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 امللخص
 

التنمية  إحداث في رىا ودو المحمية المجالس وىو أال المعاصرة الموضوعات مأى أحد عمى البحث ركز
 .خصوصا في العراق الحاضر الوقت في بيا االىتمام زيد ا يت أخذ والتي المستدامة،

 لممجتمع، العريضة القاعدة من حمقة أقرب تمثل السكنية والمناطق االحياء في المحمية المجالس ن إ
 تمبيتيا ومدى تواجييا، التي والمشاكل والمعوقات وأىميتيا المجالس ىذه ور بد االىتمام جاء لذلك

 في والمركزية المحمية الحكومية الجيات مع وتعاونيا تنسيقيا خالل من تمثمو الذي المجتمع الحتياجات
 . ا وبيئي ا وأجتماعي ا واقتصادي سياسيا المختمفة بأبعادىا المستدامة التنمية تحقيق

 اولبحث المحمي، لممجتمع المستدامة التنمية في المحمية المجالس دور توضيح إلى البحث ىدف لقد
 البحث وسمط .الديوانية مدينة في تنميتو ومستوى المحمي المجتمع رد ا أف مشاركة بين ما العالقة في

 الضوء
 تحول التي والمشاكل اولمعوقات أوىميتيا، اختصاصاتيا، وتحديد دورىا، حيث من المحمية المجالس عمى
 .المستدامة التنمية تحقيق عمى ينعكس والذي المحمية مجتمعاتيا لخدمة األفضل باألداء قياميا دون

 والمقارن االجتماعي، المسح منيج الباحث فيو إستعمل ، تحميميا وصفيا ا بحث الحالي البحث يعد و
 عينة عمى توزيعيا تم إستبيان استمارة إعداد عبر تساؤالتو، عمى واإلجابة البحث مسار لتحديد والتاريخي
 قام كذلك .الديوانية مدينة مركز في المحمية المجالس أعضاء من عضو ) 031 ( من مكونة عشوائية
 .المدينة في )السكنية واالحياء البمدي المجمس( المحمية المجالس أعضاء مع مقابالت رء ا بإج الباحث

 :يمي ما أىميا واالستنتاجات، النتائج من مجموعة إلى بحثو في الباحث توصل وقد
 النساء نسبة كانت بينما الذكور، من ىم المبحوثين من )% 9,69 ( نسبة إن النتائج كشفت 0.

 ) مستوى انخفاض إلى يشير مما البحث، موضوع ضمن النساء نسبة جميع تمثل وىي ،) %163
 بخاصة، الديوانية مدينة ومجتمع بعامة رقي ا الع المجتمع في المحمية المجالس في رة أ الم مشاركة

 .المجتمع في خصوصية من رة أ الم بو تتمتع لما وذلك



 أن العينة رد ا ألف التعميمية بالحالة قة ل المتع البحث نتائج من إتضح ،, المبحوثين من )9% 2.
 .المحمية المجالس إعمال إداء في يؤثر مما فأقل، إعدادية شيادة كان التعميمي مستواىم7 ( نسبة

 أغمب أن المحمية، المجالس ألعضاء )السكني الحي أو( بالمنطقة اإلقامة مدة ن أ النتائج أظيرت 3.
 روح ا ت طويل زمن منذ المناطق تمك في إقامتيم كانت ممن ىم )% 73،7 ( وبنسبة البحث عينة
 .سنوات خمس من ألكثر سكنيم وبين فييا والدتيم منذ
 مدينة لمركز السكنية االحياء في المحمية المجالس من )% 71.3 ( نسبة ن أ النتائج من تبين 4.
 بين ة د الم في النظام، سقوط بعد المحمي المجتمع رد ا أف قبل من وانتخابيا تشكيميا تم الديوانية،
 2113 ,211 عام . -

 

 منيا يعاني مشكالت ل بح أسيمت المحمية المجالس من ،)% 01.5 ( نسبة ن إ البحث من أتضح
 وفق عمى المشروعات وترتيبو المشكالت لتمك رحات ا االقت تقديمو خالل من المحمي المجتمع رد ا أف

 .المحمي لممجتمع وأولويتيا أىميتيا،
 ن إ يرون ،)% 50.5 ( نسبتيم بمغت والذين البحث، عينة من المحمية المجالس أعضاء أغمب ن إ ,.

 إلى األقرب الجية نو أل المحمي المجمس ىو المحمية المشكالت بشأن رر ا الق يتخذ من أفضل
 .المواطن

 .المحمي لمجتمعو ممثال المحمي المجمس في يرون )% 04 .,( نسبة ن إ البحث عينة من أتضح 9.

 من العديد تقديم في ال ع ف بشكل المساىمة في دور ليا يكون أن يمكن المحمية المجالس ن إ 0.
 وبنسبة المحمي المجتمع رد ا وأف السكنية ألحياء واألمنية االجتماعية والشؤون العامة الخدمات

 ٪( 06تجاوزت )

 


