ٗٔالنجؾ منخفضة بلؽت )

% ( لإلناث , اما حسب نوع البٌئة فكانت اعلى ما تكون لألفراد المقٌمٌن فً الرٌؾ فقد ٗ.1ٔللذكور و ) 

% ( للذكور واالناث على التوالً . النسبة التً تلٌها  1.1ٗ% , ٔٗ% ( وكانت بواقع )ٕ.ٗٗبلؽت النسبة ) 

دراسة  لكال الجنسٌن , وكانت االمٌة لدى االناث % (فً حضر منطقة ال٘.ٖٕفً قضاء الكوفة , فقد بلؽت )

% ( , فً رٌؾ قضاء الكوفة , فقد ارتفعت 8.8ٔ%( والذكور )٘.1ٕمرتفعة اكثر من الذكور فقد بلؽت )

% ( لكال الجنسٌن  , سجلت نسبة االمٌة  حسب الجنس ٖ.1ٖالنسبة اٌضا عن قضاء النجؾ فكانت بواقع )

                                                           
جمهورٌة العراق , وزارة التربٌة , المدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة النجؾ , قسم محو االمٌة , شعبة االحصاء , بٌانات ؼٌر منشورة ,   (1)

  ٗٙص 
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% (  ٕ.ٕٙفً المرتبة الثالثة واالخٌرة جاء قضاء المناذرة بنسبة )% اناث ( , ٙ.ٕٗ –% ذكور ٘.ٖٗ)

% ( فً حضر 1.ٕٙواالناث  –% للذكور ٙ.ٕ٘% (وكانت بواقع )ٗ.ٖٗلسكان الحضر ثم الرٌؾ بنسبة ) 

% ( للذكور واالناث علً التوالً , ٖ.ٗٗ -% ٗ.ٕٗقضاء المناذرة , اما عن نسبة سكان االرٌاؾ فكانت )

سكان الرٌؾ اكثر من سكان الحضر الى بعدها عن المراكز الحضرٌة ل بالنسبةارتفاعها  وٌعود السبب فً

وافتقارها الى الكثٌر من الخدمات االساسٌة , اذ انها تعانً من نقص المدارس ولكافة المراحل الدراسٌة من 

رس اسبق من الرٌؾ فً وجود المدا -وخاصة المدن  –جهة ومن جهة اخرى ان المراكز الحضرٌة 

% (  حسب نتائج الدراسة 1.8ٕمن دور العلم والمعرفة . و ٌستدل من هذه النسبة ) هاوالجامعات وؼٌر

فقد كانت  881ٔ, حصل تراجع فً تخفٌض نسبة االمٌة قٌاسا بما كانت علٌة حسب تعداد  ٖٕٔٓالمٌدانٌة لعام 

 سنة فاكثر (.  – ٘ٔ% ( من اجمالً سكان منطقة الدراسة )ٖ.ٕٗ) 

( التوزٌع  النسبً للسكا  االمٌٌ  والملمٌ   بالقراءة والكتاب  حسب االقضٌ  فً رٌف  محافظ  41جدول )ال

   2113النجف  حسب نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام 

 نسب  االمٌ  والملمٌ  بالقراءة والكتاب  % فً رٌف   منطق  الدراس  حسب الجنس 

 االقضٌ  

 مناذرة  كوف   نجف 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

 43.4 44.3 42.4 38.3 42.6 34.5 44.2 47.8 41 امً 

 13.9 14.6 13.3 11 10.6 11.3 12 11.5 12.6 ٌقرا وٌكتب 

 57.3 58.9 55.7 49.3 53.2 45.8 56.2 59.3 53.6 المجموع 

      

 ( 8)  ق نتائج الدراس  المٌدانٌ  ملح ع   -

بٌن اقضٌة منطقة الدراسة فً نسبة االمٌة لكال الجنسٌن  ( انه ال ٌوجد تباٌن كبٌرٓٗتوضح بٌانات الجدول )  

على ان هذا ال ٌنفً ان النسبة اقتربت الى النصؾ فً رٌؾ بعض االقضٌة , كما هو الحال فً  ،بشكل عام 

% ( على التوالً . والذي عمل على ٖ.1ٖ% , ٗ.ٖٗ% , ٕ.ٗٗرٌؾ قضاء النجؾ والمناذرة والكوفة ) 

رفع هذه النسبة فً اقضٌة رٌؾ منطقة الدراسة هو ارتفاعها لدى االناث  فً قضاء النجؾ والكوفة والمناذرة 

نسبة االمٌة لدى االناث اكثر من الذكور  ارتفاع على التوالً , تشٌر     (% ٖ.ٗٗ% , ٙ.ٕٗ% , 1.1ٗالى )

لٌست جمٌعها , والتً كانت  –سلبٌة فً بعض اقضٌة ونواحً منطقة الدراسة , الى تأثٌر بعض المعتقدات ال

 . وربما ال تزال تحبذ تعلٌم الذكر على تعلٌم االنثى 

, (ٓٗ( و )8ٖرٌؾ ( تبٌن من خالل بٌانات الجدول )–وعند دراسة نسبة االمٌة حسب البٌئة )حضر 

 – ٘ٔ% ( من مجموع السكان )ٖ.ٕٗان اعلى نسبة لها كانت لدى سكان الرٌؾ من كال الجنسٌن وذلك بواقع )
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% ( لدى سكان الحضر , وقد ارتفعت نسبة االمٌة لدى كل من ذكور الرٌؾ وإناثه 1.ٕٓسنة فاكثر ( مقابل )

سنة فاكثر (  -٘ٙالكبار ) اكثر من ذكور واناث الحضر , والسبب ٌعود ال ارتفاعها لدى سكان الرٌؾ

(ٖ٘.1 . ) % 

 :َسبت انًهًٍٍ ) انقبدزٌٍ ػهى انقساءة ٔانكتببت (  

 eople who able to read and write Pof the  Percetage  

ٌعرؾ الجهاز المركزي لإلحصاء الملم بانة هو الفرد الذي ٌستطٌع القراءة والكتابة دون انهاء اٌة       

التعلٌم النظامٌة , والتً تشمل المرحلة االبتدائٌة او المتوسطة او االعدادٌة او الثانوٌة او مرحلة من مراحل 

المعاهد االكادٌمٌة والمهنٌة  او الكلٌات او الجامعات  التً تمنح شهادات دبلوم متوسط او بكالورٌوس او دبلوم 

 عالً او ماجستٌر او دكتوراه .

 ،لتعلٌم ) القدرة على  القراءة والكتابة(  تمثل حالة تعلٌمٌة افضل من االمٌة وعلى  الرؼم من ان االلمام با      

عادة ما ٌتم توزٌع السكان الذٌن بلؽو سن العاشرة  (1)الت االخرى ,ااال انها تبقى ذات مستوى متدن بالقٌاس للح

( وؼالبا ما تكون هذه البٌانات  متعلم –ملم بالقراءة والكتابة  –فأكثر حسب درجة االلمام بالقراءة والكتابة )أمً 

موزعة حسب العمر والنوع , وٌعطً ذلك التقسٌم داللة كبٌرة وهامة لقدرة البلد على تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة 

واالجتماعٌة , كما ٌساعد المخططٌن وراسمً السٌاسٌة االقتصادٌة فً البلد على تحدٌد االحتٌاجات المستقبلة 

  (2)ة االقتصادٌة المختلفة .من المتعلمٌن حسب االنشط

فً هذه النسبة وعلى طول مدة الدراسة فً  اً ومستمر اً واضح اً ( ٌوضح ان هناك انخفاض1ٖالجدول )        

% ( حسب ترتٌب االعوام  , 1.8% , 8.ٖٕ% , ٔ.ٕٙمحافظة النجؾ لمن هم دون االبتدائٌة , فقد بلؽت ) 

السكان فً المستوى دون االبتدائٌة  وعلى طول مدة الدراسة فً نسبة  اً واضح اً انخفاضنستنتج ان  هناك 

( وسبب االنخفاض هو فرض التعلٌم وجعلة الزامٌا وفق القرارات للسنوات المذكورة سابقاً )  ٖٕٔٓ -881ٔ)

( , وهذا بدورة ادى الى انخفاض فً نسبة من هم دون االبتدائٌة وارتفاع  نسبة من ٕٔٔٓ -811ٔ – 81ٙٔ

لٌها, حتى نصل الى مرحلة  تً تٌة بٌن كل مرحلة  والمرحلة الاالبتدائٌة , وتبقى المسألة نسب هم ضمن مستوى

التعلٌم العالً الذي تهتم ببٌاناته الدول كثٌرا وتفرد له معظم الدراسات حٌزا كبٌرا من محتواها نظرا لدورة 

 الرائد فً عملٌة التنمٌة .   

                                                           
وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً , الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجٌا المعلومات, مسح شبكة  معرفة العراق , نظام مراقبة الظروؾ   (1)

  ٔٔ, ص ٕٔٔٓاالجتماعٌة واالقتصادٌة فً العراق 

معة دمشق , منشورات بٌروت , ,جا ٔعبد الرحٌم بوادقجً ومحمد خالد الحرٌري , علم السكان ,كلٌة االدارة واالقتصاد , ط  (ٕ)
 8ٖٔ,ص ٕٙٓٓ
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( انه ال ٌوجد تباٌن كبٌر فً نسب ٓٗ( و)8ٖ, الجدول ) ٖٕٔٓلعام ٌتضح من خالل نتائج الدراسة المٌدانٌة 

هذا المستوى التعلٌمً بٌن مختلؾ االقضٌة فً حضر منطقة الدراسة ورٌفها , اما بالنسبة الختالؾ نسبة 

( ٓٗ( و )8ٖالملمٌن بالقراءة والكتابة حسب الجنس فً اقضٌة منطقة الدراسة , فقد اظهرت بٌانات الجدول )

بة الملمٌن كانت متقاربة لدى الجنسٌن على مستوى االقضٌة فً رٌؾ وحضر منطقة الدراسة ولكن هذه ان نس

% ( ٖ.ٔٔ -% ٙ.ٕٔالنسب ارتفعت لدى الذكور عنها لدى االناث فً رٌؾ منطقة الدراسة وذلك بنسبة )

 %(  بالنسبةٖ.ٖٔ)لقضائً النجؾ والكوفة على التوالً , ولكنها انخفضت عند ذكور قضاء المناذرة فكانت 

 نفس القضاء .  ل%( ٙ.ٗٔلما علٌة لدى االناث )

 ducation  Eormal F of  tagesS: يسا م  انتؼهٍى انُظبيً 

تشمل مراحل التعلٌم النظامً المرحلة االبتدائٌة و المتوسطة واالعدادٌة والثانوٌة والمعاهد االكادٌمٌة           

والمهنٌة والكلٌات والجامعات , وقد ارتفعت النسب فً مراحل التعلٌم النظامً وخاصة االبتدائٌة وسبب هذا 

 811ٔ, والذي بدا تطبٌقه عام  81ٙٔ( عام 1ٔٔقرار )االرتفاع ٌعود الى فرض التعلٌم وجعلة الزامٌا وفق ال

سنة  (, وهذا بدورة ادى الى انخفاض نسبة من هم دون االبتدائٌة وارتفاع ٕٔ -ٙ, وخاصة للفئة العمرٌة ) 

نسبة الملتحقٌن فً مرحلة االبتدائٌة   , فبموجبة اعتبر التعلٌم فً مرحلة االبتدائٌة مجانا والزامٌا لجمٌع 

ونظرا لتعدد مراحل التعلٌم النظامً فقد تم تقسٌمها الى مجموعتٌن ,  .ن سن السادسة من العمر األطفال م

االولى : وتشمل مراحل التعلٌم االبتدائً  والثانوي والمهنً ) التعلٌم المدرسً ( , والثانٌة : وتشمل مراحل 

لدبلوم العالً والماجستٌر والدكتوراه ) الدبلوم المتوسط  والبكالورٌوس والدراسات العلٌا التً تضم التً تضم ا

 التعلٌم الجامعً (. 

( التوزٌع  النسبً للسكا   فً محافظ  النجف حسب مستوى التحصٌل العلمً 41جدول )ال

 ( 2113- 1881للمدة )

المستوى 
 العلمً 

 %نسب  مستوى التحصٌل العلمً  المدرسً 

  2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام  2007 1997

 مجموع  رٌف  حضر  المحافظ   المحافظ  

 24.9 23.7 25.5 20.9 25.7 ابتدائٌ  

 23.6 18.2 26.2 9.1 16.1 ثانوٌ  ومهنً 

 48.5 41.9 51.7 30 41.8 المجموع 

 116ص  – 1881جمهورٌ  العراق ، هٌئ  التخطٌط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكا  لسن    -1در : االمص    

وزارة التخطٌط والتعاو  االنمائً ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجٌا المعلومات ، المس  االجتماعً واالقتصادي لألسرة  فً   -2

  2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام   -3،  251 -243، ص  2111العراق 
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  سً ( يسا م انتؼهٍى االبتدائً ٔانخبَٕي ٔانًًُٓ  )انتؼهٍى انًدز

stages of education, primary ,secondary and vocational    

(   ان عددهم 8ٕ( والشكل )ٔٗفٌما ٌخص عدد الملتحقٌن فً المرحلة  االبتدائٌة ٌتضح من الجدول )          

%( 1.ٕ٘تشكل )  881ٔعام  فً منطقة الدراسةقد تناقص تناقصاً بسٌطاً , فقد كانت نسبة الملتحقٌن 

الى  1ٕٓٓ, وٌعود سبب هذا  االنخفاض فً عام   1ٕٓٓ% ( عام 8.ٕٓوانخفضت  النسبة  لتصل الى ) 

العملٌات االرهابٌة وأزمة االحتقان   فضال عنسوء االوضاع االمنٌة وانهٌار منظومة الضبط االجتماعً , 

( والتً ادت الى تفجٌر وتدمٌر العدٌد من المدارس  1ٕٓٓ- ٕٙٓٓالطائفً التً كانت ذروتها فً  المدة  )

والجامعات او قطع الطرٌق للوصول الٌها  , ومنع االناث من التعلٌم والتً انعكس سلبا على واقع المدارس 

والجامعات , فكان الناس ٌتخوفون من ارسال بناتهم الى المدارس والجامعات خشٌة تعرضهم لالختطاؾ او 

% ( , وسبب هذا االرتفاع ٌعود الى فرض 8.ٕٗلتصل الى )  ٖٕٔٓومن  ثم ارتفعت عام االعتداء علٌهم .   

  سنة ( واستقرار الوضع االمنً فً منطقة الدراسة . ٕٔ - ٙالتعلٌم وجعله الزامٌا  للفئة العمرٌة ) 

من سنة الى اخرى  اما بالنسبة لحملة الشهادات الثانوٌة والمهنٌة  فً منطقة الدراسة  اٌضا ازداد عددهم      

, اما فً عام  881ٔ%(  عام ٔ.ٙٔ% ( بعد ان كانت تشكل ) ٙ.ٖٕ) ٖٕٔٓحتى اصبحت نسبتهم عام 

% ( ,  والسبب ٌعود لنفس االسباب المذكورة فً المرحلة التً سبقتها  ٔ.8انخفضت  نسبتهم  الى ) 1ٕٓٓ

  االبتدائٌة .

(  2113- 1881( التوزٌع  النسبً للسكا  فً محافظ  النجف حسب مستوى التحصٌل العلمً للمدة )21شكل )ال

 

 (  41جدول )البٌانات  ع  -

فً نسبة الملتحقٌن  فً المرحلة  اً واضح اً انخفاض( ان هناك 1ٕ( والشكل )ٌٔٗتضح من الجدول )         

االبتدائٌة وانخفاض فً  نسب المرحلتٌن  الثانوٌة والمهنٌة  وٌرجع سبب هذا االنخفاض فً المرحلتٌن 

السابقتٌن ان نسبة كبٌرة من السكان ٌواجهون صعوبات متنوعة فً االلتحاق بالمدارس واكمال دراستهم  , 

دخل رب االسرة مما اجبر بعض ابناء االسرة الى ترك المدرسة فضال عن صعوبة الحٌاة االقتصادٌة و قلة 

قبل االلتحاق بالمرحلة الثانوٌة او المهنٌة من التعلٌم , واالكتفاء بالمرحلة االبتدائٌة , ٌضاؾ الى ذلك ارتفاع 
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من مجموع السكان منطقة  ٕٔ – ٙنسبة السكان فً المرحلة االبتدائٌة الذٌن ٌقعون ضمن الفئة العمرٌة 

 الدراسة   . 

بتدائٌة من التعلٌم تشؽل ما ( ان المرحلة االٔٗو بٌانات الجدول ) ٖٕٔٓتظهر نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام      

سنوات فاكثر ( وتقسم هذه النسبة  ٓٔ-ٙ% ( من مجموع سكان منطقة الدراسة ممن هم فً سن )8.ٕٗ) تهنسب

% ( , وتشؽل المرحلة الثانوٌة 1.ٖٕ%( والرٌؾ بنسبة ) ٘.ٕ٘ما بٌن الملتحقٌن  بالتعلٌم من الحضر بنسبة ) 

رٌؾ ( وبهذا ٌكون % ٕ.1ٔ –% حضر ٕ.ٕٙ% ( لعموم منطقة الدراسة بواقع ) ٙ.ٖٕوالمهنٌة ما بنسبة )

%( , وٌعود السبب فً ذلك الى ان ما ٘.1ٗمجموع السكان للمراحل االبتدائٌة والثانوٌة والمهنً ٌساوي ) 

سنوات فاكثر ( ٌقعون ضمن المرحلتٌن  ٓٔ -ٙكان فً منطقة الدراسة ممن هم فً سن )ٌزٌد عن نصؾ الس

 االبتدائٌة والثانوٌة سواء أكانوا ملتحقٌن بالتعلٌم او ؼٌر ملتحقٌن بالتعلٌم . 

( التوزٌع  النسبً للسكا   فً  حضر اقضٌ  محافظ  النجف حسب مستوى التحصٌل العلمً 42جدول )ال
 ( 2113- 1881للمدة )

 نسب  التحصٌل العلمً  % فً حضر  منطق  الدراس  

 االقضٌ  

 مناذرة  كوف   نجف 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

 29.4 29.5 29.2 32.9 34 31.9 34 31.4 36.3 ابتدائٌ  

 23.5 25.3 21.5 17.5 16.9 18.1 25.5 25 26 ثانوٌ  ومهنً 

 52.9 54.8 50.7 50.4 50.9 50 59.5 56.4 62.3 المجموع 

 (1نتائج الدراس  المٌدانٌ  ملحق  ) ع  -

(  ان النسب كادت تتساوى بٌن الذكور واالناث ولكن الفرق بٌن االقضٌة , ان ٌٕٗتضح من الجدول )      

 -ٗ.ٖٔذكور ,  – ٖ.ٖٙفً حضر قضاء النجؾ زادت عن نسبة االناث فً المرحلة االبتدائٌة )  رنسبة الذكو

اناث ( . اما االختالؾ حسب الجنس فً نسب المرحلة الثانوٌة كان اقل حدة من المرحلة االبتدائٌة وهذا ٌدل 

المهنٌة حسب نتائج الدراسة المٌدانٌة على اهتمام منطقة الدراسة بتعلٌم االناث .    اما بالنسبة للمرحلة الثانوٌة و

% ( من مجموع سكان منطقة الدراسة , وكادت تتساوى النسبة بٌن ٙ.ٖٕ, فأنها تشؽل نسبة ) ٖٕٔٓلعام 

واالناث وبالخصوص فً حضر منطقة الدراسة , وٌفسر انخفاض هذه النسبة عن المرحلة التً سبقتها  رالذكو

لتعلٌم حتى هاتٌن المرحلتٌن وبالذات ؼٌر الملتحقٌن بالتعلٌم . فضال عن , ان نسبة كثٌرة من السكان ٌكتفون با

ان كثٌر من السكان ٌواجهون صعوبات متنوعة فً االلتحاق بالمدارس وتحصٌل العلم , وٌكتفون بالمرحلة 

ع سنة ( من مجمو ٕٔ -ٙاالبتدائٌة , ٌضاؾ الى ذلك ارتفاع نسبة السكان الذٌن ٌقعون ضمن الفئة العمرٌة )

سكان منطقة الدراسة و الزامٌة التعلٌم فً تلك المرحلة العمرٌة , مضافاً الى ذلك تسرب الطلبة والذي جاء لقلة 
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الى المرحلة الثانوٌة من دخل رب االسرة مما ٌضطر بعض ابناء االسر الى ترك المدرسة قبل وصولهم 

  .التعلٌم

محافظ  النجف حسب مستوى التحصٌل العلمً  ( التوزٌع  النسبً للسكا   فً رٌف  اقضٌ  43جدول )ال
 (  2113- 1881للمدة )

 نسب  التحصٌل العلمً  % فً رٌف  منطق  الدراس  

 االقضٌ  

 مناذرة  كوف   نجف 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

 22.1 20.9 23.3 27 29.5 27 26.5 28.9 24.2 ابتدائٌ  

 16.1 18.8 18.9 19.2 15 23.2 13 9.6 15.6 ثانوٌ  ومهنً 

 38.2 39.7 42.2 46.2 44.5 50.2 39.5 38.5 39.8 المجموع 

 ( 8نتائج الدراس  المٌدانٌ  ملحق  ) ع  -               

( وجود تباٌن فً نسبة السكان فً منطقة الدراسة فً المرحلة ٖٗ( و)ٕٗمما ٌالحظ من بٌانات الجدول )  

الثانوٌة والمهنٌة حسب البٌئة , فقد ارتفعت نسبة الملتحقٌن فً المرحلة الثانوٌة فً حضر منطقة الدراسة اكثر 

ها من االرٌاؾ , وٌمكن ان ٌعزى هذا التباٌن الى انتشار المدارس الثانوٌة فً المراكز الحضرٌة اكثر من ؼٌر

 , مما شجع الطلبة على االستمرار بالتعلٌم لما بعد هذه المرحلة .  

 : يسا م اندبهٕو انًتٕسظ )انًؼبْد ( ٔانبكبنٕزٌٕس ٔاندزاسبث انؼهٍب       

Higher education )  -Bachelor–intermediate diploma ( institutes Stages of  

  ( 2113- 1881محافظ  النجف حسب مستوى التحصٌل العلمً للمدة )( التوزٌع  النسبً للسكا   فً 44جدول )ال

 المستوى العلمً

 %نسب  مستوى التحصٌل العلمً  المدرسً 

2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام    2007 1997  

 مجموع رٌف حضر المحافظ  المحافظ 

 3.6 0.3 5.5 0.7 2.7 دبلوم ومعهد

 8.4 1.9 11.7 1.7 2.4 بكالورٌوس فاعلى

 2.7 0.6 3.2 19.8 2.7 غٌر مبٌ 

 14.7 2.8 20.4 2.4 5.1 المجموع

   

ص  – 1881جمهورٌ  العراق ، هٌئ  التخطٌط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكا  لسن    -1در : االمص 

وتكنلوجٌا المعلومات ، المس  االجتماعً وزارة التخطٌط والتعاو  االنمائً ، الجهاز المركزي لإلحصاء   -2،  116

   2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام   -3،  251 -243، ص  2111واالقتصادي لألسرة  فً العراق 
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ان نسبة السكان فً منطقة الدراسة الذٌن هم فً مراحل  (8ٕوالشكل ) (ٌٗٗالحظ من بٌانات الجدول )     

التعلٌم النظامً الجامعً , قد انخفضت بشكل ملحوظ عن النسبة فً المرحلة السابقة لها وهً الثانوٌة ) 

% ( للدبلوم فأعلى , وهذا االنخفاض ناتج عن رسوب نسبة من الطلبة فً المرحلة الثانوٌة 1.ٗٔ% ( و)ٙ.ٖٕ

تمكن نسبة اخرى من الطلبة من االلتحاق بالدبلوم او البكالورٌوس لقلة االمكانات المادٌة , او  مداضافة الى ع, 

بسبب تدنً معدل الثانوٌة عن معدل القبول فً الدبلوم المتوسط والبكالورٌوس , اضافة الى التحاق نسبة من 

 الناجحٌن فً الثانوٌة بالمعاهد والجامعات خارج منطقة الدراسة . 

- 1881(  التوزٌع  النسبً للسكا   فً محافظ  النجف حسب مستوى التحصٌل العلمً للمدة )28)  شكلال
2113 ) 

 

 (  44جدول  ) ع  بٌانات -              

 ( التوزٌع  النسبً للسكا   فً حضر اقضٌ  محافظ  النجف حسب مستوى التحصٌل45جدول )ال

 ( 2113- 1881العلمً للمدة )

 نسب  التحصٌل العلمً  % فً حضر منطق  الدراس  

 االقضٌ  

 مناذرة  كوف   نجف 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

 3.9 2.6 5.3 4 2.5 5.4 7.5 7.2 7.9 دبلوم 

 7.8 5.9 9.7 11.2 8.2 14 11.1 11.6 10.7 بكالورٌوس 

 0.9 0.5 1.3 1.5 0.7 2.2 1.9 1.7 2.2 شهادات علٌا 

 12.6 9 16.3 16.7 11.4 21.6 20.5 20.5 20.8 المجموع 

  (1نتائج الدراس  المٌدانٌ  ملحق  ) ع  -

شهادات علٌا ( بحسب الجنس فً منطقة  –بكالورٌوس  –تشٌر  نسب  هذه المراحل  التعلٌمٌة ) دبلوم          

كانت اعلى من مثٌلتها عند االناث , وقد ٌعود السبب فً انخفاض الدراسة , وجد ان نسبة الذكور فً الدبلوم 

النسبة لدى االناث الى زواج بعضهن بمجرد االنتهاء من المرحلة الثانوٌة وقبل االلتحاق بالدبلوم او الجامعة 

ارسال بناتهن الى الكلٌات التً تقع خارج منطقة   ً,وقد ٌعود بعض هذه النسبة الى عدم رؼبة االهالً ف

الدراسة لمتابعة تحصٌلهن العلمً تجنبا لالختالط او خوفا علٌهن من عدة نواحً بسبب االوضاع االمنٌة الؽٌر 
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 دبلوم ومعهد 

 بكالورٌوس فاعلى 
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, اذ انخفضت فٌه نسبة االناث لمرحلة الدبلوم , وسجلت ادنى نسبة لإلناث فً  رة , وخاصة فً الرٌؾالمستق

 ( .ٙٗ( و)٘ٗ% ( , الجدول )8ٓ.ٓرٌؾ  قضاء المناذرة ) 

 ( التوزٌع  النسبً للسكا   فً رٌف اقضٌ  محافظ  النجف حسب مستوى التحصٌل46جدول )ال

 ( 2113- 1881العلمً للمدة )

 نسب  التحصٌل العلمً  % فً رٌف منطق  الدراس  

 االقضٌ  

 مناذرة  كوف   نجف 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

 0.19 0.09 0.2 0.4 0.2 0.8 0.7 0.4 1.5 دبلوم 

 1.17 0.8 1.4 1.8 1.4 2.2 2.4 0.9 4 بكالورٌوس 

 0.19 0.09 0.2 0.4 1.2 0.8 0.9 0.4 1 شهادات علٌا 

 1.55 0.98 1.8 2.6 2.8 3.8 4 1.7 6.5 المجموع 

 (8نتائج الدراس  المٌدانٌ  ملحق  ) ع  -

اما من حٌث نسب مرحلة الدبلوم حسب اقضٌة منطقة الدراسة , وجد ان اعلى نسبة سجلت لهذه المرحلة     

% ( , وٌعود السبب فً ذلك لوجود ثالثة  معاهد إلعداد المعلمٌن ٘.1كانت لحضر سكان قضاء النجؾ )

ل على الطلبة االلتحاق كوفة  ,  وهذا ٌشجع االهالً وٌسه –نجؾ و معهد تقنً   –اضافة الى وجود معهد فنً 

% 8ٔ.ٓ –% حضر 8.ٖبهذه المعاهد . ووجدت ادنى نسبة لهذه المرحلة ) الدبلوم ( فً قضاء المناذرة ) 

رٌؾ ( وٌعزى انخفاض هذه النسبة فً حضر ورٌؾ قضاء المناذرة الى عدم توفر المعاهد فً نفس القضاء 

 د . لهذا ٌصعب على االهالً وعلى  الطلبة االلتحاق بالمعاه

تعد  مشكلة انخفاض التعلٌم المهنىً والفنىً مىن المشىاكل الرئٌسىٌة  الخطٌىرة التىً تواجىه المجتمىع , اذا مىا          

قورنت بالتعلٌم الجامعً , ورؼىم االجىراءات الكبٌىرة التىً تتبعهىا الدولىة لتوسىٌع وتشىجٌع التعلىٌم المهنىً والفنىً  

توٌات العمل المختلفة فهً فىً تراجىع مسىتمر .  وٌىأتً سىبب تراجىع  للحاجة الكبٌرة لتوفٌر الكوادر الوسٌطة لمس

نسبة  الطلبة عن التعلٌم المهنً والفنىً والتحىاقهم بىالتعلٌم الجىامعً   الىى ان التعلىٌم الجىامعً ٌمىنحهم  شىهادة  ) 

( , فضىال عىن  البكالورٌوس ( وهً شهادة اعلى من الشهادة التً ٌمنحها التعلىٌم الفنىً والمهنىً شىهادة ) الىدبلوم

 ,  فمن الواجب اخذها بعٌن االعتبار و تؽٌرها بشتى الطرق و الوسائل .  رجعٌةالنظرة  االجتماعٌة ال

علٌنا  ان نتناول مختلؾ حٌثٌات هذه المرحلة التعلٌمٌة فً  لزاماً فإننا نرى  ،اما بالنسبة لمرحلة البكالورٌوس     

منطقة الدراسة ,  وان نوضح مكانة هذه المرحلة التعلٌمٌة  من الوطن العربً  , فقد اوضحت نشرة صادرة 

عن االتحاد االشتراكً )مؽرس ( ان عدد الطلبة الجامعٌٌن فً تزاٌد فً جمٌع الجامعات بالوطن العربً , 

الؾ طالب وطالبة فً  ٓٓٔالعدد من ملٌون طالب وطالبة فً السبعٌنات الى ثالثة مالٌٌن وحٌث تضاعؾ 
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, وبٌنت النشرة ان  881ٔالؾ طالب جامعً فً سنة  ٓٓٙ, ثم ارتفع الى ثالثة مالٌٌن و 88ٙٔبداٌة العام 

الؾ  ٓٓٔطالبة لكل طالب و 1ٕٓٓعدد الطلبة المسجلٌن بالجامعات العربٌة  بالنسبة لعدد السكان ال ٌتجاوز 

 (ٔ).   ٕٓٔٓمن السكان فً سنة 

% ( وهذه النسبة تظهر بوضوح ٗ.1اما فً حضر منطقة الدراسة فقد بلؽت النسبة )بكالورٌوس فأعلى ( )     

االهتمام الكبٌر لسكان منطقة الدراسة بالتعلٌم الجامعً بالرؼم من صعوبة الحٌاة االقتصادٌة وقلة االمكانات 

 زم الوضع االمنً فً البلد عامة ومنطقة الدراسة خاصة . المادٌة وتأ

سنوات فاكثر  -ٓٔ% ( لكال الجنسٌن من مجموع السكان) ٗ.1لقد شؽلت مرحلة البكالورٌوس أعلى نسبة )     

%( لسكان الحضر 1.ٔٔ( فً منطقة الدراسة , وقد ارتفعت لدى الحضر اكثر من سكان االرٌاؾ , فبلؽت )

وٌعود السبب فً ارتفاع النسبة فً الحضر لكال الجنسٌن الى ( ,ٙٗو)( ٘ٗرٌؾ , جدول )%( لسكان ال8.ٔو)

احتواء منطقة الدراسة على جامعة الكوفة والتً ضمت العدٌد من الكلٌات , مما جعل مسالة االلتحاق بالتعلٌم 

لحضر تلعب دورا فً ذلك  الجامعً اسهل من الرٌؾ , كما ان ارتفاع النسبة فً المرحلة الثانوٌة  لدى السكان ا

. واما انخفاض النسبة فً االرٌاؾ فٌعود بالدرجة االولى الى انخفاض دخل االسرة الذي ٌنعكس بالتالً سلباً 

  (  ٕٗ, ٔٗ. خرٌطة ) على امكانٌة االلتحاق بالتعلٌم الجامعً 

اقضٌ  محافظ  النجف (  التوزٌع النسبً للسكا  حسب الجنس والحال  التعلمٌ  فً حضر 41جدول )ال 

 2113حسب نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام 

 التوزٌع النسبً  حسب الجنس للتحصٌل العلمً لحضر منطق  الدراس 

 االقضٌ 

 مناذرة كوف  نجف

كر
ذ

 

ى
نث
ا

ع 
مو
ج
لم
ا

 

كر
ذ

 

ى
نث
ا

ع 
مو
ج
لم
ا

 

كر
ذ

 

ى
نث
ا

ع 
مو
ج
لم
ا

 

 26.22 26.7 25.6 23.57 27.5 19.9 14.98 17.4 12.4 امً

 8.12 9.19 6.9 9.08 5.7 8.2 4.69 5.4 3.8 وٌكتبٌقرا 

 29.45 29.5 29.2 32.93 34 31.9 34.02 31.4 36.3 ابتدائٌ 

 23.52 25.3 21.5 17.58 16.9 18.1 25.54 25 26 ثانوٌ  ومهنً

 3.95 2.6 5.3 4.05 2.5 5.4 7.59 7.2 7.9 دبلوم

 7.8 5.9 9.7 11.24 8.2 14 11.19 11.6 10.7 بكالورٌوس

 0.94 0.5 1.3 1.54 0.7 2.2 1.99 1.7 2.2 شهادات علٌا

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

  (1نتائج الدراس  المٌدانٌ  ملحق  )ع   -         

                                                           
 http://www.maghress.com/alittihad/118484واقع التعلٌم العالً فً الوطن العربً :    )1(

 

http://www.maghress.com/alittihad/118484
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اما عن توزٌع نسبة السكان لمرحلة البكالورٌوس حسب الجنس , فقد تقاربت نسب هذه المرحلة من كال        

( وهذه النسب توكد ان الرؼبة فً دراسة البكالورٌوس لدى 1ٗالجنسٌن فً حضر منطقة الدراسة , جدول )

( 1ٗبٌانات الجدول )االناث ال تقل عن الذكور فً حضر منطقة الدراسة . اما عن رٌؾ منطقة الدراسة ف

توضح ان نسبة االناث لهذه المرحلة فً الرٌؾ انخفض بشكل ملحوظ عن نسبة الذكور , وقد ٌعود السبب فً 

انخفاض النسبة لدى اناث الرٌؾ الى عدة عوامل منها :  ثقافة اولٌاء االمور التً تخشى من اختالط االناث 

الدراسة وان تسكن بعٌداً عن االسرة , وٌشكل الزواج  بالذكور فً الجامعات وتخشى من سفرهن خارج منطقة

 ( ٌٔٗنظر خرٌطة )لمصارٌؾ الجامعٌة سبباً ثالثاً .سبباً اخر , كما ٌشكل عجز بعض االهالً عن دفع ا

( التوزٌع النسبً للسكا  حسب الحال  التعلٌمٌ   فً حضر اقضٌ  محافظ  النجف حسب   41خرٌط  ) ال

  2113المٌدانٌ  لعام نتائج الدراس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 41جدول )ال ع  بٌانات -
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(  التوزٌع النسبً للسكا  حسب الجنس والحال  التعلٌمٌ  فً رٌف  اقضٌ  محافظ  النجف 41جدول )  ال  

   2113حسب نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام 

 التوزٌع النسبً حسب الجنس للتحصٌل العلمً رٌف  منطق  الدراس  

 االقضٌ  

 مناذرة  كوف   نجف 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو
ج
لم
ا

 

 43.4 44.3 42.4 38.32 42.6 34.5 44.23 47.8 41 امً 

 13.98 14.6 13.3 10.97 10.6 11.3 12.04 11.5 12.6 ٌقرا وٌكتب 

 22.19 20.9 23.3 28.35 29.5 27 26.54 28.9 24.2 ابتدائٌ  

 18.91 18.8 18.9 19.23 15 23.2 12.78 9.6 15.6 ثانوٌ  ومهنً 

 0.2 0.09 0.2 0.43 0.2 0.8 0.98 0.4 1.5 دبلوم 

 1.17 0.8 1.4 1.85 1.4 2.2 2.46 0.9 4 بكالورٌوس 

 0.15 0.09 0.2 0.85 1.2 0.8 0.98 0.4 1 شهادات علٌا 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع 

 (8نتائج الدراس  المٌدانٌ  ملحق  ) ع  -

الدكتوراه ( فتشٌر بٌانات  –الماجستٌر  –ً اللذي ٌبدا من مرحلة ) الدبلوم العوفً شان التعلٌم العالً ا          

( ان نسبة السكان فً )حضر ورٌؾ(  منطقة الدراسة فً هذه المراحل من التعلٌم لم  1ٗ( و) 1ٗالجدول )

% لكال الجنسٌن , وٌعود ٕ,ٕن  فقد كانت نسبتها ال تزٌد عالسابقة, , تشكل نسبة كبٌرة قٌاسا بنسب المراحل 

وخاصة اذا كان التخصص انخفاض هذه النسبة الى عدة اسباب ابرزها : ان تكالٌؾ التعلٌم العالً مرتفعة جداً , 

المطلوب ؼٌر موجود فً جامعتنا المحلٌة , وهذه التكالٌؾ ال ٌقدر على توفٌرها الكثٌر من الطلبة , كما ان 

نسبة كبٌرة من طلبة البكالورٌوس ال ٌحصلون على معدل القبول للدراسات العلٌا , وٌمكن ان نضٌؾ الى ذلك 

ً العمل وبناء الحٌاة االجتماعٌة مما ٌصعب علٌهم امكانٌة االلتحاق انشؽال الكثٌر من الخرٌجٌن البكالورٌوس ف

 بالدراسات العلٌا . 
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(  التوزٌع النسبً للسكا  حسب الحال  التعلٌمٌ   فً رٌف اقضٌ  محافظ  النجف حسب   42رٌط  )  خال

 2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  41جدول )ال ع  بٌانات -     

 



   

ٔٗٗ 
 

( , انه ال ٌوجد تفاوت بٌن نسب السكان لمراحل التعلٌم العالً فً 1ٗ( و )1ٗكما توضح بٌانات الجدول )     

% ( لكال الجنسٌن , 8.ٔاقضٌة منطقة الدراسة فقد وجدت اعلى نسبة لدى حضر  سكان قضاء النجؾ بنسبة )

% ( وعند كال الجنسٌن , وتعود الى نفس  8ٔ.ٓالمناذرة )وبالمقابل كانت ادنى نسبة لدى رٌؾ سكان قضاء 

 االسباب التً ادت الى تفاوت النسب بٌن اقضٌة مرحلة البكالورٌوس حسب الجنس .

( تبٌن انه ٌوجد فرق كبٌر فً النسب 1ٗ( و)1ٗفٌما ٌخص توزٌع النسب حسب الجنس فبٌانات الجدول )    

% ( فً حضر قضائً النجؾ والكوفة من مجموع ٕ.ٕور اعلى نسبة )ذكبٌن الذكور واالناث , فقد شكل ال

السكان فً هذه المرحلة التعلٌمٌة , وٌعزى سبب انخفاض هذه النسبة لدى االناث الى ان معظم االناث ٌتزوجن 

عن قبل ان ٌبلؽن سن االلتحاق بالدراسات العلٌا وزواجهن ٌؤدي الى انشؽالهن بمسؤولٌة الحٌاة العائلٌة ٌشؽلهن 

متابعة الدراسات العلٌا , فضال عن عدم توفر الكثٌر من التخصصات وبالتالً فمن ترؼب بمواصلة الدراسة 

 علٌها السفر خارج منطقة الدراسة او البلد , وهذا ما ال ٌقبله معظم االهالً . 

 : انتظبئض انتؼهًٍٍت نسكبٌ يحبفظت انُجف ٔانؼساق 

of Najaf and lraq  Governorateharacteristics CThe Educational  

( ان هناك انخفاضا فً بعض المستوٌات التعلٌمٌة فً ٕٖوالشكل ) (8ٌٗتضح من خالل الجدول )         

(  انخفاض نسبة السكان االمٌٌن فً ٖٔالعراق ٌقابلها ارتفاعا فً مستوٌات تعلٌمٌة اخرى , حٌث ٌظهر شكل )

 ٖٕٔٓ, وانخفضت النسبة كذلك فً عام  1ٕٓٓ%( عام 1.ٕٕالى )  881ٔ% ( عام 1.ٕٙالعراق من ) 

%( , وٌرجع ذلك الى االجراءات التً اتخذتها الدولة فً هذا المجال ومنها انطالق الحملة ٙ.ٕٓفبلؽت )

 الكبٌرة من اجل محو االمٌة . 

 (2113 -1881)التوزٌع النسبً لالمٌ  فً محافظ  النجف والعراق للمدة ( 31شكل )ال                . 

 

 (     48جدول ) البٌانات  ع  -
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 -1881(  التوزٌع النسبً للسكا  حسب الحال  العلمٌ  فً محافظ  النجف والعراق للمدة )48جدول )ال      

2113) 

 االلتحاق التعلٌم

 السنوات

1997 2007 2013 

 العراق المحافظ  العراق المحافظ  العراق المحافظ 

 20.6 27.9 22.7 23.9 26.7 24.3 امً

 17.8 8.9 18.1 23.9 19.4 26.1 ٌقرا وٌكتب

 31.2 24.9 21.4 20.9 24.9 25.7 ابتدائٌ 

 20.2 23.6 9.9 9.1 18.5 16.1 ثانوٌ  ومهنً

 4.9 3.6 0.6 0.7 3.4 2.7 دبلوم ومعهد

بكالورٌوس 
 فاعلى

2.4 3.8 1.7 1.6 8.4 5.3 

 0 0 0 0 0.4 0.2 اخرى

 0 2.7 0.4 0.4 2.9 2.5 غٌر مبٌ 

غٌر ملتحق 
 حالٌا

0 0 19.4 25.3 0 0 

 100 100 100 100 100 100 المجموع

    

 در : االمص 

  116ص  – 1881جمهورٌ  العراق ، هٌئ  التخطٌط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكا  لسن   -1

المركزي لإلحصاء وتكنلوجٌا المعلومات ، المس  االجتماعً واالقتصادي وزارة التخطٌط والتعاو  االنمائً ، الجهاز   -2

 . 251 -243، ص  2111لألسرة  فً العراق 

    2113ئج الدراس  المٌدانٌ  لعام  نتا  -3 

 اً واضح اً اما المستوٌات التعلٌمٌة االخرى فنسبة السكان فً المستوى دون االبتدائٌة , نجد هنالك انخفاض       

بعد ان كانت )  ٖٕٔٓ% ( عام  1.1ٔسة ,فقد انخفضت النسبة الى )راهذه النسبة وعلى طول مدة الدفً 

,  وفٌما ٌخص السكان فً  مستوى االبتدائٌة فقد سجلت اعلى نسبة قٌاسا بالمستوٌات  881ٔ%( عام  ٗ.8ٔ

% (  8.ٕٗتشكل ) 881ٔ, فقد كانت نسبتهم عام خالل المدة المذكورة االخرى , وقد  ازداد عددهم 

ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ فقد  ٖٕٔٓ% ( , اما فً عام ٗ.ٕٔفقد وصلت )  1ٕٓٓوانخفضت فً عام 

(  1ٔٔ% ( وسبب هذا االرتفاع ٌعود الى فرض التعلٌم وجعلة الزامٌا وفق القرار المرقم ) ٕ.ٖٔوصلت )

( والذي بموجبة اعتبر التعلٌم فً مرحلة االبتدائٌة مجانا والزامٌا  ٕٔ -ٙ, وخاصة للفئة العمرٌة ) 811ٔلسنة 

لجمٌع االطفال من سن السادسة من العمر , وهذا ادى الى انخفاض نسبة من هم دون مستوى االبتدائٌة وارتفاع 

سة عام (  مدر  1ٖٖٖنسبة من هم ضمن مستوى االبتدائٌة, خاصة مع ازدٌاد عدد المدارس االبتدائٌة من )  
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, اما فٌما ٌخص الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة  والمهنٌة  فقد  (1) ٕٙٓٓ( عام   1ٕ1ٔٔالى )      881ٔ

, خالل  مدة الدراسة ولكن نسبتهم اقل اذا قورنت بالمرحلتٌن ٖٕٔٓالى عام 881ٔازدادت نسبتهم من عام 

 1ٕٓٓ% ( عام 8.8تشكل ) % ( , بعد ان كانت  ٕ.ٕٓ)  ٖٕٔٓالسابقتٌن   , فقد اصبحت عام   

. وان هذه الزٌادة تتماشى مع زٌادة عدد المدارس الثانوٌة , اذ ازدادت من )  881ٔ% ( عام  ٘.1ٔو)

 (2). ٕٙٓٓ( عام      8ٕٖٓالى )      881ٔ( مدرسة عام 1ٕٕٕ

 ( 31شكل )ال

  (2113 -1881حسب التحصٌل العلمً فً محافظ  النجف والعراق للمدة )للسكا  التوزٌع النسبً 

 

 (    48جدول )البٌانات  ع -          

اما فٌما ٌتعلق بحملة الشهادات الدبلوم والبكالورٌوس فأعلى )  الدبلوم العالً , الماجستٌر , الدكتوراه ( ,       

الذٌن هم فً مراحل التعلٌم النظامً الجامعً ) دبلوم متوسط وبكالورٌوس فأعلى  ( فقد انخفضت النسب بشكل 

%( للمرحلة ٖ.1وهً المرحلة الثانوٌة , فكانت ) عن النسب فً المراحل السابقة لها   ٖٕٔٓملحوظ لعام 

% (  للبكالورٌوس فأعلى. وٌعود سبب هذا  ٖ.٘% ( للدبلوم المتوسط  وكانت النسبة)  8.ٗالثانوٌة و ) 

االنخفاض فً هاتٌن المرحلتٌن ) الدبلوم المتوسط والبكالورٌوس فأعلى ( بالنسبة لما كانت علٌة فً  المرحلة 

  ٖٕٔٓسباب السابقة الذكر فً التعلٌم العالً لمنطقة الدراسة حسب نتائج الدراسة المٌدانٌة لسنة الثانوٌة الى  اال

فً نسبة الحاصلٌن على الدبلوم والمعاهد فقد اصبحت  اً ومن خالل مدة الدراسة تبٌن ان هناك ارتفاع         

, وارتفعت النسبة اٌضا لحملة 881ٔ% ( عام  ٗ.ٖبعد ان كانت تشكل )  ٖٕٔٓ% ( عام  8.ٗنسبتهم ) 

% ( 1.ٖ)  881ٔشهادة البكالورٌوس والشهادات العلٌا  فقد  كانت نسبتهم فً زٌادة مستمرة حٌث بلؽت عام 

% (, والسبب ٌعود الى فتح العدٌد من الجامعات والمعاهد المختلفة خاصة بعد  ٖ.٘)  ٖٕٔٓواصبحت عام 

                                                           
  ٖٗٔ, ص  ٕٙٓٓ -ٕ٘ٓٓالجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجٌا المعلومات , المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعامً   (ٔ)
  ٖٕٖالجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجٌا المعلومات, مصدر سابق , ص   (ٕ)
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, التً اصبحت تضم  اقسام علمٌة كثٌرة جدا , باإلضافة الى توفٌر سكن داخلً مجانً  داخل  1ٕٓٓعام 

 بالكلٌات . االلتحاق مبنى الجامعة فً معظم الجامعات  , وهذا ٌشجع االهالً وٌسهل على الطلبة 

 ٖٕٔٓالى عام  881ٔوٌفسر بوضوح هذا التزاٌد فً  نسبة التعلٌم الجامعً خالل مدة الدراسة من عام      

فً العراق, االهتمام الكبٌر للشعب العراقً بالتعلٌم الجامعً رؼم قسوة الحٌاة االقتصادٌة وقلة االمكانات 

انت وال تزال قائمة مات الطائفٌة التً كالمادٌة وعدم استقرار الوضع االمنً و رؼم العلمٌات االرهابٌة واالز

( ان المستوى ٕٖ( والشكل )8ٗظهر من خالل الجدول )ٌاما بالنسبة لمحافظة النجؾ , ف  ,ٖٕٔٓحتى عام 

التعلٌمً فٌها ٌتجه بنفس اتجاه المستوى التعلٌمً للعراق , حٌث ٌشٌر الجدول الى ان نسبة االمٌة تشكل تقرٌبا  

ثم  1ٕٓٓ% ( عام  8.ٖٕوانخفضت  لتصل الى )  881ٔ%( عام ٖ.ٕٗوبنسبة )  ربع سكان منطقة الدراسة

, والسبب ٌعود الى ارتفاع نسبة سكان  ٖٕٔٓ% ( عام  1.8ٕارتفعت ولكن بنسبة قلٌلة حتى وصلت الى ) 

% , ( وحسب ترتٌب االعوام , 1.8ٕ% ,  ٗ.ٖٔ%  ,  ٓ.ٖٓالرٌؾ فً محافظة النجؾ , اذ بلؽت النسبة ) 

ٌتسم المجتمع الرٌفً بأحادٌة المهنة وهً الزراعة والن اؼلب  ووع سكان منطقة الدراسة , من مجم

المزارعٌن ٌعطون اهمٌة اكبر لعمل اوالدهم فً الحقل اكثر من تعلٌمهم  جعل هذا احد اسباب ارتفاع نسبة 

الرسمً المتمثلة فً االمٌة , كما ان المعروؾ عن المجتمع الرٌفً أنه ٌخضع لقوة الضبط االجتماعً ؼٌر 

العادات والتقالٌد والقٌم واألعراؾ, فٌتمسكون بعاداتهم وتقالٌدهم وٌحافظون علٌها بشدة وٌتناقلونها عبر األجٌال 

ومن هذه االعراؾ االجتماعٌة  الحد من تعلٌم االناث وتزوٌجهن بوقت مبكر, وهذا  احد عوامل ارتفاع نسبة 

 حٌاتهم الخاصة متأثرٌن بالقواعد السلوكٌة ؼٌر الرسمٌة , وهً تنتقل فًاالمٌة اٌضا  ,  فالرٌفٌون ٌعٌشون 

اما بالنسبة لمن هم دون االبتدائٌة  فان نسبهم كانت فً انخفاض مستمر   , مثل هذا المجتمع من جٌل إلى جٌل

اه % ( حسب ترتٌب االعوام فهً تتجه بنفس اتج1.8% , 8.ٖٕ% , ٔ.ٕٙخالل مدة الدراسة  , فقد بلؽت ) 

نسبتهم فً العراق , حٌث كانت فً انخفاض مستمر اٌضاً , بٌنما هناك ارتفاع واضح فً نسبة الحاصلٌن فً 

وانخفضت   881ٔ% ( عام 1.ٕ٘نسبة الحاصلٌن على شهادة االبتدائٌة خالل مدة الدراسة  , اذ بلؽت عام ) 

, خاصة مع ازدٌاد عدد  ٖٕٔٓ% ( عام  8.ٕٗ%( ثم ارتفعت الى ) 8.ٕٓفوصلت الى  )  1ٕٓٓعام 

 .  ٖٕٔٓ( عام ٙٙ٘الى )     ٖٕٓٓ(  مدرسة عام ٓٔٗالمدارس االبتدائٌة من )

% ٔ.ٙٔاما بالنسبة للحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة و المهنٌة, فقد ارتفعت  نسبتهم خالل مدة الدراسة  من  )   

الى  ٖٕٓٓ( مدرسة عام ٖ٘ٔ, اذ ازدادت المدارس الثانوٌة من )  ٖٕٔٓ% ( عام ٙ.ٖٕالى  ) 881ٔ( عام 

, وهذا االرتفاع فً نسبة 1ٕٓٓ% (   لعام ٔ.8رؼم انخفاض النسبة الى )   (1) ٖٕٔٓ( عام  ٕٕٙ)

الحاصلٌن على الشهادات االبتدائٌة والثانوٌة والمهنٌة ٌتجه بنفس االتجاه الذي اتخذه حاملً هذه الشهادات فً 

 العراق من خالل زٌادة نسبة الحاصلٌن على هذه المستوٌات العلمٌة . 

                                                           
والتخطٌط والمتابعة , شعبة  جمهورٌة العراق , وزارة التربٌة , المدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة النجؾ , قسم الدراسات  (ٔ)

 االحصاء , بٌانات ؼٌر منشورة .
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وانخفضت الى  881ٔ%( عام  1.ٕ) أما عن حملة الشهادات الدبلوم والمعهد فقد بلؽت نسبتهم          

% ( , اما فٌما ٌخص حملة  شهادة 8.ٖفبلؽت )  ٖٕٔٓومن ثم ارتفعت لعام  1ٕٓٓ% ( عام 1.ٓ)

 881ٔ%(  عام ٗ.ٕالبكالورٌوس الشهادات العلٌا فً منطقة الدراسة , فقد ارتفعت خالل مدة الدراسة من ) 

ه الدولة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص الى فتح  ,وانما هذا ٌعود الى توج  ٖٕٔٓ% ( عام ٗ.1الى )  

تضم احدى  ٖٕٔٓالعدٌد من الكلٌات , فبعد ان كانت بداٌة  جامعة الكوفة بثالث كلٌات, اصبحت عام 

,اذ شهد هذا العام حملة الستحداث عدد من  ,تصاصات وعلوم شتى انسانٌة وصرفة وعشرون كلٌة فً اخ

ة  فً منطقة الدراسة , وهذه  الكلٌات كان لها الدور الكبٌر فً ازدٌاد نسبة الكلٌات والمراكز الجدٌدة والمهم

كانت اقل نسبة للسكان لمن ٌحملون شهادة البكالورٌوس والشهادات  و , الحاصلٌن على شهادة البكالورٌوس 

اال انا سوؾ تزداد فً السنوات القادمة بشكل جٌد , خاصة بعد زٌادة عدد الكلٌات واالقسام العلمٌة فً ’ العلٌا 

ى الكوادر الجامعة , وزٌادة عدد الطلبة المقبولٌن فً الدراسات االولٌة الذي سوؾ ٌساهم فً زٌادة الحاجة ال

العلمٌة المتخصصة للجامعة اوالً وفتح دراسات علٌا للماجستٌر والدكتوراه ثانٌاً , فقد اصبح عدد الطلبة 

( طالب وطالبة بٌنما كان عدد الطلبة الموجودٌن فعال 8ٓ٘ٗالمقبولٌن فً جامعة الكوفة لمرحلة البكالورٌوس )

ٌتبٌن ان المستوى التعلٌمً لمحافظة النجؾ ٌتجه   وهذا (1)( . ٖٕٔٓ – ٕٕٔٓ( للعام الدراسً ) 1ٕٔ٘) 

محافظة قد وصلت الى  اكثر من  التقرٌبا بنفس اتجاه المستوى التعلٌمً للعراق , حٌث تبٌن ان نسبة االمٌة فً 

ربع سكانها , رؼم االجراءات التً اتخذتها الدولة والحمالت المكثفة لتخفٌض نسبتها فقد اطلقت الدولة حمله 

وقانون الزامٌة التعلٌم , فضال عن التوسع فً انشاء المؤسسات التربوٌة والعلمٌة فً  ٌٕٔٔٓة لعام محو االم

 المحافظة والسٌما المناطق الرٌفٌة , اال ان نسبة االمٌة ماتزال مرتفعة فً عموم منطقة الدراسة .

ستنتاجه من خالل دراسة المستوى ٌتضح ان هناك تباٌن للتركٌب التعلٌمً فً المحافظة تم اما تقدم  و م        

التعلٌمً للسكان الذي تم الحصول علٌة من خالل تحلٌل البٌانات المستسقاة من الدراسة المٌدانٌة )استمارة 

والكتابة (  ةوالملمٌن بالقراءبالتعلٌم االستبٌان ( والذي تبٌن ان نسبة السكان الملمٌن والمتعلمٌن ) الملتحقٌن 

الى االجمالً العام للسكان من هم فً سن الدراسة والتعلٌم , حٌث اتضحت مصداقٌة فرضٌة الدراسة مقارنة 

والتً تشٌر الى ان هناك تباٌنا مكانٌا فً التركٌب التعلٌمً لسكان منطقة الدراسة , وباستثناء نسبة االمٌة والتً 

قارنة اقضٌة المحافظة حصل قضاء %( من اجمالً سكان المحافظة , وبم1.8ٕ) حصلت على نسبة مقدارها 

%( , ٖٙ% ( بٌنما جاءت نسبة الملتحقٌن بالدراسة ولكال الجنسٌن فً المحافظة )8.ٗٔالنجؾ على اقل نسبة )

 وألسباب% (  1٘حصل فٌها قضاء النجؾ ) م.ق النجؾ , ن. الحٌدرٌة , ن. الشبكة ( على اعلى نسبة بلؽت )

 ( . 1ٗ, 1ٗسابقة الذكر , جدول )

        

                                                           
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً , جامعة الكوفة , قسم الدراسات والتخطٌط والمتابعة , شعبة االحصاء , بٌانات ؼٌر   (ٔ)

 منشورة 
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 سكٍب انتؼهًًٍ فً يُطقت اندزاست : فً انت حج االٔل : انًتغٍساث انًتأحسةانًب

rea Atudy Sin the  stractureEducational ffecting in the AVariables  

تتباٌن المتؽٌرات المؤثرة فً التركٌب التعلٌمً لسكان منطقة الدراسة , فمنها ما ٌقع ضمن 

ومنها ما ٌرتبط بالمتؽٌرات الدٌموؼرافٌة واالجتماعٌة , وتكون شدة تأثٌر هذه المتؽٌرات االقتصادٌة 

 المتؽٌرات مختلفة حسب الوحدات االدارٌة , فقد ٌكون تأثٌرها بشكل مباشر او ؼٌر مباشر .

ٌعد الواقع التعلٌمً للسكان وتطوره من اهم القضاٌا التً تواجه أي مجتمع من المجتمعات نظرا 

واقع على كافة المتؽٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة حٌث ان الواقع التعلٌمً وتطوره من اهم لتأثٌر هذا ال

المسائل التً ٌتوقؾ على حلها حسن تحقٌق اهداؾ التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً أي دولة .لذلك فان 

ٌن هذا االنسان على أي استراتٌجٌة لبناء القدرات البشرٌة ٌنبؽً ان ٌكون االنسان مركزا لها خالل تأم

 على المساهمة بفعالٌة فً عملٌة التنمٌة . اً لٌكون قادر دتهالقراءة والكتابة  ومسان

و للتعلٌم فوائد كثٌرة فً حٌاة الفرد وال تقتصر على الجانب االقتصادي بل تتعداه الى الجوانب 

االجتماعٌة والثقافٌة والصحٌة وؼٌرها من الجوانب االخرى وذلك من خالل ترقٌة القدرات البشرٌة التً 

طٌة ,  لذلك سعت الحكومة تعتبر القوة القائدة لتقدم المجتمع والسٌر به نحو مجتمع اكثر عدالة ودٌموقرا

العراقٌة ان ٌكون التعلٌم مجانً وخاصة فً مرحلة التعلٌم االلزامً ومتوفرا لكافة افراد المجتمع ذكورا 

  (ٔ)واناث وفً كافة المناطق حضراً ورٌفا ً. 

هامة على الخصوبة , على  اً فعلى المستوى الدٌموؼرافً فقد اظهرت عدة دراسات بأن للتعلٌم اثار 

ستوٌٌن المجتمعً والفردي على الصعٌد العالمً , فالبلدان ذات المعدالت العالٌة لتعلٌم النساء والتحصٌل الم

وان   (ٕ)الدراسً المرتفع  لدٌها معدالت خصوبة اجمالٌة ادنى من بلدان ذات مستوٌات تعلٌمٌة منخفضة . 

لما ارتفع المستوى التعلٌمً للوالدٌن العالقة بٌن الخصوبة والتعلٌم هً عالقة ارتباط عكسٌة بمعنى انه ك

فالمرأة المتعلمة ترؼب فً اسرة اصؽر حجما وهً اكثر   (ٖ)كلما انخفض عدد االبناء المنجبٌن فً االسرة .

  (ٗ).مٌال الى استخدام وسائل تحدٌد النسل من المرأة  ؼٌر المتعلمة او المتعلمة تعلٌما ادنى 

فً اعداد الطاقات البشرٌة العاملة والمؤهلة  م دور بارزاما على المستوى االقتصادي فللتعلٌ 

 نالزمة لتسٌر عجلة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بما ٌقع على عاتقه من مهام اعداد األخصائٌٌلوالخبٌرة ا

والفنٌن والعمال المهرة خاصة فً البلدان النامٌة التً تعانً من نقص كبٌر فً عدد اولئك االختصاصٌن 

                                                           
1

,  2339( ,ديشك ,  2334 -1224انؼشتٛح انغٕسٚح , دساعح يماسَح ) ( ػظاو انشٛخ أغهٙ ,فؤاد اعًاػٛم , ذطٕس انرشكٛة انرؼهًٛٙ نغكاٌ انعًٕٓسٚح 

  5ص 
2

  393, ص  2313, داس ٔائم نهُشش ٔانرٕصٚغ , ػًاٌ ,  1( َٕٚظ ؼًاد٘ ػهٙ , يثادٖء ػهى انذًٕٚغشافٛح , ؽ 
3

  http://www.dabburiya.net/modules.php?name=Book&op=ViewData&artid=13( انًغرٕٖ انرؼهًٛٙ : 
4

  391( َٕٚظ ؼًاد٘ ػهٙ , يظذس عاتك , ص  

http://www.dabburiya.net/modules.php?name=Book&op=ViewData&artid=13
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والفنٌن الماهرٌن الذي ٌعتبر واحدا من بٌن اهم العقبات التً تجابه التطور االقتصادي والحضاري فً 

  (ٔ).البلدان 

   Demographic Variables: انًتغٍساث اندًٌٕغسافٍت

  Fertility  تظٕبت انسكبٍَت : أال : ان

الحجم الكلً للسكان والقوى العاملة تعد الخصوبة السكانٌة احد اهم العناصر المؤثرة فً زٌادة      

 وتتأثر الخصوبة فً اي مجتمع بمجموعة من العوامل االجتماعٌة و االقتصادٌة والسٌاسٌة و الثقافٌة

م فهً المحدد الرئٌس لنمو وؼالباً ما تفوق عناصر النمو السكانً ) الوفٌات والهجرة ( ومن ث  (ٕ).

ان هناك عالقة بٌن التعلٌم ومستوى الخصوبة وتؤكد نتائج المسوح و الدراسات ان  (ٖ). السكان

المستوى التعلٌمً للمرأة له تأثٌر فً مستوى الخصوبة ارتفاعا وانخفاضا .فالتعلٌم مثال ٌساعد على 

 اً تأخٌر سن الزواج وبالتالً تقل فترة االخصاب فٌنخفض بذلك معدل الخصوبة . كما ان للتعلٌم تأثٌر

عن طرٌق معرفة المرأة للوضع والسن السلٌمٌن لإلنجاب واهمٌة المباعدات بٌن الوالدات وكذلك 

 المخاطر الناجمة عن االنجاب المبكر والمتأخر والمتقارب. 

تؤكد الدراسات السكانٌة ان للتعلٌم صلة قوٌة بالسلوك الدٌموؼرافً , وهناك دالئل على ان انتشار  

التعلٌم لدى فئة سكانٌة كانت له اهمٌة محورٌة بالنسبة للتحول الدٌموؼرافً فً االجل الطوٌل أي التحول 

ء وٌدعى ) كالدوٌل ( ان من مستوٌات الخصوبة العالٌة الى مستوٌات خصوبة منخفضة وٌؤكد احد الخبرا

مستوٌات الخصوبة العالٌة لن تستمر فً أي مجتمع ٌوفر التعلٌم لعامة الناس , أي عندما تلتحق االؼلبٌة 

كما ٌؤكد خبراء السكان والتنمٌة وكذلك االبحاث والدراسات السكانٌة ان  الساحقة من االطفال بالمدارس .

ر والتأثر , فكلما انتشر التعلٌم واصبح فً متناول عدد اكبر من افراد العالقة بٌن السكان والتعلٌم تتسم بالتأثٌ

المجتمع كلما تحسنت المؤشرات السكانٌة وتطورت حٌاة السكان اجتماعٌا واقتصادٌا , وتمكن افراد المجتمع 

من المشاركة بصورة فاعلة سٌاسٌا واقتصادٌا وثقافٌا , وبالمقابل عندما تتحسن المؤشرات السكانٌة  

تتراجع معدالت النمو السكانً ٌكون فً االمكان توسٌع الخدمات التعلٌمٌة الى اكبر عدد من افراد المجتمع و

ومن الناحٌة األخرى كلما ازداد عدد السكان , لً رفع نسبة المخرجات التعلٌمٌة وتحسٌن نوعٌة التعلٌم وبالتا

ً الذي سٌؤدي إلى زٌادة عدد الملتحقٌن فً مجتمع ما فإن ذلك ٌؤدي إلى زٌادة السكان فً العمر المدرس

بالمدارس وبالتالً مضاعفة المقاعد الدراسٌة التً تقترن دائماً مع الزٌادة فً النفقات التعلٌمٌة وزٌادة الطلب 

على المعلمٌن بشكل واضح وٌنسحب ذلك على ارتفاع الكلفة التعلٌمٌة وارتفاع معدل عدد الطالب للمدرس 

باء كمٌة ونوعٌة على النظام التربوي التً تزداد حدتها إذا أضفنا إلٌها عامل الهجرة الواحد ما ٌؤدي إلى أع

                                                           
(1)

  112يظذس ظًٛم انؽثٛة , يظذس عاتك , ص   
(2)

  229, ص  2339,  3ظٕاد كاظى انؽغُأ٘ , انرؽهٛم انًكاَٙ نًغرٕٚاخ انخظٕتح انغكاَٛح فٙ يؽافظح انمادعٛح , يعهح ,انؼذد   
(3)

  94, ص 1222ظٕاد كاظى انؽغُأ٘ , انرثاٍٚ انًكاَٙ نخظائض عكاٌ يؽافظح تاتم , سعانح ياظغرٛش )غٛش يُشٕسج ( كهٛح اٜداب , ظايؼح تغذاد ,   
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من الرٌؾ إلى الحضر , األمر الذي سٌؤدي إلى مشكالت تربوٌة تنعكس على الحٌاة االقتصادٌة 

 , (ٔ) واالجتماعٌة

وحداتها االدارٌ  (: التوزٌع الجغرافً لمعدل االنجاب العام فً محافظ  النجف بحسب 51جدول )ال 

  2113و نتائج الدراس  المٌدانٌ  عام  1881على وفق تعداد 

 الوحدات االدارٌ 

1881 2113 

معدل االنجاب 
 الدرج  المعٌارٌ   العام باأللف 

معدل االنجاب 
 الدرج  المعٌارٌ   العام باأللف 

 2.11 294.9 0.79- 161.7 م. ق النجف

 0.83- 81.6 0.52 178  . الحٌدرٌ 

 0.8 200 2.42 201.7   الشبك 

 1.09 221 0.86- 160.9 م.ق الكوف 

 0.4- 112.5 0.24- 168.6  . العباسٌ 

 0.52- 103.6 0.46- 165.8  . الحرٌ 

 0.83- 81.6 0.17- 169.4 م.ق المناذرة

 0.89- 77.18 0.46- 165.8  . المشخاب

 0.19- 127.7 0.04 172.1  . القادسٌ 

الحٌرة .   0 0 116.5 -0.35 

   168.3   164 المجموع 

   141.66   171.56 الوسط الحسابً

   72.79   12.45 االنحراف المعٌاري

 (  11بٌانات الملحق )   ع  -                 

ولقد اعتمد التوزٌع الجؽرافً لمستوٌات الخصوبة على معدل االنجاب العام معٌاراً لمعرفة تباٌن 

الجؽرافً لمستوٌات الخصوبة فً منطقة الدراسة بوصفه أحد المقاٌٌس التً توضح مستوى التوزٌع 

توزٌع مستوٌات الخصوبة قل فٌها الخطأ لمعرفة مدى تباٌن وهومن المقاٌٌس الشائعة والتً ٌ  (ٕ)الخصوبة 

بٌن الوحدات االدارٌة فً المحافظة وهو النسبة بٌن عدد الموالٌد االحٌاء فً السنة الى مجموع عدد االناث 

, ومن خالل معطٌات الجدول  (ٖ)( سنة لكل الؾ امرأة , ومن خصائصه انه ٌستبعد جمٌع الذكور 8ٗ -٘ٔ)

, ارتفع الى ) 881ٔ( باأللؾ فً عام ٓ.ٗٙٔدراسة بلػ ) ( ٌتضح ان معدل االنجاب العام فً منطقة الٓ٘)

 رهذا االرتفاع الى استقرا وتعود اسباب ٖٕٔٓ( باأللؾ بحسب نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام ٖ.1ٙٔ

 االوضاع االمنٌة واالقتصادٌة فً منطقة الدراسة نوعاً ما فضال عن ارتفاع معدالت الزواج .  

 

                                                           
1

  http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3003544نؼاللح انًرثادنح تٍٛ انغكاٌ ٔانرؼهٛى: ( ا 
2

  15, ص  16/4/2339-15( ظٕاد كاظى انؽغُأ٘ , انرثاٍٚ انًكاَٙ نهخظٕتح انغكاَٛح فٙ يؽافظح تاتم , يؤذًش ظايؼح ٔاعؾ  
3

  392( فرؽٙ يؽًذ اتٕ ػٛاَح , ظغشافٛح انغكاٌ , يظذس عاتك ,ص  

http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3003544
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(: التوزٌع الجغرافً لمعدل االنجاب العام فً محافظ  النجف بحسب وحداتها  43)رٌط  خال

1881 لعام  االدارٌ  

 

   (51بٌانات الجدول ) ع   -

 



   

ٖٔ٘ 
 

( ٗٗ( و)ٖٗ( والخرٌطتٌن ) ٓ٘اما على مستوى الوحدات االدارٌة ومن خالل بٌانات الجدول )

( والتً تظهر فً اربعة  ٖٕٔٓ – 881ٔ)  عامٌنٌظهر لنا وجود تباٌن مكانً لمعدل االنجاب العام لل

   -مستوٌات معٌارٌة وعلى النحو التالً :

احٌتً ( والذي ضم كالً من ن    فاكثر ٓ٘,ٓ+)  الذي تبلػ درجته المعٌارٌة   -:  المستوى االول 

اما فً عام  881ٔ( باأللؾ على التوالً لعام  1.ٕٔٓ – ٓ.11ٔالحٌدرٌة  والشبكة وبمعدل بلػ ) 

 -8ٗ.8ٕفضم مركز قضاء النجؾ ومركز قضاء الكوفة وناحٌة الشبكة وبمعدل بلػ )  ٖٕٔٓ

على التوالً وٌعود سبب ذلك الى ارتفاع المستوى االقتصادي  ( باأللؾ لكل منهم ٓ.ٕٕٔ ٓ.ٕٓٓ

وارتفاع معدالت الزواج ومن ثم ارتفاع عدد الموالٌد فضال عن الطابع الرٌفً لناحٌتً الحٌدرٌة 

 ة ووجود بعض التقالٌد والعادات التً تشجع على االنجاب . والشبك

هذا المستوى ناحٌة (  ضم   ٓٓ,ٓ-8ٗ,ٓالذي تبلػ درجته المعٌارٌة )  + - :المستوى الثانً  -ٔ

فلم ٌسجل  ضمن هذا  ٖٕٔٓ, اما فً عام  881ٔ( باأللؾ لعام  ٔ.1ٕٔالقادسٌة وبمعدل بلػ ) 

 المستوى  اي وحدة ادارٌة لذكرها . 

ضم مركز قضاء ( فقد    8ٗ,ٓ-_  ٔٓ,ٓ-تبلػ درجته المعٌارٌة )     يالذ - المستوى الثالث : -ٕ

النواحً ) العباسٌة والحرٌة والمشخاب (   ( باأللؾ وكال  من ٗ.8ٙٔالمناذرة وبمعدل بلػ  ) 

, اما  881ٔعلى التوالً لكل منهما لعام  ( باأللؾ  1.٘ٙٔ -1.٘ٙٔ -ٙ.1ٙٔوبمعدل بلػ  ) 

وحسب نتائج الدراسة المٌدانٌة فقد ضم هذا المستوى كال من النواحً ) العباسٌة  ٖٕٔٓعام فً 

لكل منهما   باأللؾ(  ٘.ٙٔٔ – 1.1ٕٔ – ٘.ٕٔٔوالحٌرة والقادسٌة ( وبمعدالت بلؽت   )

 على التوالً . 

هذا المستوى كل شمل فاقل   ( فقد  ٓ٘,ٓ-الذي تبلػ درجته المعٌارٌة )    - المستوى الرابع : -ٖ

( 8.ٓٙٔ)   لكوفة وبمعدل اومركز قضاء  باأللؾ ( 1.ٔٙٔ)  النجؾ وبمعدل من مركز قضاء 

فشمل هذا المستوى ناحٌة الحٌدرٌة والحرٌة ومركز  ٖٕٔٓاما فً عام  ,881ٔلعام باأللؾ 

(  ٔ.11 – ٙ.1ٔ – ٙ.ٖٓٔ – ٙ.1ٔقضاء المناذرة وناحٌة والمشخاب وبمعدالت بلؽت  ) 

ؾ  لكل منهما حسب الترتٌب وٌعود السبب فً ذلك الى سٌادة الطابع الحضري واستخدام باألل

 وسائل تنظٌم االسرة فً الكثٌر الوحدات االدارٌة  . 
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(: التوزٌع الجغرافً لمعدل االنجاب العام فً محافظ  النجف بحسب وحداتها 44 )خرٌط  ال

   2113لعام  االدارٌ  

 

  (51بٌانات الجدول ) ع  -    



   

ٔ٘٘ 
 

   ducation EFemale:حبٍَبً:   تؼهٍى االَبث 

ٌعمل على تعبئة الطاقات البشرٌة واعدادها وتنمٌة قدراتها وهو الذي  ألنهللتعلٌم دور رئٌس ومؤثر  

نشر الوعً العلمً والعملً المبنً على ادراك الفرد للظروؾ المحٌطة به وقدرته على تحسٌن ٌعمل على 

ٌتمتع الناس االفضل تعلٌما بصحة احسن وٌعٌشون حٌاة اطول .من بٌن المتؽٌرات  (ٔ)الظروؾتلك 

التً وجد انها ذات عالقة بالتباٌنات فً الصحة والوفٌات ٌعد التعلٌم من بٌن  االقتصادٌة –االجتماعٌة 

فضل تعلٌمٌا ٌتمتعون واالكثر التصاقا . واظهرت دراسات فً البلدان النامٌة ان االناث االاالقوى ارتباطا 

بالتعلٌم تتحاشى وتتجنب المرأة المخاطر الصحٌة المرتبطة بالحمل  (ٕ)بصحة افضل وٌعٌشون فترة اطول .

و اإلنجاب, وٌؤثر التعلٌم فً معرفتها بأهمٌة وفائدة تنظٌم االسرة فتعمل على استخدامها وبالتالً تقل 

تهتم اؼلب الشعوب والقائمون على شؤونهم بأحوال التعلٌم  (ٖ)خصوبتها , وتتبنى مفهوم االسرة الصؽٌرة .

وتفخر البلدان فٌما تنجزه فً هذا السبٌل مثل قضاءها على االمٌة بٌن السكان او رفع من حصلوا على 

شهادة جامعٌة اولٌة الى نصؾ السكان او ٌزٌد او الزامٌة التعلٌم فً المراحل االولى مثالً, وما الى ذلك من 

عود سبب هذا الفخر والتفاخر الى ما للتعلٌم من اثر بارز فً حٌاة الناس وفً اقتصادهم , انجازات وٌ

وعالقتهم االجتماعٌة واالسرٌة وما ٌحققوه من ابداعات مستقبلٌة فالتعلٌم وتحصٌل العلم ٌعد ركناً اساسٌاً 

 لمتانة االقتصاد ورفده بالقائمٌن على دوران عجلته من العاملٌن والعلماء
.
(ٗ) 

وٌبرز اثر التعلم فً خفض مستوٌات الخصوبة من خالل تأثٌره فً مجموعة من المتؽٌرات 

الوسٌطة ذات التأثٌر المباشر فً الخصوبة , كما ٌؤثر التعلٌم فً ارتفاع سن الزواج لزٌادة المدة التً 

على االثر االٌجابً , وقد اكدت الدراسات والمسوح التً اجرٌت فً العراق    (٘) تقضٌها األنثى فً الدراسة 

, ذلك الن االمهات المتعلمات ٌستخدمن الموارد   (ٙ)فً وفٌات االطفال الرضع الى المستوى التعلٌمً لالم 

االسرٌة المتاحة بصورة اكثر كفاءة لمنفعة اطفالهن مقارنه باألمهات الؽٌر المتعلمات , وهناك عوامل 

ثرة فً وفٌات الرضع , من تلك العوامل ان االناث اخرى تتأثر بمستوى االم وفً الوقت نفسة تكون مؤ

االكثر تعلٌما ٌتزوجن فً سن اكبر نسبٌا من االناث ؼٌر  المتعلمات , كما انهن اكثر قناعة باستخدام وسائل 

تنظٌم االسرة بؽرض تنظٌم الوالدات وهذه العوامل قد تساعد على تقلٌل االثر السلبً للمحددات الدٌمؽرافٌة 

طفال ,  كما ان المستوى التعلٌمً للمرأة ٌؤثر فً وفٌات الرضع من خالل مستوى الدخل فً وفٌات اال

                                                           
(1)

   135, ص  2331ج ( كهٛح اٜداب , ظايؼح تغذاد , تٛاٌ ػهٙ ؼغٍٛ , عكاٌ يذُٚح انغهًٛاَٛح دساعح ظغشافٛح , سعانح ياظغرٛش )غٛش يُشٕس  
(2)

 391يثادئ ػهى انذًٕٚغشافٛح , يظذس عاتك , ص   
(3)

  11انؼاللح انًرثادنح تٍٛ انغكاٌ ٔانرؼهٛى , يظذس عاتك , ص   
(4)

, سعانح ياظغرٛش )غٛش يُشٕسج ( ص  2332 -1229دػاء ػثٕد يؽٙ انغضانٙ , ظغشافٛح خظائض انغكاٌ انُشٛطٍٛ الرظادٚا فٙ يؽافظح تاتم نهًذج   

56 
(5)

اب , ظايؼح طالغ يؽغٍ ظاعى , انرؽهٛم انًكاَٙ نًغرٕٚاخ انخظٕتح انغكاَٛح ٔاذعاْاذٓا فٙ يؽافظح تغذاد , سعانح ياظغرٛش )غٛش يُشٕسج ( كهٛح اٜد  

  139, ص  2333تغذاد , 
(6)

, ص  2313ؼظاء , خالطح َرائط يغػ خاسؽح انفمش ٔٔفٛاخ االيٓاخ  نغُح ظًٕٓسٚح انؼشاق , ٔصاسج انرخطٛؾ , انعٓاص انًشكض٘ نإل  

13 
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اظهرت مؤشرات توزٌع الوفٌات حسب الحالة التعلٌمٌة فً العراق ان )   وقد (ٔ)والصحة و التؽذٌة .

النساء االقل هذا ٌبٌن ان  (ٕ)منهن امٌات % ( ٓٗ%( من المتوفٌات اكملن الشهادة االبتدائٌة وحوالً )1.ٙٗ

تعلٌما ٌتعرضن الى وفٌات امومة اكثر, ألنها اقل معرفة باألحوال الصحٌة ولدٌهن مستوى ادنى من 

  (ٖ)الحصانة ضد االمراض .

منطق  الدراس  ووحداتها حضر  (: التوزٌع النسبً لإلناث بحسب الحال  العلمٌ  فً 51 جدول )ال

 2113 االدارٌ  بموجب نتائج الدراس  المٌدانٌ  عام

الوحدات 
 االدارٌ  

 المجموع  متعلم   امٌ 
الحال  

 العلمٌ  % 
الدرج  
 المعٌارٌ  

 0.21 78.78 1183 932 251 م.ق النجف

 0.18 78.38 148 116 32  .الحٌدرٌ 

 2.69- 47.62 21 10 11  . الشبك 

 0.21 78.73 268 211 57 م.ق الكوف 

 0.73 84.35 262 221 41  .العباسٌ 

 0.05- 75.96 208 158 50  .الحرٌ 

 0.53 82.2 264 217 47 م.ق المناذرة

 0.02- 76.32 114 87 27  .المشخاب

 0.91 86.28 452 390 62  .القادسٌ 

 0.02- 76.25 160 122 38  .الحٌرة

     3080 2464 616 المجموع الكلً

   76.49       الوسط الحسابً 

االنحراف 
 المعٌارٌ  

      10.74   

             

  (    11بٌانات الملحق )  ع  -

وجود تباٌن فً منطقة الدراسة ( ٙٗ( و) ٘ٗوالخرٌطتٌن )   ( ٕ٘و)  ( ٔ٘جدول )الٌتضح من خالل       

حسب المستوى التعلٌمً لإلناث وبجمٌع اقضٌتها ونواحٌها )الحضر والرٌؾ( وذلك بحسب نتائج الدراسة 

فً نسبة التحصٌل العلمً  بٌن جمٌع  اً ول ٌتبٌن لنا ان هناك تباٌنا(, اذ من خالل الجد ٖٕٔٓالمٌدانٌة عام )

وعلى مستوى منطقة الدراسة بحسب الوحدات اإلدارٌة فً الحضر فمن  االقضٌة والنواحً لمنطقة الدراسة 

  -( ٌتضح وجود أربعة مستوٌات وهً كاآلتً: ٘ٗ ( وخرٌطة ) ٔ٘خالل جدول )

                                                           
(1)

 11انؼاللح انًرثادنح تٍٛ انغكاٌ ٔانرؼهٛى  , يظذس عاتك , ص   
(2)

,  2313ظًٕٓسٚح انؼشاق , ٔصاسج انرخطٛؾ , انعٓاص انًشكض٘ نإلؼظاء , خالطح َرائط يغػ خاسؽح انغفش ٔٔفٛاخ االيٓاخ  نغُح   

  9ص

(3)
  391يثادئ ػهى انذًٕٚغشافٛا , يظذس عاتك , ص   
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احٌتً ( والذي ضم كالً من ن    فاكثر ٓ٘,ٓ+الذي تبلػ درجته المعٌارٌة )  )    -:  االولالمستوى   -ٔ

% ( على التوالً ٕ.1ٕ -%  ٖ.1ٗ  -%  ٕ.1ٙالقادسٌة  والعباسٌة ومركز قضاء المناذرة  وبنسبة بلؽت   ) 

ضم  كال من ناحٌتً اما فً رٌؾ منطقة الدراسة فقد ,   ٖٕٔٓمن مجموع سكان  حضر منطقة الدراسة لعام 

% ( حسب اجابات افراد  ٘.11 -% ٗ.1ٓ -%  ٘.1ٕالمشخاب والقادسٌة مركز قضاء المناذرة وبنسبة ) 

      من مجموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة.   ٖٕٔٓعٌنة الدراسة المٌدانٌة لعام 

ووحداتها  منطق  الدراس رٌف (: التوزٌع النسبً لإلناث بحسب الحال  العلمٌ  فً  52جدول )ال

 2113االدارٌ  بموجب نتائج الدراس  المٌدانٌ  عام 

 المجموع  متعلم   امٌ  الوحدات االدارٌ  
الحال  

 العلمٌ  % 
الدرج  
 المعٌارٌ  

 0.53- 72.85 151 110 41 م.ق النجف

 0.42 77.27 44 34 10  .الحٌدرٌ 

 0 0 0 0 0  . الشبك 

 0.93- 70.97 124 88 36 م.ق الكوف 

 0.13- 74.68 154 115 39  .العباسٌ 

 0.78- 71.67 60 43 17  .الحرٌ 

 0.7 78.57 196 154 42 م.ق المناذرة

 1.56 82.58 356 294 62  .المشخاب

 1.09 80.4 398 320 78  .القادسٌ 

 1.4- 68.75 64 44 20  .الحٌرة

     1547 1202 345 المجموع الكلً

   75.3       الوسط الحسابً 

   4.67       االنحراف المعٌارٌ  

          

 (  12بٌانات الملحق ) ع  -

شمل هذا المستوى مركز قضاء (    ٓٓ,ٓ-8ٗ,ٓالذي تبلػ درجته المعٌارٌة )  + - :المستوى الثانً  -ٕ

% ( وناحٌة الحٌدرٌة بنسبة 11.1ٖ% ( ومركز قضاء الكوفة وبنسبة ) 11.11النجؾ وبنسبة بلؽت ) 

, اما فً رٌؾ منطقة الدراسة فقد  ٖٕٔٓ% ( من مجموع سكان حضر منطقة الدراسة لعام ٖ.11) 

 % ( من مجموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة . ٕ.11ضم ناحٌة الحٌدرٌة وبنسبة بلؽت ) 

النواحً )  ضم كال  منفقد  (   8ٗ,ٓ-_  ٔٓ,ٓ-تبلػ درجته المعٌارٌة )     يالذ - المستوى الثالث : -ٖ

على التوالً من  %  (  ٕ.1ٙ -% ٖ.1ٙ -% 1٘.8الحرٌة والمشخاب والحٌرة (  وبنسبة بلؽت   )

, اما حسب اجابات افراد عٌنة  الدراسة  ٖٕٔٓمجموع سكان حضر منطقة الدراسة لكل منهما لعام 
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( من مجموع  ٘ٙ.1ٗعباسٌة وبنسبة )المٌدانٌة  فً رٌؾ منطقة الدراسة  فقد ضم هذا المستوى ناحٌة ال

 .  ٖٕٔٓسكان رٌؾ منطقة الدراسة  لعام 

ناحٌة  هذا المستوى شمل فاقل   ( فقد  ٓ٘,ٓ-الذي تبلػ درجته المعٌارٌة )    - المستوى الرابع : -ٗ

فً رٌؾ منطقة الدراسة  من مجموع سكان حضر منطقة الدراسة , اما  (%  ٘ٙ.1ٗالشبكة وبنسبة ) 

مستوى كال من مركز قضاء النجؾ والكوفة وناحٌة الحرٌة وناحٌة الحٌرة وبنسب ) فقد ضم  ال

% ( من مجموع سكان رٌؾ منطقة الدراسة  لكل منهما على 1.1ٙ -% ٙ.1ٔ -% 1ٓ.8 -% 1ٕ.1

 التوالً .   
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 منطق  رٌفالتوزٌع النسبً لإلناث المتعلمات فً  (  46 خرٌط  ) ال            الدراس  التوزٌع النسبً لإلناث المتعلمات فً حضر منطق  (  45 خرٌط  ) ال

 2113المٌدانٌ  عام ووحداتها االدارٌ  بموجب نتائج الدراس                             2113الدراس  ووحداتها االدارٌ  بموجب نتائج الدراس  المٌدانٌ  عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 52بٌانات جدول ) ع  -                                                                         (51بٌانات جدول ) ع  -
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  ariables Vconomic EThe:  انًتغٍساث االقتظبدٌت

   ncome Ly lonthM:  اندخم انشٓسي نألسسة   أالً :  

فً قٌاس مستوى المعٌشة االقتصادٌة واألوضىاع االجتماعٌىة بشىكل  لمهمةٌعد الدخل الشهري احد العوامل ا

الصفات الدٌموؼرافٌة كالخصوبة ,والوفٌات , والهجرة ,ومسىتوى  نبالكثٌر ماو العائلة له عالقة عام ,ودخل الفرد 

ٌرتبط دخل األسرة بعالقىة طردٌىة مىع الكثٌىر مىن الخصىائص السىكانٌة فالىدخل المرتفىع ٌعنىً     (ٔ).التعلٌم ,والمهنة

وخدمات عالجٌة اوفر وظروؾ صحٌة اكثر مالئمة, فالبلدان ذات الدخل  الحصول على تؽذٌة أفضل وسكن مناسب

المرتفع تتمٌز بارتفاع المستوى التعلٌمً وتوفر الخدمات الصحٌة وعوامل الحفاظ على البٌئة 
.(ٕ)  

اي مسىتوى  امستوٌات تعلٌمٌة معٌنىة مىع دخىول اولئىك الىذٌن لىم ٌبلؽىو اواذا  قارنا دخول االفراد الذٌن بلؽو

والتعلٌم  ( التىً ٌحصىل تعلٌمً خالل حٌاتهم الفعالة نجد ان معظم  الدخول االضافٌة ) العوائد المباشرة فً التربٌة 

 فهىىً ()(علٌهىىا االفىىراد هىىً بسىىبب تحسىىن مسىىتوٌاتهم التعلٌمٌىىة , امىىا) العوائىىد الؽٌىىر المباشىىرة فىىً التربٌىىة والتعلىىٌم 

ال تزٌىد  لمجموعة االثار االٌجابٌة التً ٌخلقها التعلٌم خارج نطاق المجال التعلٌمىً فمىثال ربىة المنىزل التىً ال تعمى

مقدار الدخل القومً ولكنها تربً اطفالها افضل بكثٌر من المرأة الؽٌر المتعلمة , االمر الذي ٌساهم فً المستقبل فً 

(ٖ)زٌادة متوسط انتاجٌة اوالدها.  
 

وجود تباٌن ( 1ٗ(, )1ٗوالخرٌطتٌن )(  ٖ٘  ٌتضح من خالل جدول ) مستوى منطقة الدراسة  وعلى

اقضٌتها ونواحٌها )الحضر والرٌؾ( وذلك بحسب  وبجمٌع  الشهري لألسرةالدخل  فً فً منطقة الدراسة 

  -ٌتضح وجود أربعة مستوٌات وهً كاآلتً:  (, ٖٕٔٓالدراسة المٌدانٌة عام ) نتائج

فىً حضىر ( شىمل هىذا المسىتوى     فىاكثر ٓ٘,ٓ+الذي تبلػ درجتىه المعٌارٌىة )  )    -:  االولالمستوى  -1

 وٌعود السبب فً ذلك الى  ( دٌنار462070500االسرة فٌها )مركز قضاء النجؾ وكان دخل  منطقة الدراسة 

مرقىد الجسىد الطىىاهر ووجىود  سىٌاحة دٌنٌىة ( –خىدمات  –الت )صىناعة افىً مختلىؾ المجى تىوفر فىرص العمىل

اما فىً رٌىؾ منطقىة الدراسىة فشىمل   وكانت عوامل لزٌادة الدخل.  لألمام علً ابن اب طالب )علٌة السالم (  

المشىخاب ة وناحٌى دٌنىار (  86800000هذا المستوى كال مىن مركىز قضىاء النجىؾ وكىان دخىل االسىرة فٌهىا )

وامتىىازت  تلىىك النىىواحً  منهمىىا علىىى التىىوالً ( دٌنىىار  لكىىل92000004( ,) 85920000ناحٌىىة القادسىىٌة )و

وقيد سياعد ايبا بيدورى علي    أنواع مختلفة من المحاصيي  الزراعيية  إلنتاجبخصوبتها ومالءمتها 

                                                           
(1)

  154, ص  1292, االسدٌ ,  2فٕص٘ عٓأَح , يثادئ انذًٕٚغشافٛا , يطثؼح اسدَٛح , ص   
(2)

  234, يظذس عاتك , ص  1229-1299ؼغٍٛ ظؼاص َاطش , ذغٛش انمٕج انؼايهح فٙ الهٛى انفشاخ االٔعؾ   
()

 External" االشاس االلرظادٚح انخاسظٛح " أ " االلرظادٚاخ انخاسظٛح "   Marshallغٛش انًثاشش ٚغًّٛ اٌ ْزا انُٕع يٍ انرأشٛش ان 

Economics   تانُغثح نألظٓضج االَراظٛح ٕٔٚسد انًصم انًؼشٔف الايح ؼذٚمح ٔعؾ يُطمح عكُٛح فارا يا فرؽد ْزِ انؽذٚمح نهُاط َظٛش اظش

ئذ انًثاشش نٓزِ انؽذٚمح يٍ انُاؼٛح  االلرظادٚح , ٔانٗ ظاَة ْزا اٚؼا ػائذ الرظاد٘ غٛش يثاشش ْٕٔ يؼٍٛ , فاٌ دخم ْزِ انشعٕو ًٚصم انؼا

 يا ٚراغ نهًُطمح انرٙ ذٕظذ فٛٓا انؽذٚمح يٍ ْٕاء ٔيُظش خؼشج  ٔشعش "

(3)
  159 - 1553يظذق ظًٛم انؽثٛة , يظذس عاتك , ص   
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ممىا كىان لىه الىدور االكبىر فىً    العمي  بالنشياط الزراعي وكبيرة من السكان واسيتررارا   جبب أعداد

 .  زٌادة دخل االسرة 

منطق  الدراس  ووحداتها االدارٌ  بموجب  فً حضر ورٌف  النسبً لدخل االسرةالتوزٌع  (53) جدول ال

  2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام 

 الوحدات االدارية
 الريف الحضر

دخل األسرة  
 بالدينار

الدرج  
 المعٌارٌ  

دخل األسرة 
 الدرجة المعيارية  بالدينار

 1.22 86800000 2.78 462070500 م. ق النجف

 0.91- 14250000 0.44- 33512500  . الحٌدرٌ 

   0 0.68- 1700000   الشبك 

 0.42- 31070000 0.17- 69625000 م.ق الكوف 

 0.54- 27000000 0.18- 69150000  . العباسٌ 

 0.91- 14240000 0.27- 57000000  . الحرٌ 

 0.04 46500000 0.29- 54300054 م.ق المناذرة

 1.19 85920000 0.49- 27607000  . المشخاب

 1.37 92000004 0.14 110775000  . القادسٌ 

 1.04- 10000020 0.39- 40200000  . الحٌرة

   45308891.56   92594005.4 الوسط الحسابي

االنحراف 
 المعياري

133072566.8   34034654.49   

 (     13بٌانات الملحق )  ع  -

حسب شمل هذا المستوى (    ٓٓ,ٓ-8ٗ,ٓالذي تبلػ درجته المعٌارٌة )  + -: المستوى الثانً  -2

ناحٌة القادسٌة وكان دخل االسرة  ٖٕٔٓنتائج الدراسة المٌدانٌة فً حضر منطقة الدراسة لعام 

( دٌنار , اما فً رٌؾ منطقة الدراسة  فقد ضم هذا المستوى مركز قضاء 110775000فٌها )

( دٌنار حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة لعام 46500000فٌها )المناذرة وكان دخل االسرة 

ٕٖٓٔ  . 

مركز  ضم كال  من( فقد   8ٗ,ٓ-_  ٔٓ,ٓ-تبلػ درجته المعٌارٌة )   يالذ -:  المستوى الثالث -3

فً حضر  قضاء الكوفة والمناذرة وكال من النواحً الحٌدرٌة  والحرٌة والمشخاب والحٌرة 

, اما  فً رٌؾ منطقة  ٖٕٔٓمنطقة الدراسة حسب اجابات افراد عٌنة  الدراسة المٌدانٌة لعام 
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( دُٚاس 31070000الدراسة  فقد ضم هذا المستوى مركز قضاء الكوفة وكان دخل االسرة فٌها )

 .  ٖٕٔٓحسب نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام 

 هذا المستوى شمل فاقل   ( فقد  ٓ٘,ٓ-ٌارٌة )   الذي تبلػ درجته المع -: المستوى الرابع  -4

موع سكان حضر منطقة ( دٌنار  من مج1700000ناحٌة الشبكة وكان دخل االسرة فٌها  )

فً رٌؾ منطقة الدراسة فقد ضم  المستوى كال من النواحً الحٌدرٌة  والعباسٌة  الدراسة , اما 

 .   ٖٕٔٓو الحرٌة والحٌرة  حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة لعام 
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 منطق  الدراس   ً رٌف التوزٌع النسبً لدخل االسرة ف  (41) خرٌط ال    الدراس                نطق مً حضر التوزٌع النسبً لدخل االسرة ف  (41)  خرٌط ال

 2113ووحداتها االدارٌ  بموجب نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام                          2113ووحداتها االدارٌ  بموجب نتائج الدراس  المٌدانٌ  لعام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (53بٌانات جدول ) ع  -                                                                (       53بٌانات جدول ) ع  -
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  pportunities OEmployment   : فسص انؼًم   :حبٍَبً  

تعد العالقة بٌن التعلٌم والنشاط االقتصادي من الجوانب المهمة التً تحظى بأهمٌة بالؽة فً تحلٌل 

القوى العاملة , وتبدو تأثٌرات التعلٌم فً اسهام القوى العاملة متعددة , سواء فٌما ٌخص اعداد االفراد وتدرٌبهم 

طاله سنوات الدراسة والتعلٌم من تأخٌر فً سن احتٌاجات القطاعات االقتصادٌة المختلفة او فٌما تحدثه أوفق 

,  فالتعلٌم ٌزٌد من القدرة على استٌعاب التكنلوجٌا الحدٌثة , وهو اهم الوسائل لتنمٌة (ٔ)الدخول الى العمل  

%( ٖٓو ٌشٌر الخبراء والمختصون الى ان انتاجٌة العامل ترتفع بنسبة ) (ٕ)الموارد البشرٌة المتاحة وتطوٌرها

%(  بعد الدراسة الجامعٌة ٓٙ%( بعد انهاء الدراسة الثانوٌة و )ٕٖبعد كل عام من الدراسة االبتدائٌة وبنسبة )

ال , حٌث وال شك ان النهوض بمستوى قطاع التربٌة والتعلٌم ٌشكل احد االسلحة الفعالة فً هذا المج (ٖ),

ٌرتبط التطور االقتصادي بالتطور التربوي والتعلٌمً ارتباطا وثٌقا ٌجعله متؽٌرا تابعا له فً المدى واالتجاه 

 (ٗ)ومن هنا بدا االدراك المتزاٌد لدور التربٌة والتعلٌم فً التنمٌة  االقتصادي. 

تخصىص نسىباً ال ٌسىتهان بهىا فىً وهكذا ٌصبح التعلٌم مٌداناً واسعاً لالستثمار المربح. فعىدد مىن الىدول 

% مىن متوسىط المعىدل السىنوي 1ٗمن الخبراء فىً مجىال التربٌىة والتعلىٌم بىأن  الدخل القومً للتعلٌم وأكد قسم

  (٘)ة فً المستوى التربوي للقوى العاملللنمو فً الوالٌات المتحدة ٌعود إلى االرتفاع المستمر 

 ان دراسة التركٌب التعلٌمً للقوى العاملة ٌمكن  ان ٌبرز من خالل عدة عوامل وهً : 

  التطور التكنولوجً العلمً الذي شهده العالم , وخاصة فً الزراعة والصناعة وارتباط ذلك

 باإلنتاجٌة من خالل الكم والنوع .

  اً متقدم اً مستوى علمٌتطبٌق العلم على الصناعة واستخدام اآلالت المعقدة مما ٌتطلب  . 

  ارتباط التركٌب المهنً بالتعلٌم بشكل وثٌق مما ٌستدعً وجود عدد كاؾ من االختصاصات

 العلمٌة . 

لذلك اصبحت المعرفة العلمٌة قوة اجتماعٌة واقتصادٌة بحد ذاتها وهً التً تمٌز الشعوب بعضها عن 

والتكنلوجً من جهة وبٌن المؤسسات التربوٌة من البعض االخر , فقد اصبحت هناك عالقة بٌن العلم النظري 

جهة اخرى , وان المؤسسات التربوٌة تمد العلم بالعنصر البشري الكفؤ والمدرب وتستمد منه معطٌاته النظرٌة 

                                                           
 292, ص 1299فرؽٙ يؽًذ اتٕ ػٛاَح , انغكاٌ ٔانؼًشاٌ انؽؼش٘ , داس انًؼشفح انعايؼٛح االعكُذسٚح ,   (1)

 Data&artid=13http://www.dabburiya.net/modules.php?name=Book&op=Viewانًغرٕٖ انرؼهًٛٙ :   )2(
َاظٙ عٓى سعٍ , انمٕٖ انؼايهح االَصٕٚح فٙ يؽافظح ٔاعؾ )دساعح فٙ ظغشافٛح انغكاٌ ( اؽشٔؼح دكرٕساِ )غٛش يُشٕسج ,   (3)

  62 -69, ص  1225كهٛح اٜداب , ظايؼح تغذاد , 
  112يظذق ظًٛم انؽثٛة , يظذس عاتك , ص   (4)
 29غاتك , ص انًظذس َفظ انيظذق ظًٛم انؽثٛة ,   (5)

http://www.dabburiya.net/modules.php?name=Book&op=ViewData&artid=13
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بٌن التقدم العلمً والتكنلوجً المعاصر  اً كبٌر اً هناك ارتباطوالمختبرٌة ووسائله التعلٌمٌة , ومعنى ذلك انه 

   (ٔ)تربوي فبتطوره ٌتطور اقتصاد الدولة والعكس صحٌح  .والنظام ال

  تركز النشاط االقتصادي ف  عدد محدود من المدن  كان سببا رئيسا من أسباب النمو السكان   ان 

, كما أن تركز  بفع  ما تتيحه تلك  الردرات االستيعابية لألنشطة االقتصادية  من فرص عم  ودخو  للسكان

السكان الترليدي ف  مراكز النمو الحضري  الترليدية كان ف  الوقت نفسه مبررا أساسيا لجبب االستثمارات  

لمختلف األنشطة االقتصادية للتوقيع ف  المدن المحدودة  بفع  ما يلعبه  السكان من دور ف  تحريق  

أو حج  الطلب وكبلك  توفير عنصر قوة العم   االقتصاديات الحضرية  لتلك المراكز كمؤشر لسعة السوق 

 (2).اإلنتاج , وببلك نجد قوة الترابط والعالقة  بين السكان والنشاط االقتصادي كأحد عوام   

فضال عن  , ( فرص العمل المختلفة ) صناعة , زراعة , سٌاحة دٌنٌة  رتتمٌز منطقة الدراسة بتوف     

بكاملها  QS  خاصة بعد حصولها على النجوم الخمسة , تتمتع بمكانه عالمٌة احتوائها لجامعة الكوفة والتً 

تصنٌؾ البرٌطانً لألداء العلمً والتعلٌمً, مما ساهم فً توفٌر فرص عمل لحملة الشهادات العلٌا من الفً 

  .المحافظات المختلفة 

د مىىن المشىىارٌع ٌعىىد التطىىور الصىىناعً الىىذي حىىدث فىىً محافظىىة النجىىؾ  وذلىىك بسىىبب  إنشىىاء العدٌىى 

الصناعٌة  أدى إلى تطور كبٌر فً حٌاة سكان المدن وخصوصا فً مراكز اقضٌة منطقة الدراسة إذ إن تنوع 

حٌث إن العامل  الصناعً هنا لعب دورا كبٌىرا     (ٖ). وتوفر فرص العمل هً  من أهم العوامل االقتصادٌة 

سىمنت الكوفىة فً جذب العدٌد من األٌدي العاملة  من كافة أنحىاء القطىر .  ومىن المشىارٌع الصىناعٌة  معمىل 

ملٌون  طىن سىنوٌا  مىن السىمنت العىادي كىذلك  إنجىاز معمىل المنتجىات  ٕوبطاقة إنتاجٌة قدرها   811ٔعام 

طىىن ( سىىنوٌا مىىن إطىىارات الىىدراجات والسىىلع  ٓ٘وبطاقىىة  إنتاجٌىىة ) 811ٔ المطاطٌىىة  والىىذي أسىىس عىىام

فضىال عىن شىركة اإلخىوان  لصىناعة  زجىاج   81ٓٔمعمل  إسفلت بلدٌة النجؾ الذي انشىأ عىام المطاطٌة و 

 81ٗٔفً مركز قضاء النجؾ  وكذلك شركة الرحىاب لطحىن الحبىوب المحىدودة عىام   81ٓٔالسٌارات عام 

قطىىاع  81٘ٔلصىىناعة الطىىابوق الجٌىىري  فىىً مركىىز  قضىىاء المنىىاذرة  عىىام  المنىىاذرةقطىىاع خىىاص  وشىىركة 

اشتراكً وٌعد معمل األلبسة الرجالٌة الجاهزة من أهم المشارٌع الصناعٌة والذي ٌمول كافة  محافظات القطر 

والىذي ٌقىع 81٘ٔدي العاملة  و الذي أسس عام جدا من األٌ اً كبٌر اً وٌضم  عدد  ,باأللبسة  الرجالٌة الجاهزة 

الطابوق النقً فً ناحٌة الحٌدرٌة  عام  جلإلنتامركز قضاء النجؾ  ومعمل إنتاج أالطارت ومعمل النجؾ فً 

                                                           
(1)

, يُشٕساخ ٔصاسج انصمافح ٔانفٌُٕ , تغذاد ,  13َٕس٘ ظؼفش , انرمذو انؼهًٙ ٔانركُهٕظٙ ٔيؼايُّٛ االظرًاػٛح ٔانرشتٕٚح , انًٕعٕػح انظغٛشج , انؼذد   

  12, ص  1299
(2)

لٛاعٙ فٙ الرظادٚاخ انؽعى ؼانح انذساعح يذٌ يٍ ؼغٍ يٕعٗ انؽذٚصٙ , انؽعى االلرظاد٘ نهًذُٚح ٔػاللرّ تفشص انًُٕ انغكاَٙ , تؽس يُٓعٙ   

 222, ص  1221,  26يؽافظح َُٕٖٛ ( يعهح انعًؼٛح انعغشافٛح انؼشالٛح , انؼذد 
(3)

 .25, ص 1295. اؼًذ ؼثٛة سعٕل , دساعاخ فٙ ظغشافٛح انؼشاق انظُاػٛح , يطثؼح انؼاَٙ , تغذاد ,  
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حٌث تجذب المشارٌع الصناعٌة  نحوها نظرا لإلمكانٌات التً تتمتع بها هذه المراكز الحضىارٌة  . (ٔ) 811ٔ

مىاهرة  و ورش و خىدمات صىناعٌة و أسىواق واسىعة  فً مجال توفٌر التسهٌالت الالزمة للصناعة من عمالة

وتطور سوق العمل الحضاري فضال عن الخدمات المصرفٌة والتحوٌلٌة و التجارٌىة وخىدمات النقىل  . وقٌىام 

ولكىن بسىبب ظىروؾ  (ٕ) الصناعة بدوره اثر فً زٌادة السكان فً هذه المراكز من خالل توفٌر فرص العمل 

خاصىىة ادت الىىى ؼلىىق  الحصىىار االقتصىىادي واالزمىىات  التىىً عاشىىها العىىراق عامىىة ومنطقىىة الدراسىىة بصىىورة

الكثٌر من المشارٌع الصناعٌة وتوقفها عن العمل وانخفاض نسبة العاملٌن فٌها فبلؽت نسبة القوى العاملة فٌها 

اتبىاع سٌاسىة صىناعٌة واضىحة والسىٌما بعىد ,وٌرجع السبب فىً ذلىك الىى عىدم  881ٔ% ( فً عام  8.ٗٔ)

االنتقال من السٌاسة المركزٌة المعتمدة على دعم الدولة وتوجٌهها القطاع الصناعً الى النظام الرأسمالً بعىد 

%( ٙ,ٖٕارتفعىت نسىبة القىوى العاملىة فبلؽىت  )   ٖٕٔٓورفع دعم الدولة , اما فً عام  ٖٕٓٓاحداث عام 

طىىاع الخىىاص بأنشىىاء العدٌىىد مىىن المؤسسىىات الصىىناعٌة والمشىىارٌع المتوسىىطة وٌعىىود السىىبب الىىى تزاٌىىد الق

..  والصؽٌرة فً هذا القطاع 
(ٖ) 

 منطقىىة الدراسىىة  تبىىاٌن مسىىاحات  األراضىىً  الصىىالحة للزراعىىة فىىً,  تإمىىا بالنسىىبة لقطىىاع الزراعىىة 

نطقىة الدراسىة االقضٌة  فً م مراكزوالمتركزة  فً منطقة السهل الرسوبً  والتً تتمثل فً النواحً  التابعة  ل

,  اً ( دونم81ٙٔٔ, ٖٗٔ٘ٔفً مركز قضاء النجؾ والحٌدرٌة ) 8ٕٓٓفبلؽت مساحة االراضً الزراعٌة لعام 

, ومركىىز قضىىاء المنىىاذرة  اً ( دونمىى 1ٖٕٕٓ, 1ٖٖٔٗ,  1ٓ8٘ومركىىز قضىىاء الكوفىىة والعباسىىٌة والحرٌىىة ) 

عدا ناحٌة الشبكة  الواقعة  ضمن  على التوالً ,  اً ( دونم 1ٕ٘ٙ٘, 1ٖٔ٘ٙ,  111ٕٕوالمشخاب والقادسٌة ) 

,و تعىد دراسىة القىوى العاملىة فىً  فعىال كعامىل اقتصىادي مهىم حٌث كان لهىذه النىواحً دور  ,الهضبة الؽربٌة 

القطىىىاع الزراعىىىً مىىىن الدراسىىىات السىىىكانٌة المهمىىىة , فقىىىوة العمىىىل هىىىً المنشىىىط الرئٌسىىىً للتنمٌىىىة االقتصىىىادٌة 

تؽٌرات التً تحدث فً توزٌع القوى العاملة حسب القطاعات والنشاطات تشٌر الى اتجاهىات واالجتماعٌة , فالم

 التؽٌر فً االقتصاد المحلً والقومً على حد سواء .

اتجاهات التؽٌىر فىً ولذلك فان دراسة حجم القوى الزراعٌة ومدى نموها وتوزٌعها له اهمٌة فً معرفة 

( نسمة لعام 1ٖٔٙ٘ان العاملٌن بالزراعة فً منطقة الدراسة بلػ نحو ) توزٌع القوى العاملة ,لذا فان عدد السك

% ( من مجموع العاملٌن فً القطاعات االقتصادٌة المختلفة  , وال تمثل هىذه االعىداد مىن 1ٕوبنسبة )  8ٕٓٓ

ا القوى العاملة عامل انتىاجً فقىط وانمىا عامىل اسىتهالكً , اذ تعىد منطقىة الدراسىة خاصىة والعىراق عامىة سىوق

خىىالل مقارنىىة إعىىداد مىىن  , و (ٗ)اسىىتهالكٌة كبٌىىرة بسىىبب ازدٌىىاد اعىىداد السىىكان وارتفىىاع مسىىتوٌات دخىىولهم  .

                                                           
(1)

, أؽشٔؼح دكرٕساِ ,     )غٛش يُشٕسج  ( ,كهٛح األدب  ,  1229-1293فظرٙ كشتالء ٔانُعف نهًذج ؼغٍٛ يٕعٗ أالدعٙ , انًُٕ انظُاػٙ فٙ يؽا  

 .  149-145, ص 1222ظايؼح تغذاد, 
(2)

  133سَا ػثذ انؽغٍ ظاعى انكرٛة , يظذس عاتك , ص   
(3)

, سعانح ياظغرٛش )غٛش  2313 – 1229انُعف نهًذج  يٓذ٘ َاطش ؼغٍٛ انكُاَٙ , انرؽهٛم انعغشافٙ نهرشكٛة االلرظاد٘ ٔاذعاْاذّ فٙ يؽافظح  

  132, ص  2313يُشٕسج ( كهٛح انرشتٛح نهثُاخ , ظايؼح انكٕفح , 
(4)

,  2311,  14, يعهح انثؽٕز انعغشافٛح , انؼذد  2332ؼغٍٛ ظؼاص َاطش , َٓاد خؼٛش كاظى , ذؽهٛم ظغشافٙ نأليٍ انغزائٙ فٙ يؽافظح انُعف ػاو   

  192 -154ص 
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 881ٔالحظ تناقص عدد العاملٌن فً النشاط الزراعً بٌن عامً ن  العاملٌن فً النشاط الزراعً لمدة الدراسة 

 ٖٕٔٓثىم انخفضىت عىام  881ٔتعىداد %( فىً 1.ٖٕ, اذ بلؽت نسبة العاملٌن فً النشاط الزراعً )  ٖٕٔٓو

دخىىول المكننىة الزراعٌىة ممىىا أدى إلىى انخفىاض فىىً  الىى  ,  وٌعىزى سىبب هىىذا االنخفىاض(ٔ)%( ٖ.ٕٔالىى ) 

وتوجىه  راضىٌهم  والتوجىه  نحىو المدٌنىةألهجرة اعداد  كبٌرة مىن الفالحىٌن   و  إعداد األٌدي العاملة الزراعٌة

فىرص عمىل افضىل وتىوفر  عوام  الجبب االقتصادية والخدمات العامية بفع القوى العاملة نحو فعالٌات اخرى 

 .    مقارنة مع المناطق التً هاجروا منها فً المدن 

بعىد ان  ٖٕٔٓ%( عىام ٗٙفقد ارتفعت نسبة القىوى العاملىة فٌهىا الىى )  الخدمات أما بالنسبة لقطاع  

وهىىذا ٌىىدل علىىى جىىذب قطىىاع الخىىدمات للقىىوى العاملىىة كونهىىا تضىىم  881ٔ% ( فىىً تعىىداد ٔٙكانىىت نسىىبتهم ) 

إن للسىٌاحة قابلٌىة فائقىة علىى تىوفٌر فىرص تنتمىً السىٌاحة الىى القطىاع الخىدمً ومجاالت متعددة من العمىل ,  

 -:  وق بقٌة األنشطة األخرى لألسباب اآلتٌةالعمل تف

إنتماء السٌاحة إلى القطاع الخدمً لذلك فإن استٌعاب اآلالت و المكائن ٌتجسد بإمكانٌة محدودة , إذ   -ٔ

 ٌنحصر العمل بالدرجة األساس على األٌدي العاملة . 

إن ؼالبٌة السٌاح هم من السىكان الحضىر والقىاطنٌن فىً المىدن و هىم ٌعىانون مىن التعامىل الكثٌىؾ و  -ٕ

الرتٌب مع الماكنة و بالتالً فإن السٌاحة تعنىً لهىم التعامىل مىع البشىر و هكىذا فىأن السىٌاح ٌرؼبىون أن 

كلٌىا عىن األجىواء  ٌتلقوا الخدمات السٌاحٌة من قبل البشر و هم بذلك ٌسعون للتعامىل مىع أجىواء تختلىؾ

 الرتٌبة المعتادٌن علٌها بالحٌاة الٌومٌة. 

إن المنتوج السٌاحً مىزٌج معقىد و مركىب أي أنىه ٌحتىوي علىى العدٌىد مىن التجهٌىزات  و الخىدمات  -ٖ

المختلفة , فعلى سبٌل المثال المنطقة التجارٌة تقدم الخدمات لسكان المنطقىة , لىبكنها تسىبهم بشىكل ؼٌىر 

 . لك الخدمات إلبى الفنبادق و المطاعبممبباشر فً إٌصال ت

فالمنطقة التجارٌة ٌوجد فٌها العاملون , و الفنادق و المطاعم أٌضا ٌوجىد فٌهىا عىاملون و عىامالت ,  

أن النشاط السٌاحً له عالقة مع القطاعات األخرى التً تجهز السٌاحة بمستلزماتها , فالسٌاحة تحتاج إلى أٌدي 

ع من مستوى االستخدام مىن خىالل تىوفر اسىتخدام جدٌىد عىن طرٌىق تشىجٌع الصىناعات عامبلة كثٌفة  فبهً ترفب

األخرى , مثل الشركات اإلنتاجٌىة و شىركات األطعمىة و المشىروبات و عمىالء السىفر , و منظمىً الىرحالت و 

األجىرة   محالت بٌع الهداٌا و الفنادق و وكاالت السفر و شركات الخطوط الجوٌة و البحرٌة و البرٌة , و سائقً

, األمىىر الىىذي ٌتطلىىب عىىددا مىىن الكىىوادر العاملىىة كالطبىىاخٌن و المضىىٌفٌن ) مىىدراء اإلدارة فىىً الفنىىادق( الىىذٌن 

 الصٌانةٌحتاجون إلى عدد آخر من العمال ؼٌر الماهرٌن , مثل عمال التنظٌؾ و ؼٌرهم من عمال 
.
(
 ٕ

)
  

                                                           
(1)

  139يٓذ٘ َاطش ؼغٍٛ انكُاَٙ , يظذس عاتك , ص   
(2)

, سعانح ياظغرٛش )غٛش  2323اؼًذ ػثذ انكشٚى كاظى انُعى , ذؽهٛم ظغشافٙ نإليكاَاخ انغٛاؼٛح ٔافالٓا انًغرمثهٛح نًذُٚح انُعف انكثشٖ ؼرٗ ػاو   

  69, ص  2332يُشٕسج ( كهٛح اٜداب , ظايؼح انكٕفح , 
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الزراعىىة والصىىٌد والؽابىىات الىىى ) (  ارتفىىاع نسىىبة االمٌىىة فىىً قطىىاع  ٌٗ٘تضىىح مىىن خىىالل جىىدول ) 

, وترتفىىع نسىىبة االمٌىىٌن فىىً قطىىاع الخىىدمات  أمعٌنىى اً %( الن القطىىاع الزراعىىً ال ٌتطلىىب مسىىتوى تعلٌمٌىىٓٗ

قطىاع التجىارة  %( وٙ.ٕٓ%(  فً حٌن تنخفض نسىبة االمٌىة فىً قطىاع التعىدٌن ) ٘.ٖ٘االجتماعٌة وبنسبة )

%( وفىىً ٕ.1ٔقطىىاع التموٌىل والتىىامٌن والعقىىارات فبلؽىىت )%( , وفىىً وٖ.8ٔوالمطىاعم والفنىىادق اذ بلؽىىت ) 

 %( . ٙ.ٙٔ%( وفً قطاع الكهرباء والؽاز والماء بلؽت )ٗ.ٗٔقطاع النقل والمواصالت )

%( , الن 1.ٕٖاما بالنسبة لمن هم ) دون االبتدائٌة ( فترتفع نسبتهم فً قطاع االنشىاءات وبنسىبة )  

%( ,  ٖ.ٖٖة واسعة , وفً قطاع الزراعة والصٌد والؽابات بنسىبة ) هذا القطاع اٌضا ال ٌتطلب خبرات علمٌ

%( امىا فىً 8.ٖٕ%( , وفً قطاع التجارة والمطىاعم والفنىادق بنسىبة )ٔ.ٕٗوفً قطاع النقل والمواصالت ) 

 %( . ٙٔقطاع الخدمات العامة واالجتماعٌة ) 

االقتصةادي والمسةتوى التعلٌمةً  للسكا  حسب ممارسة  النشةاط ( : التوزٌع النسبً  54  جدول )ال   

  2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  عام  فً منطق  الدراس  

 النشاط االقتصادي

 الحال  العلمٌ 

 امً

دو  

 متوسط  ابتدائٌ  االبتدائٌ 

ثانوٌ  

 ومهنٌ 

دبلوم 

 وبكالورٌوس

شهادات 

 علٌا

مجموع  

% 

 100 0 0.7 4.2 6.9 14.4 33.3 40.2 الزراع  الصٌد والغابات

 100 5.16 45.8 3.9 10.3 5.16 9 20.6 التعدٌ 

 100 2.5 9 21.9 35.4 11.6 6.45 12.9 الصناع 

 100 0 4.4 47.7 7.7 14.4 8.8 16.6 الكهرباء والغاز والماء

 100 1 17.5 6.9 13.2 22.6 32.7 5.8 االنشاءات

 100 1.7 16.4 5.3 22.5 10.6 23.9 19.3 التجارة والمطاعم والفنادق

 100 0.16 10.9 6.9 28.4 14.9 24.1 14.4 النقل والمواصالت والخز 

التموٌل والتامٌ  والعقارات 

 100 5.4 27.7 10.9 12.1 11.5 13.9 18.2 والخدمات التجارٌ 

 100 0.2 6.6 7.3 18.4 15.7 16 35.5 الخدمات العام  واالجتماعٌ 

 

 (    16بٌانات الملحق )  ع   - 
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%( وفىً ٙ.ٕٕمن ٌقعون ضمن مستوى االبتدائٌة ,فترتفع نسبتهم فً قطاع االنشىاءات وبنسىبة )  فٌما ٌخص  

 %( .8.ٗٔ%( وقطاع النقل والمواصالت ) 1.٘ٔقطاع الخدمات العامة واالجتماعٌة ) 

امىىا بالنسىىبة لحملىىة شىىهادات المتوسىىطة فىىان نسىىبتهم ترتفىىع فىىً قطىىاع الصىىناعة والنقىىل والموصىىالت  

% ( علىى التىوالً , فٌمىا ٘.ٕٕ %,, ٗ.1ٕ % ,ٗ.ٖ٘ع التجارة والمطىاعم والفنىادق وبنسىب )والخزن  وقطا

%( 1.1ٌٗتعلق بحملة الشهادة ) الثانوٌة والمهنٌة ( , ترتفع نسبتهم فً قطاع الكهرباء والؽىاز والمىاء وبنسىبة )

% ( وهذا ٌعود الى حاجة هذه القطاعات الى نسبة عالٌة من الكوادر المتوسطة 8.ٕٔوقطاع الصناعة وبنسبة )

 ة . , ال للشهادة الثانوٌة والمهنٌ

وبالنسىىبة لحىىاملً الشىىهادات ) الىىدبلوم والبكىىالورٌوس ( فىىان نسىىبتهم ترتفىىع فىىً كىىل قطىىاع التعىىدٌن وبنسىىبة      

%( 1.1ٕكذلك ترتفع نسبتهم فً  قطاع التموٌن والتامٌن والعقارات والخدمات التجارٌة وبنسبة )  %(و1.٘ٗ)

سىىبة لحملىىة هىىذه الشىىهادات فكانىىت نصىىٌب وذلىىك لحاجىىة هىىذا القطىىاع ألصىىحاب هىىذه الشىىهادات , امىىا عىىن اقىىل ن

% (  , كىىذلك الحىىال بالنسىىبة لحملىىة الشىىهادات العلٌىىا فتظهىىر اعلىىى  1.ٓالزراعىىة والصىىٌد والؽابىىات وبنسىىبة )  

النسىىب فىىً قطىىاع  التعىىدٌن و التموٌىىل والتىىامٌن والعقىىارات والخىىدمات التجارٌىىة   ومقارنتهىىا ببقٌىىة القطاعىىات 

( على التوالً , وذلك الن هذه القطاعات تحتاج الى مؤهالت ومستوٌات  %ٗ.٘% , ٙٔ.٘االخرى وبنسبة ) 

 علمٌة عالٌة . 

 : التوزٌع البٌئً للقوى العامل  حسب النشاط االقتصادي الثالثً  

ities ctivitAconomic Eby  Man power ivision DEnvironmental  

وضعت منظمة العمل الدولٌة تصنٌفا خاصا باألنشطة االقتصادٌة اطلق علٌة ) التقسٌم الدولً الموحد          

االقسام العشرة بثالث مجموعات رئٌسٌة  وٌتم فً ضوء هذه المجموعات للنشاط االقتصادي ( , اذ جمعت 

دي للقوى العاملة أي معرفة السكان ومعرفة معدل النشاط االقتصا  (1)مقارنة أوجه النشاط فً اٌة منطقة  

العاملٌن  فً سوق العمل خالل فترة محددة من الزمن , تتضمن احصاءات القوى العاملة لكثٌر من البلدان 

معلومات حول معدالت مشاركة مجموع السكان ومختلؾ المجموعات السكانٌة وتكشؾ البٌانات فروقا كبٌرة 

ت السكانٌة فً نفس االقتصاد , كما ان السالسل الزمنٌة المتوافرة فً معدالت القوى العاملة بٌن المجموعا

وهذه   (2)تكشؾ كذلك تؽٌرات كبٌرة فً معدالت مشاركة القوى العاملة فً مختلؾ المجموعات السكانٌة 

 الثالث هً :   تالمجموعا

 وتشمل الزراعة والؽابات والصٌد بنوعٌة . مجموع  الفعالٌات االولى : 

 وتشمل الصناعة والتعدٌن والبناء والتشٌٌد والكهرباء والماء والؽاز.  ٌات الثانٌ مجموع  الفعال : 

                                                           
(1)

 UN .Methods of projection the economical active .population Studies .NO. 46 New York.1971 .p.52      
(2)

  396يثادئ ػهى انذًٕٚغشافٛا , يظذس عاتك , ص   
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  وتشمل التجارة والنقل والتخزٌن والمواصالت والخدمات العامة . مجموع  الفعالٌات الثالث : 

فالمجوعة االولى تشمل كل االنشطة المتعلقة   (1)وقد اخذ بهذا التصنٌؾ العدٌد من الجؽرافٌٌن            

باستؽالل واستثمار الموارد الطبٌعٌة والحٌوٌة , بٌنما تضم المجموعة الثانٌة االنشطة المتعلقة بتحوٌل هذه 

الموارد , اما المجموعة الثالثة فتمثل انشطة الخدمات المتعددة التً ال ترتبط بإنتاج البضائع المادٌة , وعلى 

(  ٌ٘٘تضح من خالل الجدول )    ٖٕٔٓو 881ٔوحدات االدارٌة فً حضر منطقة الدراسة لعامً مستوى ال

( تباٌن نسب القوى العاملة بحسب توزٌع النشاط االقتصادي  الثالثً على مستوى  ٓ٘( و)  8ٗطتٌن ) ٌوالخر

    -الوحدات االدارٌة فً حضر منطقة الدراسة وعلى النحو التالً : 

 ً للسكا  حسب التوزٌع االقتصادي الثالثً  فً حضر منطق  الدراس  التوزٌع النسب: (55جدول )ال

 .2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  عام و  1881وفق تعداد 

الوحدات 
 االدارٌ 

 نسب القوى العامل  فً حضر منطق  الراس  

1881 2113 

 الخدمات  الصناع   الزراع   المجموع  الخدمات  الصناع   الزراع  
المجموع 

% 

 100 85.1 0 .10 4.7 100 76.4 19.4 4.2 النجف  

 100 68.8 21.3 9.8 100 76 23  0 .1  . الحٌدرٌ 

 100 33.3 0 66.6 100 43 46.2 10.8   الشبك 

 100 65.4 20.7 13.8 100 76.9 17.5 5.6 م.ق الكوف 

 100 77.1 14.1 8.6 100 76.9 13.7 10.2  . العباسٌ 

 100 70.2 17.4 12.3 100 74.5 11.3 14.2  . الحرٌ 

 100 66.6 19.1 14.1 100 77.1 13.7 9.2 م.ق المناذرة

 100 68.2 14,6 0 .17 100 75.9 15.2 8.9  . المشخاب

 100 65.8 13.6 20.4 100 62.3 15.2 22.5  . القادسٌ 

 100 55.1 15.5 29.3 - - - -  . الحٌرة

 100 78.6 13.5 9.7 100 76.6 18.5 4.9 المجموع 

 

  (     14بٌانات الملحق )  ع  - 

 

                                                           
(1)

  1294ظاكهٍٛ غاسَّٛ , ظغشافٛح انغكاٌ , ذشظًح ؼغٍ انخٛاؽ ٔيكٙ يؽًذ ػضٚض , يطثؼح انؼاَٙ , تغذاد ,   
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 :  )  مجموع  الفعالٌات االولى ) الزراع  

% ٕ.ٗٔ% ( تلٌها بالمرتبة الثانٌة ناحٌة الحرٌة وبنسبة )٘.ٕٕالمرتبة االولى وبنسبة ) قادسٌةشؽلت ناحٌة ال

والمرتبة % ( ٙ.ٙٙفقد شؽلت ناحٌة الشبكة المرتبة االولى وبنسبة ) ٖٕٔٓ, اما فً عام  881ٔ(  لعام 

وٌالحظ انخفاض ( %ٗ.ٕٓ% ( وبالمرتبة الثالثة ناحٌة القادسٌة وبنسبة )ٖ.8ٕالثانٌة ناحٌة الحٌرة وبنسبة )

  نسبة العاملٌن فً هذا القطاع بسبب توجه العاملٌن نحو قطاع الخدمات .

  )  مجموع  الفعالٌات الثانٌ  ) الصناع: 

وبنسبة  881ٔناحٌة الحٌدرٌة  لعام  ( تلتها بالمرتبة الثانٌةٕ,ٙٗجائت ناحٌة الشبكة بالمرتبة االولى بنسبة )

مركز قضاء  رابعة% ( وبالمرتبة ال ٗ.8ٔوبنسبة بلؽت ) لثة% ( ٌلٌها مركز قضاء النجؾ بالمرتبة الثاٖٕ)

سبب ذلك الى تركز اؼلب المؤسسات الصناعٌة الكبٌرة والمتوسطة % ( وٌرجع ٘.1ٔالكوفة بنسبة بلؽت )

فقد سجلت اعلى النسب فً  ٖٕٔٓمنطقة الدراسة . اما فً عام  والصؽٌرة فً هذه الوحدات االدارٌة من

% ( ثم مركز قضاء المناذرة 1.ٕٓ% ( ثم مركز قضاء الكوفة وبنسبة )ٖ.ٕٔناحٌة الحٌدرٌة وبنسبة بلؽت )

 % ( .ٗ.1ٔ% ( وناحٌة الحرٌة بنسبة ) ٔ.8ٔوبنسبة )

 : ) مجموع  الفعالٌات الثالث  ) الخدمات 

, اذ بلؽت نسبة العاملٌن فً قطاع الخدمات  881ٔجاء مركز قضاء المناذرة بالمرتبة االولى لعام     

% ( . اما فً 1ٙ.8)  الن كالهما له نسبة بالمرتبة الثانٌةوناحٌة العباسٌة  % ( ٌلٌة مركز قضاء الكوفةٔ.11)

( , وٌرجع السبب فً ذلك % ٔ.1٘وبنسبة بلؽت )النجؾ فقد سجلت اعلى النسب لمركز قضاء  ٖٕٔٓعام 

 الى تركز اؼلب المؤسسات العلمٌة والصحٌة والخدمات االجتماعٌة فً هذه المراكز الحضرٌة .
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 النشاط االقتصادي ً للسكا  حسب النسب التوزٌع:  ( 51 ) خرٌط  ال                     النشاط ً للسكا  حسب التوزٌع النسب:  ( 48 ) خرٌط  ال

 2113لعام   االقتصادي الثالثً  فً حضر منطق  الدراس                               1881لعام   االقتصادي الثالثً  فً حضر منطق  الدراس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (  55بٌانات الملحق )ع   -                                                   (                  55بٌانات الملحق ) ع  -
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اما بالنسب  الى توزٌع النشاط االقتصادي الثالثً فً رٌف منطق  الدراس  فنجد تباٌنا فً توزٌع هذا          

(  وعلى 52( و)   51( والخرطتٌ  ) 56النشاط م  وحدة ادارٌ  الى اخرى ،  ٌتض  م  خالل الجدول ) 

  النحو التالً : 

 ً للسكا  حسب التوزٌع االقتصادي الثالثً  فً رٌف منطق  الدراس  التوزٌع النسب: (56) جدول ال

 .2113نتائج الدراس  المٌدانٌ  عام و  1881وفق تعداد 

 الوحدات االدارٌ 

 نسب القوى العامل  فً رٌف منطق  الدراس  

1881 2113 

 المجموع  الخدمات  الصناع   الزراع   المجموع  الخدمات  الصناع   الزراع  

 100 43.7 10.5 54.7 100 9.2 1.9 88.9 النجف  

 100 36.8 10.5 52.6 100 15.5 4.2 80.3  . الحٌدرٌ 

 - - - - 100 0 0 100   الشبك 

 100 50 10.8 39.1 100 46.6 14.7 38.7 م.ق الكوف 

 100 24.7 12.9 62.3 100 27.1 3 69.9  . العباسٌ 

 100 41.1 11.7 47 100 24.2 2.4 73.4  . الحرٌ 

 100 51.8 11.3 36.7 100 29 9.4 61.6 م.ق المناذرة

 100 50 8.9 41 100 30.5 9.9 59.6  . المشخاب

 100 41 8.9 50 100 20.4 3.7 75.9  . القادسٌ 

 100 39.6 6.8 53.4 - - - -  . الحٌرة

 100 42.2 10 47.6 100 27.6 7 65.4 المجموع 

  (    15انات الملحق )  ع  بٌ  -

 :  )  مجموع  الفعالٌات االولى ) الزراع  

% ( ٌلٌه بالمركز الثانً ناحٌة 11.8, وبنسبة بلؽت ) 881ٔبالمرتبة االولى لعام جاء مركز قضاء النجؾ 

الحرٌة و % ( تلٌها ناحٌة 1٘.8% ( ثم ناحٌة القادسٌة بنسبة بلؽت )ٖ.1ٓالحٌدرٌة اذ بلؽت نسبة العاملٌن )

,المرتبة االولى هً لناحٌة  ٖٕٔٓفٌما ٌخص عام % ( على التوالً . 8.8ٙ% , ٗ.1ٖالعباسٌة بنسبة )

ناحٌة الحٌرة وناحٌة لث % ( ٌلٌه بالمركز الثا1.ٗ٘وبنسبة ) %( مركز قضاء النجؾٖ,ٕٙالعباسٌة بنسبة )

التوالً , وٌرجع سبب ذلك الى ان هذه % ( على ٓ٘% , ٙ.ٕ٘القادسٌة اذ بلؽت نسبة العاملٌن فٌها ) 

الوحدات تتوافر فٌها المقومات الزراعٌة من ترب خصبة ومٌاه سطحٌة لذلك سجلت هذه الوحدات اعلى النسب  

  للعاملٌن فً هذا القطاع .
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 ً للسكا  حسب التوزٌع االقتصادي التوزٌع النسب:  ( 52 ) خرٌط  ال                        التوزٌع سب ً للسكا  حالتوزٌع النسب:  ( 51 ) خرٌط  ال

   2113لعام   الثالثً  فً رٌف  منطق  الدراس                             1881لعام   االقتصادي الثالثً  فً رٌف منطق  الدراس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 56جدول ) ع  بٌانات -                                                                 ( 56جدول ) ع  بٌانات -
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  )  مجموع  الفعالٌات الثانٌ  ) الصناع: 

ٌتضح ان اعلى نسبة للقوى العاملة فً الفعالٌة الثانٌة كان من نصٌب مركز قضاء الكوفة , فقد بلؽت نسبة 

بسبب توجه  ٖٕٔٓ% ( فً عام  1.ٓٔ% ( ثم انخفضت الى ) 1.ٗٔ)  881ٔالقوى العاملة فٌها لتعداد 

فً ناحٌة العباسٌة بنسبة بلؽت  ٖٕٔٓاؼلب العاملٌن الى الفعالٌة الثالثة الخدمات . اما عن اعلى النسب لعام 

(ٕٔ.8 . ) % 

 : ) مجموع  الفعالٌات الثالث  ) الخدمات 

% ( ٌلٌه ناحٌة المشخاب بالمرتبة ٙ.ٙٗ, وبنسبة بلؽت ) 881ٔشؽل مركز قضاء الكوفة المرتبة االولى لعام 

% ( وسجل مركز قضاء النجؾ ادنى 8ٕ% ( ثم مركز قضاء المناذرة بنسبة بلؽت )٘.ٖٓالثانٌة بنسبة بلؽت )

ي فً منطقة الدراسة , اما فً % ( , بسبب قلة سكان الرٌؾ وألنها تمثل اكبر تجمع حضرٕ.8نسبة وهً ) 

% ( ٌلٌها ناحٌة المشخاب ومركز 1,ٔ٘المناذرة بلؽت ), فسجلت اعلى نسبة فً مركز قضاء  ٖٕٔٓعام 

 % ( لكل منها .ٓ٘الكوفة وبنسبة )قضاء 

  :انتذهيم االدصبئي ٔاختجبس فشضيبد انذساعخ   

  ypothesesHesting of Tnalysis and AStatistical  

( صىورة Factor Analysisوباستعمال التحلٌل العىاملً ) ٖٕٔٓوأخٌرا فقد أوضحت الدراسة المٌدانٌة لعام        

التباٌن المكانً ألثر العوامل فً منطقة الدراسة اي انه ٌعتمد على إظهىار أهمٌىة كىل هىذه العناصىر   ) المتؽٌىرات( 

ا ٌسىوغ اسىتعماله فىً هىذه الدراسىة  ذلىك ان المتؽٌىرات وهو م .على أساس عالقة هذه العناصر بالعناصر األخرى 

 التً تناولتها الدراسة ترتبط فٌما بٌنها . 

الى معامالت االرتباط هذه بتقسٌم البٌانات الى مجامٌع جدٌدة تفسىر كىل واحىدة  دوتقوم هذه الطرٌقة باالستنا

 : ًشار إلٌها وفق ما ٌأتوقدرت المعادلة الم  *( factorمنها جزءا من التباٌن وتسمى ب) العامل

( إذ تعطٌنا صورة عن عىدد العوامىل التىً ٌمكىن الحصىول علٌهىا eigen valuesاحتساب القٌم العٌنٌة ) -ٔ

  بوساطة المعادلة اآلتٌة :

IR_______________BII=O 

وٌكىىون عىىدد القىىٌم العٌنٌىىة مسىىاوٌا لعىىدد العناصىىر )المتؽٌىىرات( وتسىىتخدم القىىٌم  RIRالقىىٌم العٌنٌىىة .Bإذ تمثىىل 

العٌنٌة لتحدٌد عدد العوامل التً اختٌرت بوصىفها عوامىل أساسىٌة و حٌىث جىرت العىادة اختٌىار العوامىل التىً تزٌىد 

 قٌمتها العٌنٌة على )واحد( عوامل أساسٌة .



   

ٔ1ٙ 
 

 عامىل , وذلىك خىالل مالحظىة قىٌم معىامالت التحمٌىل   )تحدٌد العناصر ) المتؽٌرات( التىً تكىون كىل  -ٕ

Factor  Loading( إذ ٌتم اختٌىار العوامىل التىً تزٌىد قٌمىة معامالتهىا علىى , )ٓ.٘ اذ ان ٘.ٓوتقىل عىن )

( , أسلوب إحصائً متعدد الخطوات ومتشعب , لذلك تجنبنا الخىوض Factor Analysisالتحلٌل العاملً  )

فً تفاصٌله واكتفٌنا بإبراز ما ٌخىص  موضىوع الدراسىة , فاإلحصىاء لىٌس هىدفا وإنمىا وسىٌلة تسىاعد علىى 

التحلٌىىل وتبىىرز العالقىىات فىىً مضىىامٌن كمٌىىة فلىىٌس الؽاٌىىة مىىن اإلحصىىاء والرٌاضىىٌات التوصىىل الىىى قىىانون 

 (1. ) ال ذلك القانون بوصفه وسٌلة بحث لٌس إال رٌاضً وإنما الستعم

وعلى هذا األساس  فقد استعمل فً هذا التحلٌل ثمان  متؽٌرات تمثىل المتؽٌىرات االقتصىادٌة والدٌموؼرافٌىة   

  -واالجتماعٌة وعوامل أخرى مؤثرة فً التركٌب التعلٌمً  لمنطقة الدراسة وهذه المتؽٌرات هً :

 الخصوبة  -ٔ

 تعلٌم االناث  -ٕ

 فرص العمل  -ٖ

 دخل االسرة الشهري  -ٗ

 نوع السكن  -٘

 الحالة االجتماعٌة  -ٙ

 صعوبة الوصول الى المدرسة  -1

 درجة الرضا عن الخدمة التعلٌمٌة  -1

بحسب الوحدات اإلدارٌة وبعد إدخال البٌانىات الكمٌىة للمتؽٌىرات المىؤثرة الىى الحاسىبة االلكترونٌىة واجىراء 

 -التحلٌل العاملً علٌها ظهر ما ٌأتً :

  دلتغرياد ادلؤثشح يف تجبيٍ انرتكيت انتؼهيًي يف يُطقخ انذساعخ : ا  

) متؽٌىىىرات ( تمثىىىل المتؽٌىىىرات االقتصىىىادٌة   راتضىىىح مىىىن خىىىالل إجىىىراء التحلٌىىىل العىىىاملً لثمىىىان عناصىىى

, إذ ان هنالىىك    ٖٕٔٓوالدٌموؼرافٌىة   وعوامىىل أخىرى مىىؤثرة فىً التركٌىىب التعلٌمىً  فىىً  منطقىة الدراسىىة لعىام 

(  وهىً المتؽٌىرات التىً أثىرت فىً التركٌىب  1٘( من التباٌن الكلىً جىدول رقىم ) ٪  1ٗرئٌسة تفسر )   متؽٌرات

  -التعلٌمً  فً منطقة الدراسة وهذه العوامل هً :

% ( مىىن التبىىاٌن الكلىىً للمتؽٌىىرات المىىؤثرة فىىً التركٌىىب ٘.ٖ٘)  ٌفسىىر هىىذا العامىىل   :العامةةل األول   -ٔ

التعلٌمً , وٌشٌر هذا العامل الىى الخصىوبة السىكانٌة التىً ٌمثلهىا معىدل االنجىاب كمعٌىار لمسىتوٌات الخصىوبة فىً 

لؾ ( بىاأل ٖ.1ٙٔ)   ٖٕٔٓلعىام  االحصائٌة وحسب نتائج الدراسة  –منطقة الدراسة , اذ بلػ معدل االنجاب العام 

                                                           
(1)

  134ؼغٍٛ ظؼاص َاطش, يظذس عاتك , ص   
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( باأللؾ لكل منها  ٓ.ٕٕٔ, 8ٗ.8ٕلعموم المحافظة , وسجل مركز قضاء النجؾ والكوفة اعلى  نسبة قد بلؽت )  

 على التوالً  بٌن تحسن الوضع  االقتصادي وارتفاع معدالت الزواج .  

فً تباٌن نسب ٪( من التباٌن الكلً للمتؽٌرات المؤثرة   ٔ.ٌٕٔفسر هذا العامل ما نسبته )  العامل الثانً -ٕ

التركٌب التعلٌمً وتمثل هذا العامىل فىً تبىاٌن نسىب الحاصىالت علىى شىهادات علٌىا والبكىالورٌوس فمىا دون  التىً 

تشمل )خرٌجات االبتدائٌة و الثانوٌة والدراسات المهنٌة و معاهد المعلمات ( وبٌن هذا العامل نسب  المتعلمىات فىً 

 مستوى الثقافً والصحً إلناث  فً منطقة الدراسة  .ودور التعلٌم فً رفع ال منطقة الدراسة ,

 2113القٌم العٌنٌ  للمتغٌرات المؤثرة على التركٌب التعلٌمً فً محافظ  النجف لعام ( 51جدول )ال

رقم 
 الخاصٌ 

 نسب  التباٌ  القٌم  العٌنٌ  العامل اسم الخاصٌ 
مجموع 
 التباٌ 

 8ٕٙ,ٖ٘ 8ٕٙ,ٖ٘ 8ٕٙ,ٖ٘ ٔ الخصوب  1

 ٕٖ,ٙ٘ ٕٗٓ,ٕٔ ٕٗٓ,ٕٔ ٕ االناثتعلٌم  2

 ٕٖٕ,1٘ 8ٕٔ,1ٔ 1,8ٕٔٔ ٖ فرص العمل 3

 1ٖ,11ٕ ٓ٘٘,1 1٘٘ٓ,ٓ ٗ دخل االسرة 4

 ٕٗٔ,8ٕ ٕٖٗ,1 1ٖٕٗ,ٓ ٘ نوع السك  5

 ٕٕٓ,81 1ٓ1,٘ 1ٓ1٘,ٓ ٙ الحال  االجتماعٌ  6

 88,888 88ٕ,ٗ 88ٕٗ,ٓ 1 صعوب  الوصول 1

 ٓ,ٓٓٔ ٖٖ٘,ٖ ٖٖٖ٘,ٓ 1 درج  الرضا 1

 (   11ملحق )    ع  بٌانات  -            

٪( من التبىاٌن الكلىً للمتؽٌىرات المىؤثرة فىً تبىاٌن نسىب التركٌىب  1.8ٔ:  ٌفسر هذا العامل  )  العامل الثالث -ٖ 

فىىرص العمىىل  فىىً مختلىىؾ القطاعىىات الزراعٌىىة  الدراسىىة تتمٌىىز بتىىوفٌر  ومنطقىىة  التعلٌمىىً فىىً منطقىىة الدراسىىة ,

ي السىىالم ومقبىىرة  واد (لٌىىة السىىالم علىىى مرقىىد االمىىام علىىى )ع ارٌىىة والسىىٌاحة الدٌنٌىىة الحتوائهىىاوالصىىناعٌة والتج

     ر فرص عمل لحملة الشهادات , فضال عن اهمٌتها االقتصادٌة والثقافٌة . وجامعة الكوفة التً توف

عامىىل اثىىر الىىدخل ٪( مىىن التبىىاٌن الكلىىً وٌؤشىىر هىىذا ال ٙ.1)  ٌفسىىر هىىذا العامىىل :   العامةةل الرابةةع – ٗ

الشهري فً تباٌن نسب المتعلمٌن فً منطقة الدراسة  , اذ ٌظهر ان متوسطات الىدخل الشىهري االكثىر ارتفاعىا 

 فىً م . ق النجىؾ والكوفىة , وذلىك لتىىوفر فىرص العمىل  وكىذلك تحسىىن المرتىب الشىهري والوضىع االقتصىىادي 

خدمات عالجٌة اوفىر وظىروؾ تعلٌم افضل وفالدخل المرتفع ٌعنً الحصول على تؽذٌة أفضل وسكن مناسب و

ومن تحلٌل المتؽٌرات المؤثرة فً تباٌن نسب التركٌب التعلٌمً فً منطقة الدراسة , كان  . صحٌة اكثر مالئمة

من بٌن المتؽٌرات التً لها االثر االكبر  الخصوبة وتعلٌم االناث وفرص العمل والدخل الشهري وكان لها األثر 

.   ٖٕٔٓ(  من مجموع بىاقً المتؽٌىرات المىؤثرة علىى التعلىٌم فىً منطقىة الدراسىة لعىام %1ٗاألكبر وبنسبة )
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ومن خالل  التحلٌىل االحصىائً والمقارنىة البصىرٌة بىٌن الخىرائط الخاصىة بىالمتؽٌرات المىؤثرة علىى التركٌىب 

 التعلٌمً فً منطقة الدراسة تبٌن وجود المالحظات االتٌة :

وتؤكىد  فىً خفىض مسىتوٌات الخصىوبةالواضح  م ٌوٌبرز اثر التعلوبة هناك عالقة بٌن التعلٌم و الخص -ٔ

 . نتائج المسوح و الدراسات ان المستوى التعلٌمً للمرأة له تأثٌر فً مستوى الخصوبة ارتفاعا وانخفاضا

هناك عالقة بٌن التعلٌم والنشاط االقتصادي لما له من أهمٌة بالؽىة فىً تحلٌىل القىوى العاملىة , وتبىدو    -ٕ

 . ات التعلٌم  واضحة  ألعداد االفراد وتدرٌبهم وفق احتٌاجات القطاعات االقتصادٌة المختلفةتأثٌر

  .بٌنت معظم الدراسات ان عامل الدخل له اثر واضح فً التركٌب التعلٌمً فً منطقة الدراسة  -ٖ

قىىة اوضىىح التحلٌىىل االحصىىائً  للمتؽٌىىرات ذات الصىىلة والمىىؤثرة فىىً تبىىاٌن التركٌىىب التعلٌمىىً فىىً منط -ٗ

% ( ٘.ٖ٘( منهىىا )  ٗ, س ٖ, س ٕ, سٔ% ( للمتؽٌىىرات االتٌىىة ) س 1ٗالدراسىىة , ان النسىىبة بلؽىىت ) 

% ( للىىدخل , والبىىواقً  ٘.1%  ( لفىىرص العمىىل و ) 1.8ٔ% ( لتعلىىٌم االنىىاث و )  ٔ.ٕٔللخصىىوبة و ) 

جىىة الرضىىا %( والتىىً تعىىود الىىى عوامىىل اخىىرى الحالىىة االجتماعٌىىة ونىىوع الوحىىدة السىىكنٌة ودرٙٔتبلىىػ) 

 وصعوبة الوصول الى المدرسة . 

ى ان هناك تضعنا الدراسة المٌدانٌة وما ٌكملها من وسائل احصائٌة المتمثلة )التحلٌل العاملً ( علما تقدم وم

رت فىىً تبىىاٌن التركٌىىب التعلٌمىىً حسىىب الوحىىدات االدارٌىىة فىىً المحافظىىة , وبأسىىتخدام التحلٌىىل متؽٌىىرات رئٌسىىه أثىى

كان لها االثر الواضح فً تباٌن هذا التركٌىب كمىا أن كل من المتؽٌرات االقتصادٌة والدٌمؽرافٌة العاملً ٌتضح لنا ب

%( , فٌما كان للمتؽٌر االجتمىاعً النصىٌب االقىل 1ٗ( وبنسبة )  ٙ٘, ٘٘, ٖ٘, ٕ٘, ٔ٘, ٓ٘توضحة الجداول )

 %(  .ٙٔفً ابراز هذا التباٌن اذا جاء بنسبة )

وبناءأً على ما تقدم فقد تم اثبات فرضٌة الدراسة التً تقول )توجد متؽٌرات دٌمؽرافٌة واقتصادٌة أثرت فىً 

 تباٌن توزٌع التركٌب التعلٌمً بحسب الوحدات االدارٌة ( . 

 معامالت التحمٌل للمتغٌرات األساسٌ  المؤثرة على التركٌب التعلٌمً  فً محافظ  : (  51جدول )  ال

   2113ام النجف لع

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانً العامل األول اسم الخاصٌ  ت

 ٙٙ 1ٖٗ 1ٖٔ ٖٔ الخصوب  1

 1ٕٓ ٖٕٔ- 8ٗ٘ 1ٓٙ- تعلٌم االناث 2

 8ٖٙ 8ٓٔ- ٔ٘ٔ- 1ٓ8 فرص العمل 3

 1ٕ 8ٖٕ- ٖ٘ٓ ٕ٘ٙ دخل االسرة 4

 1ٗٔ 1ٖٖ 1ٕ- ٕٙٗ نوع السك  5

 11ٔ 1ٓٙ ٘٘ٗ 1ٓ٘ الحال  االجتماعٌ  6

 ٕٙ٘- ٘ٔ ٕٔٔ- 8ٖٗ صعوب  الوصول 1

 8ٓٔ- 1ٗ٘- ٖٖٙ 1ٔ٘ درج  الرضا 1

 (  11ملحق  )   ع  بٌانات -
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   االجتبْبد ادلغتقجهيخ نهرتثيخ ٔانتؼهيى يف حمبفظخ انُجف االششف :    :ادلجذث انثبَي   

of Najaf  GovernoraTeducation in ETrends of  

لمعالجة احصائٌة لبٌانات تارٌخٌة عبر سلسلة ماضٌة تعتمد  ٌةٌعرؾ التنبؤ المستقبلً بأنه دراسة تحلٌل         

مفاعلتها بكفاءة مع متؽٌرات الحاضر وتوقعات المستقبل فً محاولة للحصول الى اسالٌب علمٌة رٌاضٌة ٌمكن 

 (1)علٌة الحال فً المستقبل . نما سٌكو

وقد ظهر من خالل عملٌة تحلٌل النمو القطاعً والتوزٌع المكانً للخدمات التعلٌمٌة فً منطقة الدراسة    

وجود قصور شمل جوانب عده فً الخدمات التعلٌمٌة التً تقدمها المحافظة , تمثل هذا القصور فً عدم الكفاٌة 

لتحلٌل رسم اتجاهات تخطٌطٌة لمحاولة تالفً القطاعٌة وعدالة التوزٌع المكانً , ومن المنطقً ان تلً عملٌة ا

ذلك القصور الذي تعانً منه الخدمات التعلٌمٌة فً منطقة الدراسة الن من اهم مستلزمات التخطٌط التربوي 

اجراءات الدراسات على النظام التعلٌمً القائم لمعرفة اوجة القصور فٌه حتى ٌمكن وضع تخطٌط سلٌم تؤدي 

   (2)ل وبالتالً تحسٌن نوعٌة الخدمات التعلٌمٌة التً تقدمها المحافظة .تقدٌر احتٌاجات المستقب

و مما الشك فٌه ان التخطٌط واالستعداد للمستقبل ٌشكل حجر الزاوٌة فً االدارة الناجحة ألٌة مؤسسة , وتعد   

لمحتملة اركان عملٌة وضع الخطط المبنٌة على اساس الوعً لإلمكانات الحقٌقة والتحدٌات الجدٌة , والقٌود ا

فقد تم وضع خطط علمٌة وادارٌة طموحة للتعلٌم فً منطقة الدراسة تستهدؾ  العملٌة التخطٌطٌة المنشودة ,

لذا ٌعد     الخط التصاعدي فً نموها وتطورها ,اداءها  واستمرار  العمل على استمرار االتجاه التصاعدي فً

والثقافً والعلمً تنتهجه الدول على اختالؾ مستوٌات التخطٌط جهدا واعٌا للنهوض االقتصادي واالجتماعً 

 (3)تطورها , لضمان تحقٌق اهداؾ المجتمع والنهوض به و مواجهه التحدٌات الحاضرة والمستقبلٌة .

ولؽرض وضع تصور كاؾ لمستقبل  التعلٌم فً منطقة الدراسة  للسنوات الخمسة القادمة فقد استخدمت    

معادلة االتجاه العام للتنبؤ بما ٌحتمل ان ٌكون علٌة التعلٌم فً المستقبل الن معرفة عدد  المسجلٌن فً أي 

تعلٌم االخرى كعدد المدارس والشعب الذي ٌعتمد علٌة فً تحدٌد مستلزمات ال مرحله تعلٌمٌة ٌعتبر االساس

  (4)واعضاء الهٌئة التعلٌمٌة .

                                                           
دساعح فٙ ظغشافٛح انًذٌ,  2331-1299ػايش ساظػ َظش, انرٕعغ انؽؼاس٘ ٔاذعاْاذّ فٙ يذُٚح انؽهح انكثشٖ نهًذج يٍ   (1)

 121, ص2332سعانح ياظغرٛش)غٛش يُشٕسج( كهٛح اٜداب, ظايؼح انكٕفح, 
(2)

كهٛدح انرشتٛدح , اتدٍ سشدذ, ظايؼدح تغدذاد )غٛدش يُشدٕسج (  ظغدرٛشاذطٕس انخذياخ انرؼهًٛٛح فٙ يذُٚح ػدذٌ, سعدانح ي ,أيٍٛ ػهٙ يؽًذ ؼغٍ  

 .223ص  ,1225
ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ , لغى انذساعاخ ٔانرخطٛؾ ٔانًراتؼح , شثؼح انرخطٛؾ , انخطح انرًُٛح نعايؼح انكٕفح ,   (3)

 .4ص
 .        196ًٕعٕ٘ ٔؼغٍٛ ظؼاص َاطش,  يظذس عاتك , صػهٙ طاؼة ان  (4)
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طرٌقة المربعات الصؽرى احدى عد وت (1)وهناك طرق عدٌدة لتعٌن معادلة االتجاه العام للسالسل الزمنٌة , 

ً الطرق المهمة والمستخدمة فً تحلٌل تلك السالسل . لذا فقد استخدمت هذه الطرٌقة لمعرفة عدد المسجلٌن ف

  (2). وتتلخص هذه الطرٌقة بالخطوات التالٌة :  8ٕٔٓمراحل التعلٌم فً منطقة الدراسة حتى عام 

 ص = م س + ج 

 ( ٔمج ص = م مج س + ن ح .......)

 ( ٕ+ ح مج س ........) ٕمج س ص = م مج س

 ص = قٌمة الظاهرة ) المتؽٌر التابع (  -حٌث ان :

 س = الزمن ) المتؽٌر المستقل ( 

 الت او عدد السنوات المدروسة مضافا الٌها سنوات التنبؤ .  اعدد الح ن =

ومن هنا فان االستعداد الحتماالت المستقبل ضرورة ملحة لتنمٌة المكان . وخاصة اذا كان ٌمتاز باستعمال    

لٌة للخدمات االحتٌاجات المستقب , فان تقدٌر (3)منطقة الدراسة ,البشري كما هو الحال فً كثٌؾ ومركز للنشاط 

التعلٌمٌة فً المحافظة ستشمل تقدٌر السكان لما لها من اهمٌة كبٌرة فً تحدٌد حاجة المحافظة من الخدمات 

  التعلٌمٌة .

   ( 2118-2115تقدٌر عدد سكا  محافظ  النجف بٌ  عامً ) أالً : 

على معدل النمو  ( 1,390,553  )البالػ  ٌٕٗٔٓأتً هذا التقدٌر اعتمادا على عدد سكان محافظة النجؾ لعام       

 .    (  8٘%  ( وكما مبٌن فً الجدول )   ٘السنوي ) 

 (2118 – 2115( العدد المسقط لسكا  محافظ  النجف م  )58جدول )  ال

 عدد السكا  المتوقع السن 

2015 1.428.107 

2016 1.466.829 

2017 1.546.693 

2018 1.547.686 

2019 1.589.806 

 2113لعام تقدٌرات السكا  وتكنلوجٌا المعلومات ،مدٌرٌ  احصاء السكا  ، لإلحصاءهٌأة التخطٌط  ، الجهاز المركزي    -

                                                           
اؼًذ يعٛذ انخٛاؽ , تؼغ انطشق االؼظائٛح انًغرخذيح فٙ اعماؽاخ ) ذٕلؼاخ ( انًغعهٍٛ تانًذاسط , ٔصاسج انرشتٛح ,   (1)

 19-13, ص 1291, 66انًذٚشٚح انؼايح نهرخطٛؾ انرشتٕ٘ , لغى االؼظاء , انؼذد 
 .      151-153, ص2339ػثذ انؼضٚض يُٓٙ ْٛكم, ؽشق انرؽهٛم اإلؼظائٙ, داس انُٓؼح انؼشتٛح نهطثاػح ٔانُشش, تٛشٔخ,   (2)
(3)

خهٛف يظطفٗ ؼغدٍ غشاتٛدح , انرؽهٛدم انًكداَٙ نهخدذياخ فدٙ يذُٚدح استدذ )اإلداسٚدح, انرؼهًٛٛدح, انظدؽٛح, انرشٔٚؽٛدح(, أؽشٔؼدح دكردٕساِ)غٛش   

 296, ص 1225, ظايؼح تغذاد, األدبيُشٕسج ( كهٛح 
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حبٍَبً  : انًؤشساث انتسبٌٕت انتفظٍهٍت نهتطظ انًستقبهٍت انًقتس ت  نهتؼهٍى انُظبيً نهسُٕاث 

   (3119 -3111انتًست انقبديت  ) 

  3111اندزاست نؼبو زٌبع االطفبل فً يُطقت 

فً  اً واضح اً ان هناك تباٌن( ٕٖ( والشكل )ٖ٘والخرٌطة )( ٓٙالجدول )  سٌتضح من خالل معطٌات    

المرتبة االولى لعدد   رٌاض االطفال من قضاء الى اخر , سنوات ( فً ٘ -ٗعدد الملتحقٌن االطفال )عمر 

( من مجموع سكان منطقة الدراسة ,وقد % ٙ.٘ٙ( وبنسبة )1ٖٓ٘الملتحقٌن جاءت لقضاء النجؾ بلؽت )

( نسبة طالب الى ٖٔ( شعبة و)81( معلمة , كان عدد الشعب فٌها )1٘ٔ( روضة و)1ٕضم القضاء ) 

( نسبة طالب الى مدرسة . وجاء قضاء الكوفة بالمرتبة الثانٌة ٕ٘ٔ( نسبة طالب الى شعبة و )ٓٙمعلم و )

%( من مجموع سكان ٖ.ٕٕ( وبنسبة )81ٗٔملتحقٌن )( عدد رٌاض االطفال وكان عدد ال8, فقد ضم )

فً ( نسبة طالب الى مدرسة . اما 8ٕٔ( عدد الشعب و)ٖٖ( عدد المعلمات و )1ٔمنطقة الدراسة و)

(  عدد رٌاض االطفال ,  وكان عدد ٙقضاء المناذرة , ضم القضاء ) المرتبة الثالثة واالخٌرة جاء

( شعبة ٕٕمن مجموع سكان منطقة الدراسة , ضم القضاء ) % (ٕٔ( وبنسبة ) ٗٙٓٔالملتحقٌن فٌها ) 

 ( نسبة طالب الى مدرسة . 11ٔ( نسبة طالب الى شعبة و ) 1ٗ( نسبة طالب الى معلم و )ٕٗوكانت )

 2114( عدد رٌاض االطفال بحسب الوحدات االدارٌ   فً محافظ  النجف  لعام  32شكل ) ال

 

 (61جدول ) ال ع  بٌانات  -

 

26; مركز النجف  

1; الحٌدرٌ   

1; الشبك   

1; مركز الكوف   

1; العباسٌ   

1; الحرٌ   

2; مركز المناذرة 1; الحٌرة   

2; المشخاب  

1; القادسٌ   

 مركز النجف  

 الحٌدرٌ 

 الشبك 

 مركز الكوف 

 العباسٌ 

 الحرٌ 

مركز 
 المناذرة

 الحٌرة

 المشخاب

 القادسٌ 
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( 61جدول )
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بحسب الوحدات االدارٌ   فً محافظ  النجف  لعام  الملتحقٌ  فً رٌاض االطفال ( عدد  53)    خرٌط  ال

2114  

 

 
  (61جدول ) ال ع  بٌانات  -
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  3111انتؼهٍى االبتدائً فً يُطقت اندزاست نؼبو 

( الى ارتفاع عدد الملتحقٌن عن المرحلة السابقة فً قضاء النجؾ ٗ٘( والخرٌطة )ٔٙتشٌر بٌانات الجدول )    

%( من ٔ.ٗ٘( وبنسبة )18ٖٔٓٔسنة ( بالمدارس االبتدائٌة , بلػ عدد الملتحقٌن )  ٕٔ -ٙبشكل واضح )عمر 

( بنٌن و 8ٔٔ( وكانت بواقع )ٖٖ(  مدرسة , شكل )1ٕٙمجموع سكان منطقة الدراسة , ضم قضاء النجؾ) 

( 1ٖٓٓ( لكال الجنسٌن بلػ عدد الشعب فٌها ) ٖٙٓٙ( مختلط وكان عدد الهٌئة التعلٌمٌة ) ٖٔ( بنات و )1ٔٔ)

( نسبة طالب الى مدرسة . اما قضاء 1ٔ٘( نسبة طالب الى شعبة و )1ٕ( نسبة طالب الى معلم و )ٖٕشعبة و)

( ٘ٙٔ%(, ضم القضاء )1.ٕٙ( للفئة العمرٌة السابقة الذكر وبنسبة )1ٓٗٔٙالكوفة فقد كان عدد الملتحقٌن ) 

(  نسبة ٕٔٗ( نسبة طالب الى شعبة و )ٖ٘ة طالب الى معلم و)( نسبٕٓ( عدد الشعب و)1ٖٓٗمدرس و )

(  مدرسة  وكان عدد الملتحقٌن ٕ٘ٔطالب الى مدرسة  . اما المرتبة االخٌرة لقضاء المناذرة , ضم القضاء )

( شعبة وكانت ٕٗٙٙ% ( من مجموع سكان منطقة الدراسة , ضم القضاء )  8ٔ( وبنسبة ) 1٘8ٓٗ فٌها )

 ( نسبة طالب الى مدرسة . ٕٖٓ( نسبة طالب الى شعبة و ) ٕٖ( نسبة طالب الى معلم و )1ٔ)

 2114بحسب الوحدات االدارٌ   فً محافظ  النجف  لعام  المدارس االبتدائٌ  ( عدد 33شكل ) ال

 

 

 ( 61)جدول ال ع  بٌانات   -             

 

 

 

231; مركز النجف  

36; الحٌدرٌ   
1; الشبك   

81; مركز الكوف   

48; العباسٌ  18; الحرٌ    

مركز 
18; المناذرة  

58; المشخاب  

36; الحٌرة  
31; القادسٌ   

  

 مركز النجف

 الحٌدرٌ 

 الشبك 

 مركز الكوف 

 العباسٌ 

 الحرٌ 

 مركز المناذرة

 المشخاب

 الحٌرة

 القادسٌ 
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61جدول 
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بحسب الوحدات االدارٌ   فً محافظ  النجف   الملتحقٌ  فً المدارس االبتدائٌ   ( عدد  54)    خرٌط  ال

  2114لعام 

 

 ( 61جدول ) ال ع  بٌانات  -

 

 



   

ٔ11 
 

  3111انتؼهٍى انخبَٕي فً يُطقت اندزاست نؼبو 

(  ان المستوى  الثىانوي حقىق زٌىادة فىً عىدد الملتحقىٌن ٘٘( والخرٌطة )ٌٕٙالحظ من بٌانات الجدول )      

وهىىً تتناسىىب  مىىع التطىىور الحاصىىل فىىً المسىىتوٌات السىىابقة  فىىً منطقىىة الدراسىىة سىىواء مىىا ٌتعلىىق منهىىا بعىىدد 

تً تحتوٌهم  , فقد سجل  الملتحقٌن بالتعلٌم الطالب الملتحقٌن  ام عدد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  ام المؤسسات ال

منىىاذرة ( علىىى  –كوفىىة  –( لألقضىىٌة الىىثالث ) نجىىؾ  ٕٕٗٓٓ,  ٖٖٕٖٓ,  1ٕٖ٘ٙالثانوٌىىة عىىدد مقىىداره )

% ( لقضىىىائً الكوفىىىة ٔ.1ٔ% , ٘.ٕٙ% ( لقضىىىاء النجىىىؾ و )  ٖ.٘٘, وبنسىىىبة )  ٕٗٔٓعىىىام التىىىوالً  ل

على النحو التفصٌلً ٌتضىح جلٌىاً مىن خىالل اسىتقراء معطٌىات والمناذرة من مجموع سكان منطقة الدراسة , و

 ( .ٖٗ(  والشكل ) ٕٙالجدول ) 

 

  2114بحسب الوحدات االدارٌ   فً محافظ  النجف  لعام  المدارس الثانوٌ   ( عدد  34شكل )ال         

 

 

   

 (  62جدول )ال ع  بٌانات  -

 

 

 

131; مركز النجف  

13; الحٌدرٌ  1; الشبك    

41; مركز الكوف   

24; العباسٌ   

;  الحرٌ 
1 

مركز 
;  المناذرة
12 

15; الحٌرة  

26; المشخاب  

13; القادسٌ   

 مركز النجف

 الحٌدرٌ 

 الشبك 

 مركز الكوف 

 العباسٌ 

 الحرٌ 

 مركز المناذرة

 الحٌرة

 المشخاب

 القادسٌ 
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 ( 62جدول )
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بحسب الوحدات االدارٌ   فً محافظ  النجف  لعام  الملتحقٌ  فً المدارس الثانوٌ   ( عدد   55)   خرٌط  ال

2114  

 

  
 (  62جدول )ال ع  بٌانات  -
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  3111انتؼهٍى انًًُٓ  فً يُطقت اندزاست نؼبو 

نسبة نمو  , اذ انخفضت  تعد مشكلة ضعؾ االقبال على التعلٌم المهنً  والفنً من المشاكل الخطٌرة     

التعلٌم المهنً والفنً قٌاسا الى نسبة نمو التعلٌم االكادٌمً وخاصة على المستوى الجامعً برؼم 

االجراءات الكبٌرة لتشجٌع وتوسٌع التعلٌم الفنً والمهنً لضرورته القصوى فً توفٌر حاجة التنمٌة الى 

سطٌة لمستوٌات العمل المختلفة , وان سبب القوى العاملة الماهرة والفنٌة المتعلمة والتً تشكل الكوادر الو

خٌر من اعراض الطلبة عن التعلٌم الفنً والمهنً وانصرافهم للتعلٌم االكادٌمً بسبب ما ٌتٌح هذا اال

اعلى من الشهادة التً ٌمنحها التعلٌم الفنً والمهنً  وهً) بكالورٌوس ( امكانٌة الحصول على شهادة

نشر التعلٌم الفنً بالمستوى المطلوب الى سلبٌات كثٌرة  منها: حدوث  وقد  ادى  عدم  (1).  ( دبلوم ال)

تأثر خطط التنمٌة , حدوث حالة من نقص القوى العاملة و ,  تراكم هائل من مخرجات التعلٌم الثانوي العام

 (ٖ٘شكل ) (2)االجتماعً .االنقسام 

التزاٌىد الكبٌىر  فىً عىدد مىن عىدد الملتحقىٌن بىالتعلٌم , رؼىم  قىدر كبٌىر لم ٌنل التعلٌم المهنً فً المحافظة     

التفصٌلً ٌتضىح  مىن  على النحوولبٌان ذلك ,  الملتحقٌن فً التعلٌم فً المراحل السابقة   نتٌجة لتزاٌد السكان

 (  .ٖٙخالل استقراء معطٌات الجدول ) 

  2114بحسب الوحدات االدارٌ   فً محافظ  النجف  لعام  مدارس التعلٌم المهنً  ( عدد  35كل )الش     

 

 

  (    63جدول ) ع  بٌانات  -

                                                           
1
 256يظذق ظًٛم انؽثٛة , يظذس عاتك , ص  (  
2
 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&vel يشكالخ ذُظٛى انرؼهٛى :  (  

5; مركز النجف 1; الحٌدرٌ    

1; الشبك   

1; مركز الكوف   

1; العباسٌ   

1; الحرٌ   

;  مركز المناذرة
1 

1; الحٌرة  
1; المشخاب  

1; القادسٌ   
 مركز النجف

 الحٌدرٌ 

 الشبك 

 مركز الكوف 

 العباسٌ 

 الحرٌ 

 مركز المناذرة

 الحٌرة

 المشخاب

 القادسٌ 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved
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 63جدول 
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بحسب الوحدات االدارٌ   فً محافظ  النجف  لعام  الملتحقٌ  فً المدارس المهنٌ   ( عدد   56)   خرٌط  ال

2114  

 

  (    63جدول ) ع  بٌانات -

 



   

ٔ8ٖ 
 

  3111يؼٓد اػداد انًؼهًٍٍ  فً يُطقت اندزاست نؼبو 

مركز  ضم( ضٌؾ , ٖ( اصلٌة و)ٕ( معاهد ألعداد المعلمٌن  وكانت بواقع )٘ضمت منطقة الدراسة )       

فً ناحٌة المشخاب للبنات,  ( للبنات(  ومعهد واحدٕ( للبنٌن وعدد)ٕعدد )اربعة معاهد وكانت قضاء النجؾ 

فً مركز قضاء ٕٗٔٓوكان  هناك تباٌن واضح  فً عدد الملتحقٌن حسب الجنس فً معاهد اعداد المعلمٌن لعام 

( طالب وطالبة من مجموع سكان منطقة الدراسة ٕٔٓٔاناث ( من  )-1ٖٙذكور ,  -ٖ٘ٙالنجؾ  فقد سجل ) 

لكال الجنسٌن فً مركز    ( ٗٔٔ, وكان عدد الهٌئات التدرٌسٌة  )اناث (  -1٘,اما ناحٌة المشخاب فكانت بواقع ) 

, اما فً ناحٌة المشخاب كان عدد الهٌئات ( ٖٙشكل )اناث (  - 1ٗذكور ,  -ٙٙقضاء النجؾ وكانت بواقع  ) 

كال ( عدد الشعب  ل ٖ, 8ٗ( من االبنٌة فً قضاء النجؾ  و ) ٕ( اناث , وعن االبنٌة   فكانت عدد )ٖالتدرٌسٌة )

 من النجؾ والمشخاب على التوالً .  

 2114فً محافظ  النجف  لعام الملتحقٌ  بحسب الجنس فً معاهد المعلمٌ  عدد  (36شكل )ال

 

 

  ٌ  ، شعب  االحصاء ، مصدر سابق  ، بٌانات غٌر منشورة بٌانات مدٌرٌ  الترب ع  -

ٌعد توفٌر االبنٌة المدرسٌة  وتوزٌعها على اقضٌة منطقة الدراسة  ركنا من اركان العملٌة التربوٌة ونشر       

فرص التعلٌم لمختلؾ المراحل الدراسٌة اذ ان من االمور المهمة لنجاح عملٌة التعلٌم هو توفٌر عدد كافً من 

ن الوزارة ورثت نقصاً كبٌرا فً عرض االبنٌة االبنٌة المدرسٌة , والمحافظة علٌها وادامتها , والمشكلة ا

المدرسٌة مما سبب العجز عن استٌعاب النمو فً اعداد المسجلٌن وانعكس ذلك على شكل تزاٌد فً اعداد 

المدارس التً تعمل بنظام مزدوج او ثالثً الدوام بسبب ضعؾ الموارد المالٌة المخصصة لقطاع التربٌة 

لكبٌر فً تحجٌم قرارات النظام التربوي فً التطور وان الكثٌر من المدارس والتعلٌم والذي كان له االثر ا

635; بنٌ   

444; بنات  بنٌ  

 بنات
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القائمة ال تتوفر فٌها الحد االدنى من الخدمات من مصادر مٌاه الشرب والمرافق الصحٌة الى جانب وجود 

 (1)العدٌد من المدارس المشٌدة بمادة الطٌن  او   الصرائؾ ٌتطلب هدمها والتعوٌض عنها بأبنٌة جدٌدة .

, ٌشكل موضوع االنفاق على التعلٌم وتموٌله فضالً عن القصور فً التخصٌصات المالٌة لقطاع التعلٌم    

تأثر بكل عالقات وتفاعالت تالمدخل الحاكم لمستوى منظومة التعلٌم , وذلك باعتباره منظومة فرعٌة تؤثر و

والثقافٌة للمجتمع , المنظومة التعلٌمٌة الشاملة , كما انه ٌتأثر بالظروؾ والمالبسات االقتصادٌة واالجتماعٌة 

ه للتعلٌم باالنخفاض وبلؽت ذروتها فً اثناء الحصار االقتصادي هفقد تأثرت التخصٌصات المالٌة الموج ,  (2)

ت بالتحسن ولكن بقٌت دون الطموح , مما اثر سلبا على مستوى الخدمات التً بدأ ٕٗٓٓ, اال انه بعد عام 

ٌقدمها هذا القطاع المهم , ومما زاد االمر سواء هو ضعؾ القدرات التنفٌذٌة للعاملٌن فً تنفٌذ   المشارٌع  

ى عجز ,  باإلضافة ال(3),  1ٕٓٓ -ٕ٘ٓٓالتً خصصتها وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً خالل الفترة 

الموارد المالٌة عن تلبٌة متطلبات اصالح  التعلٌم وسوء توزٌع الموارد المالٌة وذلك النحٌاز النفقات الجارٌة 

% من جمله الموازنة  1ٖعلى حساب النفقات االستثمارٌة , حٌث استحوذت اجور المعلمٌن واالدارٌٌن على 

قبل الجامعً بالرؼم من ان نسبة طالب التعلٌم  الحكومٌة , وانحٌازها للتعلٌم العالً على حساب التعلٌم

الجامعً اقل من نسبة طالب التعلٌم االساسً والثانوي . باإلضافة الى  ذلك انحٌاز القسم االكبر من 

التخصٌصات المالٌة  للحضر على حساب الرٌؾ حٌث تستحوذ المراكز الحضرٌة على النصٌب االوفر من 

ك سوء استخدام الهٌئة العامة لمحو االمٌة للموارد المخصصة لها , فالتعلٌم الخدمات التعلٌمٌة ,وٌضاؾ الى ذل

فً الدول النامٌة ٌعتمد اساسا على التموٌل المقدم من جانب الحكومات , ذلك على عكس الحال فً البلدان 

المتقدمة حٌث ٌلعب التموٌل الخاص دورا مؤثرا , ومن العوامل التً ساعدت على ذلك ارتفاع مستوى 

المعٌشة مما مكن الكثٌرٌن من تؽطٌة تكالٌؾ تعلٌم ابناءهم , وازدٌاد دور المؤسسات الصناعٌة والمالٌة 

وؼٌرها فً تموٌل التعلٌم بفضل ما تحققه من ارباح وما تحصل علٌة من حوافر واعفاءات بسبب مشاركتها 

موٌل العام بطء معدل النمو السكانً مما للتفً تقدٌم الخدمات االجتماعٌة , كما ساهم فً تقلٌل االهمٌة النسبٌة 

  (4)قلل الضؽط على المؤسسات التعلٌمٌة من رٌاض االطفال الى الجامعة .

 

 

 

 

                                                           
  :لطاع انرشٛٛذ ٔاالعكاٌ ٔانخذياخ ٔانرشتٛح ٔانرؼهٛى  (1)

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%: 19ص  
    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67746فرؽٙ عٛذ فشض , تذائم ذًٕٚم انرؼهٛى   )2(

 :لطاع انرشٛٛذ ٔاالعكاٌ ٔانخذياخ ٔانرشتٛح ٔانرؼهٛى   (3)

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%: 13ص 
 انًظذس انغاتك تذائم ذًٕٚم انرؼهٛى , فرؽٙ عٛذ فشض ,     (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67746
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%25


   

ٔ8٘ 
 

مراحل التعلٌم فً كافة  فً اعداد المعلمٌن والمدرسٌن والعناصر الفنٌةالعجز الواضح ٌضاؾ الى ذلك      

  (1)والسٌما فً التعلٌم الجامعً. وأنواعه

فً  الخدمات  التعلٌمٌة  وقد تمثل هذا  اً قصور ( بأن هناك 1ٖوالشكل )  (ٗٙجدول )ٌظهر بٌانات ال     

, وٌعود السبب فً ذلك الى السٌاسات التربوٌة  فً منطقة الدراسة  المؤسسات التعلٌمةكفاٌة  القصور فً عدم 

فً التعلٌم االبتدائً , فضال عن سٌاسة الدولة فً  المتبعة فً القطر والمتمثلة بمجانٌة التعلٌم والتعلٌم االلزامً

( سنة  فً الهرم السكانً لمحافظة النجؾ , وان  ٘ٔ -ٔتشجٌع االنجاب وزٌادته فقد اتسعت فئة صؽار السن ) 

هذه السٌاسة ادت الى زٌادة اعداد الطلبة فً المراحل الدراسٌة ) االبتدائٌة والثانوٌة ( وقد ادى ذلك الى حصول 

اكتظاظ طالبً فً الصؾ الواحد مما ٌؤثر سلباً على المستوى الدراسً من جهة وبسبب هذه االجراءات حالة 

الؽٌر الصحٌة فقد قامت المدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة النجؾ بشطر المدرسة على نفسها مرتٌن او ثالث 

 .مرات وهذه االزدواجٌة لها اثار سٌئة على عمر البناٌة المدرسٌة من جهة اخرى

  2114(  عدد المؤسسات التعلٌمٌ  للتعلٌم النظامً  لعام 64جدول )ال

 المجموع الكلً اصلٌ   ضٌف المراحل

 42 42 0 رٌاض االطفال

 584 370 214 االبتدائً

 145 64 81 المتوسط

 64 41 23 االعدادي

 79 44 35 الثانوي

 7 6 1 المهنً

 5 2 3 المعاهد

 30 0 30 المسرع

 956 569 387 الكلًالمجموع 

 

 وزارة التربٌ ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع  ، شعب  اإلحصاء ع    -

 ، )بٌانات غٌر منشورة(.

 

                                                           
  259يظذق ظًٛم انؽثٛة , يظذس عاتك , ص   (1)
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 2114لعام عدد المؤسسات التعلٌمٌ  للتعلٌم النظامً ( 31 شكل ) ال

 

 ( 64جدول )ال ع  بٌانات -                

( و عدد المؤسسات التعلٌمٌة ) المدارس االصلٌة البناٌات ( 8٘ٙفقد بلػ مجموع المؤسسات التعلٌمٌة )       

( مدرسة )بناٌة ( , اما المؤسسات التعلٌمٌة ذات النظام المزدوج  لمدرستٌن  8ٙ٘فً منطقة الدراسة  بلؽت ) 

% ( 1ٙنسبة )  سة االبتدائٌة والثانوٌة وقد احتلت الدرا( مدرسة ) ضٌؾ ( .  11ٖاو ثالث  فقد بلػ  )

 مجموع المؤسسات التعلٌمٌة .  من

 . اػذاد انطهجخ ادلتٕقغ قجٕذلى خالل انغُٕاد اخلًظ انقبديخ  -1

 (  2118 -2115الطلب  المتوقع قبولهم لألعوام )  (65جدول ) ال

 االعدادي  المتوسط  االبتدائً  السنوات  ت

1 2015- 2014 248955 77004 36972 

2 2016- 2015 258913 80854 38820 

3 2017- 2016  269270 84897 40761 

4 2018- 2017 2800411 89142 42799 

5 2019- 2018  291242 93599 44939 

    

 وزارة التربٌ ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع  ، شعب  اإلحصاء ع  -     

 ، )بٌانات غٌر منشورة(.    
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 ( 2118 -2115الطلب  المتوقع قبولهم لألعوام ) (  31شكل ) ال

 

    ( 65جدول )ال ع  بٌانات -

 : اػذاد ادلذاسط ادلقرتح تُفيزْب خالل اخلًظ عُٕاد انقبديخ -ٔ

 ( 2118 -2115المدارس المطلوب تنفٌذها لألعوام )  ( 66جدول ) ال

 المراحل الدراسٌ 
المدارس المطلوب 

 تنفٌذها
 المراحل الدراسٌ 

المدارس المطلوب 
 تنفٌذها

 64 االعدادي 35 رٌاض االطفال

 1 المهنً 310 االبتدائً

 5 المعاهد 102 المتوسط

 522 المجموع الكلً 5 بناٌات تربوٌ 

         

والمتابعةة  ، شةةعب     وزارة التربٌةة ، المدٌرٌةة  العامةة  لتربٌةة  محافظةة  النجةةف ، قسةةم الدراسةةات والتخطةةٌط  -                 

 اإلحصاء، )بٌانات غٌر منشورة(.

 ( 2118 -2115تنفٌذها لألعوام   )  المقترحالمدارس  (38 كل  ) شال

 

  (66جدول ) ع  بٌانات -        
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 ادلقرتح  تُفيزْب  نهغُٕاد اخلًغخ انقبديخ .اخلطط  انرتثٕيخ  ادلغتقجهيخ   -ٕ

  2112اخلطخ انرتثٕيخ انتفصيهيخ ادلطهٕة تُفيزْب نؼبو  

 2115تنفٌذها لعام  المقترحالخط   التربوٌ   ( 61جدول ) ال

 المراحل الدراسٌ  
بناٌت 

مدرسٌ  لفك 
 االزدواج 

بناٌات 
مدرسٌ  
لمواجه  
 النمو 

مجموع 
البناٌات 
 المدرسٌ  

بناء 
 االجنح  

 الترمٌم 

 24 4 60 17 43 المدارس االبتدائٌ  

 8 2 20 6 14 المدارس المتوسط  

 5 2 12 4 8 المدارس االعدادٌ  

 0 0 1 0 1 المهــــــــنٌ  

 0 0 1 0 1 المـــــــعاهد 

 0 0 1 0 1 بناٌات تربوٌ  

 3 0 7 للنقص فً البناٌات  رٌاض االطفال 

 40 8 102 27 68 المجموع 

 

وزارة التربٌ ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع  ، شةعب  اإلحصةاء، )بٌانةات غٌةر  -  

 منشورة(. 

الدولة على ضرورة تطبٌق التعلٌم االلزامً فً المرحلة االبتدائٌة وذلك بقبول كافة االطفال فً  تؤكد       

واستنادا الى القانون رقم  ٕ٘ٔٓسنوات ( فً الصؾ االول االبتدائً اعتبارا من السنة الدراسٌة  -ٙسن )

( مدرسة لعموم منطقة  ٓٙالى بناء ) ٕ٘ٔٓلعام  تسعى الخطط المستقبلٌة , و81ٙٔ( الصادر فً سنة 1ٔٔ)

( مدرسة ؼٌر ٕٗ( بناٌة مدرسٌة لفك النمو وترمٌم )1ٔ( بناٌة مدرسٌة لفك االزدواج و )ٖٗالدراسة منها )

( اجنحة لتوسع المدارس ولسد العجز الواضح فً المبانً المدرسٌة . اما فً ما ٌخص التعلٌم ٗصالحة وبناء )

من االبنٌة المدرسٌة الستٌعاب اعداد الطلبة  هو توفٌر عدد كاؾٍ  لنجاح التعلٌم المتوسط ,فمن االمور المهمة

الملتحقٌن فً هذه المرحلة الدراسٌة , والتوسع بما ٌحقق التكامل مع المراحل التعلٌمٌة االخرى باعتباره 

ها بناٌة مدرسٌة من (ٕٓالخطة الى بناء ) ة واساسا للتعلٌم االعدادي , تسعىمرحلة مكملة للمرحلة االبتدائٌ

( مدارس ؼٌر 1( بناٌة لمواجهه النمو فً عموم منطقة الدراسة , وترمٌم )ٙ( بناٌة لفك االزدواج و )ٗٔ)

  ( 1ٙجدول )صالحة . 

( مىدارس للتوسىع وفىك 1( بناٌىة مدرسىٌة للتعلىٌم االعىدادي العىام منهىا ) ٕٔالى انشاء ) كما تسعى الخطة     

صالحة فضال ( من البناٌات الؽٌر ٘و ترمٌم )الطالبً او السكانً ( مدارس لمواجهه النمو ٗواج وبناء  )داالز

عن التخلً عن االبنٌة المستأجرة . وتسعى الخطة الى اضافة اعدادٌة مهنٌة واحدة لفك االزدواج ومعهد اعداد 
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( اٌضا , ذلك بسبب اعراض الطلبة عن التعلٌم الفنىً والمهنىً وانصىرافهم للتعلىٌم االكىادٌمً ٔالمعلمٌن عدد )

 علىى النحىوولبٌىان ذلىك والسبب مفاهٌم ومعتقدات اجتماعٌىة . وهكىذا الحىال بالنسىبة للسىنوات الخمىس القادمىة 

, ٕٗ, ٔٗ, ٓٗ واالشىىكال ) ( 1ٔ, 1ٓ, 8ٙ, 1ٙول  )االتفصىىٌلً ٌتضىىح  مىىن خىىالل اسىىتقراء معطٌىىات الجىىد

ٖٗ ,ٗٗ ,ٗ٘ ) .   

 2115تنفٌذها لفك االزدواج لعام  المقترحلبناٌات المدرسٌ  ا   (41كل  ) شال

 

 ( 61جدول ) ع  بٌاناتس           

 

 2115لعام   لمعالج  االكتظاظ الطالبًتنفٌذها  المقترح التربوٌ الخط   (41شكل  ) ال     

 

 

 

   (61جدول )ال ع  بٌانات  -
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  2112اخلطخ انرتثٕيخ انتفصيهيخ ادلقرتح تُفيزْب نؼبو . 

 2116تنفٌذها لعام قترح الخط   التربوٌ  الم ( 61جدول ) ال

 المراحل الدراسٌ  
بناٌت 

مدرسٌ  لفك 
 االزدواج 

بناٌات 
مدرسٌ  
لمواجه  
 النمو 

مجموع 
البناٌات 
 المدرسٌ  

بناء 
 االجنح  

 الترمٌم 

المدارس 
 االبتدائٌ  

44 17 61 5 25 

المدارس 
 المتوسط  

14 6 20 2 8 

المدارس 
 االعدادٌ  

8 5 13 1 4 

 0 0 0 0 0 المهــــــــنٌ  

 0 0 1 0 1 المـــــــعاهد 

 0 0 1 0 1 بناٌات تربوٌ  

 3 0 7 للنقص فً البناٌات  رٌاض االطفال 

 40 8 103 28 68 المجموع 

     

وزارة التربٌ ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسةم الدراسةات والتخطةٌط والمتابعة  ، شةعب  اإلحصةاء، )بٌانةات غٌةر  -

 منشورة(.

 2116بناٌات المدرسٌ  لعام فً التنفٌذها لفك االزدواج  المقترحالخط   ( 42شكل  )ال  

 

 (  61جدول )ال ع  بٌانات   -
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 بناٌت مدرسٌة لفك االزدواج 

 بناٌات مدرسٌة لمواجهة النمو 

 بناء االجنحة 

 الترمٌم 
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  2111اخلطخ انرتثٕيخ انتفصيهيخ ادلقرتح تُفيزْب نؼبو  

 2111تنفٌذها لعام  قترح الخط   التربوٌ  الم ( 68جدول ) ال

   المرحل  الدراسٌ
بناٌت مدرسٌ  

 لفك االزدواج 

بناٌات مدرسٌ  

 لمواجه  النمو 

مجموع البناٌات 

 المدرسٌ  
 الترمٌم  بناء االجنح  

 29 5 62 18 44 المدارس االبتدائٌ  

 6 2 20 6 14 المدارس المتوسط  

 3 1 13 5 8 المدارس االعدادٌ  

 0 0 0 0 0 المهــــــــنٌ  

 0 0 1 0 1 المـــــــعاهد 

 0 0 1 0 1 بناٌات تربوٌ  

 2 0 7 للنقص فً البناٌات  رٌاض االطفال 

 40 8 104 29 68 المجموع 

     

وزارة التربٌ ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع  ، شةعب  اإلحصةاء، )بٌانةات غٌةر  -  

 منشورة(.

 

  2111لعام فً البناٌات المدرسٌ  تنفٌذها لفك االزدواج  لمقترحالخط  ا (43شكل  ) ال

 

 ( 68جدول )ال ع  بٌانات  -
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  2112اخلطخ انرتثٕيخ انتفصيهيخ ادلقرتح تُفيزْب نؼبو  

 2111الخط   التربوٌ  المطلوب تنفٌذها لعام  ( 11جدول ) ال

 المرحل  الدراسٌ  
بناٌت مدرسٌ  

 لفك االزدواج 

بناٌات مدرسٌ  

 لمواجه  النمو 

مجموع البناٌات 

 المدرسٌ  
 الترمٌم  بناء االجنح  

 29 5 63 19 44 المدارس االبتدائٌ  

 6 2 21 7 14 المدارس المتوسط  

 4 1 13 5 8 المدارس االعدادٌ  

 0 0 0 0 0 المهــــــــنٌ  

 0 0 1 0 1 المـــــــعاهد 

 0 0 1 0 1 بناٌات تربوٌ  

 2 0 7 للنقص فً البناٌات  رٌاض االطفال 

 40 8 104 29 68 المجموع 

 

 وزارة التربٌ ، المدٌرٌ  العام  لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع  ، شعب  اإلحصاء، )بٌانات غٌر منشورة(. -  

 

 

  2111 لعام فً البناٌات المدرسٌ  تنفٌذها لفك االزدواج  مقترحالخط  ال(  44)  شكل ال

 

 ( 11جدول )ال ع  بٌانات -
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 بناٌت مدرسٌة لفك االزدواج 

 بناٌات مدرسٌة لمواجهة النمو 

 بناء االجنحة 

 الترمٌم 
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  2113اخلطخ انرتثٕيخ انتفصيهيخ ادلقرتح تُفيزْب نؼبو  

 2118الخط   التربوٌ  المطلوب تنفٌذها لعام  (11جدول ) ال

 المرحل  الدراسٌ  
بناٌت مدرسٌ  

 لفك االزدواج 

بناٌات مدرسٌ  

 لمواجه  النمو 

مجموع 

البناٌات 

 المدرسٌ  

 الترمٌم  بناء االجنح  

 29 5 64 20 44 المدارس االبتدائٌ  

 8 2 21 7 14 المدارس المتوسط  

 4 1 13 5 8 المدارس االعدادٌ  

 0 0 0 0 0 المهــــــــنٌ  

 0 0 1 0 1 المـــــــعاهد 

 0 0 1 0 1 بناٌات تربوٌ  

 2 0 7 للنقص فً البناٌات  رٌاض االطفال 

 40 8 104 29 68 المجموع 

 

لتربٌ  محافظ  النجف ، قسم الدراسات والتخطٌط والمتابع  ، شعب  اإلحصةاء، )بٌانةات غٌةر وزارة التربٌ ، المدٌرٌ  العام   -  

 منشورة(.

 

  2118 لعام فً البناٌات المدرسٌ  تنفٌذها لفك االزدواج  قترحالخط  الم  (45)  شكل ال

 
 (  11جدول )ال ع  بٌانات  -
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 بناء االجنحة 

 الترمٌم 
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      .ثبنثبا ا  : االجتبْبد ادلغتقجهيخ  نهتؼهيى انؼبيل  خالل انغُٕاد اخلًغخ انقبديخ 

تطمح جامعة الكوفة لتكون واحدة من جامعات العالم الرائدة فً مجال االصالة واالستكشاؾ والبحث           

ق المعرفة واالبحاث العلمٌة ذات العلمً ولها القدرة على التواصل مع المعاٌٌر العالمٌة من حٌث التعلٌم وتطبٌ

 اً, وبما ٌسهم فً تحقٌق التنمٌة الشاملة .واقلٌمٌاً وعالمٌالمردود المجتمعً محلٌاً 

فقد حققت جامعة الكوفة انجازاً علمٌاً  (1)اٌجابٌة ,تبدالت سعٌاً من الجامعة لتحقٌق اهدافها واحداث        

البرٌطانً لألداء العلمً والتعلٌمً للجامعات , ومن  QSبحصولها على النجوم الخمسة بكاملها فً تصنٌؾ 

المؤكد ان هذا التصنٌؾ سٌعطً للجامعة مكانة عالمٌة فائقة مما ٌقود الى استقطاب الطلبة االجانب من شتى 

بشكل عام  امعة  والتعلٌم العالً فً العراقإلكمال الدراسة فً الجامعة , كما انه سٌرفع  اسم الجبلدان العالم 

فً المحافل العلمٌة الدولٌة , وهذا ما اكده رئٌس جامعة الكوفة االستاذ الدكتور عقٌل عبد ٌاسٌن فً حدٌثه ان 

QS   كاملة فً تقوٌم جامعة الكوفة تضاهً بذلك الجامعات العالمٌة ممن حصلت على نفس الدرجة فً التقوٌم

 MTاالسترالٌة وجامعة نٌو كاسل البرٌطانٌة و روهً جامعة اوهاٌو فً الوالٌات المتحدة وجامعة موناست

ت المستوٌات التً امعات ذاتصنٌؾ ٌهدؾ الى تحدٌد الججامعة البورك الدنماركٌة . واضاؾ الى ان هذا ال

ترقً من خالل اداءها الوطنً ورسالتها المحلٌة فً مجتمعاتها الى بلوغ مستوى عالمً , واعتمد هذا التصنٌؾ 

على جودة البحث العلمً , وتوظٌؾ الخرٌجٌن والنظرة العالمٌة للجامعة وجودة التعلٌم , وسبق لجامعة الكوفة 

 (2) خمسة فً وقت سابق وتكلل النجاح بحصولها على النجوم الخمسة .ان حصلت على ثالثة نجوم من اصل ال

كلٌة فً اختصاصات  رٌنالٌوم تضم عش رؼم ان جامعة الكوفة  كانت بداٌتها  بثالث كلٌات , اال انها     

مة ( ٌبٌن كلٌات الجامعة القائ1ٕوعلوم  شتى انسانٌة وصرفة  وهً تخطط لتوسعها افقٌاً وعمودٌا ً, والجدول )

  . ٖٕٔٓحدثت فً عام مها العلمٌة بعد االستحداثات والتؽٌرات االٌجابٌة التً افعلٌاً , وسنة تأسٌسها وعدد اقس

سعت الجامعة فً رسالتها الى تقدٌم الخدمات العلمٌة والتعلٌمٌة والبحثٌة واالستشارٌة فً ضوء حاجات 

ً فً مجاالت البحث العلمً بما ٌحقق مٌزه المجتمع المحلً واالقلٌمً والدولً , وتطوٌر الرصٌد المعرف

 تنافسٌة دائمة االبداع وبجودة عالٌة . 

 

                                                           
(1)

ايؼح انكٕفح ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ ,  ظايؼح انكٕفح  , لغى انذساعاخ ٔانرخطٛؾ ٔانًراتؼح , شؼثح انرخطٛؾ  , خطؾ انرًُٛح نع  

 .14, يظذس عاتك ,  ص

)2(
  http://www.uokufa.edu.iq/ar/index.php3241انعايؼح/-/  اخثاس-qs -ػهٗ-تؽظٕنٓا-ػهًٛا-اَعاصا-ذؽمك-انكٕفح-ظايؼح-

 نهعايؼاخ-انرؼهًٛٙ-ٔ-انؼهًٙ-نألداء-انثشٚطاَٙ-ذظُٛف-فٙ-تكايهٓا-انخًغح-انُعٕو

http://www.uokufa.edu.iq/ar/index.php/%20%20??????????-??????????????/3241-q
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  ايب ػٍ اْذاف اجلبيؼخ فٓي تتهخص مبب يأتي :  

 . ؼرس القٌم والفضائل االجتماعٌة لتجنب السلوكٌات الخاطئة فً المجالت العلمٌة والمعرفٌة كافة 

  والبحثٌة للجامعة .ادامة العملٌة التنموٌة للقدرات العلمٌة 

 . الزٌادة الفاعلة والمنظمة فً التطوٌر المعرفً للمجتمع , وتوظٌؾ البحث العلمً فً حل مشكالته 

  اعداد الكوادر المتخصصة القادرة على خدمة المجتمع والتهٌئة ألعداد التخصصات المستقبلة بما ٌتناسب

 والتكنلوجٌا . مع الواقع المتبدل الذي ٌعٌشه عالمنا فً ظل ثورة العلوم

  ًاقامة واستثمار عالقات التعاون المشترك بٌن الجامعة والجامعات االخرى على المستوٌٌن االقلٌم

 والعالمً .

 .تقدٌم االستشارات لحل المشاكل الفنٌة والعلمٌة التً ٌحتاج الٌها المجتمع ودوائر الدولة 

  االهتمام بالبناء الفكري والثقافً وذلك من خالل االنفتاح على تجارب البلدان االخرى فً مختلؾ المجالت 

   تطوٌر وتنمٌة المهارات والقدرات االدارٌة فً الجامعة من خالل اعداد برامج واشراك الموظفٌن فٌها

 .(1)  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

رخطدٛؾ ٔانًراتؼدح , شدؼثح انرخطددٛؾ  , خطدؾ انرًُٛدح  نعايؼددح ٔصاسج انرؼهدٛى انؼدانٙ ٔانثؽدس انؼهًددٙ ,  ظايؼدح انكٕفدح  , لغدى انذساعدداخ ٔان  

 . 14انكٕفح , يظذس عاتك , ص



   

ٕٓٙ 
 

  كلٌات الجامع  وسن  تأسٌسها وعدد اقسامها العلمٌ   ( 12دول ) جال

 عدد االقسام العلمٌ  سن  التأســــٌس الكلٌـــــــــــــــــــات ت

 4 1958 كلٌ  الفقه 1

 1 1977 كلٌ  الطب 2

 10 1989 كلٌ  التربٌ  للبنات 3

 6 1990 كلٌ  اآلداب 4

 4 1993 كلٌ  االدارة واالقتصاد 5

 5 1993 العلومكلٌ   6

 5 1993 كلٌ  الهندس  7

 4 1997 كلٌ  الزراع  8

 1 1999 كلٌ  الصٌدل  9

 2 2004 كلٌ  القانو  والعلوم السٌاسٌ  10

 1 2006 كلٌ  طب االسنا  11

 1 2006 كلٌ  التمرٌض 12

 1 2008 كلٌ  الطب البٌطري 13

 2 2008 كلٌ  الرٌاضٌات وعلوم الحاسبات 14

 1 2008 التربٌ  الرٌاضٌ كلٌ   15

 2 2009 كلٌ  التربٌ  االساسٌ  16

 3 2009 كلٌ  التربٌ  المختلط  17

 2 2011 كلٌ  التخطٌط العمرانً 18

 2 2011 كلٌ  االثار والتراث 19

 2 2013 كلٌ  العلوم السٌاسٌ  20

 59 المجموع 23

  

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،  جامعة  الكوفة   ، قسةم الدراسةات والتخطةٌط والمتابعة  ، شةعب  اإلحصةاء، )بٌانةات  -      

 غٌر منشورة(.

 

 



   

ٕٓ1 
 

زابؼبً : انًؤشساث انتفظٍهٍت نتطظ انتؼهٍى انؼبنً انًستقبهٍت انًقتسح تُفٍرْب نهسُٕاث انتًست 

    (3119 -3111انقبديت ) 

لتطوٌر مهارات اساتذة  اً تركز االستراتٌجٌة على تحسٌن نوعٌة التعلٌم وتضمنت االستراتٌجٌة  خطط      

الجامعة لمواكبة المناهج المتقدمة والمتطورة بشكل دوري .كما تركز على تحسٌن نوعٌة التعلٌم العالً بما فً 

الخمسة القادمة الى تحسٌن مستوى  ذلك تشجٌع البحث العلمً . كما تسعى االستراتٌجٌة خالل السنوات

التكنلوجٌا المستخدمة وتوسٌع استخدام تكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت فً جمٌع مراحل العملٌة التعلٌمٌة 

والدراسات المتصلة بالحاسوب وتشجٌع البحوث ذات العالقة  ,  لمواكبة التطورات الحدٌثة فً مجال 

جدٌدة تساهم فً هدم الفجوة المتنامٌة بٌن حاجة المجتمع من لٌات التخصصات الجدٌدة , واستحداث اقسام وك

 (1)هذه التخصصات وندرتها على مستوى البلد . 

استراتٌجٌة الخطة على توجهات رئٌسة من المؤمل أن تحقق الرسالة المناطة بالتعلٌم الجامعً  كما  ارتكزت   

وتمثلت هذه التوجهات فً أبعاد ثالثة هً التوسع ة  , لمحافظوالرؤٌة المستقبلٌة له وبناء مجتمع المعرفة فً ا

فالجودة ال تتحقق  .وترتبط هذه األبعاد فٌما بٌنها, وال ٌمكن فصل تأثٌر أي منها عن اآلخر .والجودة والتماٌز

وكذا, إال بالتماٌز والمنافسة والكفاءة. كما أن التماٌز ال ٌتحقق إال بإجادة التركٌز على مهمة ورسالة المؤسسة. 

  (2. ) فإن التوسع ٌجب أن ٌرتبط بجودة عالٌة وٌتأثر بالتنوع فً التماٌز بٌن المؤسسات

 

ٔاقغ انتؼهٍى انؼبنً  نهطهبت انًٕجٕدٌٍ فً اندزاست ) انظبب ٍت ٔانًسبئٍت ( ٔانتسٌجٍٍ نؼبو  -1

3112 - 3111  . 

( 8ٖٓٔ(  طالب وطالبة  والدراسة المسائٌة  ) 8ٓ٘ٗلقد بلػ عدد الموجودٌن  للدراسة الصباحٌة  )       

3).  ٕٗٔٓ – ٖٕٔٓ( بالنسبة للكلٌات القائمة فعلٌا وعددها عشرون كلٌة لعام 1ٖٙٗوالخرٌجٌن حوالً ) 
)   

  

 

 

   

 

                                                           
(1)

ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ ,  ظايؼدح انكٕفدح  , لغدى انذساعداخ ٔانرخطدٛؾ ٔانًراتؼدح , شدؼثح انرخطدٛؾ  , خطدؾ انؼشدشٚح  نعايؼدح   

 .  19انكٕفح , )تٛاَاخ غٛش يُشٕسج(,ص 

   .http://aafaq.mohe.gov.sa/default.aspيٕلغ انخطح انًغرمثهٛح نهرؼهٛى انعايؼٙ فٙ انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح :   )2(
  ة(.( وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ,  جامعة الكوفة  , قسم شؤون الطلبة  , )بٌانات ؼٌر منشور 3

http://aafaq.mohe.gov.sa/default.aspx
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 : اوالً : أالستنتاجات

نقذ رُبٔنذ ْزِ انذساعخ يٕظٕع ٔاقغ انزشكٛت انزؼهًٛٙ فٙ يحبفظخ انُغف ٔارغبْبرهّ انًغهزقجهٛخ ٔقهذ رًهذ      

ٔفٙ ظٕء انًشكهخ ٔانفشظٛخ انزٙ قبدد ػًهٛخ انجحش ٔيٍ دساعخ ْزا انًٕظٕع يٍ يُظٕس عغشافٛخ انغكبٌ , 

 خالل كم يب رطشقُب إنّٛ فٙ فصٕل انذساعخ ًٚكٍ أٌ َٕعض ثؼط االعزُزبعبد ٔانزٕصٛبد انزبنٛخ :  

يهغ رضاٚذ كجٛش فٙ ػهذد انطهجهخ انًهزحقهٍٛ فهٙ انًهذاسط خهالل فزهشح قصهٛشح يهٍ انهضيٍ َزٛغهخ نزضاٚهذ انغهكبٌ  -1

 االثُٛخ انًذسعٛخ ٔانًٕاسد انًبنٛخ ػٍ حبعبد انزضاٚذ .انؼغض انٕاظح فٙ ٔقصٕس فٙ ػذد انًؼهًٍٛ 

 -كزعخى انزؼهٛى االثزذائٙ ػهٗ حغبة انزؼهٛى اإلػذاد٘ ٔانؼهبنٙ  –فقذاٌ انزٕاصٌ ثٍٛ يشاحم انزؼهٛى انًخزهفخ  -7

 ٔكزنك ثٍٛ فشٔع انزؼهٛى انًخزهفخ العًٛب ثٍٛ انزؼهٛى االكبدًٚٙ ٔانًُٓٙ .

ٔانزذسٚغٛبد فٙ يُطقهخ َغجخ اػذاد انًؼهًبد  ذرفٕقٍ , فقذ ػذد انًؼهًبد اكضش يٍ ػذد انًؼهًَٛالحع ثبٌ    -3

 % ( . 33.3%( ٔ انزكٕس) 1..6َغجخ  االَبس ) ثهغذ  ٔانزذسٚغٍٛ فقذ  ػهٗ اػذاد انًؼهًٍٛانذساعخ 

ٔاٌ غٛههش ,  غههٍٛنكههال انغُ %( 63كبَههذ ) فههٙ يُطقههخ انذساعههخ  7.13نؼههبو ثههبنزؼهٛى  اٌ َغههجخ انًهزحقههٍٛ   -4

آَى ايٛهٌٕ الٌ َغهجخ االيٛهخ  ٙ%( ْٔؤالء غٛش انًهزحقٍٛ ثبنزؼهٛى ال ٚؼُ 32انًهزحقٍٛ ٚشكهٌٕ ثبقٙ انُغجخ )

رؼُٙ ثقٛخ انغكبٌ انزٍٚ ْى اقم يهٍ خًهظ عهُٕاد ,  %( 3.1)%(  ٔػهٗ رنك فبٌ ثبقٙ انُغجخ 72.3ثهغذ )

انزٍٚ رخشعٕا يٍ انًشاحم انضبَٕٚخ أ انغبيؼبد ٔانًزقبػهذٍٚ ٔانهزٍٚ رشكهٕا انًهذاسط فهٙ يشحههخ فعالً ػٍ 

 يؼُٛخ يٍ يشاحم انزؼهٛى . 

ايهب َغهجخ  , % (  22فهٙ حعهش يُطقهخ انذساعهخ  فجهغهذ ) انجٛئهخ حغهتثبنزؼهٛى  َغجخ انًهزحقٍٛاسرفبع    -5

 .  ( عُٕاد فأكضش 5 يُطقخ انذساعخ )عكبٌ يٍ يغًٕع  ( %73)انشٚف فجهغذ  انًهزحقٍٛ يٍ عكبٌ

ػُهذ  كبَذ َغجخ االنزحهب  ثهبنزؼهٛى قشٚجهخ يهٍ ثؼعهٓب انهجؼط ثهٍٛ انهزكٕس ٔاالَهبس  , ٔاٌ اسرفؼهذ قههٛالً  -6

يهٍ  % انهذٖ االَهبس ( 48 –% نذٖ انهزكٕس 57)َغجخ انًهزحقٍٛ حغت انغُظ  ثهغذ  انزكٕس ػُٓب ػُذ االَبس 

(,ْٔزا ٚؼُهٙ رشهبثّ انُظهشح نالنزحهب  ثهبنزؼهٛى ثغهط انُظهش ػهٍ عُٕاد فأكضش 5يغًٕع عكبٌ يُطقخ انذساعخ ) 

 . انغُظ

حغت َزبئظ انذساعهخ  يٍ قعبء انٗ اخش فٙ يُطقخ انذساعخ حغت انغُظ رجبُٚذ  َغجخ االنزحب  ثبنزؼهٛى  -2

ٔاَخفعههذ فههٙ  % 33فههٙ قعههبء انُغههف فجهغههذ  ٛى َغههجخ انًهزحقههٍٛ ثههبنزؼهفقههذ اسرفؼههذ ,  7.13نؼههبو  انًٛذاَٛههخ 

ٔكهبدد اٌ رزغهبٖٔ انُغهت  ,% ( نكهال انغُغهٍٛ ػههٗ انزهٕانٙ . 36% ,  75قعبئٙ  انكٕفخ ٔانًُبرسح    انٗ  ) 

نغههكبٌ قعههبء % اَههبس ( 43 –% نهههزكٕس 51ٔكبَههذ ثٕاقهغ)  ثهٍٛ انههزكٕس ٔاالَههبس فههٙ اقعهٛخ يُطقههخ انذساعههخ 

%اَهبس  (نغهكبٌ قعهبء 43 -% ركهٕس 51ٔ)   كٕفخاَبس  ( نغكبٌ قعبء ان -%44ركٕس ,  -% 56انُغف ٔ )

 –َٕع انجٛئخ ) حعش انغُظ ٔثبنزؼهٛى ثغط انُظش ػٍ   يُطقخ انذساعخْٔزا ٚؼجش ػٍ اْزًبو عكبٌ ,   نًُبرسح ا

 . سٚف ( انزٙ ٚؼشٌٕ ثٓب 
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ضش ( ْهى ظهًٍ انًشحههخ عهُٕاد فهبك .1يب ٚضٚذ قهٛال ػٍ َصف انغكبٌ انًهزحقٍٛ فٙ يُطقخ انذساعهخ )  -8

َغهت االنزحهب  ثهبنزؼهٛى فهٙ رقهبسة  رجٍٛ اٌ ُْهب يٍ خالل دساعخ انزطٕس انكًٙ نهزؼهٛى  االثزذائٛخ ٔاالػذادٚخ .ٔ

, ػهذا انزؼههٛى االثزهذائٙ ٔ انًُٓهٙ  , فقهذ اسرفؼهذ  7.13نؼهبو ثٍٛ انزكٕس ٔاالَبس فٙ اغهت انًشاحهم انذساعهٛخ  

% نهذٖ االَهبس ( ,   67.6% نهذٖ انهزكٕس ,  54.3ٕس فٙ انًشحهخ االثزذائٛخ )    قهٛالً ػُذ االَبس ػُٓب فٙ انزك

%  35.3% نهههزكٕس , 2..8)  جهغههذ فاالَههبس   َغههجخ انههزكٕس فبقههذ ٔػهههٗ انؼكههظ فههٙ يشحهههخ انزؼهههٛى انًُٓههٙ 

  نإلَبس (.

عُخ ثؼذ اخهشٖ حزهٗ ٔصههذ  سرفؼذ % ( صى ا74.3) 1332فٙ يُطقخ انذساعخ نؼبو  ثهغذ َغجخ االيٛخ  -3

ثبنشغى  نكال انغُغٍٛ ( عُخ فبكضش 15)يٍ يغًٕع عكبٌ يُطقخ انذساعخ انجبنغٍٛ  7.13% (  نؼبو 72.3)  انٗ 

اػهٗ َغهجخ ناليٛهخ نهذٖ عهكبٌ انشٚهف ٔرنهك ثُغهجخ كبَذ  ٔ,  يٍ االعشاءاد انزٙ ارجؼزٓب انذٔنخ نزخفٛط انُغجخ 

ْٔزا االَخفبض ٚؼٕد انٗ اغال  حًهخ يحٕ االيٛخ ٔقهبٌَٕ انزؼههٛى  %72.3َغجخ نذٖ انحعش , ٔادَٗ % 47.3

االنضايٙ , فعال ػٍ اَشبء انًؤعغبد انزشثٕٚخ ٔانؼهًٛخ فٙ انًحبفظخ ٔفزح انؼذٚذ يٍ يشاكض يحهٕ االيٛهخ   ٔال 

  عًٛب فٙ انًُبغق انشٚفٛخ . 

% ( ػهههٗ انزههٕانٙ 57.4% , 75)  ًُههبرسح ثُغههجخ ٔعههذد اػهههٗ َغههجخ ناليٛههخ فههٙ قعههبئٙ انكٕفههخ ٔان -.1

 % ( نكال انغُغٍٛ .71.8 ,ثبنًقبثم كبَذ ادَٗ َغجخ ناليٛخ فٙ قعبء انُغف ) 

% ( 46.7كبَذ َغجخ االيٛخ فٙ عًٛغ اقعٛخ يُطقخ انذساعخ ثٍٛ انزكٕس ادَٗ يٍ االَبس , فٓٙ ثُغجخ )  -11

عُخ  15ٍ يغًٕع االَبس ) % ( ي55.8عُخ فبكضش ( , ٔاسرفؼذ ػُذ االَبس فجهغذ )  15يٍ يغًٕع انزكٕس ) 

 فبكضش ( . 

تم تحدٌد اربعة متغٌرات مؤثرة فً التركٌب التعلٌمً لسكان منطقة الدراسة  عند استخدام اسلوب  -23

%( من 45( ,  اذ فسرت هذه العوامل مجتمعة ما قٌمة )spssالتحلٌل االحصائً العاملً ضمن برنامج )

البرنامج وجاءت فً مقدمة هذه المتغٌرات ) الخصوبة , تعلٌم التباٌن الكلً للمتغٌرات التً تم ادخالها فً 

 .  3124االناث , دخل االسرة , وفرص العمل (  حسب نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام 

 غهجخ يزطهجبد انزٕعغ انكًٙ ػهٗ يقزعٛبد انزحغٍٛ انُٕػٙ . -13

اعداد المعلمٌن النقص فً اعداد المعلمٌن والمدرسٌن والعناصر الفنٌة : العجز الواضح فً  -25

الكوادر  هجرةفضال عن  والمدرسٌن فً كافة المراحل التعلٌم وأنواعه والسٌما فً التعلٌم الجامعً,

التدرٌسٌة والتدرٌبٌة من ذوي االختصاصات والكفاءات النادرة بسبب ما تعرض له الكثٌر منهم من قتل 

 -3116وخطف وتهجٌر خالل السنوات السابقة نتٌجة االقتتال الطائفً الذي شهده العراق بٌن عامً 

3112 . 

علٌم المهنً والفنً قٌاسا الى ضعف االقبال على التعلٌم المهنً : ان مشكلة انخفاض نسبة نمو الت -26

نسبة نمو التعلٌم االكادٌمً وخاصة على المستوى الجامعً برغم االجراءات الكبٌرة لتشجٌع وتوسٌع 
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التعلٌم الفنً والمهنً لضرورته القصوى فً توفٌر حاجة التنمٌة الى القوى العاملة الماهرة والفنٌة 

وقد  ادى  عدم نشر التعلٌم الفنً . العمل المختلفة  المتعلمة والتً تشكل الكوادر الوسطٌة لمستوٌات

 بالمستوى المطلوب الى سلبٌات كثٌرة  منها: 

 . حدوث تراكم هائل من مخرجات التعلٌم الثانوي العام 

 . نقص القوى العاملة و تأثر خطط التنمٌة 

 . ًحدوث حالة من االنقسام االجتماع  

ادٖ عهبػذ ػههٗ يًهب  حعش انًخزهفخ ٔخبصخ ثٍٛ انشٚف ٔانعٕء رٕصٚغ انخذيبد انزؼهًٛٛخ ثٍٛ انًُبغق  -16

ٔغٛشْب يٍ انحشكبد انغكبَٛخ انزٙ رخهق يشبكم عذٚذح نهزخطهٛػ انزشثهٕ٘  حعش انٗ ْغشح عكبٌ انشٚف انٗ ان

. 

االيكبَبد انًبنٛخ انًحذٔدح فٙ يُطقخ انذساعخ , االيش انهز٘ ٚحهذد قهذسح االَظًهخ انزؼهًٛٛهخ فهٙ يٕاعٓهخ    -12

 اٚذ انطالثٙ .انًُٕ ٔانزض

ظؼف يغزٕٖ انزؼهٛى ٔظٕٓس يشكهخ انزُبقط ثهٍٛ انكهى ٔانُهٕع فهٙ رخطهٛػ انزؼههٛى َزٛغهخ نزضاٚهذ اػهذاد  -24

من االمور المهمةة لنجةاع عملٌةة التعلةٌم  ذ ان أاعزخذاو االثُٛخ غٛش انًُبعجخ , انزاليٛز ٔػغض ْٛئبد انزذسٚظ 

هو توفٌر عةدد كةافً مةن االبنٌةة المدرسةٌة , والمحافيةة علٌهةا وادامتهةا , والمشةكلة ان الةوزارة ورثةت نقصةا  

كبٌرا فً عرض االبنٌة المدرسٌة مما سبب العجز عن استٌعاب النمو فً اعةداد المسةجلٌن وانعكةل ذلةى علةى 

التةةً تعمةةل بنيةةام مةةزدوي او ثالثةةً الةةدوام بسةةبب ضةةعف المةةوارد المالٌةةة  شةةكل تزاٌةةد فةةً اعةةداد المةةدارل

 . المخصصة لقطاع التربٌة والتعلٌم

 يب صانذ َغجخ األغفبل انًهزحقٍٛ فؼالً ثشٚبض األغفبل يُخفعٍخ قٛبعبً إنٗ يشحهخ انزؼهٛى االثزذائٙ. -13

ػههٗ اصهشد قزصهبدٚخ افٛهخ ٔاُْهب  يزغٛهشاد دًٕٚغش, اٌ  7.13ٔعذ يٍ خهالل انذساعهخ انًٛذاَٛهخ نؼهبو  -.7

كجٛههش فههٙ رههٕفٛش فههشت ػًههم يخزهفههخ  رجههبٍٚ انزؼهههٛى فههٙ يُطقههخ انذساعههخ , ٔرجههٍٛ اٌ انًغههزٕٖ انزؼهًٛههٙ نههّ دٔس

 ار رشرفغ َغجخ االيٛهٍٛ فهٙ َشهبغ انضساػهخ ثًُٛهب رشرفهغ َغهت انًزؼهًهٍٛ فهٙ االَشهطخ  ٔخبصخ نحًهخ انشٓبداد ,

  فؤِ . االخشٖ ألَٓب رحزبط انٗ كٕادس يزؼهًخ ٔك

ُْٔب  يفبسقبد عهٛهخ ثهٍٛ ًَهٕ انزاليٛهز ًَٔهٕ انًهذاسط االثزذائٛهخ فُٓهب  حهبالد َغهذ فٛٓهب اٌ اػهذاد  -71

ايههب ثبنُغههجخ نؼههذد انًههذاسط  .يغههزًش , ثًُٛههب اػههذاد انزاليٛههز فههٙ صههؼٕد ًَههٕ ثههػء  انًههذاسط االثزذائٛههخ فههٙ 

ثبنًقبسَهخ يهغ  اكجهشاالثزذائٛخ حغت ٔظؼٓب )اصهٙ أ حكٕيٙ( )ظٛف(, فزشكم انًهذاسط انحكٕيٛهخ َغهجخ 

 -انًذاسط )انعٛف( ٔانُغت كبالرٙ:

 % )يذاسط اصهٛخ "حكٕيٛخ"(.67.8 -أ

 َغجخ انًذاسط انعٛف.% 32.1 -ة

 بعخ انٗ رؼًٛش.اٌ َظى االثُٛخ انًذسعٛخ حكٕيٛخ ٔاكضش االثُٛخ ثح



77. 

 

 : ثانيًا : التوصيات

انزأكٛذ ػهٗ أًْٛخ سٚبض األغفبل ٔانزأكٛذ ػهٗ أًْٛخ االنزحب  ثٓب نزقهٛم انفبس  ثٍٛ ػهذد انًهزحقهٍٛ  -1

, ٔانزأكٛهذ ػههٗ انضايٛهخ انزؼههٛى االثزهذائٙ ٔاٌ فٙ سٚهبض األغفهبل ٔثهٍٛ ػهذد انًهزحقهٍٛ ثبنًهذاسط االثزذائٛهخ

 .يشحهخ انًزٕعطخ  ٚشًم قبٌَٕ انزؼهٛى االنضايٙ

انزقهٛم يهٍ انفهبس  ثهٍٛ َغهجخ انزحهب  انهزكٕس ٔاإلَهبس فهٙ عًٛهغ انفئهبد انؼًشٚهخ انذاخههخ انؼًم ػهٗ  -7

 ظًٍ انغهى انزؼهًٛٙ انًؼزًذ.

يٍ خالل سفغ انًغزٕٖ انضقبفٙ نذٖ األعش ٔانزأكٛذ ػههٗ أًْٛهخ  ػٕدح انٗ رُفٛز يششٔع يحٕ االيٛخ  -3

 انزؼهٛى.

 االعزًشاس فٙ رقهٛم انفبس  ثٍٛ انًهزحقٍٛ ثبنًذاسط االثزذائٛهخ ٔانًهذاسط انضبَٕٚهخانزأكٛذ ػهٗ أًْٛخ  -4

  ٔنكال انغُغٍٛ. ٔانًُٓٛخ ٔانًغزٕٚبد االخشٖ 

ٔثٍٛ  انًحبفظخ انؼبيخ نهزشثٛخ فٙ  ٚخثبنخذيبد انزؼهًٛٛخ ثٍٛ انًذٚشالثذ يٍ ٔعٕد رؼبٌٔ ٔصٛق انصهخ  -5

انهزٍٚ ْهى فهٙ ػًهش  ثأػهذاداحصبء عُٕ٘ فًٛب ٚزؼهق  ألعشاء ًحبفظخ ٔرنكانفٙ  نإلحصبءانغٓبص انًشكض٘ 

انزؼهههٛى االثزههذائٙ )فههٙ ػًههش انذساعههخ( ٔرنههك يههٍ اعههم ثُههبء اعههظ عذٚههذح نزقههذٚش انحبعههخ انًغههزقجهٛخ نهخههذيبد 

  انزؼهًٛٛخ نهًشحهخ االثزذائٛخ.

انؼًشٚههخ فهٙ َفههظ يغهزٕٚبد انًُههٕ انًزحققهخ فههٙ يُطقهخ انذساعههخ ٔنكبفهخ انفئههبد االعههزًشاس  ظهشٔسح -6

ٔانزأكٛذ ػهٗ االنزحب  االَبس ثبنزؼهٛى يٍ اعم رقهٛم َغجخ االيٛخ ٔسفغ انًغزٕٖ انضقبفٙ نهذٖ االعهش ٔانزأكٛهذ 

 ػهٗ اًْٛخ انزؼهٛى .
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, ايمن عدنان جبر , تحميل مكاني لحركة االمراض الفصمية في محافظة النجف في السنوات  ابو صيبع -64

 م .2119, رسالة ماجستير )غير منشورة ( كمية اآلداب / جامعة الكوفة ,  2117- 2116 -2115
,  1997 -1981االدريسي , حسين موسى , النمو الصناعي في محافظتي كربالء والنجف لممدة   -65

 م.1999ة دكتوراه ) غير منشورة ( , كمية اآلداب , جامعة بغداد , اطروح
االسدي , شمخي فيصل , تحميل جغرافي الالنماط الزراعية في محافظة النجف , رسالة ماجستير  -66

 . 1988)غير منشورة ( , كمية االداب , جامعة البصرة . 
ة السكانية واتجاىاتيا في محافظة بغداد , جاسم , صالح محسن , التحميل المكاني لمستويات الخصوب -67

 م.2111رسالة ماجستير )غير منشورة ( كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
 2111 -1997جبار , مريم حسين , التحميل المكاني لنمو السكان في محافظة النجف لممدة  -68

 م.2112لمبنات / جامعة الكوفة , وتأثيراتو المستقبمية , رسالة ماجستير )غير منشورة ( كمية التربية 
الجبوري , حاتم حمودي حسن , تحميل واقع الخدمات التعميمية في مدينة الكاظمية , رسالة ماجستير  -69

 م . 2116)غير منشورة ( جامعة بغداد , كمية التربية / ابن رشد , 
 -1987يالى لممدة من الجبوري , حسن عمي نجم , التباين المكاني لسكان االرياف في محافظة د -71

 م.2116, اطروحة دكتوراه )غير منشورة ( كمية اآلداب/ جامعة بغداد ,  1997
الجبوري , حسين عذاب , التحميل المكاني ألثر التعميم في الخصوبة السكانية في محافظة الفرات  -71

 م.2117القادسية , , اطروحة دكتوراه )غير منشورة ( كمية اآلداب , جامع  2115 -1987االوسط لممدة 
جعفر , نوري, التقدم العممي والتكنموجي ومضامينو االجتماعية والتربوية , الموسوعة الصغيرة , العدد  -72
 م.1978, منشورات وزارة الثقافة والفنون , بغداد ,  13
ة الجمبي , مصطفى كامل , التباين المكاني لخصائص الموارد المائية في محافظة النجف , رسال -73

 م. 2112ماجستير )غير منشورة ( , كمية اآلداب/ جامعة الكوفة 
حسن , امين عمي محمد , تطور الخدمات التعميمية في مدينة عدن , رسالة ماجستير )غير منشورة  -74

 م.  1995( كمية التربية , ابن رشد , جامعة بغداد 
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فظة بابل , رسالة ماجستير )غير الحسناوي , جواد كاظم , التباين المكاني لخصائص سكان محا -75
 م.1999منشورة ( , كمية اآلداب / جامعة بغداد , 

حسين , بيان عمي ,سكان مدينة السميمانية دراسة جغرافية , رسالة ماجستير )غير منشورة ( كمية  -76
 م.2111اآلداب , جامعة بغداد ,

) دراسة في جغرافية السكان ( اطروحة رسن , ناجي سيم , القوى العاممة االنثوية في محافظة واسط  -77
 م.1995دكتوراه )غير منشورة ( كمية اآلداب , جامعة بغداد , 

الزاممي , عايد جاسم , تحميل جغرافي لتباين اشكال سطح االرض في محافظة النجف , رسالة  -78
 م.2111ماجستير )غير منشورة ( كمية االداب , جامعة الكوفة , 

, رسالة  1977-1947السرحان , خالد فيد محسن , محافظة المثنى دراسة في جغرافية السكان من  -79
 م. 1988ماجستير )غير منشورة( كمية اآلداب / جامعة البصرة ,

السعدي , احمد حمود محيسن , التحميل المكاني لتباين تركيب السكان في محافظة القادسية لممدة  -81
 م.2112توراه ) غير منشورة ( كمية اآلداب / جامعة بغداد ,, اطروحة دك 1997 -1987

 -1987السعدي , حمود احمد محسين , التحميل المكاني لتباين السكان في محافظة القادسية لممدة  -81
 م.2115, اطروحة دكتوراه )غير منشورة ( كمية اآلداب / جامعة بغداد , 1997

لتركيب سكان مدينة بغداد الكبرى ( , اطروحة دكتوراه )غير  سممان , ندى نجيب, ) التحميل المكاني -82
 م.2116منشورة ( , جامعة بغداد , كمية التربية / ابن رشد, 

شبع , محمد جواد , التحميل المكاني لمتنمية االقميمية في محافظة النجف االشرف , اطروحة دكتوراه  -83
 .  م2111)غير منشورة ( كمية االداب / جامعة الكوفة , 

الشبمي , زين العابدين عزيز , التحميل المكاني لمخدمات التعميمية في مدينة النجف باستخدام تقنية  -84
 م. 2112رسالة ماجستير )غير منشورة (, كمية االداب / جامعة الكوفة , , Gisنظم المعمومات الجغرافية 

بابل , رسالة ماجستير ) غير  الشريفي , سحر عبد اليادي , التركيب التعميمي لسكان محافظة -85
 م . 2119منشورة ( كمية التربية جامعة بابل , 

الصائغ , رافد عبد النبي , الخصائص المناخية وعالقتيا بأمراض النخيل في محافظة النجف , رسالة  -86
 م. 2117ماجستير )غير منشورة ( كمية االداب / جامعة الكوفة , 

خصائص السكان في محافظة واسط , رسالة ماجستير )غير منشورة ( الطائي , لطيف حسين كزار ,  -87
 م.1989كمية التربية , جامعة البصرة , 

عاطف ,محمود عمي , جغرافية التعميم االبتدائي في اليمن, اطروحة دكتوراه )غير منشورة(,كمية  - 88
 م . 2113التربية / جامعة المستنصرية ,
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الن , التحميل المكاني لممجموعات النباتية والحيوانية في محافظة العتابي , ايمان عبد الحسن شع -89
النجف , دراسة في جغرافية االحياء , رسالة ماجستير )غير منشورة ( كمية االداب / جامعة الكوفة , 

 م.2118
 2117 -1987عموان , نوال صافي , تحميل العالقات لمخصوبة السكانية في محافظة النجف لممدة  -91

 م.2111ة ماجستير )غير منشورة ( , كمية التربية لمبنات , جامعة الكوفة , , رسال
 م.1985عمي , يونس حمادي , مبادى الديموغرافية , مطبعة الموصل , الموصل ,  -91
الغزالي , دعاء عبود محي , جغرافية خصائص السكان النشيطين اقتصاديا في محافظة بابل لممدة  -92

 م. 2119جستير )غير منشورة ( , كمية التربية / جامعة بابل , رسالة ما 2119 -1997
الكبيسي , فوزية عودة , نموذج توزيع رياض االطفال في مدينة بغداد , رسالة ماجستير )غير  -93

 م.1981منشورة ( , مركز التخطيط الحضري واالقميمي , جامعة بغداد , 
ميجرة الداخمية في محافظة النجف , رسالة ماجستير الكتيب , رنا عبد الحسن جاسم , تحميل جغرافي ل -94

 م . 2112)غير منشورة ( جامعة الكوفة / كمية اآلداب , 
الكناني , ميدي ناصر  , التحميل الجغرافي لمتركيب االقتصادي واتجاىاتو في محافظة النجف لممدة  -95

 م.2113جامعة الكوفة ,, رسالة ماجستير )غير منشورة ( كمية التربية لمبنات /  2113 -1997
ناصر , حسين جعاز , التباين المكاني لوفيات االطفال الرضع في محافظة النجف , رسالة ماجستير  -96

 م. 1998)غير منشورة (, كمية االداب / جامعة بغداد , 
,التحميل المكاني لحركة اليجرة الداخمية واتجاىاتيا في محافظات الفرات االوسط  ناصر ,حسين جعاز -97

 م. 2113( , اطروحة دكتوراه )غير منشورة ( كمية االداب / جامعة بغداد , 1997 -1977لممدة )
اه النجدي , جواد عبد جواد , المنطقة الشمالية في العراق دراسة في جغرافية السكان , اطروحة دكتور  -98

 م.1981)غير منشورة ( جامعة القاىرة , 
النجم , احمد عبد الكريم كاظم , تحميل جغرافي لإلمكانات السياحية وافاقيا المستقبمية لمدينة النجف  -99

 م.2119, رسالة ماجستير )غير منشورة ( كمية اآلداب , جامعة الكوفة ,  2121الكبرى حتى عام 
النجم , ضياء جعفر , تحميل ديموغرافي ليرم السكان في محافظة النجف , رسالة ماجستير )غير  -111

 م .  2119منشورة ( كمية االداب , جامعة الكوفة , 
 2111 -1977نصر , عامر راجح , التوسع الحضاري واتجاىاتو في مدينة الحمة الكبرى لممدة من  -111

 م.2112ماجستير )غير منشورة ( كمية اآلداب , جامعة الكوفة , ,دراسة في جغرافية السكان , رسالة 
ىاني , رفاه محمد , التحميل الجغرافي ألشكال اليرم السكاني في محافظة بغداد , رسالة ماجستير )  -112

 م.2115غير منشورة ( كمية اآلداب / جامعة بغداد ,

 احباث الذوريات واملؤمترات والنذوات :  -ثالثًا 
 م.2118اديب نعمة , ممخص التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق ,  -113
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اسماعيل , غازي سعد اهلل , دور المناخ في تخطيط المدن , مطبعة الرشاد , العدد الثاني,  -114
 م. 1998
, محمد , فواد عبد اهلل , تقويم التباين المكاني  الجنابي ,عبد الزىرة , ناصر ,حسين جعاز -116

( مجمة البحوث الجغرافية ,جامعة الكوفة , 2117 -1997والزماني لمتحصيل العممي في العراق لممدة ) 
  2118,  8العدد 
الحديثي ,حسن موسى  , الحجم االقتصادي لممدينة وعالقتو بفرص النمو السكاني , بحث  - 117

قتصاديات الحجم حالة الدراسة مدن من محافظة نينوى , مجمة الجمعية الجغرافية منيجي قياسي في ا
 م. 1991,  26العراقية , العدد 

الحسناوي , جواد كاظم , التحميل المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في محافظة القادسية ,  -118
 م. 2118,  3مجمة ,العدد 

كاني لمخصوبة السكانية في محافظة بابل , مؤتمر جامعة الحسناوي , جواد كاظم, التباين الم -119
 م.2117واسط ,
حسين , منصور , دور المعممين في دعم التطور العممي والتكنموجي , ممحق االجيال , نقابة  -111

 م.1974, 23المعممين , العدد 
ناصر , نياد خضير كاظم , تحميل جغرافي لألمن الغذائي في محافظة النجف عام  حسين جعاز -111

 م. 2111,  14, مجمة البحوث الجغرافية , العدد  2119
دمعة , مجيد ابراىيم ,البياتي , عبد الجبار, دراسة استطالعية في دور المعمم وفعاليتو التعميمية  -112

 م.1974, 23جي , ممحق االجيال , نقابة المعممين , العدد في ضوء متطمبات التطور العممي والتكنمو 
عباس , عبد الشييد جاسم , عبد اهلل , افتخار عبد الرزاق , التعميم كمحو لمتنمية البشرية ,  -113

 م. 2113بحث مستل من رسالة ماجستير , كمية التربية لمبنات , جامعة بغداد , 
رياض االطفال لمحافظة البصرة , مجمة الخميج العربي , مركز محمد , ىاشم ابراىيم , دراسة واقع  -114

 م. 1981, 11دراسات الخميج العربية لجامعة البصرة , العدد 
المسعودي , رياض محمد عمي , سممان , ندى نجيب , التركيب التعميمي لسكان العراق واثرة في  -115

 م.2116, 7المينة , جامعة الكوفة , مجمة البحوث الجغرافية  ,العدد 
الموسوي , عمي صاحب , ناصر , حسين جعاز , تحميل مكاني لنمو التعميم العام في اقميم الفرات  -116

 م. 2115,  6االوسط وتوقعاتو المستقبمية , مجمة السدير , العدد 
الموسوي, عمي صاحب , مكي , منيرة محمد , )تحميل جغرافي لمخصائص الطبيعية والبشرية في  -117

محافظات الفرات االوسط وعالقتيا المكانية في التخصص االقميمي (, مجمة البحوث الجغرافية , العدد 
 م .2119الثامن , 
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موسى , ماىر يعقوب , تغير خارطة التجاوزات السكنية عمى اراضي الدولة في مدينة بغداد  -118
 م.2116, مجمة كمية التربية , الجامعة المستنصرية ,  2114 -1997
ناصر , حسين جعاز , خصائص السكان في محافظة النجف, مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ,  -119
  م. 2112,  51العدد 

 الذوائر احلكومية  اصذراترابعا :
جميورية العراق , ىياة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام السكاني  -121

  1998, محافظة النجف , بغداد ,  1997
جميورية العراق , ىياة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات , مديرية   -121

   2117احصاء السكان , تقديرات السكان 
جميورية العراق , ىياة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات , مديرية  -122

  2113احصاء السكان , تقديرات السكان 
جميورية العراق , ىياة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات , مديرية  -123

 2117رة في العراق احصاء السكان , المسح  االجتماعي واالقتصادي لألس
جميورية العراق , ىياة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات , مديرية  -124

احصاء السكان , المسح  شبكة معرفة  العراق , نظام مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية في العراق 
 ,2111  

مركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات , تحميل االمن جميورية العراق , ىياة التخطيط , الجياز ال -125
 م.2115الغذائي والفئات اليشة في العراق , برنامج االغذية العالمي لالمم المتحدة , مكتب العراق 

جميورية العراق , ىياة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات , خالصة نتائج  -126
 في العراق  2113االميات  مسح خارطة الفقر ووفيات

جميورية العراق , ىياة التخطيط , الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات , مؤشرات  -127
 ( 2112 -2118احصائية عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق لممدة )

, قسم التخطيط  جميورية العراق , وزارة التربية , المديرية العامة لمحافظة النجف االشرف -128
 . 2113- 2112التربوي , الخالصات االحصائية لمحافظة النجف االشرف لمعام 

جميورية العراق , وزارة التربية , المديرية العامة لمحافظة النجف االشرف , قسم التخطيط   -129
 . 2111 -2119التربوي , شعبة االحصاء , االحصاء السنوي لمحافظة النجف االشرف لعام 

جميورية العراق , وزارة التربية , المديرية العامة لمحافظة النجف االشرف , قسم التخطيط  -131
 .  2111 -2111التربوي , شعبة االحصاء , االحصاء السنوي لمحافظة النجف االشرف لعام 

جميورية العراق , وزارة التربية , المديرية العامة لمحافظة النجف االشرف , قسم التخطيط  -131
 .   2112 -2111لتربوي , شعبة االحصاء , االحصاء السنوي لمحافظة النجف االشرف لعام ا
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جميورية العراق , وزارة التربية , المديرية العامة لمحافظة النجف االشرف , قسم التخطيط  -132
  2113 – 2112التربوي , شعبة االحصاء , االحصاء السنوي لمحافظة النجف االشرف لعام 

يورية العراق , وزارة التربية , المديرية العامة لمحافظة النجف االشرف , قسم التخطيط جم  -133
 التربوي , شعبة االحصاء , الخطة الخمسية لمتربية والتعميم  )بيانات غير منشورة (  .

جميورية العراق , وزارة التربية , المديرية العامة لمحافظة النجف االشرف , قسم التخطيط  -134
 )بيانات غير منشورة (  .   2114-2113بوي , شعبة االحصاء , الدليل االحصائي لعام التر 

جميورية العراق , وزارة التربية , الييئة العميا لمحو االمية الجياز التنفيذي , المديرية العامة  -135
 -145سمسة لمحافظة النجف االشرف , قسم محو االمية , شعبة االحصاء , )بيانات غير منشورة ( , ال

 وتعميماتو  2111( لسنة 23,قانون محو االمية رقم ) 2112( ايمول 1الوثائقية ) -136
جميورية العراق , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة الكوفة , قسم الدراسات والتخطيط  -137

 غير منشورة ( ) بيانات 2111-2119والمتابعة , شعبة التخطيط ,االحصاء الجامعي السنوي لعام 
جميورية العراق , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة الكوفة , قسم الدراسات والتخطيط  -138

 ) بيانات غير منشورة (2111-2111والمتابعة , شعبة التخطيط ,االحصاء الجامعي السنوي لعام  
جامعة الكوفة , قسم الدراسات والتخطيط جميورية العراق , وزارة التعميم العالي والبحث العممي ,  -139

 ) بيانات غير منشورة (2112 -2111والمتابعة , شعبة االحصاء ,االحصاء الجامعي السنوي لعام  
جميورية العراق , وزارة التعميم العالي والبحث العممي , جامعة الكوفة , قسم الدراسات والتخطيط  -141

 ) بيانات غير منشورة ( 2113 -2112جامعي السنوي لعام  والمتابعة , شعبة االحصاء ,االحصاء ال
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 ( 1ملحق رقم )

 زارة التعلٌم العالً والبحث العلمًو

 كلٌة التربٌة للبنات جامعة الكوفة / 

 قسم الجغرافٌة / الدراسات العلٌا  

 استمارة  استبٌان  () 

نرجو تعاونكم معنا باإلجابة على االسئلة المثبتة فً االستمارة بدقة واخالص ,إلنجاز رسالة الماجستٌر الموسومة ))واقع التركٌب                 
الزمة لانات اواتجاهاته المستقبلٌة (( . نود اعالمكم ان هذه االستمارة تهدف الى جمع البٌ 2013-1991التعلٌمً فً محافظة النجف األشرف للمده 

ٌرجى االجابة عن االسئلة بوضع  لذااتها سرٌة ألغراض البحث العلمً , ــــــــــعن التركٌب التعلٌمً فً محافظة النجف االشرف وستكون معلوم
 .( فً المكان المناسب وقد تتطلب بعض االسئلة االجابة بذكر ارقام او كلمات .... شاكرٌن تعاونكم معنا  √) اشارة 

 بأشراف : أ.د  حسٌن جعاز ناصر الفتالوي                                                                   البدٌري الحسٌن الباحثة : هٌلٌن محمد عبد       

   : محل االقامة الحالً لألسرة  -1
 

 نوع الوحدة السكنٌة  الناحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة  القضاء

  رٌف  حضر   الشبكة  الحٌدرٌة  النجف

  رٌف   حضر  الحرٌة  العباسٌة  الكوفة

   رٌف   حضر  القادسٌة  الحٌرة  المشخاب  المناذرة

 
 اناث     ذكور                                           :عدد افراد االسرة   -2

 

 إعدادٌة                                   متوسطة                   ةابتدائٌ ٌقرأ وٌكتب                               أمً  التحصٌل العلمً للزوج : -3

 دكتوراه        ماجستٌر            بلوم عالً د               بكالورٌوس                دبلوم                                   

 
 إعدادٌة                                   متوسطة                  ةابتدائٌ                 قرأ وٌكتب ت               ه أمٌ  العلمً للزوجة :التحصٌل  -4

 دكتوراه        ماجستٌر            بلوم عالً د               بكالورٌوس                 دبلوم                                  

 : أعمار افراد االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة -5
 

 جموع ــــــــــــــــــــــــالم  اثـــــــــــــاالنعدد  ور ـــــــــــــــــــذكعدد ال مرــــــــــــــالع
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 ماهً درجة رضاكم عن الخدمات التعلٌمٌة ) بكافة مراحلها  ( فً محافظة النجف االشرف ؟  -6
 

 

 رضا منخفض جدا  رضا منخفض  رضا بدرجة متوسطة  رضا مرتفع  رضا مرتفع جدا 

     

 
 االجتماعٌة ألفراد االسرة .لحالة ا  - 1

 حسب الحالة الزوجٌة  عدد افراد االسرة ت
  

 ارمل مطلق متزوج اعزب

عدد   عدد الذكور   عدد االناث  عدد الذكور  ناث عدد اال عدد الذكور  عدد االناث  عدد الذكور 
 االناث 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 معلومات خاصة بالوحدة السكنٌة . -8

 

   فإذا كان الجواب ) نعم ( فهل بسبب           نعم          ال  رسة  ؟دتوجد صعوبة فً الخدمات التعلٌمٌة )طرٌقة الوصول (الى الم -  9   

  مشاكل أمنٌة   ارتفاع أجور النقل   عدم توفر النقل   بعد المدرسة عن السكن 

   
 توجد روضة داخل منطقة ســــــــــــكناك                           , خارج منطقة سكناك     - 10
 توجد مدرسة ابتدائٌة داخل منطقة سكناك                           , خارج منطقة سكناك  - 11
 توجد متوسطة داخل منطقة ســــــــــكناك                            , خارج منطقة سكناك  - 12
 خارج منطقة سكناك   توجد إعدادٌة داخل منطقة ســـــــــــــكناك                          , - 13
 

 : المســـــــــــــــــــــــــــــــــــتوى العلمً ألفراد األسرة  -14

 المستوى التعــــــــــــــــــــــلٌمً العمر  الجنس  ت 

 دكتوراه ماجستٌر  بكالورٌوس دبلوم   ثانوي  ابتدائً  ٌقرأ وٌكتب   امً 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

1           

8           

 
 ؟  أســـــــــــــــــباب ترك الدراسة أو عدم االلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاق بالدراسة  - 15
 التعلٌمٌة      صحٌة                    اجتماعٌة                     اقتصادٌة                       سٌاسٌة                    مشاكل فً الخدمة      

  

   الخدمات    نوع السكن    السكن مساحته     ملكٌة السكن 

  الكهرباء   دار   2م 021-011  ملك

  مياه الشرب   شقة   2م 011-021  أيجار 

  دورات المياه   دار طين   2م 211-211  رهان 

  االتصاالت   صرائف او كوخ   فأكثر  2م011  مجانا



 
 كم ٌبلغ دخل االسرة الشهري بالدٌنار  -16
 

  500-   1000000 1000000- 1500000 150000- 2000000 

      

 
 

 خدمات (  )  ذكر رقم التسلسل فقط ( . -3صناعة      -2زراعة    -1النشاط االقتصادي ) ألفراد االسرة ( ) -11
 

 ت
 النشاط االقتصادي ) ذكر رقم التسلسل فقط ( الجنس

   انثى ذكر

1       

2       

3       

4       

  
 . ألفراد االسرة النشاط االقتصادي والحالة العلمٌة   -18

 النشاط االقتصادي 

 ألفراد االسرة الحالة العلمٌة النشاط االقتصادي و 

 امً 
دون 

 االبتدائٌة 
 متوسطة  ابتدائٌة 

ثانوٌة 
 ومهنٌة 

دبلوم 
 وبكالورٌوس 

شهادات 
 علٌا 

 مجموع 

         الزراعة الصٌد والغابات 

         التعدٌن 

         الصناعة 

         الكهرباء والغاز والماء 

         االنشاءات 

         التجارة والمطاعم والفنادق 

         النقل والمواصالت والخزن 

التموٌل والتامٌن والعقارات 
 والخدمات التجارٌة 

        

         الخدمات العامة واالجتماعٌة 

         مجموع المحافظة 
 

  13/12/2013الى  2013/ 1/1ماهً عدد الوالدات التً حدثت فً االسرة خالل المدة   - 19
 ذكور )            (           
 اناث  )            (        

 
 

ماهً مقترحاتكم بشأن تطوٌر الخدمات التــــــــــعلٌمٌة فً المحافظة )وبكافة المراحل الدراسٌة ابتداء من  رٌاض االطفال وحتى  - 20
 الجامعة (؟

1- 
2- 
3- 
 
 
 

 أ                                                                                                                                                                     



  (2ملحق )

  2102توزيع حجم العينة المختارة في محافظة النجف بحسب الوحدات االدارية لعام        

   ستمارات الكلي لالمجموع ال عدد االستمارات للريف   عدد االسر في الريف  عدد االستمارات حضر   عدد االسر في الحضر  الوحدات االدارية 

 479 100 3272 379 91429 النجف  -م. ق 

 77 19 3762 58 2235 ن.الحيدرية 

 3 0 0 3 51 الشكبة 

 149 37 8880 112 21481 الكوفة  -م.ن 

 119 38 8617 81 1848 ن. العباسية 

 99 18 1912 81 1445 ن.الحرية 

 116 48 6683 68 3861 المناذرة  -م.ق 

 58 14 2238 44 2311 ن. الحيرة 

 137 100 7202 37 3111 ن. المشخاب 

 245 120 5154 125 885 ن. القادسية 

 1482 494 27675 988 129457 المجموع الكلي 

        

  2102الدراسة الميدانية لعام المصدر :             

 ب 



 (2ملحق )

  2102عدد الذكور واالناث ألفراد عينة الدراسة حسب البيئة في محافظة النجف لعام      

 القضاء او النواحي  ت
   المجموع الكلي  ريف  حضر 

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 

 2631 1334 1297 292 151 141 2339 1183 1156 النجف  1

 412 192 220 114 44 70 298 148 150 الحيدرية  2

 26 21 5 0 0 0 26 21 5 الشبكة  3

 992 492 500 248 124 124 744 368 376 الكوفة  4

 798 416 382 312 154 158 486 262 224 العباسية  5

 662 268 394 140 60 80 522 208 314 الحرية  6

 902 460 442 394 196 198 508 264 244 المناذرة  7

 956 470 486 714 356 358 242 114 128 المشخاب  8

 402 224 178 118 64 54 284 160 124 الحيرة  9

 1708 850 858 820 398 422 888 452 436 القادسية  10

 9489 4727 4762 3152 1547 1605 6337 3180 3157 المجموع الكلي  11

  

  2102الدراسة الميدانية لعام المصدر :       

 

 ت



 ( 4ملحق رقم )

 لمحافظة النجف االشرف 7991عدد السكان حسب التعداد العام للسكان لسنة        

 الناحية  القضاء 

 المجموع  ريف  حضر 

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 

 النجف  

 390525 197740 192785 9039 4520 4519 381486 193220 188266 م.ق النجف

 22011 10969 11042 15743 7854 7889 6268 3115 3153 ن الحيدرية

 539 271 268 328 168 160 211 103 108 ن الشبكة

 الكوفة 

 131882 66353 65529 34256 17099 17157 97626 49254 48372 م.ق الكوفة

 53638 27366 26272 49129 25138 23991 4509 2228 2281 ن العباسية

 18848 9640 9208 13301 6814 6487 5597 2826 2771 ن الحرية

 المناذرة 

 63020 31710 31310 37137 18668 18469 25883 13042 12841 م.ق المناذرة

 58668 29510 29158 41615 21025 20590 17053 8485 8568 ن المشخاب

 35911 18232 17679 32626 16552 16074 3285 1680 1605 ن القادسية

 157599 79452 78147 111378 56245 55133 46221 23207 23014 مجموع القضاء 

 775042 391791 383251 233124 117838 115286 541918 273953 267965 مجموع المحافظة 

        

 16, ص  22, محافظة النجف , جدول  7991للسكان لعام المصدر : وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء ,نتائج التعداد العام           

 ج



 

  ( 5ملحق رقم )

 محافظة النجف  االشرف - 2001تقديرات السكان حسب البيئة والجنس والوحدة االدارية لسنة      

 الناحية  القضاء 
 المجموع  ريف  حضر 

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 

 النجف  

 535042 265469 269573 13178 6506 6672 521864 258963 262901 م.ق النجف

 31531 15480 16051 22953 11305 11648 8578 4175 4403 ن الحيدرية

 767 380 387 478 242 236 289 138 151 ن الشبكة

 567340 281329 286011 36609 18053 18556 530731 263276 267455 مجموع القضاء 

 الكوفة 

 183507 90626 92881 49946 24613 25333 133561 66013 67548 م.ق الكوفة

 77778 39170 38608 71607 36184 35423 6171 2986 3185 ن العباسية

 26970 13596 13374 19312 9808 9504 7658 3788 3870 ن الحرية

 288255 143392 144863 140865 70605 70260 147390 72787 74603 مجموع القضاء 

 المناذرة 

 89553 44351 45202 54141 26871 27270 35362 17430 17932 م.ق المناذرة

 84003 41636 42367 60666 30264 30402 23337 11372 11965 ن المشخاب

 52052 26077 25975 47559 23825 23734 24390 2252 22138 ن القادسية

 225608 112064 113544 162366 60960 81406 63242 31104 32138 مجموع القضاء 

 1081203 536785 544418 339840 169618 170222 741363 367167 374196 مجموع المحافظة 

     

,  2001عاملة , تقديرات  سكان العراق , لسنة جمهورية العراق , وزارة التخطيط والتعاون االنمائي , الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات , مديرية احصاء السكان والقوى ال المصدر :    

 8( , ص  7جدول )

 ح



 ( 6ملحق رقم )        

 محافظة النجف  االشرف -2072االدارية لسنة  تقديرات السكان حسب البيئة والجنس والوحدة       

 الناحية  القضاء 
 المجموع  ريف  حضر 

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 

 النجف  

 714253 354233 360020 25704 12461 13243 688548 341771 346777 م.ق النجف

 50432 24645 25787 33511 16246 17265 16921 8399 8522 ن الحيدرية

 428 212 216 0 0 0 429 213 216 ن الشبكة

 765113 379090 386023 59216 28707 30508 705898 350383 355515 مجموع القضاء 

 الكوفة 

 222652 109767 112885 64807 31418 33389 157845 78349 79496 م.ق الكوفة

 86309 41994 44315 73168 35417 37697 13141 6523 6618 ن العباسية

 28996 14189 14807 17613 8539 9074 11383 5650 5733 ن الحرية

 337957 165950 172007 155588 75428 80160 182369 90522 91847 مجموع القضاء 

 المناذرة 

 85562 41818 43744 56331 27309 29022 29227 14506 14721 م.ق المناذرة

 36864 18066 18798 20074 9732 10342 16790 8334 8456 ن الحيرة

 85721 41884 43837 85334 57472 27862 29610 14022 14227 ن المشخاب

 42963 20896 22067 37108 17990 19118 5855 2906 2949 ن القادسية

 251110 122664 128446 170986 82893 88093 80124 39771 40353 مجموع القضاء 

 1354180 667704 686476 385788 187028 198760 968391 480676 487716 مجموع المحافظة 

         

عاملة , تقديرات  سكان العراق , لسنة جمهورية العراق , وزارة التخطيط والتعاون االنمائي , الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنلوجيا المعلومات , مديرية احصاء السكان والقوى ال المصدر :         

 خ                                                                                                                                                                                           2( , ص  7, جدول ) 2072



  ( 2072 - 2001 – 7991( توزيع السكان بحسب الفئات العمرية والبيئية )حضر , ريف ( في محافظة النجف للسنوات ) 1ملحق )             

الفئات 
 العمرية 

1997 2007 2013 

 ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر 

 مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور  مجموع  اناث  ذكور 

0—4 44167 43141 87308 22655 21691 44346 59513 56594 116107 32951 31302 64253 64324 64682 129006 32065 29002 61067 

5—9 40077 38810 78887 1747 66567 68314 51332 48716 10048 27351 25917 53268 61187 57523 118710 30554 27663 58218 

10—14 34022 32640 66662 15236 14253 29489 44095 42725 86820 22554 21692 44246 58022 54782 112805 28263 24966 53230 

 172515 81631 90882 360521 176987 183533 90667 78911 82856 302975 148035 154940 108149 52511 55638 232857 114591 118266 المجموع 

15-19 32091 30989 63080 13907 13826 27733 40047 38684 78731 19313 18639 37952 52634 50537 103171 22419 20733 43152 

20-24 24594 25993 505087 10666 11676 22342 35054 33877 68931 15777 15346 31123 48284 47037 95321 17787 15505 33292 

25-29 22791 23502 46293 10269 10072 20341 30346 29527 59873 12855 12726 25581 40990 38003 78993 14363 13562 27925 

30-34 17512 18569 36081 6119 6295 12414 25877 25445 51322 10206 10388 20594 33719 32279 65998 11978 12117 24095 

35-39 9915 12299 22214 2179 3876 6055 21568 21494 43062 7921 8370 16291 27699 29910 57609 10470 10968 21438 

40-44 11270 12021 23291 3601 4431 8032 17179 17563 34742 5703 6457 12160 26425 26820 53245 9821 8456 18277 

45-49 8810 9158 17968 3354 3947 7301 13816 14290 28106 4334 5104 9438 22259 22722 44981 6815 7256 14071 

50-54 6661 6320 12981 2158 2525 4683 10692 11141 21833 3220 3919 7139 16276 17904 34180 3601 4313 7914 

55-59 4789 4980 9769 1503 1745 3248 8268 8669 16937 2463 3020 5483 10637 11663 22300 3244 3786 7031 

60-64 3039 3975 7014 1183 1528 2711 6130 6393 12523 1877 2234 4111 10285 11554 21839 3176 3342 6518 

 203713 100038 103674 577637 288429 289208 169872 86203 83669 236060 27083 208977 114860 59921 54939 289278 147806 141472 المجموع 

65-69 2930 3842 6772 1447 1615 3062 4306 4661 8967 1350 1629 2979 5738 6478 12216 1577 2118 3694 

70-74 1850 3034 4884 1180 1640 2640 2716 3153 5869 887 1101 1988 4236 4168 8404 972 1272 2244 

75-79 1401 1901 3302 969 958 1927 1571 1985 3556 582 738 1320 2431 2710 5141 751 851 1601 

 2022 1116 906 4471 1902 2569 1914 1036 878 3936 2250 1686 2347 1292 1055 4370 2538 1832 فاكثر  80

 9561 5357 4206 30232 15258 14974 8201 4504 3697 22328 12049 10279 9976 5325 4651 19328 11315 8013 المجموع 

 / / / / / / / / / / / / 139 81 28 452 238 214 غير مبين 

المجموع 
 الكلي

267965 273953 541918 

 

1155286 

 

117838 233124 374196 367167 741363 170222 169618 339840 487716 480676 968391 198760 187028 385798 

 

  15( ص 27, جدول ) 7991, نتائج التعداد العام للسكان , الجزء الخاص بمحافظة النجف لعام  لإلحصاءهيئة التخطيط , الجهاز المركزي  -7المصدر : 
والتكنلوجيا المعلومات , مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة ,تقديرات سكان العراق لسنة  لإلحصاءجمهورية العراق و وزارة التخطيط والتعاون االنمائي , الجهاز المركزي   

  8( , ص 7, جدول ) 2001

 د                                                                                                                                                                         



 (01ملحق ) 
( سنة 94-01حداتها االدارٌة فً سن الحمل )بحسب و د وعدد االناث فً منطقة الدراسةعدد الموالٌ 

 3102عام 

 الوحدات االدارٌة 

0441 3102 

عدد االناث فً سن 
( 94-01الحمل )

سنة فً منتصف 
 السنة

 عدد الموالٌد

عدد االناث فً سن 
( 94-01الحمل )

سنة فً منتصف 
 السنة

 الموالٌد عدد

 223 756 15401 95208 مركز النجف

 20 245 881 4949 الحٌدرٌة

 2 10 23 114 الشبكة

 86 389 5207 32350 مركز الكوفة

 34 302 2118 12562 العباسٌة

 20 193 748 4509 الحرٌة

 20 245 2489 14686 مركز المناذرة

 23 298 2320 13987 المشخاب

 29 227 1421 8259 القادسٌة

 19 163 0 0 الحٌرة

 476 2828 30608 186624 المجموع الكلً

 المصدر :      

 ( )بٌانات غ.م(91لمحافظة النجف , جدول ) 0441, نتائج التعداد العام للسكان لعام  لإلحصاءوزارة التخطٌط , الجهاز المركزي  -0
  حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة  3102نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام  -3

 (00ملحق ) 
المستوٌات العلمٌة لإلناث المتعلمات فً منطقة الدراسة حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة  فً     

 3102حضر محافظة النجف  لعام 

 لوحدات االدارٌة

 حضر 

 امً
ٌقرا 

 وٌكتب 
 دبلوم  ثانوي  ابتدائً 

بكالورٌو
 س 

شهادات 
 علٌا 

 مج

 1183 71 99 160 174 319 109 251 م. ق النجف

 148 2 10 5 21 64 14 32 ن. الحٌدرٌة

 21 0 1 0 0 7 2 11 ن الشبكة

 268 22 44 27 47 23 48 57 م.ق الكوفة

 262 6 31 25 37 91 31 41 ن. العباسٌة

 208 3 17 8 32 75 23 50 ن. الحرٌة

 264 5 29 19 34 101 29 47 م.ق المناذرة

 114 2 6 3 14 47 15 27 ن. المشخاب

القادسٌة ن.  62 58 153 82 27 59 11 452 

 160 2 9 3 22 70 16 38 ن. الحٌرة

 3180 124 305 277 463 950 345 616 المجموع 

 ر حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة   3102نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام  المصدر :     



 (03ملحق ) 
المستوٌات العلمٌة لإلناث المتعلمات فً منطقة الدراسة حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة  فً رٌف     

 3102محافظة النجف  لعام 

 الوحدات االدارٌة

 ريف 

 امً
ٌقرا 

 وٌكتب 
 بكالورٌوس  دبلوم  ثانوي  ابتدائً 

شهادات 
 علٌا 

 مجموع 

 151 3 4 2 14 64 23 41 م. ق النجف

 44 0 2 0 2 31 9 10 ن. الحٌدرٌة

 0 0 0 0 0 0 0 0 ن الشبكة

 124 2 2 1 24 41 18 36 م.ق الكوفة

 154 1 4 2 29 54 25 39 ن. العباسٌة

 60 0 0 0 11 24 8 17 ن. الحرٌة

 196 0 2 0 32 77 43 42 م.ق المناذرة

 356 2 15 4 43 179 51 62 ن. المشخاب

 398 1 28 9 53 187 42 78 ن. القادسٌة

 64 0 0 0 11 24 9 20 ن. الحٌرة

 1547 6 53 16 205 617 205 345 المجموع 

 .حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة   3102نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام  المصدر :  
 

  (02ملحق ) 
فً )حضر ورٌف (  منطقة الدراسة ووحداتها االدارٌة متوسط دخل االسرة الشهري ألفراد عٌنة 

  3102لعام  محافظة النجف 

 الوحدات االدارية
 الريف الحضر

 بالدينار  دخل األسرة بالشهري  بالدينار  دخل األسرة الشهري 
 86800000 462070500 النجف م. ق

 14250000 33512500 الحٌدرٌة .ن

 0 1700000 الشبكة ن

 31070000 69625000 الكوفة م.ق

 27000000 69150000 العباسٌة .ن

 14240000 57000000 الحرٌة .ن

 46500000 54300054 المناذرة م.ق

 85920000 27607000 المشخاب .ن

 92000004 110775000 القادسٌة .ن

 10000020 40200000 الحٌرة .ن

 407780024 925940054 المجموع 

 حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة   3102نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام  المصدر :
 
 

 ز



 
 (09ملحق )

 فً عدد العاملٌن فً االنشطة الثالثة  حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة وحسب الوحدات االدارٌة   

 3102عام لمنطقة الدراسة   حضر 

الوحدات 
 االدارٌة

 نسب القوى العاملة فً حضر منطقة الراسة 

0441 3102 

 المجموع  الخدمات  الصناعة  الزراعة  المجموع  الخدمات  الصناعة  الزراعة 

 1439 1226 145 68 78288 59884 15179 3225 النجف م. ق

 122 84 26 12 1077 818 248 11 الحٌدرٌة .ن

 9 3 0 6 38 28 3 7 الشبكة ن

 347 227 72 48 20856 16048 3646 1162 الكوفة م.ق

 162 125 23 14 835 636 114 85 العباسٌة .ن

 178 125 31 22 1097 818 123 156 الحرٌة .ن

 141 94 27 20 5207 4018 711 478 المناذرة م.ق

 82 56 12 14 3622 2751 548 323 المشخاب .ن

 249 164 34 51 604 376 92 136 القادسٌة .ن

 58 32 9 17 0 0 0 0 الحٌرة .ن

 2787 2136 379 272 111624 85377 20664 5583 المجموع 

 المصدر :

 ( )بٌانات غ.م(39لمحافظة النجف , جدول )  0441وزارة التخطٌط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لعام  -0
 حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة   3102نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام  -3

 (01ملحق ) 
 فً عدد العاملٌن فً االنشطة الثالثة  حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة وحسب الوحدات االدارٌة   

 3102عام لمنطقة الدراسة   رٌف

 الوحدات االدارٌة

 نسب القوى العاملة فً رٌف منطقة الراسة 

0441 3102 

 المجموع  الخدمات  الصناعة  الزراعة  المجموع  الخدمات  الصناعة  الزراعة 

 170 59 18 93 2699 247 53 2399 النجف م. ق

 57 21 6 30 4124 637 175 3312 الحٌدرٌة .ن

 0 0 0 0 128 0 0 128 الشبكة ن

 148 74 16 58 7276 3395 1067 2814 الكوفة م.ق

 93 23 12 58 9714 2634 294 6786 العباسٌة .ن

 51 21 6 24 2860 692 70 2098 الحرٌة .ن

 79 41 9 29 7912 2295 746 4871 المناذرة م.ق

 234 117 21 96 8532 2604 843 5085 المشخاب .ن

 212 87 19 106 7142 1460 264 5418 القادسٌة .ن

 58 23 4 31 0 0 0 0 الحٌرة .ن

 1102 466 111 525 50387 13964 3512 32911 المجموع 

 المصدر :

 ( )بٌانات غ.م(39لمحافظة النجف , جدول )  0441وزارة التخطٌط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لعام  -0
 حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة   3102نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام  -3

 س



 

 (06ملحق ) 
عدد العاملٌن فً النشاط االقتصادي والشهادة  الحاصل علٌها حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة  

 3102عام لمنطقة الدراسة  وحسب الوحدات االدارٌة فً )حضر ورٌف ( 

 النشاط االقتصادي 

 الحالة العلمٌة 

 امً 
دون 

 االبتدائٌة 
 متوسطة  ابتدائٌة 

ثانوٌة 
 ومهنٌة 

دبلوم 
 وبكالورٌوس 

شهادات 
 علٌا 

 مجموع 

 797 0 6 34 55 115 266 321 الزراعة الصٌد والغابات 

 155 8 71 6 16 8 14 32 التعدٌن 

 155 4 14 34 55 18 10 20 الصناعة 

 180 0 8 86 14 26 16 30 الكهرباء والغاز والماء 

 565 6 99 39 75 128 185 33 االنشاءات 

 506 9 83 27 114 54 121 98 التجارة والمطاعم والفنادق 

 604 1 66 42 172 90 146 87 النقل والمواصالت والخزن 

التموٌل والتامٌن والعقارات 
 والخدمات التجارٌة 

90 69 57 60 54 137 27 494 

 433 1 29 32 80 68 65 158 الخدمات العامة واالجتماعٌة 

 3889 56 513 354 641 564 892 869 مجموع المحافظة 

 
 حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة   3102نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام  المصدر :  

 

 

 ش



 (01ملحق ) 
المتغٌرات المؤثرة فً التركٌب التعلٌمً لسكان محافظة النجف حسب نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام  

3102  

 النواحً واالقضٌة 
مجموع 

 المتعلمٌن 

معدل 
االنجاب 
 العام 

تعلٌم 
 االناث 

القوى 
 العاملة 

دخل 
 االسرة 

صعوبة 
الوصول 

الى 
 المدرسة 

درجة 
الرضا عن 
الخدمات 
 التعلٌمٌة 

الحالة 
 االجتماعٌة 

معلومات 
خاصة 
بالوحدة 
 السكنٌة 

 479 2631 479 174 27443 1609 1334 294.9 1792 النجف م. ق

 77 412 77 75 23881 179 192 81.6 283 الحٌدرٌة .ن

 3 26 3 3 850 9 21 200 14 الشبكة ن

 149 992 149 187 50347 495 392 221 688 الكوفة م.ق

 119 798 119 119 28075 219 416 112.5 627 العباسٌة .ن

 99 662 99 67 35620 229 268 103.6 507 الحرٌة .ن

 116 902 116 129 50400 220 460 81.6 720 المناذرة م.ق

 137 956 137 146 56763 316 470 77.18 447 المشخاب .ن

 245 1708 245 210 20277 461 850 127.7 1529 القادسٌة .ن

 58 402 58 46 25100 116 224 116.5 597 الحٌرة .ن

 1482 9489 1482 1156 318756 3853 4627 1416.58 7204 المجموع 

 

 حسب اجابات افراد عٌنة الدراسة   3102نتائج الدراسة المٌدانٌة لعام  المصدر :

 ط



 

  3102حسب البيئة والجنس في حضر منطقة الدراسة حسب نتائج الدراسة الميدانية لعام  التركيب التعليمي (  8ملحق ) 

 حضر 

 االقضية 

 مناذرة  كوفة  نجف 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو

ج
لم

ا
 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو

ج
لم

ا
 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو

ج
لم

ا
 

 504 265 239 413 231 182 399 236 163 امي 

 156 91 65 159 84 75 125 74 51 يقرا ويكتب 

 566 293 273 577 285 292 906 425 481 ابتدائية 

 452 251 201 308 142 166 680 339 341 ثانوية ومهني  

 76 26 50 71 21 50 202 98 104 دبلوم 

 150 59 91 197 69 128 298 157 141 بكالوريوس 

 18 5 13 27 6 21 53 23 30 شهادات عليا 

 1922 990 932 1752 838 914 2663 1352 1311 المجموع 

 
 حسب اجابات افراد عينة الدراسة   3102نتائج الدراسة الميدانية لعام المصدر : 

 

 3102حسب البيئة والجنس في ريف  منطقة الدراسة حسب نتائج الدراسة الميدانية لعام التركيب التعليمي  (  9ملحق ) 

 ريف

 االقضية 

 مناذرة  كوفة  نجف 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو

ج
لم

ا
 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو

ج
لم

ا
 

ر 
ذك

 

ى 
نث
ا

ع  
مو

ج
لم

ا
 

 888 451 437 269 144 125 180 99 81 امي 

 286 149 137 77 36 41 49 24 25 يقرا ويكتب 

 454 214 240 199 101 98 108 60 48 ابتدائية 

 387 192 195 135 51 84 52 20 31 ثانوية ومهني 

 4 1 3 3 1 3 4 1 3 دبلوم 

 24 9 15 13 5 8 10 2 8 بكالوريوس 

 3 1 3 6 1 3 4 1 2 شهادات عليا 

 2046 1017 1030 702 339 362 407 207 198 المجموع 

 

 حسب اجابات افراد عينة الدراسة   3102نتائج الدراسة الميدانية لعام المصدر : 

 

 

 ذ

 


