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اتجثا  ههثدافها وهسثالي   ممثا ارثر فثي في مناهج البحث  اً كبير  اً تطّور  شهدت الجغرافية السياسية
 وتحمثثي ً  دراسثثات هكرثثر تم ثثاً لمموضثثوتات المتعثثددسا وسثثارت بمطثثوات متسثثارتة باتجثثا   معالجتهثثا
والتثثي تنعنثث   ا يةالتطبي ثثي لمجغرافيثثة السياسثث جغرافيثثة اتنتمابثثات التثثي تعثثد الرثثرع الجغرافثثيومنهثثا 

وهرثثر البي ثثة المحيطثثة فثثي توجثثو هثثبا السثثموخا وبمعنثث   المثثرررس فثثي سثثموخ النثثامبي  بدراسثثة العوامثث 
العوامثث  تشثميص  فضث  تث ا واسثت رار   لمنثامبي  التبثاي  المكثاني لمسثموخ اتنتمثابيدراسثة  امثر

بتمثثخ  رالتنبثث ةحاولثثم حيانثثاً ا بثث  وهمثث  مكثثا ر  مثثر جغرافيثثاً  المثثرررس فثثي نتثثا ج اتنتمابثثات وتحميمهثثا
هثثب  لفثثي تحميمثثو  التثثي يدرسثثها الجغرافثثي فثثي ظثث  مجموتثثة مثث  العوامثث  ا ساسثثية النتثثا ج مسثثب اً 

 الظاهرس. 
 التثي مث  شثانهاالكرير م  العوام  الجغرافيثة وييثر الجغرافيثة فيها والعممية اتنتمابية تترات  

التراتثثث  السياسثثثي فثثثي المجتمثثث ا وهثثثب   ةالحاكمثثثة وطبيعثثث فثثثي النهايثثثة تشثثثكي  المريطثثثة السياسثثثية
وتثثثل بلثثثخ ا وفهمهثثثا  الجغرافيثثثة التثثثي تثثثررر فثثثي تمثثثخ العمميثثثة الدراسثثثة تهثثثدت للثثث  تحميثثث  الم ومثثثات

ا وقد تضّمنت الرسالة 5009و 5002تحمي  انتمابات مجمس محافظة النجت ا شرت لمدورتي  ب
ا تنثاو  المبحث  مبحري كّو  م  وت اتضّم  الرص  ا و  اإلطار النظري لمدراسةاربعة فصو ا ب

ههثثل  الرثثانيالمبحثث   وتنثثاو ا و  منهجيثثة الدراسثثة وههميتهثثا والمصثثطمحات والدراسثثات السثثاب ةا ا 
وتطثّور اإلدارس نتمابيثة اتتجثار  الا نظمة اتنتمابية المتبعة في العاللا واتنتمابثات فثي العثرا  و 

 في العرا . المحمية
ا حيثث  نتمابثثات مجمثس محافظثة النجثثت ا شثرتت يل المكثانيوتضثّم  الرصث  الرثثاني التنظث 
ومحطثثثثثات اتقتثثثثثراع  اتنتمابيثثثثثة راكثثثثثزمالتوزيثثثثث  الجغرافثثثثثي لممباحثثثثث ا ا و    ةر رثثثثث ت فيثثثثثوتناولثثثثث

 تمثث  ا ولثث اتنتمابثثات  سثثارتحيثث   5002 تنتمابثثات مجمثثس محافظثثة النجثثت اتشثثرت سثثنة 
ا وهلزمثثثت النامثثث  والمراضثثثمةريثثثة اتمتيثثثار ح قثثثادت الثثث  تغيثثث وفثثث  نظثثثال ال ا مثثثة المغم ثثثة والتثثثي 

لثث  بلثثخ لمثثا كثثا  لثثو مثث  مامثثب قثثي ااالمشثثرع العر  تنبثثو سثثرتا  مثثا بالتصثثويت ل ا مثثة مغم ثثةا لكثث 
مثثثث  التصثثثثويت الرثثثثردي لثثثثبلخ كثثثثا  لنظثثثثال  المرتوحثثثةوتثثثثل تعثثثثدي  نظثثثثال التصثثثثويت لم ا مثثثثة سثثثمبيوا 

فثثي توزيثث   ممثث  واضثث هنثثاخ   هوهظهثثرت الدراسثثة  االتصثثويت ارثثر كبيثثر تمثث  نتثثا ج اتنتمابثثات
البي ارر سمبًا تمث  حجثل المشثاركة اتنتمابيثة  ا مرمراكز اتقتراع م  الناحية الكمية والجغرافية 

واسثثتغ   هثثبا العامثث  مثث  قبثث  جهثثات سياسثثية معينثثو فثثي كسثثبها بعثثض  المسثثافةمثث  حيثث  تامثث  
  .وهو ما اتتبر  البعض دتاية انتمابية امنامبي لماصة تسيما بتوفير وسا   ن    ا صوات



 

 ز 

ضثثثافة  وومحطاتثثثاتقتثثثراع  تثثثل زيثثثادس تثثثدد مراكثثثز  لبا 5009تنتمابثثثات الرثثثاني المبحثثث  و   وا 
نمثا بشثك  تشثوا ي  مراكز همرى ا لكث  هثب  الزيثادس لثل تكث  مدروسثة تمث    تمث هسثاس تممثي وا 

تحديد التي تل اتتمادها في  وام الع ههل  المبح  الرال ا في حي  ناقش رافة السكانية هساس الك
التحميثثث   تنثثثاو الرصثثث  الرالثثث  امثثثا  .لممشثثثاركة اتنتمابيثثثة المراكثثثز اتنتمابيثثثة والتوزيثثث  الجغرافثثثي

حيث   والعوامث  المثرررس فيهثا 5002فثي المحافظثة تنتمابثات لنتا ج اتنتمابات المحميثة  الجغرافي
لمرثثورس  ا تمثث كانثثت ل ا مثثة  المجمثثس  ( قثثوا ل انتمابيثثة7تممضثثت تثث  تمميثثة اتنتمابثثات فثثوز  

الرثا زس فثي  ا صثوات%( م  مجمثوع 2,65النامبي  بنسبة   هصواتم   ا كبر النسبة اإلس مية
ا وتمتها حركة الوفاء لمنجت بحصثولها ًا ( م عد29م  اص    اً ( م عد99المحافظة نتجت تنها  

كثثة الوفثثا  ر ( م اتثثد وبعثثدها ح2( م اتثثدا فثثي حثثي  حصثثمت قا مثثة رايثثة المسثثت مي  تمثث  9تمثث   
 هصثثثوات توزتثثثت بثثثاقي الم اتثثثد بالتسثثثاوي بواقثثث  م عثثثدي  وبنسثثث و ( م اتثثثدا 3الثثثوطني العراقثثثي  

 ا ت ت الوتء وتجم  ترا  المست ب  .و ا حز  الرضيمة ا متراوتة تم  ك  م 
كثثا   ا( قثوا ل,فثوز   تممضثت تنهثااب  5009جثاء الرصث  الرابث  تحميث  نتثا ج انتمابثثات و       

ت ت دولة ال انو  النصي  اتكبر م  تدد اتصوات لكنو تسثاوى فثي تثدد الم اتثد مث  قا مثة  إل
( م اتثثثثد فثثثي حثثثثي  حثثثث  تيثثثثار اتحثثثثرار المسثثثثت   رالرثثثثًا 7همثثثثا تمثثثث   يشثثثهيد المحثثثثرا  بحصثثثثو  كم

واتحثثثاد ( م اتثثثد وتيثثثار اتصثثث   الثثثوطني 2( م اتثثثدا وقا مثثثة الوفثثثاء لمنجثثثت  ,بحصثثثولو تمثثث   
 هما.مست   م عدي  لكميالنجت ال

وجثثود ممثث  فثثي التوزيثث  الجغرافثثي  ههمهثثاوممصثثت الدراسثثة الثث  جممثثة مثث  اتسثثتنتاجات كثثا       
لممراكثز اتنتمابيثثة ارثثر تمثث  حجثثل المشثثاركة فثثي اتنتمابثثات بسثثب  بعثثد مركثثز اتقتثثراع تثث  محثث  

التصثويتي لمنامث  فثي سك  النام ا وايضًا انعدال تارير توام  الجغرافية الطبيعيثة تمث  السثموخ 
المحافظة واقتصار التارير تم  العوام  البشرية ا فض  ت  تارير استمدال نثوع معثي  مث  الثنظل 

 يت دل بها الباح  . واستنتاجات الرسالة بتوصيات متمتاتنتمابية تم  نتا ج اتنتماباتا و 


