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 9119عام ل في محافظة المثنى لألسر المعيشية المستوياتقياس 

 –جغرافية دراسة تحميمية  -
 

 م حنان عبد الرضا طاهر الزيادي م .د. حمادي عباس حمادي الشبري   &  م .  أ.
 /قسم الجغرافية اآلدابسية/ كمية جامعة القاد

 
 الخالصة :

يتزايد االهتمام بقضايا تحسين مستوى المعيشة  وتعزيةز المسةتقبل المسةتدام لوسةر ويتطمة  ذلة          
لمحافظةة  تكامةةل المالةةاالج االالتماويةة  واالةتوةةادي  والبيجيةة  مةةن االةةل ضةةمان تحقيةة  ذلةة    وبال سةةب  

ف ظةةةرو لموالةةةود فروةةةةاج مكا يةةة  فةةة  المسةةةتوياج المعيشةةةي  بةةةين ا سةةةر  تيالةةة  تعةةةا   مةةةن فهةةة   المث ةةة 
لكافةة   ةةواح  الحيةةاص  البةةراما الت مويةة غيةةا  التيطةةيط واالرادص وةوةةور االسةةتث اجي  التةة  شةةهدها العةةرا  و 

المعيشةة   المسةةتوياج تةةيثيرع ومةة  مةةن ثةةمو    فضةةً  وةةن ال سةةاد المةةال  واالدارياالةتوةةادي  واالالتماويةة  
 .ي  لممواطن وتحقي  الرفاهلوسر 

 
 -المقدمة :
تسةةةع  معظةةةم الةةةدول فةةة  يططهةةةا اال ماجيةةة  تحقيةةة  مسةةةتوى مرت ةةة  لمعيشةةة  سةةةكا ها   فاالرتقةةةا          

بمستوى المعيش  يعد ضرورص من ضرورياج الحياص   ولمعرف  مستوى التقدم المتحق  ف  مستوى رفاهية  
تقيةةةيم افرادهةةةا البةةةد مةةةن ةيةةةاس المسةةةتوى الةةةذي ووةةةمج اليةةةا باوتمةةةاد الممةةة  مةةةن المؤشةةةراج تمك هةةةا مةةةن 

  لةذا فةان مستوياج المعيش  ف  البمد ووم  مدى ما تحق  مةن مسةتوياج االشةباع مةن السةم  واليةدماج 
بيبعادهةةا  محافظةة  المث ةة مةةن الالةةوهري ةيةةاس مسةةتوياج المعيشةة  لتووةةيف اوضةةاع معيشةة  السةةكان فةة  

ةيمةةة  الةةةدليل حوةةةيم    وتمثةةةل  )*(وذلةةة  باوتمةةةاد الةةةدليل العةةةام لقياسةةةهاواالالتماويةةة  والبيجيةةة  االةتوةةةادي  
التعميم   الوح  )ها الميادين الست  ضم تالت  ت (2)ت اول مالموو  من الحاالاج ا ساسي  غير المشبع 

وبواسةةةطتا يمكةةةن توزيةةة      الب يةةة  التحتيةةة    المسةةةكن   محةةةيط المسةةةكن   ووضةةة  االسةةةرص االةتوةةةادي( 
با سةر التة  سر الت  تعا   الحرمان وا تهاً  السكان ال  فجاج ف  سمم المستوياج المعيشي  بدً  من اال

 .تتمت  بيوم  مستوى من المعيش  
  تتمحور مشكم  البحث الرجيس  بالتساؤل االت  :    
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المكا   بين  ت اوج؟ وما وورص ال :312ما واة  المستوياج المعيشي  لوسر ف  محافظ  المث   لعام  
 م طق  الدراس  ؟ الوحداج االداري  ل

تت اوج مكا يًا ف  م طقة  الدراسة  وفقةًا لتبةاين دليةل  المستوياج المعيشي  لوسري ترض البحث ان       
ت سةةر حرمةةان السةةكان مةةن التمتةة  بمسةةتوى معيشةة   الةةذي يمثةةل متوسةةط ادلةة  الميةةادين مسةةتوى المعيشةة 

 .الج 
فة  سةيا  ومة  المؤشةراج )االدلة (  لوسةر اوتمةاداً   المعيشةي المستوياج ال  ةياس ويهدف البحث      

الدراس  التحميمي  المكا ي  بػي  الووول ال  تشةييص دةية   سةبا  تراالة  مسةتوى المعيشة  فة  م طقة  
 الت  من شا ها العمل رف  مستوياج المعيش  لسكان المحافظ  .ليتس   وض  المعالالاج الدراس  
ا الػرافةة  يةةركن إلةة  الووةةف والتحميةةل مةة ه اةتضةةج الضةةرورص اوتمةةادالبحةةث  هةةدفتحقيةة   بػيةة و     

لمتعرف وم  المستوياج المعيشي   طري  الم  البيا اج وتحميمهاون  واالست تاج لمووول إل  تم  الػاي 
وةد اسةت د البحةث ومة  العمةل الميةدا   واوةداد اسةتمارص االسةتبا   لعي ة  مالتمعية   لمحافظ  .لوسر ف  ا
سةةؤااًل ( :4) والمتضةةم  (اسةةرص لتةةامين الحوةةول ومةة  البيا ةةاج التةة  تيةةدم الدراسةة  3312بمةةع وةةددها )

   المسةكن  الوةح    )التعمةيم ه   ميةاديسةت  ب وتتمثةلغطج معظم الوا   مستوى المعيشة  (2)الممح 
 الذي) المعيش  مستوى دليل(لوسر( ومن ثم ةياس االةتوادي الوض    التحتي  الب     المسكن محيط
 اإلشةباع أو الحرمةان مةن يعةا ون الةذين السةكان  سةب  الميادين وبالتال  معرف  هذع ت اول حويم  يمثل

 . المعيش  مستوياج هرم ون وورص واضح  تكوين وبالتال  والرفاع والك اي 
  لوسةةةةرمؤشةةةةراج ميةةةةادين مسةةةةتوى المعيشةةةة  م هةةةةا الدراسةةةة  بث ثةةةة  مباحةةةةث تضةةةةمن االول   ظمةةةةج     

والمبحث الثا   ةياس ادل  ميادين مسةتوى المسةتوى المعيشة  فة  محافظة  المث ة    امةا المبحةث الثالةث 
مةةةةن  الممةةة ب فةةة  م طقةةةة  الدراسةةة    وايتتمةةةج الدراسةةةة  لوسةةةةرفقةةةد ت ةةةاول توةةةة ي اج مسةةةتوياج المعيشةةة  

 بالموادر والم ح  .والمقترحاج وةاجم   االست تاالاج
تتمثةل بمحافظة  المث ة  بكامةل حةدودها ووحةداتها االدارية  وهة  فالحةدود المكا ية  لم طقة  الدراسة  امةا    

تضم م طق  ال راج االوسط يمس محافظةاج هة  ) الت  تحتل الالز  الال وب  من م طق  ال راج ا وسط
يحدها من الشر  محةافظت  ذي ةةار والبوةرص ومةن الشةمال كرب   وال الف وبابل والقادسي  والمث   (   

. محافظ  القادسي  ومن الػر  محافظ  ال الف ومن الال و  والال و  الػرب  المممك  العربي  السعودي  
( شةمال يةط االسةتوا  وبةين  420,532- 3:0,162بين داجرت  ورض ) أما بال سب  إل  موةعها ال مك  فتق 

 ( .3و) (2) اليريطتين ( شرةاً  570,432- 540,62يط  طول ) 
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 (3( و)2) تينيريطال
 الموة  الالػراف  لمحافظ  المث   والوحداج االداري  فيها

 
  بػداد    2:611111يريط  محافظ  المث   االداري  بمقياس المهوري  العرا    الهييص العام  لممساح    ةسم ا تاج اليراجط    -

3129 . 
 المبحث االول

  هقياس مؤشراتو  ةمستوى المعيشاالطار المفاهيمي ل
 اواًل : مفهوم مستوى المعيشة

او التة  تقةدمها الدولة  يةدماج سةم  و  تحوةل وميةا االسةر مةنمةا  بمقةدارمسةتوى المعيشة  يتمثل        
والوضة   بيجتةافاليةدماج التعميمية  والوةحي  والمسةكن ال جة  ويواجوةا وظةروف   تقةديمها  تسهم فة 

مةةةن )الكهربةةةا    المةةةا  ال قةةة    الوةةةرف الوةةةح  وال  ايةةةاج( تعةةةد ويةةةدماج الب ةةة  التحتيةةة  االةتوةةةادي 
وكممةةةا    (2)تحسةةةين مسةةتوى معيشةةةتهمها لومةة  اشةةةباو لمسةةكان التةةة  البةةةد مةةن العمةةةل الحاالةةاج االساسةةةي 

ال ةةرد ان يحوةةل ومةة  المزيةةد مةةن تمةة  السةةم  واليةةدماج ارت ةة  مسةةتوى معيشةةتا ومةةن ثةةم زادج اسةةتطاع 
( من االو ن العةالم  36المادص ) وم هاالمواثي  الدولي  لحقو  اال سان  وهذا ما تؤكد وميا  (3)رفاهيتا

كةل ومة  ان ) ي  ( من العهد الدول  لمحقو  االةتوادي  واالالتماوي  والثقاف22لحقو  اال سان والمادص )
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  ي   بحاالاتا مةن الػةذا  والممةبس والمسةكن  (4)و سرتامستوى معيش  كاٍف لا التمت  بح  لا شيص 
 لةةذا فةةان تحديةةد مؤشةةراج ميةةادين المسةةتوى المعيشةة  . (5)(وبحقةةا فةة  تحسةةين متواوةةل لظةةروف معيشةةتا

تالعمةةةا يطمةةةجن ومةةة  حاضةةةرع و  يةةة مسةةةال  اساسةةةي  لتطةةةوير تمةةة  الميةةةادين الميتم ةةة  لتحقيةةة  الرفاه لوسةةةر
 .ومستقبما وتحقي  ا سا يتا 

 ميادين المستوى المعيشي (5)ثانيًا : مؤشرات
 مؤشرات ميدان التعميم :  - 1

محةرومين مةن التعمةيم بموالة  هةذا المؤشةر اذا لةم ي هةوا ( س   25-7 فراد بعمر)ايعد  : متابع  الدراس  - أ
 . المرحم  االبتداجي 

سةة   فةةاكثر( الةةذين اكممةةوا 26: يتضةةمن ةيةةاس  سةةب  االفةةراد البةةالػين بعمةةر)بةةالػينلم ميمةة المسةةتوى التع  -  
 مرحم  التعميم االبتداج  او مرحم  اوم  .

 فةةةرويين همةةةا :مؤشةةةرين مقيةةةاس لمكشةةةف وةةةن حرمةةةان االسةةةر ويضةةةم يمثةةةل  :مدرسةةة لمامكا يةةة  الووةةةول  - ج
سةاف  الة  المدرسة  الثا وية  ب حةو) والمم(  611)اكثر مةن المساف  ال  المدرسة  االبتداجية  محةددص بمعيةار

 كم( . 2اكثر من 
 .المدرس   مدى الرضا ونهو ويقاس بمؤشر واحد ون اليدماج التعميمي   دى الرضام - ث

 -ميدان الصحة : مؤشرات  -9
 تعد االسرص محروم  اذا كان احد افراد االسرص يعا   من مرض مزمن .  - أ
 س واج( يعا   من سو  التػذي .  6 –اشهر  7اذا كان احد افراد االسرص بعمر)  -  
 اذا كان احد افراد االسرص يعا   من التقزم )الطول ال  العمر( .   - ج
وتعةةد المةةرأص الحامةةةل محرومةة  اذا لةةم تستشةةةر)طبي  او    الحوةةول ومةة  الروايةةة  الوةةحي  أث ةةا  الحمةةةل - ث

  . ممرض ( ي ل مدص الحمل
 كم( . 3المساف  المستػرة  لمووول ال  المستش   ) اكثر من اذا كا ج  - ج
 كم( . 2اذا كا ج المساف  لمووول ال  المركز الوح  او الطبي  )اكثر من   - ح
 . سرص غير راضي  ون اليدماج الوحي المستوى ال وو  لميدماج الوحي   اذا كا ج اال  - خ

 -ميدان وضع االسرة االقتصادي: مؤشرات  -3
 221كان معدل ديمهم الشهري اةل من ) المؤشر اذا ذاه ُتعد االسرص محروم  وف : متوسط ديل ال رد  - أ

 الف دي ار( .
 المبمع توفير تستطي  لم اذا محروم  االسرص اسبوويا   وتعد دي ار الف 100 وم  الحوول امكا ي   -  

 .اسبوع  ي ل المذكور
 مدى الرضا ون المدرس  . يقاس بمؤشر : مدى الرضا ون العمل وفرص العمل - ج
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 ذاهةبموالة   محرومة االسةرص : تعةد سة   فةيكثر29بعمر وض  حال  العمل  فراد ا سرص )معدل االوال (  - ث
 ( افراد .6اذا كان معدل االوال  اكثر من )المؤشر 

ممكي  االوول: يعبر هذا المؤشر ون مستوى الرفاهي  ويتضمن هذا المؤشةر امةت   االسةرص لمسةكن او  - ج
 ياو  . او ام   سيارص

وتعد االسر محروم  اذا لم تستطي  تيمين اث ين مةن المتطمبةاج  ودد المتطمباج الحياتي  الممكن تيمي ها - ح
الحياتي  م ها )تػيير االثاث القديم وشرا  ثيا  الديدص وت ةاول المحةوم والسةم    وان تحوةل ومة  االةازص 

 شتا  وباردا ف  الويف( .لمدص اسبوع يارج الم زل   وابقا  الم زل دافجا ف  ال
 البيةج   وتعةد فة  ودد السم  المعمرص : وه  الموالوداج العي ي  ف  الوحدص السك ي  او ممتمكاج االسةرص - خ

 . المعمرص السم  اةل من او (8سوى) تمتم  لم اذا محروم  االسرص
 مؤشرات ميدان البنية التحتية وهي:  -4

 الوالح  لمشر  ال  االسر.ال يوالد توويل من الشبك  العام  لممياع  - أ
 ا قطاواج اسبووي  ف  توفير المياع الوالح  لمشر  .  -  
 اذا كا ج االسرص غير راضي  ون  ووي  مياع الشر  .  - ج
مودر الكهربا  : تعد االسرص محروم  اذا لم تشمل بيدمة  الكهربةا  او تتةوفر فيهةا كهربةا  مةن موةدر   - ث

 اير من غير الشبك  العام  .
  الكهرباجي  : وتعد االسرص محروم  اذا كا ج تعا   مةن ا قطاوةاج اسةبووي  او يومية  او استقرار الطاة  - ج

 لعدص ساواج . 
وسيم  الورف الوح : وتتمثل بعدم توافر شبكاج الورف الوح    وتعد االسرص محروم  اذا كا ج   - ح

 الوسيم  لمتيمص م ها بواسط  مالرى مكشوف .
 و ترم  يارج الم زل .التيمص من ال  اياج بطريقت  الحر  ا  - خ

 مؤشرات ميدان السكن وهي:  -5
 هذا المؤشر باستعمال مادص المبن او القو  او و اجح الالي كو . ويتمثل مادص ب ا  السقف - أ
معةةدل االكتظةةاظ )درالةة  التةةزاحم(: تعةةد االسةةرص محرومةة  فةة  هةةذا المؤشةةر اذا كةةان معةةدل االشةةػال اكثةةر  -  

 .فرد /غرف ( 3من)
 ةةوع الطاةةة  المسةةتيدم  فةة  تسةةيين الميةةاع : تعةةد االسةةرص محرومةة  اذا اسةةتيدمج الةة  ط او الحطةة  او   - ج

 ال حم لتسيين المياع .
معدل الرضا ون المسكن : وهو مؤشر  وو  يعبر ون تقييم ا سرص لمدى الرضا والرفاهي  ون المسكن  - ث

 . تشػماالذي 
محرومةة  ان والةةد واحةةد او اكثةةر مةةن المكةةارع البيجيةة  فةة  تعةةد االسةةرص  والةةود المكةةارع البيجيةة  فةة  المسةةكن : - ج

 ساح  المسكن )فض ج حيوا اج   مياع راكدص   مياع مالاري( .
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 مؤشرات ميدان محيط المسكن :  -6
الطر  والمواو ج ويضم ث ث مؤشراج ه  : مةدى الرضةا وةن المواوة ج وحركة  السةير  والمؤشةر  - أ

المسةةكن   امةةا المؤشةةر الثالةةث فيتمثةةل بومكا يةة  ووةةول سةةيارص  الثةةا   يتعمةة  ب وويةة  الطةةر  المؤديةة  الةة 
 االسعاف وسيارص االط ا  .

 مدى الرضا ون توافر الدكاكين واالسوا  . - -  
 مدى الرضا ون ال ظاف  وودم التموث يارج المسكن . - ج
ودد   وع المكارع البيجي  الموالودص ف  محيط المسكن: بموال  هذا المؤشر تعد االسرص محروم  كمما كثر - ث

المكارع فة  محةيط المسةكن وم ها)  ايةاج   ميةاع راكةدص   ميةاع مالةاري   ديةان   ميةازن اسةمح  ووربةاج 
 ُمد2م2رص "السكرا "( .

( مواة  ه  :  هر   سةك  حديةد   طرية  سةري  9المواة  غير المرغو  فيها ةر  المسكن : وتتضمن ) - ج
 ي  وادي ( .  م طق  و اوي    ضػط وال    تالم  ازبال   م حدر   بدا

مةةان بال سةةب  لوط ةةال : مةةدى الرضةةا وةةن االيتمحةةور هةةذا المالةةال فةة  مؤشةةرين همةةاو  االمةةان الشيوةة  - ح
 .  اما المؤشر الثا   هو اط   ال ار ف  محيط المسكنيارج المسكن

 

 المبحث الثاني
 9119في محافظة المثنى لعام  لألسر المعيشي ىالمستو ميادين ادلة قياس 

سةيتم   فة  م طقةا الدراسة   ا سةر مةن حاالةاتهم االساسةي اشةباع مقدار  ون واضح وورص إلوطا      
 سةةبل لتووةيف كمقدمة  وتحميمهةا المعيشةي  مسةتوياتهم م مةةح ومة  لموةةوف الواةة  معطيةاج الركةون الة 
 . االسر هذع افراد حياص ب ووي  واالرتقا  تحسي ها
 : األقضية بحسب المعيشة مستوى دليلاواًل : 

يمحظ من ي ل  تاجا الدراسة  الميدا ية  ا ي ةاض ةةيم دليةل مسةتوى المعيشة  فة  محافظة  المث ة         
  وهة   سةب  تعةد م ي ضة  مقار ة  بعةام  :312(% فة  وةام 54,8اذ بمػج ةيمتةا  المةال  المحافظة  )

(%   ويعكةةس هةةذا اال ي ةةاض 34,4وب سةةب  تػيةةر بمػةةج )( 2الالةةدول ) (%  78التةة  بمػةةج ) 3117
 تقدم  سب  وم  المستوى االالمال  لميادين المستوياج المعيشي  لوسر. حدوث
  اذ يتضةح  :312و 3117وتتباين ةيم الدليل و س  التػير فيا بين اةضي  م طق  الدراس  لعةام      

(% يميةا 53,6ان اوم   سب  تػير ف  ةيم  دليل مستوى المعيش  ُسالمج ف  ةضا  السةممان اذ بمػةج )
(%   وبالمرتبةة  25(% ثةةم ةضةةا  اليضةةر بالمرتبةة  الثالثةة  وب سةةب  تػيةةر )38,7ب سةةب  ) ةضةةا  الرميثةة 

(%   وتعكةةس  سةة  التػيةةر التحسةةن ال سةةب  الةةذي طةةرأ ومةة  8,6االييةةرص ةضةةا  السةةماوص ب سةةب  بمػةةج )
ميادين مستوى المعيش  الست  وذل  يعود ال  ودد من المشاري  الت موي  الت  والهتها الحكوم  ال  هذع 
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ممةةا ي ةةف مةةن  سةة  الحرمةةان فيهةةا   السةةيما فةة  ةضةةا  السةةممان كو هةةا م طقةة   اجيةة  واكثةةر  لوحةةداجا
 اةضي  المحافظ  حرما ًا  تيال  لسياس  التهميش ابان الحكوماج السابق  .

 (2الدول )
 التوزي  المكا   ل س  حرمان االسر وف  دليل مستوى المعيش  ف  اةضي  محافظ  المث  

 :312و 3117لعام  

 انمضاء
 َسبت انتغُر لًُت دنُم يستىي انًعُشت

(6002-6002) 6002 6002 

 47, ,4,4 42,, ق .انسًاوة

 6,42 444, 042, ق . انريُثت

 647, ,704 2642 ق .انسهًاٌ

 ,0 744, 7244 ق .انخضر

 6444 ,44, ,2 انًحافظت

 المودر : اوتمادًا وم  بيا اج : 
 . 3117اال ماج    الالهاز المركزي لإلحوا    يارط  الحرمان ومستوياج المعيش  وزارص التيطيط والتعاون   -
 الدراس  الميدا ي  .  -

 الوحدات االدارية بحسب المعيشة مستوى دليل ثانيًا : 
اظهةةرج  تةةاجا الدراسةة  الميدا يةة  والةةود فروةةةاج مكا يةة  فةة  المسةةتوياج المعيشةةي  بةةين ا سةةر بةةين       

الت ةاوج فة  واةةةةة  االحةوال االةتوةةةةادي  واالالتماوية   الوحداج االدارية  لم طقة  الدراسة  ويعةزى ذلة  الة 
  اال ان ةةيم الةدليل العةام ( 3)الالةدولالت مية  غيةر المتواز ة    سياس  االهمةال و  بسب واليدمةةةي  والبيجي  

تقاربةًا واضةحًا بةين الوحةداج االدارية  وذلة    ةا يسةاوي متوسةط ادلة  الميةادين لمستوى المعيشة  اظهةرج 
الست  وبالتال  ا ي اض ةيم ادل  الميادين المرت ع    هةا تالمة  مة  ادلة  الميةادين الم ي ضة    وبموالة  

دليل لةة حرمةةان  إذ سةةالمج اومةة   سةةب بالترتيةة  االول بوةةي   الترتيةة  الت ةةازل  لقةةيم الةةدليل تكةةون  احيةة
 يميهةا   فة  م طقة  الدراسة  ( من االمال  االسةر2:(% وبعدد اسر بمع )62,3مستوى المعيش  بمػج )

( مةن االمةال  857(% وبعةدد اسةر بمةع )61,5بمػةج ) ب سةب  بالترتية  الثةا   السةممان  ةضةا مركةز
وذل  لكو هما من الم اط  ال اجي  البعيدص ف  المحافظ  يعا   سكا هما من تراال  اغم  مؤشراج  االسر

  امةةةا الترتيةةة  الثالةةةث فقةةةد حققتةةةا  احيةةة  ميةةةادين مسةةةتوى المعيشةةة  وفةةة  مقةةةدمتها الوضةةة  االةتوةةةادي  
اله ل ( من االمال  االسر   ثم  احي  2116وبعدد اسر بمع )(% 56,4بمستوى معيش  بمع )الدراال  

  االسر . ( من االمال 3356وبعدد اسر بمع )(% :,55بمع )بالترتي  الراب  وبمستوى معيش  
( 2:12(% وبعدد اسر بمةع )53,3اليامس فكان من  وي   احي  ال الم  ب سب  )الترتي   أما       

  52,8بمػج)   ثم الا ج ف  الترتيبين السادس والساب  كل من  احيت  المالد والوركا  وب س  متقارب  
  يميهما بالترتية  الثةامن وم  الترتي  ( من االمال  االسر 58:6   3316(% وبعدد اسر بمع )52,6

وذلةة  الن  مةةن االمةةال  االسةةر (3379(% وبعةةدد اسةةر بمةةع )3,:4 احيةة  السةةوير بمسةةتوى معيشةة  بمةةع)
لترتية  التاسة  فكةان مةن امةا ا  المعيشةي  هذع الوحداج االداري  ا ها متييرص ف  اغم  مؤشراج الميادين 
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  امةةا فةة   ( مةةن االمةةال  االسةةر7678وبعةةدد اسةةر بمةةع )(% 49,9ركةةز ةضةةا  الرميثةة  ب سةةب  ) وةةي  م
اسةةرص مةةن االمةةال  ( 5434(% وبعةةدد )47,5الترتيةة  العاشةةر الةةا  مركةةز ةضةةا  اليضةةر ب سةةب  بمػةةج )

ا ف  مركز ةضا  السماوص   ويستمر هذا اال ي اض ف  ةيم الدليل العام ليول ال  اد   مستوياتاالسر 
وهةة  تمثةةل المرتبةة  االييةةرص فةة  دليةةل  ( مةةن االمةةال  االسةةر27187وبعةةدد اسةةر بمةةع )(% 46,7ب سةةب  )

بةةين الوحةةداج االداريةة  كو هةةا مركةةز المحافظةة  وتتةةوافر فيهةةا كافةة   مسةةتوى المعيشةة  وتعةةد االفضةةل حةةاالً 
 مالتمعي  .اال شط  االةتوادي  والتعميمي  والوحي  فضً  ون اليدماج ال

 (3الدول )
 التوزي  المكا   لعدد االسر المحروم  وم  وف  دليل مستوى المعيش  ف  الوحداج االداري 

 :312لمحافظ  المث   لعام 

 دنُم يستىي انًعُشت % انىحذاث االدارَت

 

 عذد االسر

االسر انًحرويت)*(  عذد

وفك دنُم يستىي 

 انًعُشت

 020,2 06154 4742 و .ق .انسًاوة

.انسىَرٌ   4246 6875 6622 

 ,272 15966 4242 و .ق. انريُثت

 6607 6677 ,.0, ٌ .انًجذ

 27,, 11666 047, ٌ. انىركاء

 0200 0646 646, ٌ. انُجًٍ

 66,7 6446 2.,, ٌ .انهالل

 2,, 1074 ,.70 و .ق. انسهًاٌ

 20 188 7046 ٌ. بصُت

 464, 11785 ,424 و .ق. انخضر

 0007 6617 7.4, .ٌ .انذراجٍ

 6606, 149986 647, انًحافظت

 اوتمادًا وم  ::  المودر  
  ( م شةةةورص غيةةةر) بيا ةةةاج   المث ةةة  محافظةةة  احوةةةا  مديريةةة    اإل مةةةاج  والتعةةةاون التيطةةةيط وزارص   العةةةرا  المهوريةةة  -

 .3129 لعام السكان تقديراج
 ( .3الممح  ) -
 .كل وحدص اداري  ف  حالم االسر  x سب  الدليل وف  المعادل  االتي  : )*( تم استيراج ودد االسر المحروم   

 : البيئة بحسب المعيشة مستوياتثالثًا : 
فيهةا بشةكل وةام   وذلة   ا ي ةاض المعيشة تعا   الم اط  الري ي  ف  م طق  الدراس  مةن تمركةز        

اذ  المتواز ة    غيةر الرتباط مستوى المعيش  ف  العرا  وبضم ا م طق  الدراس  بدرال  التحضر والت مية 
والم ةاط  الحضةري  الكبيةرص فة  مراكةز االةضةي  التالمعاج ت مي   وم  تقتور الت موي  اليطط ان أغم 

 وم  بقي  م اط  المحافظ    مما ا عكس وم  مستوى المعيش  . 
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( 4  الالةدول )تت اوج ةيم دليةل مسةتوى المعيشة  بةين الم ةاط  الحضةري  والري ية  لم طقة  الدراسة        
  حةةةةةةو م طقةةةةةة  الدراسةةةةةة   اذ يتسةةةةةة  حالةةةةةةم الت ةةةةةةاوج لةةةةةةدليل مسةةةةةةتوى المعيشةةةةةة  فةةةةةة  ريةةةةةةف ( 4)واليريطةةةةةة 

( مةةةةةةةن االمةةةةةةةال  االسةةةةةةةر   مقار ةةةةةةة  بالحضةةةةةةةر الةةةةةةةذي بمػةةةةةةةج 35245(%وبعةةةةةةةدد االسةةةةةةةر بمةةةةةةةع )56,4)
اتسةةاع  الةة  (% ويعةةود ذلة :,6( اسةةرص مةن االمةةال  االسةةر وب ةار  بمةةع )28412)وبعةةدد(%5,:4ةيمتةا)

مسةةاحاج الم ةةاط  الري يةة  فةة  المحافظةة  حيةةث تعةةا   مةةن الحرمةةان فةة  بعةةض ميةةادين مسةةتوى المعيشةة  
كمةةا يتبةةاين حالةةم الت ةةاوج بةةين الم ةةاط  الحضةةري  . غيةةر المتواز ةة  بةةين الحضةةر والريةةف  تيالةة  الت ميةة  

فة  مركةز ةضةا   والري ي  لم طق  الدراس  لت اوج ةيم دليل مستوى المعيشة    ويظهةر ذلة  بشةكل واضةح
(% ثةةةةم مراكةةةةز اةضةةةةي  السةةةةماوص واليضةةةةر 9,:(%   تميةةةةا  احيةةةة  بوةةةةي  ب حةةةةو )23,5ب حةةةةو )السةةةةممان 

(%   امةةةا  ةةةواح  ال المةةة  والهةةة ل والسةةةوير والوركةةةا  9,8   :,9   :والرميثةةة  ب سةةة  متقاربةةة  بمػةةةج )
 ةاوج ضةجيل فة  (%   فة  حةين كةان الت4,3   4,5   :,5  8,4فيكون الت اوج متوسط اذ بمةع فيهةا ) 

(%   اما بال سب  ل احي  الدراال  فترت   ةيم  دليل مستوى المعيش  ف  حضرها ب حو 1,4 احي  المالد )
ممةةةا سةةةب  (% 3,2(% ليكةةةون ال ةةةار  )55,4(%   مقار ةةة  ب ظيرتهةةةا فةةة  ري هةةةا اذ بمػةةةج  حةةةو )57,5)

يما ةضةا  السةممان و احية  ي حةظ إن ا ولويةاج ي بػة  أن تكةون لمم ةاط  الالػرافية  ا كثةر حرمةان السة
بوةةي  ثةةم بقيةة  الوحةةةداج االداريةة  بحسةة  االهميةةة    كمةةا ان تواليةةا االهتمةةةام لمم ةةاط  بحسةة  توزيعهةةةا 

 البيج  )حضر وريف( يرسم وورص ا ولوياج بشكل أكثر ت وي 2 .
 (4الدول )

الوحداج االداري  لمحافظ   التوزي  المكا   لعدد االسر المحروم  وم  وف  دليل مستوى المعيش  بحس  البيج  ف 
 :312المث   لعام 

 انىحذاث االدارَت

انتفاوث بٍُ  انرَف انحضر

انرَف 

 %وانحضر 

 

دنُم يستىي 

 %انًعُشت

االسر  عذد

 انًحرويت

دنُم يستىي 

 %يعُشت

حجى االسر 

 انًحرويت

 2 ,,,, 0.0, 00427 4040 و .ق .انسًاوة

 ,44 6626 0.2, 22 4,47 ٌ .انسىَر

 ,24 ,607 6.2, ,06, 4442 و .ق. انريُثت

 044 60,2 0.2, ,02 047, ٌ .انًجذ

 446 277, 4.0, 400 4242 ٌ. انىركاء

 44, 6000 7.2, ,, 4247 ٌ. انُجًٍ

 42, 6024 ,.,, 022 647, ٌ .انهالل

 ,064 726 72.2 607 46,, و .ق. انسهًاٌ

 242 7 72.0 2, 244, ٌ. بصُت

 242 ,620 0.2, 0,20 46 و .ق. انخضر

 640 2,7 4.,, 006 ,24, ٌ .انذراجٍ

 742 ,6,04 7.4, 0,400 ,424 انًحافظت

 .:312لعام المودر : اوتمادًا وم  الدراس  الميدا ي  
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 (4 )يريط 
 :312التوزي  البيج  لدليل مستوياج المعيش  بحس  الوحداج االداري  لمحافظ  المث   ف  وام 

 
 ( .4الالدول )المودر : اوتمادا2 وم  بيا اج    

 

 المبحث الثالث
  9119لألسر في محافظة المثنى لعام  المعيشة مستويات اتتصنيف

ترتيةة  الوحةةداج ومةة  اوتمةةدج الدراسةة  لتوةة يف المسةةتوياج المعيشةةي  لوسةةر فةة  م طقةة  الدراسةة        
 -ووم  ال حو االت  : معادل  مستوى الحياص  و االداري  ف  سمم مستوى المعيش  

 : مستوى المعيشةتراتبية الوحدات االدارية بحسب سمم اواًل : 
ف  الوحداج االداري  لم طقة  الدراسة  فقةد تةم بػي  اوطا  وورص واضح  ون المستوياج المعيشي        

  ودليل مستوى المعيش  ف  سمم الحرمان تبعًا لقيمتها ف  كل متػير الست  ترتيبها بحس  ادل  الميادين 
امكا يةةة  إالةةةرا  المقار ةةة  فةةة  ا دا  الت مةةةوي لمعرفةةة  الم ةةةاط  االكثةةةر حرما ةةةًا ويسةةةهم هةةةذا الترتيةةة  فةةة  

 وتشييص مواطن اليمل والقوور الذي يتعين وم  الالهاج المع ي  وض  الحمول والمعالالاج لذل  . 
ومة  الترتية   اسةتحوذمركةز ةضةا  السةماوص يتضةح ان ترتية  الوحةداج اإلدارية    لمالية  وب ظةرص اال     

  ممةا يع ة  ت وةةا ( 5الالةدول )االول ف  سمم الحرمان مةن حيةث ةيمة  الةدليل العةام لمسةتوى المعيشة    
يمثل ف  مستوى المعيش  وا ي اض  س  الحرمان ف  معظم ميادي ا ةياسًا ببقي  الوحداج االداري  كو ا 
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مركز المحافظ  فهو يحتل الترتي  االول لميادين الوح  والب   التحتي  ومحيط المسكن ووضة  االسةرص 
تراالة  يطةط الت مية  االةتوادي ف  حين كا ج  سب  اال الاز م ي ض  لميدا   التعميم والمسةكن بسةب  

مركةز ةضةا  اليضةر وبال سةب  لالبشري  فقد الا ا ف  الترتيبين الساب  والراب  لكل م هما ومة  الترتية  . 
في ةةا افضةةةل حةةةااًل بعةةةد مركةةةز المحافظةة  اذ حوةةةل ومةةة  الترتيةةة  الثةةةا   مةةن سةةةمم الةةةدليل العةةةام لمسةةةتوى 
المعيشةةة    كمةةةا يحتةةةل الترتيةةة  الثةةةا    ربعةةة  ميةةةادين وهةةة  التعمةةةيم والوةةةح  ومحةةةيط المسةةةكن والوضةةة  

يميةا فة  ترتية  سةمم الةدليل  ترتية  الثالةث .بال   الب   التحتية  والمسةكن فقةد الةا االةتوادي   اما ميدا 
 الةا  الدراسة  حيةث م طقة  الثالةث ومة  مسةتوى الترتية بمركةز ةضةا  الرميثة   المعيشة  لمسةتوىالعةام 

ميةةدان الب ةة  التحتيةة  بالترتيةة  الثةةا     والميةةادين الةةث ث )التعمةةيم والوةةح  ومحةةيط المسةةكن( بالترتيةة  
وبةذل  فهةو الراب    امةا ميةدان المسةكن فقةد الةا  بالترتية  السةاب  الثالث   والوض  االةتوادي بالترتي  

 .متقدم ف  بعض الميادين ومتيير ف  البعض االير
االول  الرابةة  واحتمةةج الترتيةة  الترتيةة لةةدليل مسةةتوى المعيشةة  بامةةا  احيةة  السةةوير فقةةد الةةا ج تبعةةًا      

بالترتي  الثا   ميدان المسكن   ومحيط  لميدان التعميم وهذا يعكس والود ا الاز ف  هذا الميدان   والا 
المسكن بالترتي  الراب    ف  حين الا  بالترتي  السادس ميدان الوح    والترتية  السةاب  ميةدان الب ة  

بالترتيةة  الثةةامن وذلةة  بسةةب  االهمةةال الحكةةوم  لػالبيةة  المشةةاري   التحتيةة  وميةةدان الوضةة  االةتوةةادي
االمةر بسةب  البطالة  وارت ةاع معةدالج االوالة  فة  هةذع ال احية   الت موي  وا ي اض المسةتوى االةتوةادي
تباي ةةج رتةة  الحرمةةان تبعةةا لةةدليل المسةةتوى وفةة   احيةة  الوركةةا   . الةةذي اسةةهم فةة  رفةة  معةةدالج الحرمةةان

اذ حظةة  ميةةدان التعمةةيم بالترتيةة  الرابةة  وميةةادين الوةةح  والمسةةكن ومحةةيط المعيشةة  مةة  ادلةة  الميةةادين 
الترتي  الدليل العام لمستوى المعيش  ف  المرتب  اليامسة    امةا ميةدان الب ة  التحتية  المسكن يماثل ف  

  فقد حول وم  الترتي  السادس ودليل الوض  االةتوادي وم  الترتي  الساب .
  فقةةةةد الةةةةا  ميةةةةدان الب ةةةة  التحتيةةةة  بالترتيةةةة  الرابةةةة  واحتةةةةل ميةةةةدا   التعمةةةةيم والوضةةةة دامةةةةا  احيةةةة  المالةةةة   

تي  اليامس   بي ما الةا  ميةدا   الوةح  ومحةيط المسةكن    بالترتية  التاسة  فة  حةين االةتوادي التر 
الترتي  السادس مةن سةمم  احتمجسالل ميدان المسكن اد    سب  حرمان بتساليما الترتي  االول   بي ما 

الةةدليل العةةام لمسةةتوى المعيشةة  .والةةا ج  احيةة  ال المةة  بالترتيةة  السةةاب  لةةدليل مسةةتوى المعيشةة  ويتضةةح 
حيةث الةا ج لبعدها ون مركز المحافظ  ولكو ها  احي  ذاج طاب  ري   ا ها متييرص ف  اغم  الميادين 

بالترتي  اليامس لميدا   الب   التحتي  ومحيط المسكن والسادس لميدا   المسةكن والوضة  االةتوةادي 
   والثامن لميدان الوح  والتاس  لميدان التعميم .

مسةةتوى المعيشةة  فقةةد احتمتةةا  احيةة  الهةة ل ويماثمةةا بالترتيةة  ميةةادين التعمةةيم  امةةا الترتيةة  الثةةامن لةةدليل   
والب ةة  التحتيةة  والمسةةكن امةةا ميةةدا   الوةةح  ومحةةيط المسةةكن فقةةد كا ةةج فةة  الترتيةة  السةةاب  والوضةة  

 . االةتوادي بالترتي  التاس 
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 (5الدول )
الوحداج االداري  ف  م طق  الدراس  تبعًا ل س  الحرمان بحس  دليل الميادين والدليل العام لمستوى المعيش   )*(ترتي 

 :312ف  وام 
انىحذاث 

 االدارَت

 ادنت انًُادٍَ

 انصحت انتعهُى
انبًُ 

 انتحتُت
 انًسكٍ

يحُط 

 انًسكٍ

انىضع 

 االلتصادٌ

يستىي 

 انًعُشت

 0 0 0 , 0 0 , و .ق .انسًاوة

.انسىَرٌ   0 2 , 6 , 2 , 

 4 , 4 , 6 4 4 و .ق. انريُثت

 2 7 2 0 , 2 7 ٌ .انًجذ

 7 , 7 7 2 7 , ٌ. انىركاء

 , 2 7 2 7 2 2 ٌ. انُجًٍ

 2 2 , 2 2 , 2 ٌ .انهالل

 00 00 2 2 2 00 00 و .ق. انسهًاٌ

 00 00 00 00 00 00 00 ٌ. بصُت

 6 6 6 4 4 6 6 و .ق. انخضر

 2 4 2 00 00 , 2 ٌ . انذراجٍ

 . :312لعام  المودر : اوتمادًا وم  الدراس  الميدا ي    
 االكثر حرما ا . (8)( االةل حرما ا والترتي  2)*( الترتي  )   
 

والا ج  احي  الدراال  ف   هاي  سمم ترتي  الوحداج االداري  لم طق  الدراس  بال سب  لميدا   الب ة      
التحتيةة  والمسةةكن والترتيةة  السةةادس فةة  ميةةدا   التعمةةيم ومحةةيط المسةةكن والرابةة  لميةةدان الوةةح  والثالةةث 

مركز ةضا  السممان فقد  لميدان الوض  االةتوادي والا  بالمرتب  التاسع  لدليل مستوى المعيش  . يميا
الةةةةا  بالترتيةةةة  العاشةةةةر لسةةةةمم ترتيةةةة  الوحةةةةداج االداريةةةة  وفقةةةةًا لةةةةدليل مسةةةةتوى المعيشةةةة  ووضةةةة  ا سةةةةرص 
االةتوةةادي والتاسةة  لميةةدا   الب ةة  التحتيةة  والمسةةكن والثةةامن لمحةةيط المسةةكن والترتيةة  االييةةر لميةةدا   

ارت ةةاع  سةةب  الحرمةةان يةة  التةة  تعةةا   مةةن الوحةةداج االدار  التعمةةيم والوةةح  . امةةا  احيةة  بوةةي   فهةة  مةةن
فيهةةا حيةةث الةةا ج بالترتيةة  االييةةر مةةن حيةةث ةيمةة  دليةةل مسةةتوى المعيشةة  وميةةدان الوضةة  االةتوةةادي 
واحتمج ميادي ا الترتي  العاشر   وبذل  فه  تعا   من اوم  درالاج الحرمان لميادين مستوى المعيش  

بحاالةة  الةة  سياسةةاج ت مويةة   االعةة  تي ةةف ثقةةل حةةاالج كو هةةا مةةن الم ةةاط  ال اجيةة  فةة  المحافظةة  وا هةةا 
 الحرمان ومتػيراتا بشكل ممموس . 

ممةةةا تقةةةدم يمكةةةن القةةةول ان الم ةةةاط  التةةة  احتمةةةج المراتةةة  االولةةة  يكةةةاد يت ةةة  والودهةةةا مةةة  ثقمهةةةا        
مةن  السكا   وما ُيقدم لها من مراف  ت موية    فة  حةين ان الم ةاط  التة  حمةج بالمراتة  االييةرص تعةا  

الحرمةةان والظةةروف المعيشةةي  المتد يةة   تيالةةً  لسياسةة  اإلهمةةال وسةةو  التيطةةيط والتمكةةؤ فةة  ت  يةةذ اغمةة  
المشاري  الت موي  االةتوادي  واالالتماوي  والبيجي  وكذل  بسب  ال ساد المستشري   االمر الذي يتطمة  

التػييراج الت  مةن شةي ها تقمةيص دفع  ةوي  وبذل المزيد من الالهود الالادص بػي  تحقي  التوازن واحداث 
ال الةةوص بةةين الوحةةداج االداريةة  وم ةةاط  الحضةةر واالريةةاف واكسةةا  المالتمةة  القةةدرص ومةة  التطةةور الةةذات  
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المسةةةتمر بمعةةةدل يضةةةمن التحسةةةن المتزايةةةد فةةة   وويةةة  الحيةةةاص  فةةةرادع بمع ةةة  زيةةةادص ةةةةدرص السةةةكان ومةةة  
  تك ل زيةادص درالةاج اشةباع تمة  الحاالةاج وتمةتعهم االستالاب  لمحاالاج االساسي  والمتزايدص بالوورص الت
 .  بمستوى اليد والج  من المعيش  السيما ال قرا  م هم

 التصنيف وفق معادلة مستوى الحياة :ثانيًا : 
بموالةة  هةةذا التوةة يف يمكةةن ةيةةاس المسةةتوى المعيشةة  ال جةة  لوسةةر وفةة  معادلةة  مسةةتوى الحيةةاص       

(   فال تيالةة  القريبةة  2,111 – 1,111لمعرفةة  القةةيم التةة  حققتهةةا كةةل وحةةدص اداريةة  والتةة  ت حوةةر بةةين )
ن ( تةةةدل ومةةة  تحسةةة2,111مةةةن الوةةة ر تع ةةة  شةةةدص الحرمةةةان وومةةة  العكةةةس فةةةان اةتةةةرا  ال تيالةةة  مةةةن )

 ( فتع   ا عدام الحرمان .2,111مستوياج المعيش    اما ال تيال  )
وتبةةةرز اهميةةة  احتسةةةا  مسةةةتوى الحيةةةاص لكةةةل وحةةةدص اداريةةة  فةةة  محافظةةة  المث ةةة  فةةة  اوطةةةا  وةةةورص      

االماليةة  وةةن الواةةة  المعيشةة  لوسةةر ومعرفةة  اتالةةاع مسةةتوياتا فةة  كةةٍل م هةةا وتقةةويم السياسةةاج والبةةراما 
 وها لحاالاج السكان االساسي  . الت موي  ومدى اشبا

( فةة  1,727وةةةد بمػةةج ةيمةة  المسةةتوى المعيشةة  فةة  محافظةة  المث ةة  وفةة  معادلةة  مسةةتوى الحيةةاص  حةةو )
كمةةا تشةةير الةة  ذلةة  معطيةةاج الالةةدول   وتتبةةاين هةةذع القيمةة  مكا يةةًا بةةين الوحةةداج االداريةة   :312وةةام 

 -مستوياج معيشي  ووم  ال حو االت  :اربع  . ولتبسيط العرض يمكن تمييز ( 52( والشكل )69)
فةيكثر( وةةد ضةم   1,719تبمةع ةيمةُا  حةو ) :ذاج مستوى معيش  اليد( م اط  )المستوى االول  -

( لكةل 1,747  1,755ارب  وحداج اداري  تتمثةل بمركةزي ةضةا ي السةماوص واليضةر بقةيم بمػةج )
فةة  المحافظةة    كمةةا ي ضةةوي  م همةةا ومةة  الترتيةة  وهةة  اومةة  مةةن المعةةدل العةةام لمسةةتوى المعيشةة 

( لكةةةل 1,719   1,723تحةةج هةةةذا المسةةةتوى مركةةةز ةضةةةا  الرميثةة  و احيةةة  السةةةوير بقةةةيم بمػةةةج ) 
م همةةةا ومةةة  الترتيةةة    ويعةةةيش سةةةكان هةةةذع الم ةةةاط  بظةةةروف معيشةةةي  مقبولةةة  مقار ةةةً  بالم ةةةاط  

    االيرى ف  المحافظ  .
وةةةةد ضةةةما هةةةذا المسةةةتوى القةةةيم بةةةين المسةةةتوى الثةةةا   )م ةةةاط  ذاج مسةةةتوى معيشةةة  متوسةةةط( :   -

   1,696( وشةةمل  ةةواح  الوركةةا  والمالةةد وال المةة  التةة  بمػةةج ةيمهةةا  حةةو )1,718 -1,677)
 ( لكل م ها وم  الترتي  . 1,689   1,694

( 1,676- 1,636المسةةةتوى الثالةةةث )م ةةةاط  ذاج مسةةةتوى معيشةةة  ضةةةعيف( ضةةةم القةةةيم بةةةين ) -
   1,662مةةةا  ةةةاحيت  الهةةة ل والةةةدراال  بقةةةيم بمػةةةج )وتمثةةةل هةةةذا المسةةةتوى بوحةةةدتين اداريتةةةين ه

 ( لكل م هما وم  الترتي  .1,658
 – 1,635المسةةتوى الرابةة  )م ةةاط  ذاج مسةةتوى معيشةة  ضةةعيف الةةدًا( : ت حوةةر ةيمةةا بةةين    -

   1,5:7( ويتمثةةل بمركةةز ةضةةا  السةةممان و احيةة  بوةةي  بمسةةتوى معيشةة  بمػةةج ةيمةةا )1,597
   .( لكل م هما وم  الترتي1,597
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 (6الدول )
 :312التوزي  الالػراف  ل س  المستوى المعيش  ال ج  ف  الوحداج االداري  لمحافظ  المث   ف  وام 

يستىي انحُاة حجى االسر انًحرويت حجى االسر انىحذاث االدارَت
)*(

 

 ,,042 02022 7020, و .ق .انسًاوة

 04202 6622 7,22 ٌ .انسىَر

 04206 2720 02267 و .ق. انريُثت

 04724 6607 7622 ٌ .انًجذ

 04727 24,, 00777 ٌ. انىركاء

 047,2 0200 707, ٌ. انُجًٍ

 04770 ,,66 7006 ٌ .انهالل

 04,22 2,, 0,20 و .ق. انسهًاٌ

 04,22 20 ,,0 ٌ. بصُت

 04242 467, 002,2 و .ق. انخضر

 ,,047 0007 6602 ٌ .انذراجٍ

 04202 6606, 0022,6 انًحافظت

 المودر : اوتمادًا وم  :
المهوريةةة  العةةةرا    وزارص التيطةةةيط والتعةةةاون اال مةةةاج     تةةةاجا التعةةةداد العةةةام لمسةةةكان والمسةةةاكن واالسةةةر لمحافظةةة    -   

 . 3129المث   
 ( .3الالدول ) -  

 -)*( احتسبج معادل  مستوى الحياص وم  وف  المعادل  االتي  :
 حالم االسر المحروم  (/حالم االسر الكم    ا ظر : –)حالم االسر  =المستوى المعيش  ال ج    
 . 51  ص :311   المؤتمر االحواج  العرب  الثا    ليبيا  موذج الشارة  لقياس مستوى الحياص   ر محمد كاظم المهاال-

 ( 1شكل ) 
 :312التوزي  الالػراف  ل س  المستوى المعيش  ال ج  لم طق  الدراس  ف  وام 

 
 المودر : اوتمادًا وم  :

 ( .6بيا اج الالدول )  -

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

ق .م 
 السماوة.

ن 
 السوير.

.  ق.م 
 الرميثة

. ن المجد.ن 
 الوركاء

. ن
 النجمي

.  ق.م  الهالل.ن 
 السلمان

.  ق.م  بصية. ن
 الخضر

ن 
 الدراجي.

المستوى 
المعيشي 
 الالئق



 ) 15) 
 

( ان  سةةةب  االسةةةر المحرومةةة  تتبةةةاين ضةةةمن كةةةل 6كمةةةا يمحةةةظ مةةةن اسةةةتقرا  معطيةةةاج الالةةةدول )      
(%   امةا فة  المسةتوى الثةا   فقةد 3,:7مستوى من المستوياج االربع    ف   المسةتوى االول بمػةج )

(%   8,8مةةة  ضةةةمن المسةةةتوى الثالةةةث  حةةةو )(%   فةةة  حةةةين بمػةةةج  سةةةب  االسةةةر المحرو 32بمػةةةج )
(% من االمال  سةكان الوحةداج االدارية  الم درالة  ضةمن كةل مسةتوى   امةا 3ولممستوى الراب  بمػج )

بمقار ةة   حالةةم االسةةر المحرومةة  مةة  حالةةم االسةةر ضةةمن كةةل مسةةتوى فيظهةةر ارت ةةاع  سةةب  االسةةر ذاج 
يعادل  وف االسر ف  تم  الم اط   (% أي ما 61,6المستوى المعيش  الضعيف الدًا ب سب  بمػج )

(% 52,8(%   ثم المستوى المعيش  المتوسةط ب سةب  )56يميها المستوى المعيش  الضعيف ب سب  ) 
 ( .3(% الشكل )47,7  اما  سب  المستوى المعيش  الاليد فقد بمػج )

 (3شكل )
 :312محافظ  المث   لعام توزي  االسر المحروم  بحس  معادل  مستوى الحياص )التو يف الرباو ( ف  

 
 المودر : اوتمادًا وم  : 

 ( .6)الالدول بيا اج  -
 االستنتاجات 

ا ي ةاض المسةتوياج المعيشة  لوسةر فة  محافظة  المث ة  السةيما فة  مركةز ةضةا  كش ج الدراس  وةن   -2
ومةةة  الةةةرغم مةةةن :312( % أي بمقةةةدار ال وةةةف فةةة  وةةةام 61,5السةةةممان و احيةةة  بوةةةي   بمػةةةج  حةةةو )

 . هاتين الوحدتين االداريتينالمشاري  الت موي  الت  والهتها الحكوم  ال  ف  ودد من  سب  التحسن ال
والود فروةاج مكا ي  ف  المستوياج المعيشةي  بةين ا سةر فة  م طقة  الدراسة   تيالة  الت ةاوج فة  واةةةةة    -3

  بمػةةةج او هةةةا فةةة   احيةةة ةةة  والت ميةةة  غيةةةر المتواز االحةةةوال االةتوةةةةةةادي  واالالتماويةةة  واليدمةةةةةةي  والبيجيةةة  
فةةة  حةةةين  :312لعةةةام (% لكةةةل م همةةةا ومةةة  الترتيةةة  61,5   62,3بوةةةي  وةضةةةا  السةةةممان بمػةةةج ) 

 .(% 46,7مركز ةضا  السماوص ب سب  )سالمج اد اها ف  
ةةةيم دليةةل مسةةتوى المعيشةة  بةةين الم ةةاط  الحضةةري  والري يةة  لم طقةة  الدراسةة    اذ يتسةة  حالةةم  ت ةةاوج     -4

بسب  سو  التيطةيط (% 5,:4(%   مقار   بالحضر الذي بمػج ةيمتا)56,4ريف ب حو)الت اوج ف  ال
 .وال ساد المال  واالداري 
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مستوى معيشي ضعيف 
 جدا  
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تووةةةمج الدراسةةة  الةةة  ان مركةةةز ةضةةةا  السةةةممان و احيةةة  بوةةةي  يقعةةةان ضةةةمن فجةةة  المسةةةتوى المعيشةةة   -4
(% 61,6) حةو المتد   الدًا حيةث بمػةج االسةر التة  تعةا   الحرمةان وتراالة  المسةتوى المعيشة  فيهمةا 

الهةةة ل وال المةةة  ضةةةمن فجةةة    كمةةةا وةةة  ج كةةةل مةةةن أي مةةةا يعةةةادل  وةةةف االسةةةر فةةة  تمةةة  الم ةةةاط   
 .من االمال  االسر (% 56)  المستوى المتد   )الضعيف( وبمػج االسر  حو

 المقترحات
مةن ية ل تحسةين  تهيج  السبل ال زم  لم هةوض بواةة  المسةتوياج المعيشةي  لوسةر فة  محافظة  المث ة  -2

 لما لها من دور مهم ف  ت مي  الع ور البشري واستدامتا .أوضاع السكان االةتوادي  واالالتماوي  
وض  االستراتيالياج واليطط الت  تستهدف لع  دور حيوي ف   مو ميادين مستوى المعيش  )التعمةيم    -3

 المعيش  لمسكان .رف  المستوى لالوح    السكن والب ي  التحتي  ( وتوفير فرص العمل 
تواليةةةا التيويوةةةاج الماليةةة  لممحافظةةة  مةةةن المواز ةةة  بحسةةة  درالةةة  الحرمةةةان مةةةن اليةةةدماج العامةةة  فةةة   -4

المحافظ  وايالةاد مواز ة  حقيقية  بهةذا اليوةوص فة  ضةو  معطيةاج الواةة   كة  ال يكةون ه ةا  ت ةاوج 
فةة  م طقةة  الدراسةة  مةةن فةة  مسةةتوياج الت ميةة  والتطةةور ومسةةتوى ال قةةر بةةين الم ةةاط  الري يةة  والحضةةري  
 ي ل الت سي  بين ذوي الع ة  والميططين ف  الالا   الت موي حاليًا ومستقبميًا .

دوم البحوث والدراساج التيطيطي  والت موي  ف  المالاالج كاف  التة  تسةهم مةن رفة  المسةتوى المعيشة   -5
 لمسكان وتحسين  ووي  حياتهم . 

الحكومي  أن تتعةاون مة  البةاحثين بتزويةدهم بالمعمومةاج والبيا ةاج دووص مواله  إل  المؤسساج والدواجر  -6
 الدةيق  والمحدث  وهذا من شا ا أن يسهم ف  معالال  المشك ج والقضايا المرتبط  بالسكان .

 الهوامش :
 :آالتي  باليطواج المعيش  مستوى دليل يتم احتسا  (*)
 والوضةة  التحتية  والب ةة  والسةكن والوةةح  التعمةيم كميةةادين المعيشة   لمسةةتوى الرجيسةي  الميةةادين تحديةد - أ

 .اإلةتوادي
 . وض  مؤشراج تمثل كل ميدان من الميادين الست   -  
 (وةة ر) القيمةة  ا سةةرص وتعطةة . مؤشةةر لكةةل بال سةةب  لوسةةرص(  3 و وةة ر) بةةين مةةا تتةةراوح ةةةيم وضةة  - ج

 القوةوى اإلشةباع لحالة  (3قيمة  )وال المؤشةر يمثمهةا التة  ا ساسةي  الحاالة  مةن القوةوى الحرمان لحال 
 . ا ساسي  الحاال  من الحرمان وتب ( 2القيم ) وتمثل. ا ساسي  الحاال  لهذع
 الممثمةة  المؤشةةراج لع مةةاج الحسةةاب  الوسةةط تسةةاوي باوتبارهةةا لوسةةرص ميةةدان كةةل دليةةل ةيمةة  حسةةا  - ث

 أدلةة  لقةةيم الحسةةاب  الوسةةط تسةةاوي باوتبارهةةا ا سةةرص معيشةة  لمسةةتوى العةةام الةةدليل ةيمةة  وحسةةا  لمميةةدان
   ل ستزادص ي ظر : لوسرص بال سب  الميادين
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وزارص التيطيط والتعاون اال ماج    الالهاز المركزي لإلحوا    يارط  الحرمان ومسةتوياج المعيشة   -
 . 3122 و 3117

  اةمةةةةيم بحيةةةةرص البةةةةرلس دراسةةةة  فةةةة  الػرافيةةةة  الت ميةةةة  البشةةةةري    الالمعيةةةة   رفيةةةة  محمةةةةود الدياسةةةةط  (1) 
 . 4  ص 3117(   421الالػرافي  الكويتي    الكويج   العدد)

   غةزص محافظةاج فة  والتعميمي  الوحي  اليدماج وم  المعيش  مستوى أثر   وكيم  زك  ( وزالدين3)
  ي ظةةر  2ص   3124   غةةزص   االسةة مي  الالامعةة    اآلدا  كميةة   ( م شةةورص غيةةر) ماالسةةتير رسةةال 
 .ايضاً 
وبةةاس فاضةةل السةةعدي وومةة  وبةةد االميةةر   الػرافيةة  الحرمةةان ومسةةتوى المعيشةة  فةة  العةةرا   مالمةة   -

 . 7  ص 3122(   22(   العدد)3آدا  ال راهيدي   المالمد)
   بيةةةةروج   لب ةةةةان      دار ال هضةةةة  العربيةةةة  2وبةةةةداو وطةةةةوي   السةةةةكان والت ميةةةة  البشةةةةري    ط (4) 

 . 37  ص 3115
   العةدد (24)السة    باسيل يوسف   ال قر والػ   ف  الوطن العرب    مالمة  دراسةاج االتماوية    (5) 
 . 35  ص 3112(   بيج الحكم  لم شر   22)
 يارطةةةة    المعمومةةةاج وتك مواليةةةا لإلحوةةةا  المركةةةزي الالهةةةاز   اال مةةةاج  والتعةةةاون التيطةةةيط وزارص (6)

   51ص   3122   العرا  ف  المعيش  ومستوياج الحرمان
 : المصادر

   العةةةدد (24)السةةة    باسةةةيل يوسةةةف   ال قةةةر والػ ةةة  فةةة  الةةةوطن العربةةة    مالمةةة  دراسةةةاج االتماويةةة     -2
 . 35  ص 3112(   بيج الحكم  لم شر   22)
 غيةةر) بيا ةةاج   المث ةة  محافظةة  احوةةا  مديريةة    اإل مةةاج  والتعةةاون التيطةةيط وزارص   العةةرا  المهوريةة  -3

 .3129 لعام السكان تقديراج  ( م شورص
المهوري  العرا   الهييص العام  لممساح    ةسم ا تاج اليراجط   يريط  محافظ  المث ة  االدارية  بمقيةاس  -4

 . 3129  بػداد    2:61111
لالمعيةة  الالػرافيةة  رفيةة  محمةةود الدياسةةط    اةمةةيم بحيةةرص البةةرلس دراسةة  فةة  الػرافيةة  الت ميةة  البشةةري    ا -5

 . 3117(   421الكويتي    الكويج   العدد)
وباس فاضل السعدي وومة  وبةد االميةر   الػرافية  الحرمةان ومسةتوى المعيشة  فة  العةرا   مالمة  آدا   -6

 .3122(   22(   العدد)3ال راهيدي   المالمد)
   3115  دار ال هضةة  العربيةة     بيةةروج   لب ةةان    2وبةةداو وطةةوي   السةةكان والت ميةة  البشةةري    ط -7

 . 37ص
   غةةزص محافظةةاج فةة  والتعميميةة  الوةةحي  اليةةدماج ومةة  المعيشةة  مسةةتوى أثةةر   وكيمةة  زكةة  وزالةةدين -8

 . 3124   غزص   االس مي  الالامع    اآلدا  كمي   ( م شورص غير) ماالستير رسال 
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محمد كاظم المهاالر    موذج الشارة  لقياس مستوى الحياص   المؤتمر االحواج  العربة  الثةا     ليبيةا  -9
  311:  . 

 الحرمةان يارطة    المعمومةاج وتك مواليةا لإلحوةا  المركةزي الالهةاز   اال مةاج  والتعاون التيطيط وزارص -:
  3122   العرا  ف  المعيش  ومستوياج

اإل ماج    الالهاز المركةزي لإلحوةا  وتك ولواليةا المعمومةاج   يارطة   وزارص التيطيط والتعاون -21
 . 3117  بػداد   2الحرمان ومستوياج المعيش  ف  العرا    ج

 . :311الدراس  الميدا ي  لعام  -22
 (2الممح  )

 استمارة االستبيان
 كمي  اآلدا  –الامع  القادسي  

 ةسم الالػرافي  / الدراساج العميا
يرال  تعاو كم مع ا باإلالاب  وم  االسجم  التة  تتضةم ها فقةراج االسةتبا   إل الةاز البحةث الموسةوم )ةيةاس المسةتوياج     

( وممةًا أن المعمومةاج معةدص  غةراض البحةث العممة  -دراسة  تحميمية  – :312المعيشي  لوسر ف  محافظ  المث   لعةام 
 ةةا  البحةةث وتسةةهل مةةن امكا يةة  الووةةول إلةة  حةةل المشةةك ج المتعمقةة  وان االةةابتكم ومةة  االسةةجم  المطروحةة  تسةةهم فةة  اغ

 بهذا الموضوع م  التقدير .
 ودد أفراد االسرص      ________________
 القضا              _________________

 ال احي             _________________ 
   :   حضر                   ريفالبيج

 التعميم:أواًل/ ميدان 
 س واج فيكثر( يتاب  الدراس  حاليا والمرحم  التعميمي  أو اكمل الدراس   7المي  أفراد االسرص )بدون ذكر االسما ( بعمر )  -2

 العمر افراد االسرص
 ممتح  حالياً  الال س

 ثا وي  ابتداجي  ام 
معهد 
 /الامع 

 وميادراساج 
 ك   عم ا ث  ذكر

           ر  االسرص
           الزوال 
           االول
           الثا  
           الثالث
           الراب 
           اليامس
           السادس
           الساب 
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           الثامن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 كم              الثا وي     كم  كم تبمع المساف  لمووول ال  المدرس  االبتداجي              -3
 غير راض                مقبول     راض  ال  حدما  راض  الدًا  مدى الرضا ون المدرس  :  -4

                   
 ثا يًا/ ميدان الوح :

 كم يبمع ودد أفراد االسرص الذين يعا ون من مرض وضوي مزمن أو العو  )ودد الحاالج( :   -2
  س واج ( )ودد الحاالج( 6أشهر ال  7سو  تػذي  االط ال )   -3
 ايرونطبيب    ممرض   ةابم  ميذو        الرواي  الوحي  إث ا  الحمل  هل  يتم من ةبل -4

                  
 التقزم الطول  سب  إل  العمر )ودد الحاالج(-5
 كم                  لمساف  لمووول ال  مستش   وام  كم تبمع ا -  6 
  كم يبمع المساف  ال  مركز وح  أول  او طبي  )با متار(: -7
 راض       غير    مقبول    راض  الدًا  هل ا ج راض  ون اليدماج الوحي  : -8

 ميدان الب ي  التحتي :ثالثا / 
 المودر الرجيس  لممياع: ... هل ان مودر الرجيس  لمياع الشر  ه : -2
 شبك  بدون ا قطاعم  ا قطاع متكرر    شبك  العمومي      شبك     هر وين         بجر       

         
 مدى الرضا ون  ووي  المياع: -9

 غير راض       مقبول                        راض  ال  حدما         راض  الدًا               
            

 :توفر مودر لمكهربا  -4
 ال يوالد اكثر من مودر                 شبك  وام  ومولدص            من الشبك  العام     

       
 :استقرار الطاة  الكهرباجي  -5

 ا قطاع من وةج آلير                        ا قطاع يوم               لبض  ساواج         
           

 :  وسيم  التيمص من ال  اياج -6
 من ةبل البمدي  بين حين واير                         توض  ف  حاوياج وترف  بشكل م تظم        ترف      تحر      يارج الم زلترم      

            
 وسيم  الورف الوح :-7

 مالرى مكشوف   مالرى مػط          سبج تا                  شبك  وام           
       

 رابعًا/ ميدان المسكن:
 شيممان       كو كريج مسمح         ةو /لبن        مادص ب ا  السقف   الي كو    -2
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 ودد الػرف ف  المسكن : -3 
  وع الطاة  المستيدم  ف  تسيين الما  :  -4

 غاز                ال يوالد    يا الشمسي       كهربا             ط            الي    
          

 مدى الرضا ون المسكن:    -5
 مقبول               غير راض ال  حد ما    غير راض مطمقاً راض  الدًا                 
 
 من المكارع التالي  يوالد ف  المسكن :أي  -6

                            عم          ودد المكارع                           
   لحيوا اج فض ج ا

  مياع راكدص ف  البيج او ساحتا    
  مياع مالاري ف  ساح  المسكن    

 يامسًا/ محيط المسكن: 
 السير: مدى الرضا ون المواو ج وحرك  -2
 غير راض مطمقاً  غير راض ال  حد ما             مقبول                     راض    

       
  ووي  الطري  المؤدي ال  المسكن -3
 طري  معبد          معبد الزج          م روش بالحو  )سبيس(    طري  تراب  
 
بامكان واحدص              بومكان ووول كميهما                امكا ي  ووول سيارص االسعاف وسيارص االط ا  :     -4

 ليس بومكان اي م هما
 مدى الرضا ون توفر الدكاكين )االسوا (: -5
 غير راض  مطمقاً    اض  الدًا       مقبول        غير راض  ال  حدما     ر 

الرضا  مدى  -6
ال ظاف   ون 

 وودم التموث يارج المسكن 
 غير راض  مطمقاً  راض  ال  حدما   غير       راض  الدًا      مقبول                 
 
 

 البيجي  موالودص ف  محيط المسكن : أي المكارع  -7
  عم                        ك          ودد المكارع                       

       

       

    ةاذوراج )أوساخ ( 
 

  مياع راكدص             
  مالاري                   
  ديان                   
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 مدى الرضا ون االمان بال سب  لوط ال يارج المسكن: -8
 غير راض  مطمقاً  راض  الدًا         مقبول            غير راض  ال  حدما             
 
:  هر   سك  حديد  طري  سري   م طق  و اوي   ضػط 9غير المرغوب  ةر  المسكن) من مالموع  ودد المواة  -9

 وال   تالم    اياج(
 اط   ال ار يارج المسكن   هل تسم :  -:

 ودص مراج ف  االسبوع             ال أسم        ةميل                يوميًا             
       

 سادسًا/ وض  االسرص االةتوادي:  
 كم يبمع الديل الشهري لم رد:    -2
ألف دي ار ي ل  211امكا ي  الحوول وم   -3

 االسبوع   
 مدى الرضا ون توفر العمل وفرص العمل : -4

 غير راض  ال  حدما          غير راض  مطمقاً  راض  الدًا   مقبول                   
 

حال   وض   -5
 س   فيكثر ووض  حال  العمل( : 29العمل  فراد االسرص )العمر 

   تسمسل ال رد)دون ذكر االسما (            
 طال       واطل ون العمل          يعمل        ال يعمل                                   

 ر  االسرص
 الزوال 
 االول
 الثا  
 الثالث
 الراب 
 اليامس
 السادس
 الساب 
 الثامن
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سمع ( ه : ث ال   فرن غاز او كهربا   مدفيص غاز او  27كم يبمع ودد السم  المعمرص لدى االسرص من مالموٍع ) -6

ي ط كهرباج    تم زيون  راديو   ست يج  كهرباجي   مك س  كهرباجي   كهربا    مدفيص   طي   مروح  كهرباجي   غسال  
   موبايل   فيديو   كاميرا  كاميرا كومبيوتر شيو   مكيف(:                   

ميازن اسمح  وورباج وسكري  
 مدمرص  

 

       

 ك    عم                           
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 ممكي  االوول )المسكن   سيارص  واجداج وديول أم  (:  -7
 

 +سيارص     ديول وام  مسكن             سيارص فقط        سكن فقط     ال يوالد       
         

( : م زل دافئ شتا ا   م زل بارد وي ا  7كم يبمع ودد المتطمباج الحياتي  الممكن توفيرها من مالموع ) -8
   ةضا  اسبوع االازص يارج الم زل   تػيير االثاث   شرا  ثيا    اكل لحم أو اسما  (

 (3ممح  )
 :312االداري  ف  محافظ  المث   لعام ةيم ادلا ميادين مستوى المعيش  لموحداج 

 انىحذاث االدارَت

 ادنت انًُادٍَ

 انصحت انتعهُى
انبًُ 

 انتحتُت
 انًسكٍ

يحُط 

 انًسكٍ

انىضع 

 االلتصادٌ

دنُم يستىي 

 انًعُشت %

 4742 040, 4242 6642 042, 6246 442, و .ق .انسًاوة

 4246 246, 4442 ,4 7,44 4,47 ,464 ٌ .انسىَر

انريُثتو .ق.   ,046 6247 764, 6240 ,047 ,642 4242 

 ,.0, 444, 4446 6,44 ,2 4244 440, ٌ .انًجذ

 047, 742, 4247 ,404 7247 ,444 ,64, ٌ. انىركاء

 646, ,44, 042, 6247 7247 ,424 744, ٌ. انُجًٍ

 2.,, 240, 244, 4740 7247 ,424 42,, ٌ .انهالل

 ,.70 246, 247, 4,44 2642 247, 72 و .ق. انسهًاٌ

 7046 7,40 46,, 4,47 2744 742, ,7 ٌ. بصُت

 ,424 044, 4742 6,40 247, ,624 040, و .ق. انخضر

 7.4, 0, 7647 ,4,, 7,47 44 444, ٌ . انذراجٍ

 647, 740, ,04, 4042 7246 4742 47,, انًحافظت

 . :312المودر: الدراس  الميدا ي  لعام  -
Abstract:   
     Increasing attention is being paid to issues of improving the standard of 
living and promoting the sustainable future of families. This requires the 
integration of social, economic and environmental areas in order to ensure 
this is achieved. As for Al-Muthanna Governorate, it suffers from spatial 
differences in living standards between families as a result of the exceptional 
circumstances in Iraq and the absence of planning, will and insufficient 
development programs for all Aspects of economic and social life, as well as 
financial and administrative corruption and then its impact on the living 
standards of families and achieving welfare for the citizen. 




