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التنمٌة البشرٌة فً المراكز الحضرٌة لمحافظة  ٌاتمستوقٌاس 
 المثنى

 -دراسة تحلٌلٌة فً جغرافٌة التنمٌة –
  

        أ.م.د.حمادي عباس حمادي & حنان عبد الرضا طاهر                                       

 معة القادسيةكلية اآلداب / جا                                                

    33/4/3126 -تاريخ قبول النشر :                       28/3/3126-تاريخ أستالم البحث :
 الخالصة :

تحظىىا التنةيىىب البشىىريب بااتةىىام الىىدول الةتمدةىىب والناةيىىب ل وضاةيىىب اىىذا الةو ىىوع اقترحىىت ةنظةىىب 
ب البشىىريب لىىدول ال ىىالم ل ةىىن  ىىالل ان يكىىون  مىىد التسىى ينيات  مىىد التنةيىى 1::2اضةىىم الةتحىىدة اىى   ىىام 

تحسين ةؤشرات التنةيب البشريب )الصحب والت مىيم والىد ل ، ل وزيىادة ال يىارات اةىام النىاس ل لتىواير الحيىاة 
 تتسىىم  ةراكىىز ح ىىريبغيىىر ةتوازنىىب اىى  بشىىريب تنةيىىب ةىىن ت ىىان   الكريةىىب ل ىىم ل و بالنسىىبب لةنطمىىب الدراسىىب
ي ىىىا و ىىى م ال ىىىدةات اقساسىىىيب وامىىىدان ا ل واةىىىل تطوراىىىا بسىىىبب بان فىىىاض ةسىىىتويات الىىىد ل والة يشىىىب ا

ةكانات ىىال اظ ىىرت بىىذلت ةشىىكالت التنةيىىب الةتفاوتىىب الةراكىىز الح ىىريب ظىىاارة اسىىتمطاب  الكبيىىرة لةوارداىىا وان
ت ان  ةن ال غط  ما  دةات ا وبنااا التحتيب وتدن  ةستوى ال ىدةات الةمدةىب لسىكان ا الةراكز الت  بين 

ستمرارااالةتزايد نتي  . جب لمزيادة الطبي يب وال جرة غير الة ططب وةناطق أ رى امدت  واةل تطوراا وان
 -المقدمة :

الىىىا حيىىث يريىىىد  يىىىب ا ىىو الىىىذي يىىدال ب ةميىىىب النةىىوو اإلنسىىىان حجىىر الزاويىىىب اىى  أيىىىب  ةميىىب تنة ُي ىىد
اذا ةىا احىيط اإلنسىان  ةميىب التنةيىب  و اس اسى دالةجتةل ا   وء اةكاناته وةواردة الةتاحب ل ول ذا ا و ي ى

وتةسىىت اض ىرى ل الحيىاة  وجوانىبم ي مىتبال نايىب الةكانيىب والتىدريب الة ةىر واكتةمىت لىه ةموةىات الصىحب وال
ان يصىىنل الح ىىارة والميىىام بىىالتغيير لتحميىىق التمىىدم  هبىىالميم والةبىىادئ المويةىىب واض ىىالص اىى  ال ةىىل اةكنىى

 الةشىىىاريلسىىىموب اضة ىىىل لتحميىىىق ال دالىىىب اىىى  توزيىىىل وةىىىن انىىىا يكىىىون الت طىىىيط الةكىىىان  اىىىو اض . دالةنشىىىو 
يب وتمميل التفاوت الةكان  ا  ةستويات التنةيب اضقتصاديب واضجتةا يب وبالتال  البشريب ا  الةراكز و التنة

 الح ريب ا  ةحااظب الة نا .
 اضت  : تتةحور ةشكمب البحث الرئيسب بالتساؤل    
 ؟ وةاطرائق قياس ا ؟الةراكز الح ريب لةحااظب الة نا ا   بةستويات التنةيب البشريةاا         
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يفتىىرض البحىىث ان ةسىىتويات التنةيىىب البشىىريب تتبىىاين ةكانيىىًا بىىين الةراكىىز الح ىىريب اىى  الةحااظىىب و      
 بحسب ادائ ا التنةوي .

ادًا ي دم البحث الا قياس ةستويات التنةيب البشريب ا  الةراكز الح ريب لةحااظىب الة نىا ا تةىو    
 ما الةؤشرات )اضدلب، المياسيب ضو اع التنةيب البشريب الة تمفب لة راب ترتيب الةراكز الح ريب بحسىب 

 اداء كل ةن ا وةن  م ة راب الةراكز ذات اقولويب باضاتةام والر ايب.
رم الةىىن ا التحميمىى  والوصىىف   ىىن طريىىق جةىىل البيانىىات وتحميم ىىا لمت ىىالبىىاح ين  مىىا ةىىد وقىىد ا ت       

 . لمةحااظب ما ةستويات التنةيب البشريب ا  الةراكز الح ريب 
ةىىن ةحااظىىات كىىربالء  بالفىىرات اقوسىىط الةكونىى ةنطمىىبالجىىزء الجنىىوب  ةىىن وتحتىىل ةنطمىىب الدراسىىب      

يحىىىداا ةىىىن الشىىىرق ةحااظىىىب ذي قىىىار وةحااظىىىب البصىىىرة وةىىىن الشىىىةال والة نىىىا و والنجىىىم وبابىىىل والمادسىىىيب 
الغىىرب ةحااظىىب النجىىم وةىىن الجنىىوب والجنىىوب الغربىى  الةةمكىىب ال ربيىىب السىى وديب ةحااظىىب المادسىىيب وةىىن 

 ، . 2ال ريطب )
شىةال  ىط اضسىتواء  ، 420,532- 3:0,162أةا بالنسبب إلا ةوق  ا الفمك  اتمل بين دائرت   رض )     

 .،2)اً شرق ، 570,432- 540,62وبين  ط  طول ) 
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 ،2 ريطب )

 ب الة نا ةن ال راق والةراكز الح ريب لةحااظب الة ناةوقل ةحااظ

 
 ا تةادًا  ما : انالةصدر :الباح 
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جة وريب ال راق ل وزارة الةوارد الةائيب ل الةديريب ال اةب لمةساحب ل قسم انتىاج ال ىرائط ل  ريطىب ال ىراق اضداريىب بةميىاس  -
 . 3121 ل بغداد ل 2:2111111

ل  2:611111بةميىاس اضداريىب  ةحااظىب الة نىاال اةب لمةساحب ل قسم انتاج ال رائط ل  ريطب ال يأة جة وريب ال راق ل  -
 . 3122 بغداد ل

 اواًل : مؤشرات قياس التنمية البشرية 
ُت ىىد ةؤشىىرات قيىىاس التنةيىىب البشىىريب وسىىيمب دقيمىىب لتوصىىيم أو ىىاع التنةيىىب البشىىريب اىى  اي بمىىد او       

الحياة لمسكان وةدى اشباع حاجىات م ل اذ ان انالىت حىدًا ادنىا لم ىيش والبمىاء  ةنطمب او اقميم وتمييم نو يب
وانالىت حىىدًا اقصىا لدرجىىب اضشىباع ل ويىىتم تميىيم الو ىىل الىىراان بىين حىىدي اىذا الة يىىار ةىن ةسىىتوى البمىىاء 

 .  ،3)،211ودرجته )صفر، االا ةستوى اضشباع الكاةل ودرجته)
  1::2دليىل التنةيىب البشىريب الىذي و ى ته اضةىم الةتحىدة ةنىذ  ىام  وضاةيىب اىذا الةو ىوع  تىم ا تةىاد    

لتمييم ةسيرة التنةيب البشريب قي ةركز ح ري ا  الةحااظب وةدى نجاح او اشل السياسىات التنةويىب اى  
 : ،5) رئيسب ا   ما  الث ةؤشرات الدليل ويرتكزل  ،4)تحميق اادام التنةيب البشريب

وتكةن ااةيتىه بىأن الحيىاة قيةىب بحىد ذات ىا وان  –ل او الةرتمب  ند الوضدة ال ةر الةتوق –طول ال ةر  .2
 . ،6)ارتباط ا الو يق بالتغذيب الكاايب والصحب الجيدة يج مه احد الةؤشرات الة ةب لمتنةيب البشريب

ب التحصيل ال مة  )الة راب، : ويت ةن شمين اضول ة دل اضلةام بالمراءة والكتابب الذي ي كس اةكاني .3
ل اةىا الشىق ال ىان  ا ىو  الحصول  ما ارص الت مىيم ضسىي ةا الت مىيم الجيىد وقىد حظى  بىى) م   اضاةيىب،

ة دل اضلتحاق بةراحىل الت مىيم اضبتىدائ  وال ىانوي والت مىيم ال ىال  . االةسىتوى الت ميةى  ُي ىد واحىدًا ةىن 
داةه انىىه يت ىىةن الةتغيىىرات أوجىىه التنةيىىب البشىىريب الىىذي حظىى  بىىى) مث اضاةيىىب، ل وةىىن ةبىىررات اسىىت 

الت  تت مىق بأ ىداد وتكىوين ال نصىر البشىري الىذي يىؤدي بىدورا الىا زيىادة الىد ل واتسىاع الةشىاركب اى  
 .،7) الحياة الةنتجب ا  الةجتةل

.  ،8)اةىا ةؤشىىر نصىىيب الفىىرد ةىىن الىىد ل اُي بىىر  ىن ةسىىتويات الة يشىىب لتحميىىق الحيىىاة الكريةىىب لمسىىكان .4
الةؤشرات ا  المياس ا ىو يتطمىب بيانىات  ىن حيىازة اضرض واضئتةىان والىد ل  وُي د اذا الةؤشر ا مد

والةىىوارد اض ىىرى ل ونظىىرًا لصىى وبب الحصىىول  مىىا ال ديىىد ةىىن اىىذا الةتغيىىرات وب ىىدم تحميىىق اا ىىل 
كةؤشىىر ةسىىتوى النىىاتا اضجةىىال  لمفىىرد اي الىىد ل السىىنوي لمفىىرد اسىىتفادة ةةكنىىب امىىد تىىم اض تةىىاد  مىىا 

 . لمد ل
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اذ يت ح ةن  ،9)الةراكز الح ريبا  البشريب  التنةيبيات حسابيب بسيطب يةكن ة راب ةستو  وبة ادلب     
اوالشىىىوط الىىىذي  )*،، ان قيةىىىب دليىىىل كىىىل ةؤشىىىر تتىىىراوح بىىىين قيةتىىىين قصىىىوى ودنيىىىا لة راىىىب اضداء2الجىىىدول )

ىىى صىفر، ويمسىم 2بين )قط ته الةراكز الح ريب ا  اشبا  ا لمحاجات اضساسيب لسكان ا اذ يتراوح الةؤشر 
 -:،:)الا  الث ةستويات ةن التنةيب البشريب وا 

 ، .2,11 - 1,911ةستوى  ال ةن التنةيب البشريب يتراوح بين)  -
 ، .::1,8 - 1,611ةستوى ةتوسط ةن التنةيب البشريب يتراوح بين ) -
 ، . ::1,5 - 1ةستوى ةن فض ةن التنةيب البشريب يتراوح بين ) -

دليل التنةيب البشريب لكل ةركز ح ري ا  ةحااظب الة نا ؛ كةا يوار دليل التنةيب  وةن  م يةكن حساب
اةكانيب إجراء الةمارنب بين الةراكز الح ريب ا  اقداء التنةوي لة راب الميةب الت   ،(.H.D.Iالبشريب

ت ين  ما حمم ا ةركز ح ري ةا والميةب المصوى الةةكنب وبالتال  ة راب ةواطن المصور والشوط الذي ي
 ،2جدول ) ،21)الةراكز الح ريب قط ه وو ل الحمول لذلت

 الميم الدنيا والمصوى لمةتغيرات الرئيسب لحساب دليل التنةيب البشريب
 القيمة الدنيا القيمة القصوى المؤشرات

 58 8; العمر المتوقع عند الوالدة )باألعوام(
معددددال االلمدددام بدددالقرابة والاتابدددة ل بدددال ي  

)%( 
 صفر 011

 صفر 011 )%( )*(نسبة القيد االجمالي
متوسددن نصدديف الفددرد مدد  النددات  الم  ددي 
األجمدددالي )ب سدددف تعدددادال القدددوة الشدددرا ية 

 بالدوالر(
01111 011 

 الةصدر:  
ةماربىىب اىى  جغراايىىب التنةيبىىىىى ل ةجمىىب  –حةىىادي  بىىاس حةىىادي الشىىبري ل التنةيىىب البشىىريب تطىىور الةف ىىوم وةؤشىىرات الميىىاس ىىىىى
 .  433صل  3118بغداد ل ، ل شركب البراان لمطبا ب ل3ىىى2، ل ال دد)21ادسيب لم موم اضنسانيب ل الةجمد)الم

)*، تة ىىل نسىىبب الميىىد اقجةىىال   ىىدد الطمبىىب الةميىىدين اىى  أي ةسىىتوى ت ميةىى  ل سىىواء كىىانوا ينتةىىون ام ض ينتةىىون الىىا الفئىىب 
 سكان ين وون  ةن الفئب ال ةريب الةناسبب لذلت الةستوى ل انظر الا :ال ةريب الةناسبب لذلت الةستوى كنسبب ةئويب ةن ال

 .   38ل ص 2::2ل نيويورت ل  2::2ىىى برناةا اقةم الةتحدة اقنةائ  ل تمرير التنةيب البشريب 
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ويىىتم حسىىاب دليىىل التنةيىىب البشىىريب لكىىل ةركىىز ح ىىري ةىىن  ىىالل اسىىت دام المىىيم الف ميىىب لةؤشىىرات 
، اذ 2، والمىىيم الىىدنيا والمصىىوى الجىىدول )3ةراكىىز الح ىىريب اىى  ةحااظىىب الة نىىا الجىىدول )التنةيىىب البشىىريب لم

 يتم اشتماق ادلب الةكونات ال ال ب ودليل التنةيب البشريب وامًا لمة ادلب اضتيب :ىىى
 الميةب الدنيا، –)الميةب المصوى÷ الميةب الدنيا،  –دليل ةؤشر التنةيب = )الميةب الف ميب 

 
 
 

 3123ةؤشرات التنةيب البشريب ا  الةراكز الح ريب لةحااظب الة نا ل ام قيم  ،3جدول )

المرادددددددددددددددددددددددددد  
 ال ضري

 العمر المتوقع

معرفدددة القدددرابة 
والاتابدددددددددددددددددددددة 
ل بدددددددددددددددددددددال ي  

)%()*( 

نسدددددددبة القيدددددددد 
 االجمالي )%(

متوسن نصديف 
الفددددددددددددددددددددددددددددددرد 

 )*(السدددددددددددددددنوي
 )دوالر(

 >58>90 :8;8 >8;; 85;8 م.ق.السماوة
 >58>90 88 >98: 85;8 م. .السوير

 >58>90 :8:8 588; 85;8 م.ق. الرميثة

 >58>90 8585 080: 85;8 م. .المجد

 >58>90 8880 80;: 85;8 م. .الورااب

 >58>90 8585 8: 85;8 م. .النجمي

 >58>90 :808 >58: 85;8 م. .الهالال

 >58>90 :8>0 080: 85;8 م.ق.الس ما 

 >58>90 ;008 85;9 85;8 م. .بصية

 >58>90 ;8:8 89;: 85;8 رم.ق.الخض

 >58>90 8085 080: 85;8 م. .الدراجي

 ا تةادًا  ما بيانات :ان الةصدر : الباح 



 
نمٌة الت ٌاتمستوقٌاس                                أ.م.د.حمادي عباس حمادي & حنان عبد الرضا طاهر

 ....البشرٌة 

 

515 
 

المجلد                                                                نسانٌة     مجلة القادسٌة للعلوم اإل
 م1/6112التاسع عشر: العدد 

ل  3119وزارة الت طىىىيط والت ىىىاون اقنةىىىائ  ل التمريىىىر الىىىوطن  لحىىىال التنةيىىىب البشىىىريب اىىى  ال ىىىراق ل  جة وريىىىب ال ىىىراق لىىىىىى 
 . 297ص
بيانىات )غيىر ةنشىورة  ل شى بب اضحصىاء ل التربىويالت طىيط يب تربيب الة نا ل قسىم اجة وريب ال راق ل وزارة التربيب ل ةدير  -

  ، .3123ل 3122، ل لم ام الدراس  )
 )*، استةارة اضستبيان .

لكونىىه ةىىن نتىىائا الدراسىىب الةيدانيىىب التىى  قىىد ض تت ىىح اي ىىا ىىىىى تىىم توحيىىد ةتوسىىط نصىىيب د ىىل الفىىرد السىىنوي 
 . الد ل الحميم  اضاصاح  ن ب ض الجوانب ل دم

 
 وبتطبيق الة ادلب  ما ةركز ق اء السةاوة يكون :ىىى

 . 1,664، = 36 – 96، ÷ )36 - 69,3ىىى دليل ال ةر الةتوقل = )
 . 1,899،[ =1,698)2، + :1,99) 3ىىى دليل الت ميم = ]

 . log -211log( ÷ ،51111log–211log= ،1,7:3 :,75:3ى دليل نصيب الفرد ةن الد ل =)
 . 1,789= 4،÷1,7:3+  1,899+  1,664. دليل التنةيب البشريب = ): 

 وبنفس الطريمب يتم حساب دليل التنةيب البشريب لكل ةركز ح ري ا  ةحااظب الة نا .    
وب ىىد احتسىىاب دليىىل التنةيىىب البشىىريب لكىىل ةركىىز ح ىىري اىى  الةحااظىىب يةكىىن ة راىىب اتجىىاا التنةيىىب 

ال طىىط التنةويىىب كون ىىا تة ىىل بدايىىب اضتجااىىات و ويم السياسىىات والبىىراةا تمىى اىى  البشىىريب لكىىل ةن ىىا قاةيت ىىا
والتىىدابير لتحميىىق أاىىدام التنةيىىب  واضجتةىىا   وذلىىت قن و ىىل السياسىىات الةسىىتمبميب لمو ىىل اضقتصىىادي

تغيىىىر اجتةىىىا   ة طىىىط لتحميىىىق تنةيىىىب الطاقىىىات والةىىىوارد البشىىىريب اىىى  الةجىىىاضت الة تمفىىىب  بة ابىىىبالبشىىىريب 
 .،22)لتنةيب الةطموببقادام ا

 ثانيًا مستويات التنمية البشرية :
الةراكىىز الح ىريب لةحااظىىب الة نىىا  ىةن ائىىب التنةيىب البشىىريب الةتوسىىطب  وتتبىاين قىىيم دليىىل  صىنفت 

ويةكىىن تو ىىيح ذلىىت ةىىن  ىىالل الةسىىتويات اضربىىل  3123التنةيىىب البشىىريب بىىين الةراكىىز الح ىىريب اىى   ىىام 
 ، ل و ما النحو اآلت  :3، وال ريطب )4) لمدرجب الة ياريب ل الجدول

اىىاك ر، وقىىد  ىىم كىىل ةىىن  ةركىىز ق ىىاء السىىةاوة  1,61الةسىىتوى الةرتفىىل : وتبمىىه درجتىىه الة ياريىىب )+ -
بالةرتبىىب اضولىىا وةركىىز ق ىىاء الرةي ىىب بالةرتبىىب ال انيىىب وةركىىز ق ىىاء ال  ىىر بالةرتبىىب ال ال ىىب ل وقىىد 

، لكل ةن ىا بالتتىابل وسىبب ذلىت 1,765ل  1,767ل  1,789بمغت قيم دليل التنةيب البشريب اي ا نحو)
ا  اذا الةراكىز الح ىريب اذ ترتفىل نسىبب السىكان الةمةىين بىالمراءة  ي ود ضرتفاع قيةب الةؤشر الت مية 
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%، لكىل ةن ىا  مىا  89,7ل  93,6ل  :,99سنب ااك ر، اذ بمغت نحو)26والكتابب بين البالغين ب ةر)
 التوال  .

، وقىد شىةل كىل ةىن ةركىز ناحيىب 1,11 -:1,5ط : وتراوحت درجته الة ياريب بين )+الةستوى الةتوس -
 ، .1,758، وةركز ناحيب السوير بالةرتبب ال اةسب بميةب )1,761الوركاء بالةرتبب الراب ب وبميةب )

، ل وقىىد ت ىىةن كىىل ةىىىن :1,5- -1,12 -الةسىىتوى الةىىن فض : وتنحصىىر درجتىىه الة ياريىىب  بىىين ) -
ل ىىىىالل والىىىىدراج  امىىىىد شىىىىغال الةرتبىىىىب السادسىىىىب اذ بمغىىىىت قيةىىىىب دليىىىىل التنةيىىىىب البشىىىىريب ةركىىىىزي نىىىىاحيت  ا

 ، .:1,74، ل وجاء ةركز ناحيب النجة  بالةرتبب الساب ب بميةب )1,751اي ةا)
اإقىىل، وقىىد ت ىىةن كىىل ةىىن ةركىىز ق ىىاء  1,61-الةسىىتوى الةىىن فض جىىدًا : وتبمىىه درجتىىه الة ياريىىب ) -

، ل ايةىا 1,744، وةركز ناحيب الةجد بالةرتبب التاسى ب بميةىب )1,747ةب )السمةان بالةرتبب ال اةنب بمي
، وي ىىىود ذلىىىت الىىىا 1,728سىىىجل ةركىىىز ناحيىىىب بصىىىيب ةرتبىىىب ةتىىىا رة اذ جىىىاء بالةرتبىىىب ال اشىىىرة بميةىىىب )

%، ةن اجةال  سكان اذا الةركز 42,8ان فاض الةؤشر الت مية  ايه اذ تشكل نسبب اضةيب ايه نحو)
%، ةىن اجةىال  سىكان 55,9ان فىاض نسىبب الةميىدين اى  الت مىيم اذ تشىكل نحىو)الح ري ا ىاًل  ىن 

 . 3123، سنب  ا   ام 35ىىى 7اذا الةركز الح ري ةةن ام ب ةر )
 3123قيم اضدلب ودليل التنةيب البشريب ا  الةراكز الح ريب لةحااظب الة نا ل ام  ،4جدول )

 
 المراا 

 ال ضرية

دليال العمر 
 المتوقع

دليال 
 رفةالمع

 دليال الدخال
دليال 

التنمية 
 )*(البشرية

الدرجة 
 المعيارية

 الترتيف

 0 5819 ;:189 5>189 ;;:18 18885 م.ق.السماوة

 8 1805 :1890 5>189 9>189 18885 م. .السوير

 5 >189 18989 5>189 18:05 18885 م.ق. الرميثة

 > 18:8- 18955 5>189 18980 18885 م. .المجد

 0 1850 18981 5>189 18:18 18885 م. .الورااب

 : ;185- >1895 5>189 189:0 18885 م. .النجمي
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 9 1850- 18901 5>189 189:8 18885 م. .الهالال

 ; 1889- 18959 5>189 18995 18885 م.ق.الس ما 

 01 08:8- :1890 5>189 18918 18885 م. .بصية

 5 1889 18980 5>189 :18:0 18885 م.ق.الخضر

 9 1850- 18901 5>189 189:8 18885 يم. .الدراج

   18900    الوسن ال سابي
   18109    الدرجة المعيارية

 الةصدر : الباح ان ا تةادًا  ما :
 ، .3ىىى بيانات الجدول )

 )دليل ال ةر الةتوقل + دليل الة راب + دليل الد ل ، . 4/2)*، دليل التنةيب البشريب =
 ،3 ريطب )

 3123 ل ام الة نا لةحااظب الح ريب الةراكز ا  البشريب التنةيب دليلل الةكان  التوزيل
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 الةصدر : الباح ان ا تةادًا  ما :

 ، .4بيانات الجدول )-
و مىىا واىىق ةاتمىىدم يةكىىن المىىول ان دليىىل التنةيىىب البشىىريب ُي 2ىىد نمطىىب انطىىالق ةفيىىدة  اذ ُي ىىد ةميىىاس 

اقمىىيم او ةنطمىىب ةىىا اذ يةكىىن ةىىن  اللىىه ة راىىب اةىىاكن ة تصىىر ي ب ىىر  ىىن ةسىىتوى التنةيىىب البشىىريب لبمىىد او 
اض فىىاق اىى  ةسىىيرة التنةيىىب البشىىريب وتحديىىد اسىىباب ا وايجىىاد السىىبل الناج ىىب لة الجت ىىا ل اض انىىه ضيةكىىن ان 
يكون ة برًا  ن الةف وم الواسىل والة مىد لمتنةيىب البشىريب ل وقىد وج ىت لىه انتمىادات  ىدة ل وةىن ابىرز اوجىه 

شوب ةماييسه ال ال ب لمتنةيب البشريب ا  ان ا ُت د بة ابب ةتوسطات حسابيب ضتظ ر التباين المصور الت  ت
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 اضلتحىىاق بالةىىدارسو او اىى  ةسىىتويات المىىراءة والكتابىىب بىىين الجنسىىين سىىواء اىى  ال ةىىر بىىين الفئىىات الة تمفىىب 
 ازات الف ميىىب لمت مىىيملح ىىور الىىدروس أو اضنجىىاضلتىىزام والةواظبىىب  مىىا  مىىا جىىودة الت مىىيم أو  ض تىىدلا ىى  

ل اض ان اام ةايةكن اضشىارة اليىه  ،23)الةجتةل كةا ضيظ ر دليل الد ل التفاوت ا  توزيل الد ل بين ائات
انا ان ةف ىوم التنةيىب البشىريب اك ىر  ةمىًا وشىةوًض واوسىل ةىن وسىائل قياسىه ة ةىا بمغىت دقت ىا وة ةىا جىرى 
تطويراىىا ةةىىا يتطمىىب تك يىىم الدراسىىات لتطىىوير دليىىل التنةيىىب البشىىريب لي ىىم ةكونىىات اساسىىيب وة بىىرة واك ىىر 

 ةستمبميب لةنطمب الدراسب والت طيط لمجوانب التنةويب الة تمفب اي ا .شةوًض واض تةاد  مي ا ا  رسم صورة 
 -االستنتاجات :

توصمت الدراسب الا تباين قيم ةؤشر نسب اضلتحاق اضجةىال  اى  الت مىيم اذ بمغىت ا الاىا اى  ةراكىز  .2
% ، بينةىىا كىىان ادنااىىا اىى  ةركىىز  68,8ل  68,9ل  69,8اق ىىيب السىىةاوة وال  ىىر والرةي ىىب بنحىىو )

%، ةةايشىىير الىىا تىىدن  ةسىىتوى ال ىىدةات الت ميةيىىب الةمدةىىب لمسىىكان اىى   55,9احيىىب بصىىيب بنسىىبب )ن
 الةراكز الح ريب لمةحااظب .

سىنب، اى  ةنطمىب الدراسىب واىذا يشىير الىا  ىدم كفايىب وكفىاءة  69,3بمه ال ةر الةتوقل ةنذ الوضدة نحو) .3
اظىىىب ةةىىىا يتطمىىىب اقاةىىىب الةزيىىىد ةىىىن ال ىىىدةات الصىىىحيب الةمدةىىىب لسىىىكان الةراكىىىز الح ىىىريب اىىى  الةحا

الةستشىىىىفيات والةراكىىىىز الصىىىىحيب وزيىىىىادة  ىىىىدد الةالكىىىىات الطبيىىىىب والصىىىىحيب وامىىىىًا لمة ىىىىايير الت طيطيىىىىب 
 الة تةدة .

دوضر،  80081:0بمه ةتوسط نصيب الفرد الش ري ةن الد ل ا  الةراكىز الح ىريب لمةحااظىب نحىو) .4
 دينار  راق ، .  2351الباله ) دينار  راق  ، بس ر الصرم 547,461اي ةاي ادل )

كشىىفت الدراسىىب  ىىن تبىىاين قىىيم دليىىل التنةيىىب البشىىريب بىىين الةراكىىز الح ىىريب لةحااظىىب الة نىىا اىى   ىىام  .5
،  واذا ناجم  ن ارتفىاع 1,789اذ سجل ا الاا ا  ةركز ق اء السةاوة ابمغت قيةب الدليل)  3123

 ، .1,728ء بصيب بميةب )قيةب الةؤشر الت مية  بينةا ُسجل ادنااا ا  ةركز ق ا
توصمت الدراسب الا تباين قىيم دليىل الة راىب بىين الةراكىز الح ىريب اذ بمغىت ا الاىا اى  ةركىز ق ىاء  .6

، وذلىىت لتبىىاين 1,716، اةىىا ادنااىىا امىىد سىىجمت اىى  ةركىىز ناحيىىب بصىىيب بنحىىو )1,899السىىةاوة بنحىىو )
اىىىىاك ر، بىىىىين سىىىىكان تمىىىىت الةراكىىىىز  26)نسىىىىب الةميىىىىدين بىىىىالت ميم وة ىىىىدضضلةام بىىىىالمراءة والكتابىىىىب لمفئىىىىب 

 الح ريب .
 -المقتر ات :
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 ىىرورة تك يىىم الدراسىىات ب ىىىذا اضتجىىاا لتطىىوير دليىىىل التنةيىىب البشىىريب لي ىىىم ةكونىىات اساسىىيب وة بىىىرة  .0
واك ىىر شىىةوًض واض تةىىاد  مي ىىا اىى  رسىىم صىىورة ةسىىتمبميب لةنطمىىب الدراسىىب والت طىىيط لمجوانىىب التنةويىىب 

 الة تمفب اي ا .

أاة ىىا اإلسىىت ةار اىى   ىىدةات )اإلسىىكان والت مىىيم و اإلسىىت ةارات نحىىو ال ىىدةات والبنىىا اإلرتكازيىىب توجيىىه .5
تحميق التوازن وتمميل التباين الةكان  بين لوالصحب والطاقب والطرق والةاء الصاا  والصرم الصح ، 

 لةنطمب الدراسب .الةراكز الح ريب 
سىىىىت دام لة تمفىىىب وةؤشىىىرات ا اإجىىىراء تمىىىويم دوري لةسىىىتويات التنةيىىىب  .4 بإ تةىىىاد ة ىىىايير ة تةىىىدة  الةيىىىًا وان

 أساليب ت طيطيب حدي ب.
وان تةىاد الةراكز الح ريب لةحااظب الة نىا ا  تحديد ةكاةن ال  م والموة ا   طط التنةيب اقساسيب  .5

وةواج ىىىب التحىىديات التىىى   لمةراكىىىز الح ىىريبجديىىدة تتناسىىىب والنةىىو ال ةرانىىى  وال يكمىى   مةيىىىب ة ىىايير 
)السىىىالةب الصىىىحي ب والكفىىىاءة اإلقتصىىىاديب  البشىىىريب وبةىىا ي ىىىةن بشىىىكل يحمىىىق أاىىىدام التنةيىىىب  تواج  ىىا

 .  وال دالب اإلجتةا يب،
البنىىاء وصىىنا ب ةميىىب  تطىوير المىىدرات اإلداريىىب والفنيىىب وال دةي ىىب لىىلدارات الةحميىب وزيىىادة ةشىىاركت ا اىى   .6

 التنةويب.المرارات والتوج ات 
يطيىىب اىى  الىىدوائر ال دةيىىب الرسىىةيب والتوجىىه الجىىاد والةسىىؤول نحىىو انشىىاء اليىىات الوحىىدات الت طتطىىوير  .7

قا ىىىدة بيانىىىات وة موةىىىات رصىىىينب وتجسىىىيدًا  لةبىىىدأ الت ىىىاون والتنسىىىيق الةتكاةىىىل بىىىين دوائىىىر ال ىىىدةات 
الةجتة يب الة تمفب بةا يس م ا  تواير اضحصاءات والة طيات الالزةب ل ةميب التنةيب البشىريب ورصىد 

 شرات ا واتجااات ا . وةتاب ب ةؤ 
 

 الهوامش:المصادر وبضمنها 
جة وريب ال راق ل وزارة الت طيط والت اون اإلنةائ  ل الج از الةركزي للحصاء وتكنولوجيا الة موةاتل الةجةو ب ، 2)

 .2ل ص :311اإلحصائيب لةحااظب الة نا ل 
ةات الت ميةيب ا  ةدينب السةاوة ل اطروحب دكتوراا ر د  بد الحسين ةحةد الغريباوي ل كفاءة التوزيل الةكان  لم د ،3)

 . 84ل ص 3123)غير ةنشورة، ل كميب اضداب ل جاة ب البصرة ل 
 . 33ل ص 3113ابراايم الد ةب ل التنةيب البشريب والنةو اققتصادي ل دار الفكر لمنشر ل  ةان ل  ،4)
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رات امط وذلت ل دم توار البيانات  ن الةتغيرات اض رى  ما  الث ةتغي 1::2تمرير التنةيب البشريب ا   ام  قتصر، ا5)
 -ةن ج ب ل واستحالب دةج ا ا  ةؤشر واحد ةن ج ب ا رى ل ينظر الا :

حةد الجبوري  ل واقل التنةيب اضقتصاديب والتنةيب البشريب الةستداةب ا  الوطن ال رب  "دراسب تحميميب ةة يم جاسم   -
 .  86ل ص 3118، ل 7، ل ال دد )4ضداريب واضقتصاديب ل ةجمد )ةمارنب " ل ةجمب تكريت لم موم ا

،  اةر  بود جابر ل ياسين ةوسا جاسم ل تحميل ةكونات التنةيب البشريب ا  الوطن ال رب  ل ةجمب تنةيب الراادين ل 6)
 . 252ل ص :311، ل جاة ب الةوصل ل 8:، ل ال دد)42ةجمد)

ل ةجمب  –ةماربب ا  جغراايب التنةيب –البشريب تطور الةف وم وةؤشرات المياس  ، حةادي  باس حةادي الشبري ل التنةيب7)
 انظر اي ًا :.  432ل ص 3118، ل شركب البراان لمطبا ب ل بغداد ل3ىىى2، ل ال دد)21المادسيب لم موم اضنسانيب ل الةجمد)

حاربب تغير الةناخ :الت اةن اقنسان  ا   الم ل ة3119\3118برناةا اضةم الةتحدة اضنةائ  ل تمرير التنةيب البشريب  ىىى
 . 323ةنمسم ل ص

،  اةر  بود جابرل ياسين ةوسا جاسم ل تحميل ةكونات التنةيب البشريب ا  الوطن ال رب  ل ةصدر سابق ل 8)
 . 252ص
ما التحميل الكة  ل ، اراس  بد الجبار  بد اهلل الربي   ل قياس كفاءة اضداء الحكوة  ا  ال الم ال رب  باض تةاد  9)

 . 8ل ص 3123، ل 66ةجمب ديالا ل ال دد )
 )*، يتم ة راب اضداء لكل ةؤشر بالة ادلب التاليب :

 الميةب الف ميبىىى الميةب الدنيادليل الةؤشر= 
 الميةب الدنيا –الميةب المصوى              
 .455ل ص 2::2شريب ل نيويورت ل برناةا اقةم الةتحدة اقنةائ  ل تمرير التنةيب الب ىىى الةصدر:

دراسب –، ة يم جاسم ةحةد ل واقل التنةيب البشريب ا  ال راق ا   وء ةؤشرات المياس الكة  لدليل التنةيب البشريب :)
ل 3122، ل جاة ب تكريت ل 33، ل ال دد )8ل ةجمب تكريت لم موم اضداريب واضقتصاديب ل الةجمد ) -تحميميب ةمارنب 

 .226ص
حةد الة ةوري ل ةماييس التنةيب البشريب  رض وتمويم "دراسات ا  التنةيب البشريب الةستداةب ا  الوطن ال رب  "ل ، ة21)

 . 226ل ص 3111بيت الحكةب ل بغداد ل 
وزارة الت طيط ل دائرة الموى ال اةمب ل وحدة التنةيب ، باسةب ةحةد صادق الشيب  ل ةفاايم ا  التنةيب البشريب ل 22)

 . 6ل ص3113ل بغداد ل  البشريب
 . 6، الةصدر نفسه ل ص23)

 بسم اهلل الرحةن الرحيم                                     ، 2ةمحق )
 وزارة الت ميم ال ال  والبحث ال مة  
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 كميب اضداب                            -جاة ب المادسيب 
 قسم الجغراايب / الدراسات ال ميا

 بحث الةوسوم)الضسرة الكريم نرجو ت اونكم باضجابب  ما اضسئمب ا  اضستةارة ضنجاز الا السيد رب ا   
دراسب تحميميب ا  جغراايب  – ةؤشرات التنةيب البشريب ا  الةراكز الح ريب لةحااظب الة ناقياس 
بحث بذلت بل لغرض ال  مةًا ان الة موةات ستناقش بدون ذكر اضسةاء وض القب ضي ج ب ،-التنةيب

 ال مة  راجين ت اونكم ة نا لتطوير وتنةيب ةحااظتكم ...............ولكم اائق الشكر والتمدير .
 

 الةحور اضول :  اص باضسرة 
 ة موةات  ن رب اضسرة 

 ةنطمب السكن : اسم الم اء....................اسم الناحيب ................  .2
 ريم                         ح ر

 : تحصيل ال مة  حسب الش ادة لرب اضسرةال .3
اة           يمرا ويكتب           ابتدائ            ةتوسط             ا دادي                ة  د         

 جاة           ميا
 ال رب اضسرة  ما قيد الحياة           ةتوا  .4
  ب            دةات            كاسب            ا رى   ة نب رب اضسرة : زرا ب           صنا .5
 ال ال ةل يناسب ةؤاالتت ال مةيب   ن م           ض  .6

 اذا كانت اجابتت) كال، لةاذا ت ةل ب ذا ........................
 ال تمميت دورة تدريبيب ض ادة تاايمت ن م           ض .7

 مع ومات ع  االم:
 ا قيد الحياة             ةتوايبال الزوجب  م .8

 
التحصيل الدراس  لالم  أة          تمرأ وتكتب           ابتدائ            ةتوسط         ا دادي           .9

 جاة             ميا    ة  د     
 ..........ة نب اضم : ربب بيت             ةوظفب           اذا كانت ةوظفب اين ت ةل...... .:
                               اناث        راضحياء      ذكو  ل 3123الةولودين  الل  ام  دد اضطفال  .21

 ذكور            اناث        الةتواين       )الرجاء ذكر ال دد،                               
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 جةوع دد ااراد اضسرة : ذكور       اناث          الة .22
ارد          ضي ةل              سنب )الرجاء ذكر ال دد ، ي ةل 75-26الحالب ال ةميب ضاراد اضسرة  ب ةر  .23

 ارد        ةتما د ليبحث  ن  ةل       ارد ل  ارد
 ارد سبب ال ةل............... )الرجاء ذكر ال دد ،       سنب   26 دد ال اةمين اقل ةن  .24
 ارد سبب ال ةل............... )الرجاء ذكر ال دد ،         ااك ر سنب 76ين  دد ال اةم  .25
 ارد           دداضناث   ارد ل  ال يوجد ا  اضسرة ةطمق  ددالذكور         .26

  ددالذكور             دداضناث        ارةل  
 ناث  دد اضبناء الةتزوجين ا  اضسرة ل ددالذكور             دداض .27
 ااك ر،  ددالذكور             دداضناث               29 دد اضبناء ال زاب ةن)  .28
  دد  الزوجات لرب اضسرة    : واحدة              ا نتان          ال ب            ارب ب .29

 
 : ةحور الت ميم  ن الةحور ال ا

 اضناث دد اضطفال ا  الرو ب    ددالذكور          دد   .:2
 سنب ل  ددالذكور          دد اناث ،22-7)  دد اضطفال ا  الةدارس اضبتدائيب اقل ةن .31
 سنب ل ذكور            اناث22الةدرسب اضبتدائيب اقل ةن  ا دد اضطفال الذين تركو  .32

 سبب ترك م الدراسب ...................................
         ل  دد الذكور           دداضناث سنب25د مو الةدرسب اضبتدائيب اقل ةن  دد ااراد اضسرة الذين لم ي .33

 سنب  ددالذكور             دداضناث            75-26ةن ل 
 سنب اأك ر  ددالذكور             دداضناث       76  

ةحااظب الة نا )ا  ةحااظب   ارجارد ل              دد أاراد اضسرة ةةن يدرسون ا  جاة ب الة نا  .34
 ارد          اودولب ا رى ،

 : لكل ةةايات  رجاءًا، ااك ر، )اذكر ال ددسنب  26)ةااو الةستوى الت مية  ضاراد  ائمتت الذين ا ةارام  .35
د اة :ذكور          ار  . أ

 اناث          ارد    ل
ابتدائيب ذكور         . ب

 ارد        اردل  اناث  
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        ور ةتوسط ذك . ت
 ارد        ناث  ا ارد ل

ا داديب ذكور           . ث
 ارد      اردل  اناث    

        ة  د ذكور    . ج
 ارد          اناث   ارد ل

        جاة ب ذكور  . ح
 اردل     اناث          ارد

ش ادة  ميا ذكور           . خ
 اناث         اردل ارد 

ال لديكم  ريجو  .36
 ليب :الكميات التا

الطبيب :ن م         ض               . أ
 ي ةل               ضي ةل

ال ندسب:ن م             . ب
 ض              ي ةل                ضي ةل

ال موم ن م               . ت
 ض              ي ةل                ضي ةل

الزرا ب ن م              . ث
 ي ةل               ضي ةل ض             

ا رى................. . ج
 ... ي ةل             ضي ةل

  
  
 : ة موةات  ن الصحب الثالةحور ال

ال توجد ر ايب صحيب  .37
 لالة ات قبل الوضدة
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ا  حالب الةرض ال  .38
 ل يادة  اصب            ةستشفا تذاب لموحدة الصحيب         

كم يب د  نت اقرب  .39
 ا                    ةتر                   كمةستشف

كم يب د  نت اقرب  .:3
 ةركز صح                  ةتر                   كم

 
 الةحور ال اةس :ةحور الد ل

ةااو ةمدار الد ل  .41
-611الم                   ::5-361الم            :35الش ري لالسرة بالدينار ال راق  اقل ةن 

 الم            ةميون اأك ر   :::-861الم               :85
ال يكف  د مت  .42

 ل ن م             ضاضساسيب الش ري لسد احتياجات اضسرة 
ان لم تكن ةوظفًا ةااو  .43

  ةمت ل  اطل               قطاع  اص
ال تتةكن ةن 44 .44

 ض حاضت الطارئب ل ن م           الم دينار، لم 211) تواير
ال ت د اسرتت ةن  .45

 الفمراء           اضغنياء            ضغنيب وضاميرة 
كم تصرم ش ريًا  ما  .46

 الجوانب اضتيب :
الط ام والشراب  . أ

.......... 
اضيجار  . ب

 الش ري........
است الت  . ت

 الك رباء........... 
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ةياا  . ث
 الشرب................

النمل  . ج
 والةواصالت...............

ئد الجرا . ح
 والةجالت.................

الترايه................ . خ
........ 

الدواء  . د
 والصحب.................

الت ميم................ . ذ
...... 

 الةالبس.............. . ر
 كارت ةوبايل.......... . ز

  لةحور السادس :ا
ةاا  درجب ر ات  ن  .47

 ادة الدرجب ت ن  زيادة الر ا. مةًا ان زي . واقل حياتت ةن حيث ةدى توار ال دةات اضتيب
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Abstract : 
 Thoudy human development with interest developed and developing countries , and 

the importance of this topic proposed by the United Nations in 1990 to be the nineties decade 

of human development for the countries of the world , through the improvement of human 

development indicators (health , education and income ), and increase the options in front of 

people , to provide a decent life for them , and for the study area suffer from human 

development is not balanced in the urban centers characterized by low levels of income and of 

living and poor basic services and the loss of factors of development due to the phenomenon 

of attracting large urban centers of its resources and capabilities , which showed that the 

problems of development differentiated between large areas suffer from pressure on services 

and infrastructure and low the level of services provided to the growing population as a result 

of natural increase and migration is planned and other areas lost factors of development and 

stability  .  

 

 

 

  
 


