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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

  َّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى ال

قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِريُوا فِيهَا 

  لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آَمِننِيَ َ
  صدق اهلل العلي العظيم 

 (18)سبأ  : 

 
 
 
 
 



 }ب{ 

 

 

 

 

 



 }ت{ 

 

 
 
 
 



 }ث{ 

 

  األول  إقرار المقوم العلمي
كز ءمة المكانية لمواقع مراالمال) الموسومة ماجستيرال رسالةقد اطلعت على  إنياشهد     

وجدتها وقومتها علميًا ف (GIS) الشرطة في مدينة الديوانية وكفاءتها الوظيفية باستخدام
 صالحة للمناقشة.
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 اإلهداء

ىل                                                               حية وإل ابءحاممئ إلسالم وعنوإن إلتض   ......إ 

 هتمإلعرإق مبختلف مسمياشهدإء                                    

ىل ......  َمن شغلين إلبحث عن بّرها مبا تس تحّق  إ 

 لشفاءابوإدليت إحلبيبة مع دعاء                                      

ىل   إلأروإح إليت غادرت وتركت يف قليب غّصة ......إ 

  أأيب وأأخيت وخايل                                

ىل ......  ملجأأي وكهفي إحلصني             إ 

خويت و                                                         أأخوإيت إ 

ىل ......   يبة أأبًدإفاكهة إحلّب وإحلياة ورونقهام إلبديع إحلب إ 

 زوجيت                                                       

ىل .....   رحيق إلقلب، وسلوة إلفؤإدإ 

  مرتىض، منار، جنات                                           

             

  جعفر                                   
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 ثناءشكر و
لعدددددالمين والادددددعل والسدددددعم علدددددى سددددديدنا محمدددددد وعلدددددى  لددددد  وصدددددحب  بعدددددد الحمدددددد   رب ا     

 ....االطهار

َمددن كددا   لكدد   والثندداء الجميدد  و ددالا الدددعاء  الجزيدد  تقدددم بالشدد رفأندد  مددن دواعددي سددرور       
سددداًبا فدددي هلدددومي هدددلع المرتبدددة العلمي دددة علدددى طدددول مسددديرتي التحاددديلية  و  دددا  بالدددلكر  سدددتا   

أ. د رافددد موسددد عبددد  سددو  ل  قددد ال يفددي  قكدد  شدد ر  مشددرفي )الفاضدد  و سددوتي الحسددنة الدد
قني ههبات  الحسنة   رجو هللا    ُيثق  هها ميزا   سنات   ويزيدع عطاءً العامري  ا وازدهارً  ( الل  طو 

ة والسعمة الدائمة.وكرًما با ً ا  و   يجل ل  بالاح 

ة جامعدة القادسدي - اآلداب ليدة ب ةاألععم األ ب ة في قسدم الجغرافيدتي ألستا والش ر موصول    
والشددد ر المحسدددنين  فجدددزاهم هللا عندددي  يدددر جدددزاء فقدددد كدددانوا لندددا هددددال إلدددى طريددد  العلدددم والرشددداد  

رئدديس و عضدداء لجنددة المناقشددة المحتددرمين علددى جهددودهم الكريمددة فددي  تيكل دد  إلددى  سددتا موصددول 
 تقويم الرسالة.

لدددوائر الح وميددة علددى مددواقفهم الكريمددة مددنهم: يطيددل لددي شدد ر يل ددة طي بددة مددن األصدددقاء فددي ا    
المهنددددا مالدددل مددددير توطدددي  الديوانيدددة  ورئددديس ا ادددائيين فدددراا معدددين عادددد الرضدددا ومعددداو  
موطددد  محمدددد عادددد الرضدددا عادددد الحسدددين  وزمعئدددي مدددن الضدددبا  والمنتسددداين فدددي  يدددادل شدددرطة 

 حثية.الديوانية والمنشآت وما  هدوع من مد يد العو  لي طيلة مسيرتي الب

ال تفدددوتني كلمدددة شددد ر ودعددداء لجميددد  اإل دددول واأل دددوات مدددوةفي م تبدددات: قسدددم الجغرافيدددة و      
  وكددد   الحدددل والتقددددير لزمعئدددي فدددي السدددنة التحضددديرية علدددى ندددالهم   وم تبدددة كليدددة اآلدابب ليتندددا

 .وإنسانهم العالي

 البا ث 
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 : المستخلص

قرل والمست باألزماتة العالم المضطربي  دول جميعتلي األمن سلم اال تياجات األساسية في     
الملحة لتقدم  صار من الضروراتو   بحاجة الى االمن من اج  استمرار الحيال باورل طايعية

ي فالتي تسهم الودمية المهمة في المد  ويعد  قطاع الشرطة من القطاعات  وازدهارها الشعوب 
على  والطمأنينة للفرد باالستقرارالشعور  الى  الة من الرئيسة للوصولاألمن والاوابة  ترسيخ

قد ف. للا ةمن النظام الموتا هنشر العدالة الجنائي  يتجز     ان  جزء ال و موال   يات  وممتلكات  
النم  مدينة الديوانية و في لمراكز الشرطة واق  التوزي  الم اني  سعت الدراسة الى التعرف على

ء  الى هناوصوالً التوطيطية المحلية  لمعاييرا لوفقة ةيفيا الو كفاءتهوتقييم الل  تتولع في توزيعها 
 ًع.مة لتو ي  مراكز الشرطة في المدينة مستقانيًا ال تيار  فض  المواق  المعءنمو جًا م ا

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تتب  واق  التوزي  الم اني لمراكز     
 حديثةاستراتيجية االندماج والتكام  هين األساليل والتقنيات ال الشرطة فضع عن االعتماد على

 ( في تحديد مواق AHP)المتمثلة هتقنية نظم المعلومات الجغرافية و سلوب التحلي  الهرمي 
 المعءمة لمراكز الشرطة في منطقة الدراسة.

المعلومات   لات الدراسة بعد عملية التحلي  والنملجة الكارتوكرافية الى قدرل نظم     
 ( في هناء نمو ج المعءمة الم انية التي تاين درجات معءمة  فض  المواق GISالجغرافية)

رار ألنشاء مراكز الشرطة الجديدل التي تحتاجها المدينة   والتي تساعد الموططين و صحاب الق
بعد  الدراسةفي وض  الوط  والارامج التنموية التي تسهم في تحقي  االمن المستدام  فقد تم نت 

جود و توليف جملة من المعادالت الرياضية وتطاي  المعايير المؤيرل في المعءمة الم انية الى 
-( كأعلى درجات المعءمة الم انية والتي ةهرت في ا ياء)الفاضلية9 ريطة تحم  الدرجة )

متوسطة مواق   5الجديدل في مدينة الديوانية و) الثقافي( ألنشاء مراكز الشرطة-االنتفاضة
ين( الموةف -الجمعية-الفرات-الكرامة-( ةهرت في ا ياء )االهرار8-5تتراوح درجتها ) (المعءمة

ي فةيفي لسد العجز الو  يم ن اعتبارها  كثر المواق  معءمة م انية ألنشاء مراكز الشرطة الجديدل
 تى  ا ي للمدينةكي تتماشى م  التوجهات المستقالية للزيادل الس انية والتوس  المس اعدادها  

 .2030سنة الهدف 
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 فهرست المحتويات                        
 الافحة  الموضوع 

   اآلية
 ب إقرار المشرف

 ت إقرار المقوم اللغو  
 ث األول إقرار المقوم العلمي
 ج الثاني إقرار المقوم العلمي

 ح إقرار لجنة المناقشة 
 خ اإلهداء
 د يناءش ر و 

   ولاستالم
 ص –ر  فهرست المحتويات

   -ض  فهرست الجداول
 ظ فهرست االش ال
 ع-ظ فهرست الورائ 

 ع فهرست المع  
 2 - 1 المقدمة 

  16 – 3 اإلطار النظري والمفاهيمي للدراسة
 4  واًل : مش لة الدراسة       
  5 – 4 يانيًا : فرضية الدراسة     

 5  دراسةال  همية : يالثاً 
 5 الدراسة  هدفرابعًا : 

  6 – 5 الدراسة  مسومات امسًا : 
 6 الدراسةمنهجية سادسًا :  
 7 الدراسة  اسلوبسابعًا : 
  8 – 7 هي لية الدراسةيامنًا : 
  9 – 8  دود منطقة الدراسة تاسعًا : 

  13 – 8 عاشرًا: الدراسات المشاههة 
    11 – 8  الدراسات المحلية .1
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  12 – 11 الدراسات العربية  .2
  13 – 12 الدراسات االجناية  .3

  16 – 14   د عشر: ماطلحات ومفاهيم الدراسة 
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  52 – 17 خصائص البيئة الجغرافية الطبيعية والبشرية في مدينة الديوانية 

  28 – 18  اائا الايئة الطايعية1-1
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  21 – 19 مظاهر السطح1-1-2
  22 – 21 المورد المائي 1-1-3
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  52 – 50 استعماالت األرض الحضرية في مدينة الديوانية  1-3
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  84 – 53 التوزيع الجغرافي لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية وانماطها المكانية 

  57 – 54 الشرطة في مدينة الديوانيةنالل تاريوية عن تطور مراكز 
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 : المقدمة
دن بباقي الم شهدت مدينة الديوانية نموًا سريعًا في اعداد السكان وتوسعًا عمرانيًا كبيرًا أسوة     

ض في بع الكثافات السكانية العالية تتركز وقد  ،من القرن المنصرم العراقية خالل السنوات األخيرة
 دينة،بروز الكثير من المشكالت التي تعاني منها الم ء السكنية دون غيرها مما ترتب عليهاالحيا

ية كالخدمات الصح لسكانها التي أدت بدورها إلى زيادة الضغط على الخدمات واالنشطة المقدمةو 
ت مما جعلها غير قادرة على تحمل هذه الضغوط التي أضاف ،ة على حد سواءوالتعليمية  واألمني

ت اعباء جديدة على المؤسسات الحكومية التي تدير تلك الخدمات ، لذا ينبغي على تلك المؤسسا
 في تلبية الوظيفية اعادة النظر في التخطيط لخدماتها، ليتسنى لها التعرف على مدى كفاءتها

اة تعد الخدمات األمنية في طليعة الخدمات التي لها تماس مباشر بحيو  .المدينة متطلبات سكان
م الطريق اماوفير الحماية الالزمة لهم وتفسح السكان والحفاظ على ممتلكاتهم لما تقدمة من ت

ه قيومدى تحق الجغرافي هاذ بات من الضروري دراسة واقعإ، لممارسة ادوارهاالخدمات االخرى 
 ضمنيمتوازن توزيع نطاقات الخدمة بشكل فضال عن إمكانية لكفاءة الوظيفية ة المكانية وامالءملل

سكان مع الزيادة الحاصلة في اعداد ال وظيفي عاٍل في حفظ امن المدينة تماشياً  أداء لها مستوى 
 ةويأتي استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافي .العمراني الكبير الذي وصلت اليه والتوسع

تاجها تي يحعلى التكامل مع هذا النوع من البيانات والمعلومات ال بوصفها أداة تحليلية مكانية قادرة
ات وباستخدام البيانصانعوا القرار التخطيطي عند اختيار مواقع مالءمة ألنشاء مراكز الشرطة 

يير قاق المعاخطيطية المحلية تم اشتاسة وباالعتماد على المعايير التالمتوافرة عن منطقة الدر 
ني المطلوبة في الدراسة وتحويلها الى خرائط ومن ثم معالجتها باستخدام أدوات التحليل المكا

، ((ARC.GIS 10.8الذي توفره بيئة نظم المعلومات الجغرافية في برنامج واالحصائي 
ج صنع القرار متعدد المعايير تم بناء نموذ –( AHPوباالعتماد على أسلوب التحليل الهرمي)

ستقبال ممالءمة في منطقة الدراسة ألنشاء مراكز شرطة تخدم المدينة األكثر المواقع  لتحديد مكاني
( GISوفق منهج علمي دقيق يعتمد على االندماج والتكامل بين تقنيات نظم المعلومات الجغرافية)

    .(AHP) التحليل الهرمي بواسلو 
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 النظري والمفاهيمي للدراسة اإلطار
  مشكلة الدراسة  :والأ

من  محافظةالتمثل مركز  وهي اء ما وصلت اليه مدينة الديوانيةمن جر  الدراسة تتجلى مشكلة     
 فضال عن تزايد النشاطات االقتصادية فيها ،في السنوات األخيرة عمرانيتوسع و  سكاني نمو

ذا هما يتطلب مواكبة  وظهور مشكالت كثيرة تمثلت بالمشكالت الخدمية والتنظيمية واالقتصادية،
 .المدينة المستدام فيالنمو لتحقيق االمن 

 مة المكانيةهل يمكن تحقيق المالء) تي:اآلالرئيسة بالتساؤل  الدراسة مشكلةويمكن صياغة 
ثلت بما ية تموقد انبثقت منه عدة تساؤالت فرع الختيار مواقع مراكز الشرطة في مدينة الديوانية؟(

 يأتي: 
لذي كاني االتوزيع الجغرافي لمراكز الشرطة الحالية في مدينة الديوانية، وما النمط الم عما واق .1

 تتخذه تلك المراكز في توزيعها؟ 
هم ما الكفاءة المكانية والوظيفية لمراكز الشرطة وهل يوجد توازن بين حجم السكان وكثافت .2

 ونطاقات الخدمة بشكل كفوء ومطابق لمعايير التخطيط المحلية المعتمدة؟ 
ي بناء ف Gis)توظيف التقانات الحديثة المتمثلة بتقنية نظم المعلومات الجغرافية ) ما امكانية .3

 المكانية الختيار مواقع مراكز شرطة جديدة وفق معايير محددة؟مة نموذج المالء

  فرضية الدراسة :ثانيا
ز مراك مة المكانية الختيار مواقعيمكن تحقيق المالء) صيغت فرضيات الدراسة على النحو اآلتي:

سس المعتمدة على األ تطبيق المنهجية العلميةمن خالل  الشرطة في مدينة الديوانية
 رضياتفعت خالل الفرضية الرئيسة تفر   نوم والمعايير التخطيطية في انتخاب مواقع بديلة(.

 ة منها:ثانوية عد  
مالئم ان واقع التوزيع الجغرافي الحالي لمراكز الشرطة ال يخضع لمعايير التوزيع المكاني ال .1

 من جهة أخرى.والمتوازن بين اعداد السكان من جهة واعداد المراكز 
طيطية ال يوجد توازن بين حجم السكان وحجم الخدمات األمنية في المدينة تبعًا للمعايير التخ .2

ا مالمحلية المعتمدة مما ولدت حالة من التباين في سعة نطاق الخدمة الوظيفية لكل مركز، 
ءة ق الكفايحول دون تحقيق المالءمة المكانية وأثره بشكل سلبي في خفض مستوى األداء وتحقي

 المكانية والوظيفية لها.
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ية دورًا واألساليب التخطيط (Arc Gis10.8)يؤدي استخدام التقانات الحديثة المتمثلة ببرنامج   .3
اقع ل المو كبيرًا في تعزيز اتخاذ القرار المناسب في بناء نموذج المالءمة المكانية الختيار أفض

 لتوقيع مراكز الشرطة مستقبال.

 همية الدراسة أ :ثالثا
ة تبرز أهمية الدراسة في ضرورة وجود دراسة علمية تفصيلية تختص بخدمات مراكز الشرط     

اء ي انشفلشروع لمواقعها المكانية عند ا مةلتحقيق المالء وتوزيعها المكاني في مدينة الديوانية،
 عن ي التوزيع فضالً وبعيدا عن العشوائية فوفقا للمعايير المحلية النافذة مراكز شرطة جديدة 

قعة ي الر فإيجاد حالة من التوازن واالنسجام بين الخدمة المقدمة واعداد السكان ونموهم وتوزيعهم 
هذه الخدمة من الخدمات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق الخدمة الوظيفي لكل مركز، اذ تعد 

م و تقديينة واالنطالق نحوالبوابة الرئيسة التي يمكن من خاللها تحقيق االمن في المدالسيادية 
 الخدمات المجتمعية األخرى.

 هدف الدراسة :بعارا
  تهدف الدراسة بصورة أساسية إلى

اظهار دور الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية في توفير خدمات مراكز الشرطة في -1
 مدينة الديوانية   

ينها وتحديد أسباب تبالمراكز الشرطة في مدينة الديوانية،  جغرافيمعرفة واقع التوزيع ال -2
لك تالمكاني بين احياء المدينة وتحليل هذا التباين فضال عن تشخيص العقبات التي تقف امام 

 المؤسسات الخدمية ومعالجتها لتحقيق دورها الوظيفي.
ديد ة، وتحتخطيطية المعتمدتقييم مدى مالءمتها المكانية وكفاءتها الوظيفية وفقًا للمعايير ال -3

 مقدار العجز الحاصل في خدماتها.
 المالئمة ألنشاء مراكز شرطة جديدة وفقاً مواقع ال بناء نموذج مكاني خاص باختيار أفضل-4

ي لجملة من المعايير التخطيطية تلبي احتياجات المدينة المستقبلية من جراء النمو السكان
 .2030والعمراني لغاية عام 

 مسوغات الدراسة: :خامسا
في منطقة الدراسة، اذ لم يسبق التطرق لها من قبل الباحثين  تعد من الدراسات الجديدة      

ونظرًا  ،التجربة العملية في السلك األمنيفقد تبلورت فكرة البحث لدى الباحث نتيجة السابقين 
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والمعوقات التي تواجه العمل في مراكز الشرطة بدءًا من العجز في الكوادر  المشكالتكثرة ل
رطة وكفاءة البنايات المخصصة لها( وصواًل الى تحديد الضباط والش)البشرية العاملة فيها من 

 المعتمدة.  المحلية والمعايير طوفق الشرو  الجديدة مة المكانية لتوقيع المراكزأماكن المالء

 لدراسة:ا منهج :سادسا
 منها:علمية للتوصل الى أهداف الدراسة مناهج عدة الدراسة على  اعتمدت     

 على عن طريق التوزيع المكاني لمراكز الشرطة، بغية التعرف تم اعتماده: المنهج الوصفي .1
 في ذلك ساعد طبيعة التوزيع والمرتبة التي يشغلها كل مركز بين مراكز شرطة المدينة، مما

 0والنمط المكاني الذي تتخذه في توزيعها .الواقعية للتوزيع وأسبابه الصورة معرفة
ة الذي أعتمد على عرض البيانات في هيئة جداول رقمية سواء كانت وصفي :المنهج الكمي .2

ات معلومام مكانية، باعتبارها قاعدة بيانات التي يتم استنباط المعلومات من خاللها بنظم ال
 الجغرافية. 

 أفاد الباحث من استخدام هذا المنهج في تحليل البيانات احصائيا المنهج التحليلي: .3
 ومكانيا، وكما موضح في ادناه:

يل وتخزين ومعالجة وادارة وتحل ( في ادخالGISاستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية ) -أ
اءة كفللوصول الى مدى  ،على نتائج دقيقةلمكانية وانتاج الخرائط والحصول البيانات الكمية وا

ال و رافية ن برمجيات نظم المعلومات الجغإ ، إذالديوانية التوزيع المكاني لمراكز الشرطة في مدينة
انية ( يمتلك إمكانيات وأدوات جيدة في مجال تحليل البيانات المكArc Gis 10.8ما برنامج )سي  

غية ب ،الكارتوكرافيالتعامل مع قواعد البيانات وإدارتها وأساليب العرض في مرونة الفضال عن 
ير تقدو التباين ديد النتائج وتوضيح مدى دقة في تح تحقيق األهداف الرئيسة للدراسة مما أعطى

 في المدينة. ةمن الخدم الحاجة
( في نظم المعلومات AHPاستخدام منهجية التحليل المتعدد المعايير بطريقة ) -ب

للوصول الى درجات عالية من المالءمة المكانية لتوقيع الظاهرة من خالل  (GIS)الجغرافية
( وإعادة تقييمها Raster Layerالتعريف بالهدف وتجهيز المعايير على شكل طبقات خلوية )

م وتحديد البدائل وإعطاء اوزان للمعايير وجبر الطبقات الخلوية للمعايير الموزونة، ومن ث
 استخالص النتائج. 

 اما أسلوب الدراسة فقد تضمن كاالتي: :الدراسةأسلوب : سابعا
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ورسائل  الكتبجمع المصادر واالطالع عليها ) عن طريقالمعلومات  الحصول على -1
ت مية( ذاوالدراسات العل المجالتالبحوث العلمية المنشورة في الدكتوراه و واطاريح  الماجستير

لتي اجريت ضمن هذه الدراسات السابقة اتعرف على طبيعة العالقة بموضوع الدراسة، وال
، من اجل تكوين هذه المشكالت حل على طبيعة الطرق المستخدمة فيالدراسة والوقوف 

 الدراسة.مشكلة رؤية ذات ابعاد شاملة لحل 
 :هماوتنقسم الى قسمين  الدراسة الميدانية: -2
ة لمقابلاة عن طريق اجراء الي لمراكز الشرطة في مدينة الديوانيالح اقعجمع البيانات عن الو  -أ

الشخصية مع جميع ضباط مراكز الشرطة في المدينة وملئ استمارة االستبانة الخاصة بهم، 
( لتشخيص معوقات العمل والوقوف على اإلمكانات المتاحة وكذلك الحصول على 4ملحق)

مثلة ( المتShape Fileوبيانات على هيئة طبقات )الجوية ومات  والصورة المعلالبيانات و 
 يها منالتي تم الحصول علبطبقة الشوارع، وطبقة حدود االحياء، وطبقة استعماالت األرض، 

سم اإلدارة الديوانية والمنشات، قمحافظة شرطة  قيادة)كوزارة الداخلية الدوائر الرسمية المعنية 
مديرية ،شعبة المالك ، شعبة اإلحصاء الجنائي، قسم الميرة، مديرية أحصاء القادسية،  

م نية نظواالستعانة بتق( تخطيط الديوانية، مديرية التخطيط العمراني، مديرية بلدية الديوانية
رائط ( في تحليل المعطيات، والخروج بالنتائج المطلوبة، وعمل الخGISالمعلومات الجغرافية )

 الالزمة التي ساهمت في اتمام موضوع الدراسة.
عينة )( على مجموعة من الخبراء فقد تم اختيار 5)، ملحق ستبانةاالاستمارة توزيع  -ب

 ( من األكاديميين والمتخصصين في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي التي35) قصدية( تبلغ
)معايير ومؤشرات( الستنتاج االوزان النسبية، التي تعد سئلة مجموعة من اال تحتوي على

   0األساس في عملية بناء نموذج المالءمة المكانية 

 هيكلية الدراسة:: ثامنا
بعرض االستنتاجات  وتنتهيأربعة فصول ، و المقدمة واإلطار النظري من  الدراسةتكونت      

في خصائص البيئة الجغرافية الطبيعية والبشرية ، خصص الفصل األول )لدراسة والتوصيات
لمراكز الشرطة في مدينة جغرافي )واقع التوزيع ال لعرض الفصل الثاني جاءو (، الديوانية مدينة

الوظيفية لمراكز المكانية و الكفاءة  تقييمالفصل الثالث ) ناقشو  الديوانية وانماطها المكانية(، 
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الحاجة الحالية والمستقبلية تقدير لدراسة)،أما الفصل الرابع فقد كرس (الشرطة في مدينة الديوانية
 GIS).  باستخدامنة الديوانية وبناء نموذج المالئمة المكانية لمراكز الشرطة في مدي

 حدود منطقة الدراسة:تاسعا: 
حافظة بمدينة الديوانية التي تعد المركز اإلداري لم تمثلت حدود منطقة الدراسة مكانياً      

الواقعة في وسط العراق ضمن منطقة السهل الرسوبي عند تقاطع خطي طول القادسية 
 يحدها من جهة  ،شماالً  (  32،"20)و (  31،"56ودائرتي عرض ) شرقاً  (  44،"59و) (  44,52")

ي الجنوب والجنوب الغربي ناحيتومن جهة  والسنية، غربي ناحيتي الدغارةوالشمال ال الشمال
حسب تقديرات  مدينةبلغ عدد سكان ال،  قضاء عفكالسدير والشافعية، ومن جهة الشرق 

، اما (1-1خريطة )(، حيًا سكنياً  64توزعوا على ) (نسمة 436270) 2021السكان لعام 
 4685)منهاالحضرية بلغت مساحة المنطقة  هكتارًا(،18513)الكلية فقد بلغت المدينة مساحة

 افاستشر  مع، م2021اما حدودها الزمانية فهي السنة التي اجريت فيها الدراسة  هكتاراً(،
 (.2030بعام ) مستقبلي لسنة الهدف التي حددت

 المشابهة الدراسات: عاشرا  
حث بيرة في اثراء فكر الباواالطالع على نتائجها ذات أهمية ك تعد الدراسات المشابهة     

بعض فقد تتضمن اإلجابة عن حالية بالمعلومات المهمة والقيمة وتزويد الدراسة ال ،الصحيح
لى عا ومساعدته في حل مشكلة الدراسة الحالية، لذلك سيتم تناوله األسئلة التي تدور في نفسه

 النحو االتي:
 الدراسات المحلية-أ

الدراسة الموسومة بـ )تحليل مقارن لألنماط المكانية ألداء مديريات الشرطة في  -1
توصلت الدراسة الى وضع الية :  )1) (1999المحافظات في مجال مكافحة الجريمة لعام لعام 

مجموعة من المؤشرات  لتقييم عمل مديريات الشرطة في بغداد والمحافظات عن طريق تحديد
والمتغيرات لقياس مستوى األداء والتمييز بينها باالعتماد على اكثر من طريقة إحصائية  ومن 
خالل نتائج الدراسة يمكن تحديد الكفاءة الوظيفية لكل مديرية بناءًا على التسلسل المرتبي التي 

 . المعالجات الالزمةحصلت عليها، وكذلك تشخيص مواضع الخلل لكل مديرية ووضع الحلول و 
 

                                                           

مضر خليل العمر، أكرم عبد الرزاق جاسم المشهداني، تقويم موضوعي ألداء مديريات شرطة المحافظات ( 1)
 1999،ة العامةبحث محدود التداول، مديرية الشرط، ، مجال مكافحة الجريمةفي 
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 ( موقع منطقة الدراسة من العراق ومن محافظة القادسية1-1خريطة )

 
وخريطة التصميم االساس لمدينة الديوانية وبيانات  1:250000وخريطة محافظة القادسية بمقياس  1:100000من عمل الباحث باالعتماد على : خريطة العراق اإلدارية بمقياس  المصدر:

 .2020متر( لسنة  15( بدقة تميزية مكانية )landsat8المرئية الفضائية للقمر الصناعي )
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التحليل المكاني لمراكز شرطة الرصافة باستخدام نظم المعلومات ) الدراسة الموسومة بـ-2
 في : سعت الدراسة الى تقييم عمل مراكز الشرطة الحالية من خالل التباينGIS) (1)الجغرافية 

اعداد هذه المراكز وكوادرها البشرية من الضباط والمنتسبين في منطقة الدراسة، واثر ذلك التباين 
ووضع نموذج التوزيع األمثل لمراكز  األداء وتحقيق الكفاءة الوظيفية بشكل سلبي على مستوى 

 وحسب المعايير المستخدمة. Gisالشرطة من خالل استخدام برنامج 
بـ )استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد اتجاه توزيع مراكز  الدراسة الموسومة-3

:تهدف الدراسة الى الكشف عن اتجاه التوزيع واالنماط  )2) الشرطة وانماطها في جانب الكرخ/بغداد(
المكانية التي تتخذها مراكز الشرطة تحت تأثير عوامل طبيعية وبشرية في منطقة الدراسة، تماشيا 
مع التركز السكاني في المناطق التجارية ومراكز المدن والطرق الرئيسة ،واالستعانة باألدوات 

 .Gisالمتوفرة في بيئة نظم المعلومات الجغرافية  Spatial Statistics Toolsاإلحصائية المكانية 
التحليل المكاني للخدمات األمنية في محافظة المثنى باستخدام )الدراسة الموسومة بـ-4

GIS((3(:  ،تناولت الدراسة التوزيع المكاني للخدمات األمنية في المراكز الحضرية لمحافظة المثنى
، لمنطقة الدراسة وكفايتها، مع توزيع السكان وكثافتهم في المراكز الحضريةوبيان مدى كفاءتها 

ضع الحلول الالزمة لتلك وتسليط الضوء على المشكالت التي تعاني منها مراكز الشرطة وو 
من اجل رفع  ع المثلى لتوزيع مراكز الشرطةسعيًا منها لمحاولة الوصول الى المواق المشكالت

 .والمستقبل الوظيفية لكي تلبي حاجات السكان في الوقت الحاضر مستوى األداء والكفاءة
)الكفاءة الوظيفية لمراكز شرطة مدينة النجف االشرف باستخدام نظم الدراسة الموسومة بـ -5

: تناولت الدراسة تقييم عمل مراكز الشرطة في منطقة الدراسة عن  )Gis )(4المعلومات الجغرافية 
 الرضا للسكان عن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، ومحاولة طريق بيان مدى تحقيق درجة

                                                           

حسنين حكمت خضير الطائي، التحليل المكاني لمراكز شرطة الرصافة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  (1)
(GIS، رسالة ماجستير كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء ،)2020. 
زيع مراكز ماهر صالح احمد، عبد األمير عباس عبد، استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد اتجاه تو ( 2)

 .2020(،83الشرطة وانماطها في جانب الكرخ/بغداد، مجلة ديالى، العدد )
، رسالة GISشاكر فليح حسن الجياشي، التحليل المكاني للخدمات األمنية في محافظة المثنى باستخدام ( 3)

 .2021ماجستير كلية التربية، جامعة المثنى، 
سعد قاسم محارب الثامر، الكفاءة الوظيفية لمراكز شرطة مدينة النجف االشرف باستخدام نظم المعلومات  (4)

 .2022، رسالة ماجستير كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء،Gisالجغرافية 
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كز مستقبلية الستحداث مراالخطط الوتحديد العجز الوظيفي التي تعاني منه مراكز الشرطة ووضع 
معتمدة المرتقبة للمدينة، ووفقا للمعايير المحلية اللزيادة السكانية اتماشيا  مع  ،شرطة جديدة

 .  (Gis)المعلومات الجغرافيةباستخدام نظم 
 :الدراسات العربية -ب
الدراسة الموسومة بـ )استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتوزيع مراكز االمن العام في  -1

تهدف الدراسة الى استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في رسم الخرائط  : )1)حاضرة الدمام(
 لدراسة وتحديد مواقع مراكز الشرطة في حاضرة الدمام ،وانشاء قاعدة معلومات جغرافية ،الرقمية

 Arc View برنامج التحليل الشبكي للطرق  باستخدام تشمل الطرق السريعة والرئيسة والفرعية،
Network Analyst التي تسلكها الدوريات ،او اقرب مركز شرطة لموقع  ، لتحديد اقصر الطرق

أو ما يعرف  Bufferحادث افتراضي، وتحديد المناطق المخدومة وغير المخدومة باستخدام أداة 
 بأحواض الخدمة، أي يمكن االستفادة منها في تحقيق جميع اهداف االمن العام وطموحاته. 

المكانية لمراكز الشرطة في مدينة بريدة الدراسة الموسومة بـ)تقييم مالءمة الكفاءة  -2
تهدف الدراسة الى تحليل وتقييم واقع الكفاءة المكانية :  )2)باستخدام نظم المعلومات الجغرافية(

لمراكز الشرطة في مدينة بريدة ومدى مالءمتها لخدمة سكان المدينة، ومعالجة السلبيات الناجمة 
عنه، والسعي للوصول الى التوزيع األمثل لمراكز الشرطة ، الذي يؤدي بدوره الى رفع مستوى 
الكفاءة المكانية للخدمات األمنية من خالل سهولة الوصول للخدمة، وتقليل زمن االستجابة في 

لكي تلبي حاجة السكان في الوقت الحاضر والمستقبل، واقتراح نطاقات الخدمة حالة الطلب، 
   يدة لمراكز الشرطة المستقبلية وفقا للشروط والمعايير التخطيطية المعتمدة ألنشاء المراكز.الجد

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة توزيع مراكز الشرطة ) الدراسة الموسومة بـ -3
مفهوم الشرطة تهدف الدراسة الى التعرف على :  )3)(مجتمعية في مدينة الخرطوم الكبرى ال

 المجتمعية والوقوف على واقعها والمهام الملقاة على عاتقها، ودراسة التوزيع المكاني لتلك المراكز
                                                           

في حاضرة الدمام، مجلة ، فوزي بن سعيد، استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتوزيع مراكز االمن العام ةكبار  (1)
 .2002(،20(، العدد )10البحوث األمنية، كلية الملك فهد األمنية، المجلد )

سلطان بن عياد الحربي، تقييم مالءمة الكفاءة المكانية لمراكز الشرطة في مدينة بريدة باستخدام نظم  (2)
 .2002، 72، العدد 28المجلدالمعلومات الجغرافية، مجلة البحوث األمنية، كلية الملك فهد األمنية، 

طارق محمد سليمان، استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة توزيع مراكز الشرطة المجتمعية في مدينة  (3)
 2016، 14، العدد5، المجلدGeo sp Magالخرطوم الكبرى، المجلة الدولية 
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في التوزيع، أي هل تم التوزيع بشكل التخطيطية الجوانب و  ومدى مراعاتها للخصائص السكانية
مدى  ستنتاج مجموعة من المؤشرات التي تشير الىاو  يحتاج الى إعادة توزيعومدروس، ام  علمي
 ووضع نموذج توزيع امثل لها. للمراكز في المدينةالتوزيع الجغرافي الحالي وكفاية  كفاءة

)تقييم الكفاءة المكانية للمراكز األمنية في مدينة الرياض باستعمال نظم الدراسة الموسومة بـ -4
المكاني للمراكز الحالي لواقع التوزيع تهدف الدراسة الى تقييم الوضع :  )1)المعلومات الجغرافية(

مدى كفاءتها المكانية باستعمال نظم المعلومات الجغرافية، قياس االمنية في مدينة الرياض، و 
ومعرفة اثر العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية في ذلك التوزيع، ونمط التوزيع المكاني الذي تتخذه 

 .مراكز شرطة المدينة في توزيعها
 األجنبيةالدراسات  -ج
 ,Assessing the Accessibility of Police Services in Sweden) الدراسة الموسومة بـ -1

DEGREE PROJECT IN THE BUILT ENVIRONMENT, SECOND CYCLE, 30 

.)2018CREDITS STOCKHOLM, SWEDEN 
تهدف الدراسة الى تقييم إمكانية :  )2) 

كاطار ( CPTنظرية المكان المركزي)الوصول الى خدمات الشرطة في السويد من خالل تطبيق 
نظري للتعرف على كيفية ترتيب خدمات الشرطة مكانيا وتقيم الفروق في إمكانية الوصول من 

للوصول الى ادنى  ،خالل المسافات المقطوعة وكفاءة شبكات الطرق والشوارع، والسعي الى تقليلها
أي ان عملية توفير  الخدمة، حد من الوقت المستغرق والجهد المبذول والكلفة للحصول على

تعد عملية خدمات الشرطة بشكل فعال وفي الوقت المناسب على نطاق واسع يمتد لمساحة دولة 
اذ يمكن االستعانة بالتقنيات الحديثة المتمثلة بنظم  يما في المناطق الريفية والنائيةوالس معقدة

والتحكم وتحديد  يادة والمراقبة والسيطرة( وإمكانية استخدامه في أنظمة القGISالمعلومات الجغرافية)
اوكار المجرمين من خالل تحويل تلك المعلومات الى خرائط واشكال واضحة ومفهومة يمكن 

 جلها.في تحقيق األهداف التي تعمل من أ االستفادة منها

التي تناولت ظاهرة مراكز الشرطة، والتوزيع المكاني لها،  يستنتج مما سبق ان جميع الدراسات     
 مكانيالكشف عن واقع التوزيع ال بعضها قد تناول من زوايا عدة، اختلفت في طبيعة أهدافها، ف

                                                           

سلطان سعدون الضباطي، سلطان بن عياد الحربي، تقييم الكفاءة المكانية للمراكز األمنية في مدينة الرياض  (1)
 . 2018، 10باستعمال نظم المعلومات الجغرافية، المجلة الجغرافية الخليجية، العدد

(3) RICHARD STASSEN, Assessing the Accessibility of Police Services in Sweden, 

DEGREE PROJECT IN THE BUILT ENVIRONMENT, SECOND CYCLE, 30 

CREDITS STOCKHOLM, SWEDEN 2018.                                                                       
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في الذي تتخذه  واتجاه التوزيع النمط المكانيمنها من ركز على و اطقها الشرطة في من لمراكز
 وكذلك من تناول  لطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسةجغرافية اومدى تأثره بالخصائص التوزيعها 

التي تعاني من وجود عجز او خلل في حرومة الم المناطقتحديد المناطق المخدومة و وضع الية ل
  باستخدام إيصال الخدمة، وإمكانية وضع سيناريو توزيع مثالي لها باالعتماد على التقنيات الحديثة

 Gisدمة( المتوفرة في بيئة نظم المعلومات الجغرافية احواض الخنطاق الخدمة او ) Bufferأداة 
رب مركز شرطة لموقع حادث او اق اقصر الطرق التي تسلكها الدورياتوبعضها ذهب الى تحديد 

والمفاضلة وبعضها اعتمد في تحديد الكفاءة الوظيفية عن طريق وضع الية لتقييم األداء  افتراضي
بعض تحديد مجموعة من المؤشرات والمتغيرات المكانية باستخدام من خالل شرطة، بين مراكز ال

 حالة من التكامل والتناغموتأتي اإلضافة العلمية لهذه الدراسة عن طريق إيجاد  الطرق اإلحصائية
وعملية صنع القرار المتعدد  Gisنظم المعلومات الجغرافية  التقنيات الحديثة المتمثلة ببيئةبين 

قرار لصانعي  ال( لتقديم الدعم واالسناد AHPالمعايير باالعتماد على طريقة التسلسل الهرمي)
عن طريق مصفوفة المقارنة الثنائية بين المعايير المختارة، للوصول  التخطيطي في عملية التحليل

في المقصودة والمتمثلة بتحديد افضل األماكن المالءمة لتوقيع مراكز الشرطة الى األهداف 
، ولكون أغلب الدراسات السابقة لم تتطرق الى دراسة عنصر المالءمة المكانية، فقد تم المدينة
  . عليه ليكن أضافة جديدة في دراسة هذا النوع من الخدمات التركيز

    الدراسة ومصطلحات مفاهيم عشر: إحدى
  Spatial Suitability)) المالءمة المكانية .1

بين كل خدمة  في المدينة اذ تكون المسافة لتوزيع المؤسسات الخدمية وتعني التنظيم الموقعي    
وهذا يتم من  أماكن توزيعهم وكثافاتهم العاليةوتقترب من ومناسبة لجميع السكان مدروسة وأخرى 

التي تتكون من ثالثة  التخطيطية الخاصة بتوقيع كل خدمةخالل استخدام مجموعة من المعايير 
 . )1) الزمن(-المسافة-عناصر مهمة هي )الجهد

 
 

                                                           

 رافد موسى عبد حسون العامري ، المالءمة المكانية للخدمات المجتمعية في مدينة الديوانية وتوقعاتها (1)
 .9ص‘ 2014المستقبلية، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 
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 :(Modelingوتعني كلمة النمذجة) نموذج المالءمة المكانية: .2
وتطوير النماذج اإلحصائية والرياضية للتعامل مع الطبقات المتمثلة بالمعايير  برمجة   

اذ تساعد على فهم  التمثيل الخرائطي لتجسيد الواقع وتتخذ طريقة االرض الحضرية واستعماالت
 نموذج المالءمة المكانية ماهي االأي ان عملية بناء  في العالم الحقيقيووصف سلوك الظاهرات 

على حراكها المستقبلي بسلوكها اعتمادا  التنبؤللظاهرة المدروسة، وإمكانية  Simulation)) محاكاة
لنموذج المقترح لتطبيق مجموعة من الطرق الرياضية ومعرفة مدى صالحية افي الماضي 

والعالقات المكانية بين عناصر الظاهرة الواحدة من جهة، وعالقتها بالظاهرات المختلفة من جهة 
 . )1)األخرى 

 (Functional Efficiency) الكفاءة الوظيفية .3
بالرضا  تجعل الفرد يشعروهي قدرة المؤسسة الخدمية على أداء الوظيفة المسندة إليها بحيث       

ازداد الطلب وكلما كانت المؤسسة الخدمية ذات كفاءة وظيفية عالية  عن الخدمات المقدمة أليه
وتشتمل على صالحية البناية لالستعمال ومدى مالءمتها لإلضاءة والتهوية وحصة الفرد من  عليها

 . )2)المساحة وعدد العاملين فيها وعدد وحداتها واالعتبارات التصميمية األخرى 
  (Police Station) الشرطةمركز  .4

من األرض مبنى تدير منه قوات الشرطة عملها في كل منطقة محددة على مساحة جغرافية    
وتتولى جميع  .تسمى صالحيات مركز الشرطة، أي المنطقة التي تقع ضمن مسؤوليات المركز

األنشطة األمنية ضمن منطقة معينة في النطاق القانوني، إذ يمكن القول أن من أهم أعمال أقسام 
 . )3) الشرطة مكافحة الجريمة بكل الوسائل المتاحة

 (Geographic information systems) نظم المعلومات الجغرافية .5
فضال عن ، وادارتها وقواعد البيانات والبرمجياتهو نظام منسق يشتمل على مكونات الكمبيوتر    

وبعبارة  . )4)األفراد الذين يقومون بحصر، وتخزين، وتحديث، ومعالجة وعرض المعلومات المكانية

                                                           

 .9المصدر نفسه، ص( 1)

منى ستار ابراهيم، الكفاءة والوظيفية الستخدامات األرض التعليمية والدينية في مدينة تكريت، رسالة ماجستير،  (2)
 .21، ص2005كلية التربية، جامعة تكريت، 

العمر، أكرم عبد الرزاق، تقويم موضوعي ألداء مديريات شرطة المحافظات في مجال مكافحة مضر خليل  (3)
 .35، ص2000، مركز البحوث والدراسات، مديرية الشرطة العامة، بغداد، 1999الجريمة لعام 

 سكندرية،محمد الخزامي عزيز، نظم المعلومات الجغرافية أساسيات وتطبيقات للجغرافيين، منشأة المعارف، اإل( 4)
 .15، ص1998
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الجغرافية، اذ تحتاج الى أجهزة الية وبرمجيات أخرى فهي تقنية رقمية تتعامل مع المعلومات 
هذه البيانات بواسطة أجهزة االدخال االلية، وحفظها  وبيانات جغرافية ليتمكن مستخدميها من ادخال

على هيئة ملفات يمكن االستفادة منها في أي وقت من خالل استرجاعها وتحديثها وتعديلها 
ل بالبرامج، ومن ثم إخراجها على شكل خرائط وجداول لجة والتحليوعرضها ونقلها الى قوائم المعا

     )1)وتقارير ونماذج تشكل األساس الذي سوف يعتمد عليه صناع القرار التخطيطي.
 (Spatial Efficiency ) المكانيةالكفاءة  .6

ويقصد بها كفاءة التوزيع المكاني للخدمات بحيث يكون عملية الوصول إليها بأقل جهد وزمن وكلفة 
وهذا يتم من خالل استعمال المعايير الخاصة بتوقيع كل خدمة إذ إن معايير سهولة الوصول 

  . )2)أخرى تختلف من مكان الى أخر ومن خدمة الى 
 (Easy access to the service) سهولة الوصول الى الخدمة .7

وتعني تحقيق اكبر قدر من الراحة واألمان في عملية الوصول الى الخدمات وبالشكل الذي      
 . )3) مناطقهم السكنية من دون معاناة او تعبفيه الخدمة في متناول السكان وقريبة من  تصبح

  :(pattern) النمط .8
 المكاني على سطح األرض وعالقة نقط وهو الشكل الذي تتخذه الظاهرة الجغرافية في توزيعها    

النقط متقاربة وعلى مساحات منتظمة  هذه قد تكون ف ،الظاهرة المدروسة ببعضها البعض موقع
عشوائي وعلى مساحة منتظمة وغير منتظمة وقد يكون توزيعها  وغير منتظمة وقد تكون متباعدة

 . )alysispattern an((4ويطلق على أسلوب دراسة االنماط، تحليل األنماط )
 
 
 
 
 

                                                           

 .16، ص2017محمد ابراهيم محمد شرف، المرجع في نظم المعلومات الجغرافية، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  (1)
 .9رافد موسى عبد حسون العامري ، مصدر سابق ، ص( 2)

األرض السكنية في مدينة النجف، أطروحة  عبد الصاحب ناجي البغدادي، المالئمة المكانية الستعماالت (3)
 .201، ص 1999دكتوراه مقدمة الى المركز التخطيطي واإلقليمي، جامعة بغداد، 

 .340، ص.2000صفوح خير، الجغرافيا موضوعها ومفاهيمها وأهدافها، دار الفكر، دمشق  (4)
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 (Directional Distributionاالتجاه التوزيعي للظاهرة ) .9
يتم تحديد االتجاه التوزيعي الجغرافي للظاهرة المدروسة من خالل تحديد محاور الشكل      

ية المعيار قيمة المسافة ( و X) في اتجاه المحور ةالمعياريقيمة المسافة البيضاوي، وذلك بحساب 
 Measuring Geographicخالل ايقونة )، من  )1)المتوسطمن المركز  )Y(في اتجاه المحور

Distribution.) 
  (Urban Land use)استعماالت األرض الحضريَّة  .10

وتعني التوزيعات المكانية لنشاطات المدينة ووظائفها المتعددة والتي تضم جميع فعالياتها الحضرية 
 . )2)الحضري مية والصناعية داخل الحيز والسكنية والخد

  (:bufferالحرم المكاني) .11
ويعرف ايضًا بنطاق تغطية الخدمة او احواض الخدمة ، ويستخدم لوضع الحدود حول منطقة      

 للخدمات او خطوط او مضلعات لتحديد االبعاد المكانيةمعينة، كأن تكون على شكل طبقة نقاط 
المرجوة بجودة عالية، كونها التي من الممكن ان تصل اليها لتحقيق اهدافها  المجتمعية المختلفة 

 . )3)لمعاييرلألسس واوفقا  وضعت

                                                           

غرافية، الطبعة االولى، مكة المكرمة، جمعة محمد داوود، اسس التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الج (1)
 .166-165، ص2012

رياض كاظم سلمان الجميلي ، كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية )التعليمية والصحية والترفيهية( في  (2)
 . 24، ص2007مدينة كربالء، أطروحة دكتوراه كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 

كلية االداب،  (Arc GIs Desktop 10.3 Manualنوفل، الرسم والتحليل ببرنامج )رشا صابر عبد القوي  (3)
 .151، ص2016جامعة المنوفية، 
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 الفرل األول
 سديشة الديهانيةلالجغرافية الطبيعية والبذرية  خرائصال

تعج خرائز البيئة الصبيعية والبذخية لسشصقة معيشة مغ األمػر السيسة التي يشبغي اإلحاشة      
وبالتالي تحجيج  كد الحزخية والػضيفة التي تؤديياالسجف والسخا نذأةو  نسػ في بيا، ومعخفة أثخىا

بذخية  ـأفمكل مشصقة ليا ما يسيدىا مغ خرائز سػاء كانت شبيعية لمخجمات  لسشاسباالسػقع 
ف سغ السعمػـ أف لالستثسار وبالتالي تخصيط التشسية الحزخية. لسشاسبفي تحجيج السػقع ا دور

ويتصمب  مى حجع ونػع الخجمات السقجمة لياعجاد سكانيا يمقي بطاللو عف والديادة في أ تػسع السج
الخجمات األمشية ومغ ضسشيا االرتكازية  والبشى خ مختمف أنػاع الخجمات السجتسعيةبالسقابل تػفي

ف ىشالظ أي أ سخاكد الذخشة في مجيشة الجيػانيةالتي ال غشى عشيا في وقتشا الحاضخ والستسثمة ب
لحا سيخكد ىحا  ؛ليع وحجسياعالقة وثيقة بيغ حجع التجسعات الدكانية ونػع الخجمات السقجمة 

بيئة السجيشة في تذكيل  أسيستخرائز البيئة الصبيعية والبذخية التي دراسة الفرل عمى 
التخكيب و )مػقع ومػضع السجيشة، والتي تتسثل بالخرائز الصبيعية  الػضيفية والعسخانية

ثل بػ)الشسػ السػرد السائي(، أّما الخرائز البذخية فتتسو التخبة، و السشاخ، و الدصح، و الجيػلػجي، 
فزال عغ دراسة استعساالت  واألمشي( ومخاكد الثقل السكاني والدكاني وتػزيعو وكثافتو، الدكاني

 تي:مخاكد الذخشة وعمى الشحػ اآلفي  األرض الحزخية وتأثيخىا

 خرائص الطبيعيةال 1-1
تكتدب دراسة الخرائز الصبيعية لسشصقة ما أىسية كبيخة  في الجراسات التخصيصية الستعمقة      

ومخاعاة الجػانب  االقتراديةحداب وتحجيج الكمف في  ، كػنيا السشصمقنذاء وتصػيخ السجفبإ
حزخي عشج وضع التراميع ط الخصّ  ويشبغي عمى الس   نذاء ىكحا مذاريعاالجتساعية عشج إ

والسػرد  والتخبة لسجيشة والسشاخة بسػقع ومػضع اقتعمّ السا بتمظ الخرائز ف يكػف ممسّ السشاسبة أ
يع، األىجاؼ السشذػدة ليكحا مذار جل تحقيق ؛ مغ أ(1)الدصح أشكاؿوالتخكيب الجيػلػجي و  السائي
و جدئيا سػؼ يمقي بطاللو عمى الجػدة والكفاءة الػضيفية ىساؿ تمظ الخرائز كميا أوأف إ 

والتي تتصمب  المدتكبعّجة فشية مذكالت مجعاة لطيػر يكػف و  عجـ تحقيق غاياتيابلمسذاريع 
                                                           

استعساالت األرض في ناحية الدبيجية، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية ابغ رشج، جامعة ( خالج جػاد سمساف، 1)
 .15، ص2005بغجاد، 
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مغ الكمفة االقترادية ذكالت الحمػؿ والسعالجات السشاسبة ليا؛ وبالتالي سػؼ تديج ىحه الس وضع
 تي:عمى الشحػ اآلو رائز الصبيعية لسجيشة الجيػانية ىع الخسشتصخؽ الى أ  ،لمسذخوع

 السهقع والسهضع 1-1-1
 راسات الجغخافية والسيسا الحزخية،أىسية كبيخة في الج اذو  السهقع والسهضعمفيػما  يعجّ      

ويشفخداف عغ غيخىسا أي مجيشة أو مخكد حزخي، لشذػء  يةالف الخكيدة األساسيسثّ  كػنيسا
عاليات والػضائف وتحجيج مجسل الف السختمفةشذاشات البخرائز شبيعية تكدب السجيشة 

ا يجاورىا مغ دىا عسّ يع وبذكل فاعل في عسمية تصػيخ السجيشة وازدىارىا وتسيّ الحزخية التي ت د
 .(1)حيصة بياالتفاعل السدتسخ مع السجف والسشاشق الس عبخ مجف أخخى 

 ،داري لسحافطة القادسية الػاقعة في وسط العخاؽة الجيػانية التي تسثل السخكد اإلتقع مجيش     
ودائختي  ،( شخقا  444.59و) (444.52)ي شػؿ الخسػبي عشج تقاشع خصّ  ضسغ مشصقة الديل

 :عمى جانبي نيخ الجيػانية الحي يقدع السجيشة الى قدسيغ ( شساال  324.20و) (314.56عخض )
والثاني ي عَخؼ بػ)الرػب  اا سكشي  غ حي  ا وخسديواحج   بػ)الرػب الكبيخ( ويزعّ ي عَخؼ األّوؿ 

تبمغ مداحة السجيشة ضسغ حجود السخصط األساس . اا سكشي  يزع ثالثة عذخ حي  الرغيخ( و 
جسالي السداحة الكمية لمسحافطة إ%( مغ 2.27) ندبة، أي ما يعادؿ ا (ىكتار  18513.75)
 .(2)را (ىكتا 4685ا السداحة السذغػلة مشيا فعال فقج بمغت )مّ أ، (ا  ىكتار  815300البالغة )و 
 معاهر الدطح 1-1-2
نبداط ز بااتتقع مجيشة الجيػانية مخكد محافطة القادسية ضسغ الديل الخسػبي العخاقي الحي يس  

ـ( فػؽ 24ذ تقع عمى خط االرتفاع الستداوي )إ نحجاره مغ الذساؿ الى الجشػب،أرضو وبطء ا
حتى  مدتػى سصح البحخ، ويأخح ىحا االرتفاع باالنخفاض التجريجي نحػ شخؽ السجيشة وغخبيا،

ف ىحا السػضع إ(، 2-1) خخيصة عشج جشػبيا. لبحخ( فػؽ مدتػى سصح اـ23يرل الى ارتفاع )
ا أضاؼ مة لكافة الشذاشات البذخية السختمفة، مسّ ءاالنبداط والسالذبو ب ح السجيشة يتدعجعل سص

في استعساالت األرض والتي بجورىا  بارزا   دورا   كاف لياليا بعس الجػانب اإليجابية السيسة التي 
 .الحزخية االرتكازيةالبشى  خجمات تحتاج الى تكاليف التعجيل والتدػية في مجّ  ال

                                                           

رٌاض كاظم سلمان الجمٌلً، كفاءة التوزٌع المكانً للخدمات المجتمعٌة فً مدٌنة كربالء، أطروحة ( 1)

 .27ص، 2007دكتػراه، كمية التخبية ابغ رشج، جامعة بغجاد، 
 2021( مجيخية بمجية الجيػانية، شعبة تشطيع السجف، بيانات غيخ مشذػرة.2)
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ب دلتاوات خَ مغ الديل الخسػبي العخاقي الحي يسثل ت   االجيػانية يذكل جدء  ولكػف سصح مجيشة      
قج ساعج ىحا فرسابات نيخي دجمة والفخات ، والتي تكػنت نتيجة إسعجنيةال األنيار الغشية بالعشاصخ

 مةءمالكثخ أوأصبحت  ية الترخيف الجيج لمسياه الجػفيةاالرتفاع التجريجي لألرض عمى عسم
 لمدكاف. اد  كثخ السشاشق كثافة سكانية عالية وتخكّ أو  الدراعي واالستقخار الدكانينتاج لإل

 (DEM( خطهط االرتفاع الستداوي لسديشة الديهانية )2-1خريطة )

 
 السردر: الباحث باالعتساد عمى:

 2018( م لعام 28(بدقة تسييزية )DEMنسهذج االرتفاع الستداوي ) (1)
 .Arc GIS 10.8برنامج ) (2)
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في السجيشة يديل مغ أمكانية تػقيع  شبو التاـ بشاء  عمى ما تقجـ نمحع انبداط الدصح      
في أشكاليا، ومغ ضسشيا الخجمات األمشية الستسثمة بسخاكد الذخشة  السجتسعية بسختمفالخجمات 

التي تديع بجرجة كبيخة في خمق بيئة أمشية مدتقخة في السجيشة، مختمف مشاشق مجيشة الجيػانية 
  فاظ عمى أرواح السػاششيغ ومستمكاتيع ومشع وقػع الجخيسة.والح

 السهرد السائي 1-1-3
أو عمى شكل مياه  امصار  يا وصػرىا في الصبيعة سػاء أكانت أشكالبسختمف أ السياه تعجّ      

السجف  عامال مؤثخا في نذأة و عمى شكل مياه جػفية، أكالبحيخات ومجاري األنيار والبخؾسصحية 
نجاز مختمف إو  ،ذ يعتسج عمييا بذكل كبيخ في استيالكو اليػميإ ونسط تػزيع سكانياىا ونسػّ 

 . (1)نذاشاتو
از بسشاخيا الرحخاوي تمشصقة الجراسة تقع في األقداـ الػسصى مغ العخاؽ التي تس كػف ول     

جعل مّسا  ممع (150-100تتخاوح بيغ )إذ سشػيا يا تحبحبفييا و  مصار، وقمة سقػط األالجاؼ
السرجر  مة بسياه نيخ الجيػانية الحي يعجّ عمى مياه األنيار الستسث صقة تعتسج بذكل أساسلسشا

 اذ دىع بالقخب مغ مجخى الشيخما انعكذ عمى تػزيع الدكاف وتخكّ وىػ الػحيج لمسياه في السجيشة، 
 تػاءاتولاب يتسيدو  ساؿ الغخبي باتجاه الجشػب الذخقي( مغ جية الذكع 6.2) يختخؽ السجيشة بصػؿ

ف بالتالي فإ، و (2)(/ثا3ـ41.68)الدشػي لمشيخ ويبمغ معجؿ الترخيف، لكبيخة داخل حجود السجيشةا
صيغ وصشاع القخار تػفيخ ع عمى السخصّ تحتّ  السجيشة حياءالستسثمة بأ ىحه التجسعات الدكانية

بإقامة ومغ ضسشيا الخجمات األمشية الستسثمة  شكاليا وصػرىاأالخجمات السجتسعية بسختمف 
لالزمة لمسػاششيغ والسحافطة وتػفيخ الحساية ا واستتبابومغ األلحفع  ؛مخاكد الذخشة في السجيشة

الجيػانية في السجيشة وقخبو مغ نيخ كسا يسكغ االستفادة مغ امتجاد  رواحيع ومستمكاتيععمى أ
الحي يعخؼ بالرػب الكبيخ، والرػب  :القدع األوؿ ،يقدع السجيشة الى قدسيغإذ األحياء الدكشية 

ىحا السسخ السائي في التشقل مغ خالؿ تصػيخ قدع الذخشة الشيخية  عساؿوإمكانية است الرغيخ
د جَ عجاد مػارده البذخية والع  ية شخشة محافطة الجيػانية والسشذآت مغ خالؿ زيادة أ التابع الى مجيخ 

 السيساالسػاد الخاصة بعسل القدع و شيخية واألجيدة و لعسمو الستسثمة بديادة أعجاد الدوارؽ ال الالزمة
                                                           

 .108، ص2007، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع، األردف، 2عامة، طعبج عمي الخفاؼ، جغخافية الدكاف أسذ  (1)
 .2021، ( وزارة السػارد السائية، مجيخية السػارد السائية في الجيػانية، شعبة اإلحراء، بيانات غيخ مشذػرة2)
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التي ة ومجيشة األلعاب عمى ضفة الشيخ تتػاجج السشاشق التخفييي إذفي مػاسع األعياد والسشاسبات 
فزال عغ ذلظ يػفخ  دوف وقػع حػادث الغخؽ  يمػلةلمح في تمظ األوقات سكانيا   تذيج اكتطاضا  

االستجابة في حالة وقػع أي حػادث شارئة في السجيشة  الشيخ مخونة كبيخة في الحخكة وسخعة
واكتطاظ الذػارع بالسخكبات  مات الكبيخةبدبب الدحاوتأخخ وصػؿ دوريات الذخشة في السجيشة 

التي أصبحت تعاني مشيا أغمب السجف العخاقية  ات الحروة )أوقات الجواـ الخسسي(سيسا في أوقال
ػد خصط استخاتيجية لمتخفيف لكثخة أعجاد الديارات وعجـ استيعاب الذػارع ليا بدبب عجـ وج انطخ  

 بالسدتػى السصمػب.        تنيا ليدوإف وججت تمظ الخصط فإ ىحه السذكمة ةمغ حجّ 

 التربة  1-1-4
لمعسخاف تحجيج مجى صالحيتيا يجب التعخؼ عمييا؛ لنػعية التخبة مغ الجػانب التي  تعجّ      

ظ عجد عمى ذل كسا يتػقف تػاجو البشى االرتكازيةو لتي تػاجييا حاضخا  أو مدتكبال  أوالسذاكل ا
وعمى  ة تحسميابتحميل نديج التخبة وتخكيبيا الكيسيائي وقػّ  لحا ي عشى الصػابق التي يسكغ إقامتيا

مة بالكدػر والفػالق والستسث التي تػاجو العسخاف كالتضػء ذلظ تػضع السعالجات السشاسبة لمسذ
ف تخبة . ومغ السالحع أ(1)التي تؤثخ ىي األخخى عمى شبيعة البشاء والعسخاف القائع في أي مكاف

الفخات خ شيخية التي تشقميا مياه نينت بفعل الحسػالت التكػّ  فيزيوشصقة الجراسة ىي تخبة سيمية م
نيا تختكد أأي  تفتقخ لحرات الخمل مديجيو ومغ خرائريا الصبيعية أنيا ذات نديج ناعع شيشية

ز بخداءة اتس( وت%37( ومغ الغخيغ )%56الصيغ )محتػاىا مغ تبمغ  اذةعمى شبقة شيشية غيخ نفّ 
 ـ(،1.5 – 0.5ذ يتخاوح في بعس أجدائيا بيغ )إ فييا غالبا   صخفيا وارتفاع مدتػى السياه الجػفية

قج تخاوحت ف والتبخخ ،الخاصية الذعخيةأتاح الفخصة لتخاكع األمالح عمى سصحيا مغ خالؿ ما 
. وىي درجة عالية ججا، نتج عشيا تجسع األمالح (2)(يسػز/سعمم 50-25درجة ممػحتيا بيغ)

وتخاكسيا عمى شبقتيا الدصحية نتيجة لجفاؼ السشاخ وارتفاع درجات الحخارة وما يتختب عمى ذلظ 
    .3))مغ ارتفاع في ندب التبخخ

                                                           

والتػزيع، ، الجار العمسية ودار الثقافة لمشذخ 1خمف حديغ الجليسي، التخصيط الحزخي أسذ ومفاليع، ط (1)
 .94، ص2002عساف، 

( ابتداـ عجناف رحسغ الحسيجاوي، الخرائز الصبيعية في محافطة القادسية وعالقتيا السكانية في استغالؿ 2)
 .52، ص2009كمية التخبية لمبشات، جامعة الكػفة،  ائية الستاحة، رسالة ماجدتيخالسػارد الس

 .85المصدر السابك، ص( 3)



 

 الجغرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة فً مدٌنة الدٌوانٌةالخصائص  الفصل األول

 

 

 }02{ 

 

مجيشة الجيػانية تحتاج الى معالجات قبل الذخوع في إقامة السذاريع وبشاء ف تخبة فإوعميو      
سيسا التي تحتػي عمى الاألمشية الستسثمة بسخاكد الذخشة  السؤسدات والجوائخ الخجمية ومغ ضسشيا

حاجة الى إضافة بعس ب وقميمة الرالبة لحلظ فيي التخبة ليدت صخخية ألفّ  ؛عجد مغ الصػابق
ة الستسثمة بالحرى ذات االحجاـ الكبيخة التي تديج مغ صالبتيا وقجرتيا عمى تحسل نذائيالسػاد اإل

يج مغ كفاءة وجػدة تمظ البشايات د ؛ ياستعساؿ الرب الخخساني كسا اف الزغط وأوزاف البشاء
 جميا.ّيجت مغ أالتي ش   لتؤدي الخجمة السخجّػة

 السشاخ 1-5 -1
مغ  الخياح( ،الخشػبة الشدبية ،مصارالحخارة، األلستسثمة بػ)درجات ا يعج السشاخ وعشاصخه      

ذ إعشرخ درجة الحخارة،  وبخاّصة نذاشاتيع العػامل الصبيعية السؤثخة في تػزيع الدكاف وتصػر
يع في خمق بيئات مختمفة في ويد لإلنداف وصحتو ه عمى الخاحة البايػمشاخيةتأثيخ   يستجّ 

ثيخ ذلظ عمى راحة االنداف في ارتفاع درجات الحخارة وانخفاضيا وتأخرائريا الصبيعية الستسثمة 
 ثخ السشاخ عمى راحة االنداف ونذاشاتوأعمساء السشاخ التصبيقي في دراساتيع  ع شيفقج  ومدكشو

 .ومغ ضسشيا السؤسدات األمشية الستسثمة بسخاكد الذخشة.
 درجات الحرارة -1-1-5-1   

ضسغ إقميع السشاخ الرحخاوي  (دي مارتػف )مشاخ مجيشة الجيػانية بحدب ترشيف  قعي       
( في ـ4 50ة الى أكثخ مغ )اذ تختفع درجات الحخار  والصػيل بالريف الحار ازتسالحي ي الجاؼ

عمى سّجمت أ  فقج شعاع الذسدي الػاصل لمسجيشة،ويعػد الدبب في ذلظ الى مقجار اإل بعس األياـ
، تسػزفي الدشة )حديخاف،  ارة صيفا  حخ الثالث األكثخ  الذسدي خالؿ األشيخمعجالت لإلشعاع 

ىحا يجؿ عمى أف و  .(1)2ممي واط/سع( 703.225-740.225-726.675عمى التػالي )آب( 
تختبط درجة عج السجيشة عغ التأثيخات البحخية. و السجى الحخاري الدشػي في السجيشة كبيخ بدبب ب

خارة في فرل تختفع درجات الح إذشعاع الذسدي الداقط عمى سصح األرض، الحخارة بكسية اإل
عسػدي حتى ترل الى ذروتيا بدبب  شعاع الذسدي الػاصل بذكل شبوالريف نتيجة لذجة اإل

، وتشخفس درجات الحخارة حتى ترل الى أقل معجالتيا السكتدبالديادة بكسية االشعاع الذسدي 
                                                           

الذباني، الشسحجة السكانية النبعاثات مرادر التمػث اليػاء في مجيشة الجيػانية ومدتػيات إبخاليع ناجي عباس  (1)
 .60، ص2019كمية اآلداب، جامعة القادسية،  تعخض الدكاف ليا، أشخوحة دكتػراه ،
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ـ4  تقتخب مغ الرفخاذ الذسدي الػاصل الى سصح األرض  اعاإلشعفي فرل الذتاء نتيجة لقمة 
األكثخ شعاع الذسدي السكتدب في األشيخ الثالث قل مقجار مغ اإلأسجل  فقج، االياـفي بعس 

-293.375-274.95عمى التػالي)شباط( ، كانػف الثاني، في الدشة )كانػف األوؿ بخودة
 .(1)فيسا قريخاف وانتقالياففرمي الخبيع والخخيف  امّ أ، (2ممي واط/سع359.05

ف السعجالت الذيخية لجرجات الحخارة العطسى أ(1-1والذكل )( 1-1) تذيخ معصيات الججوؿ    
( وىي25.4) والرغخى في مجيشة الجيػانية بمغت مت سجّ  متبايشة بيغ فرمي الذتاء والريف، ـ4

لكل  ب(آ -تسػز -)حديخاففي فرل الريف لألشيخ  العطسى لجرجات الحخارة عمى السعجالتأ 
وزيادة عجد ساعات  ،لى شػؿ الشياروذلظ يعػد إ ـ4 ( 47.3-47.2-46.2عمى التػالي ) مشيا

مغ وسكػف اليػاء الحي يديج  ييا الغيـػفزال عغ كػف الدساء صافية وتشعجـ ف ،الدصػع الذسدي
معجالت درجات الحخارة  متفي حيغ سجّ  جداـ األخخى عسمية التدخيغ لدصح األرض واأل

 ـ( 8.4-6.2-7.8)عمى التػاليلكل مشيا شباط(  -كانػف الثاني -شيخ)كانػف األوؿالرغخى لأل
 (2020-1985السعجالت الذيخية لجرجات الحخارة العطسى والرغخى لسحصة الجيػانية لمسجة )   (1-1) ججوؿ 

 السعدل الذهري )ْم( درجة الحرارة الرغرى)ْم( درجة الحرارة الععسى )ْم( االشهر
 11.5 6.2 16.8 كانهن الثاني

 14.4 8.4 20.3 شباط
 18.9 12.3 25.5 آذار

 24.9 18 31.8 نيدان
 30.7 23.5 37.9 أيار

 36.2 26.2 46.2 حزيران
 37.7 28.2 47.2 تسهز
 37.2 27.1 47.3 آب

 32.6 24 41.2 أيمهل
 27 20.2 33.8 تذرين األول
 19.4 12.6 26.1 تذرين الثاني
 13.4 7.8 18.9 كانهن األول

 25.4 17.9 32.8 السعدل الدشهي 
 .    5252،المصدر< الهٌاة العامة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزالً قسم المناخ

                                                           

 .60، ص، مرجر سابق إبخاليع ناجي عباس الذباني  (1)
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( السعجالت الذيخية لجرجات الحخارة الرغخى والعطسى لسجيشة الجيػانية 1-1الذكل )
 (2020-1985لمسجة )

 
 (. 1-1السردر: الباحث باالعتساد عمى بيانات الجدول )       

ا السجى ذ يتدع فييإ دع بكػنيا ذات صفة قارية،ف مجيشة الجيػانية تتّ عمى ذلظ فإ وتأسيداَ       
السيسا في الدشػات األخيخة التي تذيج ازدياد  ـ4 ( 40-15) لى ما يقاربالحخاري اليػمي والدشػي إ

ا مسّ  ،غ السشاشق التي تخزح تحت تأثيخىاواقعة ضس ياحخاري كػنتأثيخات ضاىخة االحتباس ال
ضخورة استخجاـ السػاد الخاصة بالعدؿ الحخاري والتيػية الرحية  بالحدبافخح يدتجعي ذلظ األ

السيسا الغخؼ السخررة لمشـػ بالجوائخ األمشية ومخاكد الذخشة عشج تذييج البشايات الخاصة 
بع في مخاكد الذخشة في شبيعة الجواـ الخسسي الستّ أف  ذا ما عمسشاإالسشتدبيغ، الزباط و واستخاحة 

ا يشعكذ إيجابا عمى ساعة متػاصمة مسّ  48و أ 24بػاقع  ذ يكػف ة ىػ نطاـ الخفخاء، أالسجيش
الدجػف داخل مدتػى األداء لخجل الذخشة، وكحلظ الحاؿ لمغخؼ السخررة لمحجد السؤقت و 

التي كافية السداحات مغ حيث ال فييا الجانب الرحيف يخاعى يشبغي أ التي مخاكد الذخشة
 لمجػانب اإلندانية. السػقػفيغ عمى ذمة التحقيق مخاعاةعجاد تتشاسب وأ 

قج أشارت العجيج مغ الجراسات إلى وجػد عالقة بيغ التبايغ في معجالت درجات الحخارة ف      
أف درجات الحخارة السختفعة تؤثخ  الذيخية مغ جية، والسعجؿ الذيخي لبعس الجخائع السختكبة، كسا

الجخائع وإيحاء الشفذ في جعل االنداف أكثخ تػتخ ا وعربية وأكثخ انجفاعا  وتيّػرا  نحػ ارتكاب 
عمى العكذ مغ ذلظ نجج أف السشاشق التي تشخفس فييا درجات الحخارة إلى حج  والسذاجخات

كبيخ، تقل فييا حخكة جدع اإلنداف وتيبط انفعاالتو العربية وسخعة ليجانو، إذ تقمل مغ 
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مع الديادة في عجد ارتكاب جخائع  وإيحاء الشفذ واالعتجاء والتيجيجاحتسالية ارتكاب جخائع القتل 
خ ساعات الشيار وشػؿ ساعات الميل التي تسّكغ مختكبي ىحه الجخائع مغ الدخقة بدبب قر

. كسا أشارت (1)التخفي بعيجا  عغ األنطار، وتدداد فخص ارتكابيع لجخائع سخقة األمػاؿ وغيخىا
عجؿ إلى وجػد عالقة ارتباط شخدية بيغ االرتفاع في درجات الحخارة، واالرتفاع في مأخخى دراسة 

في حيغ تدداد جخائع الساؿ مع انخفاض درجات الحخارة في  عمى األشخاصالجخائع الػاقعة 
 .(2)األشيخ الباردة

عمى ما تقجـ فإف السشاخ في مشصقة الجراسة الستسثل في ارتفاع درجات الحخارة يؤثخ  وبشاء       
عمى راحة اإلنداف البايػمشاخية وصحتو وأسمػب حياتو ونذاشو وانعكاسو عمى عجد الجخائع 

 السختكبة وحػادث العشف وإيحاء الشفذ السدجمة في السجيشة.

 االمطار 1-1-5-2
في مشاشق السشاخ الرحخاوي الحار التي تقع  السؤثخة بذكل فعاؿ شاصخ عتعج األمصار مغ ال     

في تمصيف ىػاء السجيشة وتشقيتو مغ  وثيقة ما لألمصار مغ عالقةو ، مغ ضسشو مجيشة الجيػانية
ال تتػقف أىسية األمصار عشج و  ،التي تأتي مغ السشاشق الرحخاويةو فيو  ةالعالقوالغبار األتخبة 

دورىا في تػفيخ السياه الدصحية والجػفية وزيادة محتػى التخبة مغ الخشػبة ذلظ بل تتعجاه إلى 
وخالؼ ذلظ فاف  تثبيت الصبقة الدصحية مشيا ومشع تكػف العػاصف الغبارية، وانعكاس ذلظ عمى

وجػد العػاصف الغبارية تديج مغ اعجاد الجخائع بدبب إمكانية التخفي عغ األنطار مغ قبل 
ه ر مصاأتتدع الحي ، ( ممع150-100الجيػانية ضسغ خط السصخ الستداوي )مجيشة  تقعمختكبييا، 

ترف ي كسا، فرمي الذتاء والخبيع خالؿ أشيخ الدشة في يقترخ تداقصوو بأنيا قميمة وفرمية 
 (ممع 104.5) مجيشة الجيػانيةفي  السصخي  لمتداقط الدشػي  السجسػع، بمغ بتحبحبو الدشػي والذيخي 

التبخخ السختفعة التي  كسيةعغ فزال  السختمفة  الحزخية الستعساالتل الكسية غيخ كافية هوىح
في  عمى مياه نيخ الجيػانية اعتسجت السجيشة وعميو فأف، معجالت اعمى مغ كسية التداقط سجمت

 .السختمفة  مسارسة نذاشاتيا الحزخية
                                                           

، ، رسالة ماجدتيخGISجغخافية الجخيسة باستخجاـ  فالح حدغ جػاد الجياشي، محافطة السثشى دراسة في( 1)
 .69، ص5218كلٌة اآلداب، جامعة ذي لار، 

، أشخوحة دكتػراه، 2017-2008( ىاشع خمف جاسع الحسيجاوي، التبايغ السكاني لمجخيسة في مجيشة الشاصخية 2)
 .92، ص5212كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة، جامعة البصرة، 
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اذ  في شيخ كانػف الثاني تبجأ مصاراأل تداقطقسة  اف( 2-1يتزح لشا مغ خالؿ الججوؿ )     
-تذخيغ الثاني -شيخ )كانػف األوؿ أفي  ياتتخكد الشدبة األكبخ مش، (ممع 21.6) لىترل إ
لكل مشيا عمى  ممع (14.4-11.8- 12.7-21-15.5) اذ سجمت قيعنيداف( -اذار–شباط 

بمغت  سشػي  تذخيغ االوؿ( اقل كسية تداقط مصخي  -أيمػؿ-)مايذ أشيخ سجمتبيشسا التػالي 
 (.اب -تسػز -)حديخاف أشيخيشعجـ التداقط في  كسا مشيا عمى التػالي، ممع لكل (2.8-0.7-4)

 (2-1)ججوؿ 
 ـ(2020–1990الذيخية لسحصة الجيػانية لمسجة ) )ممع(األمصار تداقطمعجالت 
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21.6 12.7 11.8 14.4 2.8 0 0 0 0.7 4 21 15.5 104.5 

 .2020الهيأة العامة لألنهاء الجهية والرصد الزلزالي، قدم السشاخ، بيانات غير مشذهرة ، السردر: 

 

 الرياح  1-1-5-3
تحتل  اذ في فرل الريف السيساخالؿ الدشة  بمجالخياح الذسالية الغخبية في ال تدػد     
في معطع أياـ  الجيػانية مجيشة عمىالدائجة  وىحه الخياح ىي مغ الخياح بأنػاعيا( %65ندبة)

الخياح باردة جافة في فرل الذتاء وتدبب  تكػف ىحه%( 31.1والتي تبمغ ندبتيا ) دشةال
كػنيا بيشسا تعسل في فرل الريف عمى تمصيف درجات الحخارة  الحخارة،في درجات  ا  انخفاض

ستاز بدخعتيا الخفيفة ندبيا وىحه الخياح ت الغخبية(لية مغ مشاشق اقل حخارة )السشاشق الذسا قادمة
ستسخكد امتجاد الزغط الػاشئ اليشجي ال ببدب خالؿ فرل الريفنيا تكػف اشج سخعة إإال 

تيب عمى السجيشة رياح جشػبية شخقية تستاز بكػنيا باردة ندبيا وتدبب و  ،عمى شبو القارة اليشجية
تعج الخياح مغ  ،(1)وتأتي في مقجمة السشخفزات الجػيةتكاثف الغيـػ وسقػط األمصار أحيانا 

العشاصخ السشاخية التي يشبغي مخاعاتيا عشج وضع السخصصات الخاصة بترسيع السجف والبشايات 
ومغ ضسشيا البشايات السخررة لسخاكد الذخشة ففي السشاشق الحارة تعسل الخياح بسثابة عامل 

 لجخػؿ اليػاء،تبخيج وتمصيف لمجػ لحلظ يتصمب تػجيو الذػارع وترسيع الشػافح في جيات مشاسبة 
                                                           

( عمي حديغ الذمر، مشاخ العخاؽ، تخجسة: ماجج الديج ولي وعبج اإللو رزوقي كخبل، جامعة البرخة، البرخة 1)
 . 23، ص1988
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عمى العكذ مغ ذلظ في السشاشق الباردة التي يشبغي تػجيو الذػارع وترسيع الشػافح في جيات 
وبالتالي يشعكذ ايجابا  عمى أداء رجاؿ الذخشة في .(1)معاكدة لمخياح؛ لمحج مغ تأثيخ بخودة اليػاء

 مختمف السخاكد األمشية.                         
 (3-1ججوؿ )                                      

 ـ(2020–ـ1990الجيػانية لمسجة مغ )الشدبة السئػية لتكخار اتجاه الخياح )%( في محصة 

 .2020غير مشذهرة السشاخ، بياناتقدم  الزلزالي،السردر: الهيأة العامة لألنهاء الجهية والرصد 
 الخرائص البذرية لسديشة الديهانية:   2 -1

بأشكاليا  ألرض ومعشي اا في دراساتيع؛ كػنو ساكغ ةكبيخ  اإلنداف عشايةيػلي الجغخافيػف      
ثار الستختبة شاتو وعشاصخ البيئة الصبيعية واآلومطاىخىا، والتأكيج عمى شبيعة العالقة بيغ نذا

الجراسات الجغخافية بالجساعات البذخية وعالقاتيا مع  ع شيتومغ ىحا السشصمق  عمى تمظ العالقة
وبياف  برفة الفخد الػاحجنداف برفة السجسػع وليذ ت عشى الجغخافيا بجراسة اإلذ ، إد السكانيالحيّ 

تسثل الخرائز الدكانية أداة مػجية لعسمية . (2)مجى عالقتو مع الػسط الحي يعير فيو
وتحجيج السالءمة السكانية لتػقيع الخجمات بسختمف أشكاليا وصػرىا ومشيا الخجمات  .(3)التخصيط
ة وتأثيخىا في تػقيع وسػؼ يتع تدميط الزػء عمى الخرائز الدكانية لسجيشة الجيػاني األمشية،

 ،وزيادة ندبة الحػادث والجخائع السختكبةب زيادة أعجاد الدكاف بالسجيشة بد مخاكد الذخشة في
نساشيا السكانية ىي انعكاس لمتػزيع السكاني حجع الجخائع وأ فّ خخ، إذ أوتبايشيا مغ مكاف آل

حلظ فالخرائز الدكانية في ل ؛لمدكاف واألنذصة االقترادية التي يداولػنيا وتخكيبيع االجتساعي
ا يسكغ تسثيل كس.(4)في أعجاد الحػادث والجخائع وتػزيعيا كسا ونػعاكبيخا أي مشصقة تؤثخ تأثيخا  

                                                           

 255ص، 1،2014ىاتف الجبػري، السشاخ التصبيقي، وزارة التعميع العاؿ والبحث العمسي، جامعة بغجاد، ط ـسال( 1)
، مكتبة دجمة لمصباعة والشذخ 1الجغخافيا وعمع الجيسػغخافيا، طعباس فاضل الدعجي، دراسات سكانية في ( 2)

 .17، ص2016جامعة بغجاد،  والتػزيع،
 .56، ص5218، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، 1عثمان أبو صبحة، جغرافٌة السكان، ط( كاٌد 3)
محافظة المادسٌة، رسالة ماجستٌر عماد كاظم سالم العٌساوي، التحلٌل الجغرافً لجرائم السرلة المسجلة فً  (4)

 .58، ص5252كلٌة اآلداب، جامعة المادسٌة، 

اتجاه  
 الرياح

الذسالية  الذسالية
 الغربية

الجشهبية  الغربية
 الغربية

الجشهبية  الجشهبية
 الذرقية

الذسالية  الذرقية
 الذرقية

الرياح 
 الداكشة

 8.6 3 7.2 9.5 3.5 3.7 22.4 31.1 11 الشدبة %
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الدكانية كارتػكخافيا  والتي تع جسعيا مغ خالؿ ربصيا رقسيَا بسػاقعيا السكانية باستخجاـ البيانات 
وبشاء قاعجة  الحي يديع في اعجاد الخخائط (Arc Gis10.8التقشيات الحجيثة الستسثمة ببخنامج )

القخار والجوائخ  ألصحابالبيانات الجغخافية التي تداعج في تكػيغ نطاـ الديصخة السخكدية وتػزيعو 
برػرة عامة واىسيتيا في تػزيع مخاكد الذخشة حدب اعجاد  (1) ذات العالقة بالتشسية السكانية

    الدكاف برػرة خاصة.
 الدكاني تغيرال 1-2-1

الدكاني إلى مقجار التغيخ الحاصل في حجع الدكاف  سػاء كاف تغيخ يذيخ مرصمح  ال    
بالديادة أـ بالشقراف، وتعّج السػاليج والػفيات واليجخة العشاصخ األساسية والعػامل السرجرية 

وإنسا بتمظ لعسمية الشسػ الدكاني سػاء كاف مػجبا أـ سالبا، فال يتقخر نسػ الدكاف بستغيخ واحج 
الستغيخات جسيعيا، ويتسيد السجتسع الدكاني بصبيعة ديشامية بدبب الحخكة السدتسخة لو والتي عغ 

 .(2)شخيقيا يشتج التدايج في أعجاد الدكاف أو تشاقرو فالوجػد لسجتسع سكاني ساكغ
اـ، يسكغ تػضيح تصػر األعجاد الدكانية في مجيشة الجيػانية ومحافطة القادسية بذكل ع     

إذ  (.3-1( و)2-1( والذكل )4-1ومعجالت الشسػ الدكاني مغ خالؿ الشطخ لسعصيات الججوؿ )
ة كّميا لمسجّ التي شخأت عمى سكاف السجيشة والسحافطة قجار التغيخات الكبيخة والسدتسخة م يتزح

، ففي الػقت الحي بمغ فيو عجد سكاف مجيشة الجيػانية في عاـ (2021-1977بيغ ) التعجادية
أعجاد سكاف  ارتفعتو  ،(ندسة 423006)بمغ عجد سكاف السحافطة ، ندسة( 113183)( 1977)

%( وبديادة عجدية 5بمغ ) سشػي  بسعجؿ نسػ، (ندسة 185009( إلى )1987السجيشة في عاـ )
السدجمة في السحافطة والبالغة  تفػؽ نطيختيا، وىي ندبة عالية (ندسة 71826) مصمقة بمغت

 136799( وبديادة عجدية مصمقة )2.8وبسعجؿ نسػ سكاني )  نفدو، عاـم( لندسة 599085)
 ؛كبيخة مغ الدكاف اعجاد  يات مغ القخف الساضي أ ذ استقصبت السجيشة خالؿ فتخة الثسانيشإ(، ندسة

وما نجع عشيا مغ  اإليخانية، ب الحخب العخاقيةنتيجة اليجخة مغ السحافطات الجشػبية الحجودية بدب
                                                           

مكي غازي عبجالمصيف السحسجي، الشسحجة الكارتػكخافية ألعجاد خخائط رقسية لمتعجاد الدكاني في مجيشة بغجاد  (1)
، 13، العجد11باستخجاـ تقشية االستذعار عغ بعج ونطع السعمػمات الجغخافية ،مجمة سخ مغ رأى، السجمج 

 .79،ص2015
( عباس فاضل الدعجي، نسػ الدكاف في ليبيا الى أيغ يتجو، مجمة البحػث الجغخافية، جامعة الكػفة، 2)

 .36، ص2002(، 3العجد)
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وكحلظ استقصاب أعجاد كبيخة نتيجة اليجخة الخارجية الػافجة ندوح أعجاد كبيخة مغ العائالت، 
فزال عغ  وجسيػرية الدػداف الذكيقتيغالستسثمة بالعسالة العخبية مغ جسيػرية مرخ العخبية 

الػالدات وقمة أعجاد الػفيات بدبب تحدغ القصاع الديادة الصبيعية الشاتجة مغ ارتفاع  أعجاد 
 والدياسة الدكانية التي كانت تشتيجيا الحكػمة آنحاؾ بالتذجيع عمى زيادة االنجاب ،الرحي

اؾ مغ أجل تػفيخ السػارد البذخية حنآمشع استخجاـ وسائل تشطيع األسخة بدبب الحخب الجائخة و 
  .(1)الدالح لخفج السؤسدة العدكخيةسل فئة الحكػر القادريغ عمى ح ةّص اخبو 

( فقج شيجت استسخار ا في تدايج أعجاد 1997-1987أّما السّجة التعجادية الػاقعة بيغ عامي )    
 46258ندسة( وبديادة عجدية مصمقة بمغت ) 231267) بمغ عجدىا 1997الدكاف، ففي عاـ 

انخفاض في معجؿ الشسػ بالسجيشة  عنمحفديا لمسّجة التي سبقتيا، إذ ن( ولكغ ليذ بالػتيخة ندسة
عّسا ىػ عميو في السّجة الدابقة، وكحلظ عشج مقارنتو بسعجؿ نسػ الدكاف في  (%2.2)الى 

  مشيا:أسباب  لمسّجة نفديا، ويعػد الدبب في ذلظ إلى عّجة (%3)السحافطة البالغ 
 (4-1الججوؿ )

 ومحافطة القادسيةتصػر أعجاد الدكاف ومعجؿ الشسػ في مجيشة الجيػانية 

 الدشهات
 معدل الشسه الدشهي  الزيادة السطمقة عدد الدكان

 السحافعة السديشة السحافعة السديشة السحافعة السديشة
1977 113183 423006 ------ ------ ------ ------ 
1987 185009 559805 71826 136799 5% 2.8 
1997 231267 751331 46.258 191526 2.2 3% 
2009 361304 990483 130037 239152 3.8% 2.3% 
2021 436270 1399485 74966 409002 1.5 2.9 

 السردر: الباحث باالعتساد عمى:
 .1987( الجهاز السركزي لإلحراء، نتائج التعداد العام لدكان محافعة القادسية لعام 1)
  1997محافعة القادسية لعام( الجهاز السركزي لإلحراء، نتائج التعداد العام لدكان 2)
( الجهاز السركزي لإلحراء، مديرية إحراء محافعة القادسية، نتائج الحرر والترقيم لدكان مديشة الديهانية، 3)

2009 . 
 .2021( الجهاز السركزي لإلحراء، مديرية إحراء محافعة الديهانية، تقديرات سكان مديشة الديهانية لعام 4)

                                                           

، كمية ػراه ، أشخوحة دكت(1997-1977) حسادي عباس حسادي، التغيخات الدكانية في محافطة القادسية (1)
 .104، ص2005، بغجادالتخبية ابغ رشج، جامعة 
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 (2-1شكل )
 2021-1987تصػر أعجاد الدكاف في مجيشة الجيػانية ومحافطة القادسية لمسجة مغ 

 
 (4-1) الباحث باالعتساد عمى بيانات الجدولالسردر: 

 

 (3-1شكل )

 2021- 1987في مجيشة الجيػانية ومحافطة القادسية لمسجة مغ  يالدكان تغيخال معجؿ

 
 (4-1) السردر: الباحث باالعتساد عمى بيانات الجدول
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ى أماكغ سكشاىع إلدية العخاقية عػدة اغمب الشازحيغ مغ سكاف السجف والسحافطات الحجو  .1
 األصمية بعج انتياء الحخب العخاقية اإليخانية واستقخار األمغ في تمظ السشاشق. 

 مجة خالؿ بعاّمة الطخوؼ السعيذية الرعبة التي عاشيا سكاف مجيشة الجيػانية والعخاؽ .2
ثار آمغ فخض الحرار االقترادي الجائخ  عشو مغوما نجع  ات مغ القخف الساضييالتدعيش

وارتفاع  كافةى السدتػيات والقصاعات االقترادية والخجمية واالجتساعية والرحية سمبية عم
وسػء  ،ي األوضاع الرحيةتخدّ  مغ بدبب األشفاؿ الخضع وبخاّصةعجاد الػفيات أ ندبة 

 .(1)نتذار األمخاضاالتغحية و 
كثيخ مغ ىاجخ  إذ، عخاؽ بذكل عاـ والسجيشة بذكل خاصمغادرة أغمب العسالة العخبية مغ ال .3

مغ أجل العسل  ؛دوخارج البال ،لى السحافطات األخخى إسكاف السجيشة السيسا فئة الذباب 
 .لطخوؼ السعيذيةوتحديغ ا

د الدكاف اعجا في  تدايجا   ت( فقج شيج2009–1997الػاقعة بيغ عامي )التعجادية ة السجّ  في امّ أ   
(، أي بديادة سكانية ندسة 361304) 2009حدب نتائج الحرخ والتخقيع لمسجيشة في عاـ بذ بمغ إ

ف مجيشة الجيػانية شيجت خالؿ االثشي عذخ أوىحا مؤشخ عمى  ،(ندسة 130037مصمقة بمغت )
زيادة كبيخة في عجد سكانيا وبسعجؿ نسػ سكاني بمغ ) تيا في السحافطة خ %( يفػؽ نطي3.8عاما  

 غ ىسا:رئيدي%( والدبب في ذلظ يعػد الى عامميغ 2.3البالغ )
بدبب  ؛الديادة الصبيعية الستسثمة بارتفاع عجد الػالدات وقمة الػفيات السيسا في فئة األشفاؿ .1

تحدغ الخجمات في القصاع الرحي، فزال عغ تحدغ الطخوؼ االقترادية والسعيذية بعج 
 وارتفاع مدتػى دخل الفخد. 2003عاـ 

 ةالقدخية التي شيجتيا بعس السحافطات العخاقية بدبب تخدي األوضاع األمشية وسيصخ اليجخة  .2
لى إمغ العائالت  عجاد كبيخةأ ندوح مغ  اما نتج عشيو  ؛السجاميع اإلرىابية عمى تمظ السشاشق

 .واضح استقخار أمشيا لسا تذيجه مغ نطخ   ؛السحافطات الػسصى ومشيا مجيشة الجيػانية
كانية مدتسخة لمسجيشة خالؿ ( فقج شيجت زيادة س2021-2009بيغ عامي ) ماة ا السجّ مّ أ     
عميو ا وىػ أقل مسّ  (%1.5)عذخ عاما األخيخة، والستسثمة بالديادة الصبيعية وبسعجؿ نسػ بمغ  ياالثش

                                                           

 .14ص مرجر سابق،رافج مػسى عبج حدػف العامخي،  (1)
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الدكانية الديادة  مقجار ذ بمغإلسعجؿ الشسػ الدكاني في السحافطة، مقارب و  ،التي سبقتيا سّجةفي ال
 خوا مشيا.جّ حيغ الى مشاشقيع التي ى  ، بدبب عػدة الشاز (ندسة 74966) سّجةالسصمقة خالؿ ىحه ال

السجيشة والسحافطة  يتزح مقجار الديادة الحاصمة في أعجاد سكافالعخض الدابق مغ خالؿ      
وانخفاض  ،ليع السجيشة لدكاف ليا عمى مدتػى الخجمات السقجمةف ىحه الديادة تمقي بطالأذ إ، بعاّمة

ا السيس ،الخجمات السقجمةوبيغ حجع  ياذا لع يكغ ىشاؾ تػازف بيشإ السيسا ،في كفاءتيا الػضيفية
عجاد الجخائع أ  الستسثل بارتفاععمى واقع األمغ في السجيشة  ا  مسا يشعكذ سمب ،الخجمات األمشية

ه ا مدبقا  لسػاكبة ىحخصيص  التي تتصمب ت، و ا  ونػعا  السدجمة في مخاكد الذخشة كسّ  والحػادث السختمفة
 .وقػع الجخائعدوف  ؤوؿ، مغ أجل تحقيق األمغ ألىالي السجيشة والحالديادة وفتح مخاكد شخشة ججيجة

 تهزيع الدكان 1-2-2
ويسكغ مغ خالؿ ذلظ التػزيع  ،يقرج بو التػزيع السكاني لألفخاد في السشاشق التي يكيسػف فييا     

د معخفة الكثافات الدكانية ومشاشق التخكّ و  ،والسشاشق السختمفة حياءمعخفة حجع الدكاف في األ
ا يديل عمى السخصصيغ وأصحاب القخار وضع أيجييع م الدكاني ومشاشق الزعف والخمل الدكاني

ذ أف دراسة إ، (1)مغ تقجيع الخجمات الزخورية لمسجتسعشيع عمى أىع السؤشخات الػاقعية التي تسكّ 
مة عغ ءة في تػفيخ كع مغ البيانات السالو مشصقة لو أىسية كبيخ أتػزيع الدكاف في أي مجيشة 

، مغ خالؿ تػقيع  (2)ويسكغ تػضيف ىحه البيانات كسؤشخات ميسة في الجراسة شبيعة ساكشي السجيشة
يشة لتحقيق األمغ الخجمات السجتسعية ومشيا الخجمات األمشية عمى وجو الخرػص في السج

يشة عمى حياتو وأمػالو شعار السػاشغ بحالة مغ األماف والصسأنسالمة األفخاد وأالسدتجاـ وحفع 
دىع وكثافاتيع، كحلظ يسكغ في أحياء السجيشة وندبة تخكّ  الدكافتػزيع  معخفة مغ خالؿ ومستمكاتو

 ؛مدتكبال ية مخاكد الذخشة في الػقت الحاضخ ومجى الحاجة لديادة أعجادىاتحجيج مجى كفاءة وكفا
تشعكذ عمى جػدت وكفاءة الخجمة ما  ؛تذيجىا السجيشة في أعجاد سكانيالسػاكبة الديادة التي 

عمى وندبة التخكد الدكاني  (الشدبيو  التػزيع الفعمي ستخكد الجراسة عمى)لحلظ السقجمة لمسػاششيغ 
 :تيالشحػ اآل

                                                           

 .105، ص2002،، دار الشيزة العخبية، لبشاف1عبجهللا عصػي، جغخافية الدكاف، ط (1)

، السالءمة السكانية لسخاكد الرحة في مجيشة الكػفة واحتساالتيا السدتقبمية حتى أسساء حسيج عبج زيج الخالجي (2)
 .18، ص2019، كمية التخبية لمبشات، جامعة الكػفةخ، ة ماجدتي، رسال2027عاـ 
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 التهزيع العددي )الفعمي( والشدبي 1-2-2-1
ف ىحا التػزيع يبيغ مجى أىػ تػزيع الدكاف عمى وحجة السداحة التي يعيذػف عمييا، أي     

ضة معخّ  السػارد الصبيعيةّف احة في كل مشصقة، وألارتباط الدكاف بالسػارد الصبيعية والبذخية الست
نو يسثل األساس الكسي أحا التػزيع متغيخ زمانيا ومكانيا، أي تجعل مغ واقع ى دلمشزػب والشفا

 شتو ترشيف السجف والسشاشق وتحجيج مخاتبيا ومدتػياتيا.اسيسكغ بػ والحجسي لمدكاف والحي 
سط الحي يتبعو الدكاف تبخز أىسية ىحا التػزيع في مداعجة الباحثيغ والجغخافييغ في تحجيج الش     

أىسية في الكذف عغ الكيع الشدبية لمػاقع الدكشي داخل  اذ يسثل مكياسا  كسا  .(1)في تػزيعيع
حياء ومجى حياء السجيشة الى أىسية تمظ األأخ الشدب السختفعة لمدكاف في بعس ذ تذيإ السجيشة،

لى مقجار حاجة كل حي سكشي إف ييتجي مغ خالؿ ىحه الشدب أط خصّ  ويسكغ لمس   ثقميا الدكاني،
ثار الكثافة آيف مغ فػازف في تػزيع سكاف السجيشة، والتخمغ مداحة األرض الالزمة لتحقيق الت

 .(2)الدكانية السختفعة
في التػزيع الحجسي لدكاف  مكانيا   اأف ىشاؾ تبايش   ،(5-1يات الججوؿ )حع مغ خالؿ معصنم     

ومػضعية وأخخى تتعمق  مػقعيو يست في ىحا التػزيع مشياأس أسباب ةعجّ لمجيشة الجيػانية، نتيجة 
في  بتػافخ السداحات الخالية والخجمات السجتسعية في األحياء الدكشية التي تمعب دورا  كبيخا  

ى فقجاف العجالة والتػازف في التػقيع إلا يؤدي استقصاب الدكاف نحػ تمظ األحياء دوف غيخىا مسّ 
 لى خسدة فئات سكانيةإولمتػضيح أكثخ يسكغ تقديع سكاف السجيشة  .والتػزيع السكاني لمدكاف

( 3-1والخخيصة ) (،6-1مغ حيث الحجع كسا في الججوؿ ) (()3)شػاؿ الستداويةبحدب معادلة األ
 تي:اآلكالتي تبيغ تمظ الفئات و 

 ندسة( 4205اقل منالفئة الحجسية األولى ) -1
 -الستقاعجيغ -الحزارةمغ أحياء ) شسمت كال   اسكشي   اغ حي  يضست ىحه الفئة أربعة وعذخ    

 -األساتحة -السعمسيغ -الجامعة -الحي الرشاعي -رالكخا -الخزخاء -العحارية -العخوبة الثالثة
 -الديتػف  -الدىخاء -الذيجاء-التزامغ -الفاضمية -الججيجة-الذخشة -الفجخ الججيج -الثقافي

 .شييج السحخاب( -عجادية الدراعةإ  -مرانع الشديج والسصاط -السػضفيغ -مجسع الجيػانية الدكشي
                                                           

 .21( عبد علً الخفاف، المصدر السابك، ص1)

 .56، المصدر السابك، صأسماء حمٌد عبد زٌد الخالدي( 2)

( :تم تمسٌم السكان الى خمسة فئات حجمٌة وفماً للمعادلة اآلتٌة  ) W=R/k 
W  ،)طول الفئة(R ،)المدى )الفرق بٌن أعلى لٌمة وأدنى لٌمةK  .عدد الفئات 

 .97، ص5215(  سامً عزٌز العتبً وإٌاد عاشور الطائً، اإلحصاء والنمذجة، جامعة بغداد، 3)
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 تػزيع سكاف مجيشة الجيػانية حدب االحياء والسحالت الدكشية يبيغ( 5 -1ججوؿ )

ي   ت
الح

شي
دك

ال
 

 
ت 

حال
الس

شية
دك

ال
 

كان 
س

  20
21

 

%  
حة 

دا
م

تار
/هك

حي
ال

 

فة 
كثا

ال
ية.

كان
لد

ا
سة  

ند
تار

/هك
 

 120.9 47.187 1.30 5704 208 صهب الذامية 1
 30.8 25.481 0.20 786 201 العذارية 2
 69.8 109.616 3.03 13257 203.205.209 الجزائر 3
 114.8 53.161 1.40 6104 211 رمزان 4
 7.9 100.163 0.20 797 2 الخزراء 5
 24.6 121.464 0.70 2997 3 الكرار 6
 5.5 392.136 0.50 2166 213.215.217.219 الحي الرشاعي 7
 29.6 107.012 0.72 3170 1.224 الجامعة 8
 60 122.092 1.67 7329 210.212.214 التراث 9
 68.1 208.891 3.25 14220 216.218.220 الحكيم 10
 68.1 33.841 0.52 2307 207 حي السعمسين 11
 0.7 60.899 0.010 44 224 األساتذة 12
 9.7 260.639 0.60 2547 222.226 الثقافي 13
 83.9 248.436 4.77 20852 105.107.109.111 الفرات 14
 114.2 82.537 2.16 9431 101 العروبة األولى 15
 99.50 62.367 1.42 6205 103 العروبة الثانية 16
 38.1 77.423 0.67 2956 103 العروبة الثالثة 17
 126.8 59.322 1.720 7525 106 الزباط 18
 354 26.269 2.13 9300 104 الجسههري الغربي 19
 436.4 41.506 4.15 18116 305.307 الجسههري الذرقي 20
 144.9 39.303 1.30 5697 311 الزراعيين 21
 218.4 31.455 1.60 6872 309 الجسعية 22
 213.17 18.834 0.92 4015 104 الستقاعدين 23
 171.1 26.444 1.06 4526 312 زين العابدين 24
 262.2 43.107 2.60 11303 306 االستقامة 25
 403.9 20.468 1.90 8267 310 األبرار 26
 288.1 32.299 2.11 9242 314 األنرار 27
 358.8 39.431 3.50 15212 308 الهحدة 28
 189.3 34.405 1.50 6514 501 الشهزة 29
 355.4 12.963 1.05 4607 501 التأميم 30
 90.6 30.468 1.77 7762 505 االنتفاضة 31
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 16 272.255 %1 4356 511.515 الجشهب 32
 407.2 27.81 2.60 11326 304 الكرامة 33
 137.9 52.251 1.65 7207 308 العدالة 34
 56.7 72.276 0.93 4100 503 التزامن 35
 334.1 19.735 1.51 6595 503 اإلسكان القديم 36
 62.8 19.419 0.30 1220 503 الذهداء 37
 254.7 31.775 1.85 8095 507 الهفاء 38
 16.9 97.407 0.37 1652 507 الزهراء 39
 199 79.725 0.41 1815 114 الحزارة 40
 64.1 114.055 3.96 17319 112 .110 الردر األول 41
 140.4 44.548 1.74 7628 108 الحهراء 42
 194.4 72.318 3.25 14061 315.317 الدالم 43
 243.9 48.628 2.72 11876 313 الردر الثانية 44
 165.4 67.502 2.55 11167 316.318.326 الردر الثالثة 45
 106.1 111.32 2.70 11814 322.324 العراق 46
 24.9 61.274 0.35 1530 328 الذرطة 47
 21.5 48.354 0.25 1042 320 الفجر الجديد 48
 374 28.642 2.86 12482 302 العرري  49
 618.7 18.303 1.60 6987 302 الزعيم 50
 69.8 32.109 0.51 2244 301 الجديدة 51
 121.7 23.351 0.65 2842 303 الفاضمية 52
 202 33.807 1.56 6830 102 الدراي 53
 178.1 61.651 2.51 10982 517 الثقمين 54
 7.4 67.412 0.11 502 4 الزيتهن  55
 108.90 16.07 0.41 1750 5 مجسع الديهانية الدكشي 56
 268.6 23.769 1.46 6384 510 األمير 57
 166.9 90.155 3.44 15048 506 . 504 الرادق األول 58
 285.2 46.158 3.01 13164 508. 502 الرادق الثاني 59
 3.5 88.199 0.07 310 522 مرانع الشديج والسطاط 60
 7.8 88.947 0.16 699 514. 512 الزراعة إعدادية 61
 15.4 166.848 0.60 2580 6 شهيد السحراب 62
 127.9 63.187 1.85 8082 516 الغدير 63
 80.4 34.19 0.63 2751 518 السهظفين 64

  <المصدر< الباحث باالعتماد على
 .0201،بٌانات غٌر منشورة ،GISالـ ، وحدة مدٌرٌة بلدٌة الدٌوانٌة، شعبة تنظٌم المدن  (1)
 .0201، شعبة التخطٌط، بٌانات غٌر منشورة ،إحصاء محافظة الدٌوانٌة، مدٌرٌة لإلحصاءالمركزي الجهاز ( 0) 
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 تػزيع سكاف مجيشة الجيػانية حدب الفئات الحجسية (6-1) ججوؿ
 الدكان األحياء الدكشية الفئة
 % العدد % العدد 

 10.7 46822 % 37.5 24 ندسة فأقل 4205الفئة األولى 
 %32 139276 %33 21 ندسة 8367- 4206الفئة الثانية 
 %25 108923 %15.6 10 ندسة12529-8368الفئة الثالثة 
 %19.4 84962 %9،3 6 ندسة16691-12530الفئة الرابعة 

 %12.9 56287 %4.6 3 ندسة فأكثر 16692الفئة الخامدة 
 %100 436270 %100 64 السجسهع

 (5-1السردر: الباحث باالعتساد عمى بيانات الجدول )

 في مديشة الديهانيةالدكان حدب الفئات الحجسية ( تهزيع 3-1خريطة )

 
 (:-1) جدول رقم المصدر< الباحث باالعتماد على
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، (ندسة 46822)بحجع سكاني سجيشة، ال حياءاجسالي أمغ  (%37.5) يبمغ ا  ندبي ا  واقعشغمت   
اف مشيا،  ةعجّ ذلظ الى أسباب  الي سكاف السجيشة، ويسكغ أف نعدو%( مغ أجس10.7) بشدبةأي 

مثاؿ ذلظ و  ،السػضفيغ وىعشية عمى فئات معيشة مغ السجتسع دكالػحجات الو تػزيع قصع االراضي 
خخ يعػد (، والدبب اآلمجسع الجيػانية الدكشي -الذيجاء -مرانع الشديج والسصاط -)حي األساتحة

حياءىا أغمب أ  وأفّ ، ندبيا  ة سحجودالمداحتيا بدبب نخفاض أعجاد الدكاف في ىحه األحياء االى 
 الديتػف -الججيج الفجخ-حي الكخار-)الحزارة حياءأحياء الحجيثة الشذأة السيسا ىي مغ األ

الرخؼ الرحي و  السياه والكيخباء الستسثمة بذبكاتاالرتكازية  ذ تفتقخ لخجمات البشىإالذخشة(، 
السجيشة تػجيو الخجمات صيغ والجيات السخترة في خصّ ع عمى الس  ا يحتّ مسّ  ؛جةوالذػارع السعبّ 

 حياء لتشطيع الحياة وحفع األمغ. السجتسعية ومغ ضسشيا خجمات مخاكد الذخشة نحػ ىحه األ
 (  ندسة 8367 -4206)الفئة الحجسية الثانية  -2

العخوبة  -الدخاي -مغ أحياء )الحػراء ا شسمت كال  سكشي   اغ حي  يحجى وعذخ إضست ىحه الفئة      
 ،الشيزة-األبخار -زيغ العابجيغ -الدراعييغ-التخاث -رمزاف -صػب الذامية -الزباط -الثانية
-الغجيخ -الػفاء -سكاف القجيعاإل -الجشػب -العجالة -الجسعية -الدعيع -نتفاضةاال -التأميع

بمغ ي، وبحجع سكاني سجيشةالجسالي عجد األحياء الدكشية في إمغ  (%33)األميخ(، أي بشدبة 
ندبتيا ، وىحه األحياء جسالي سكاف السجيشةإ%( مغ 32بػاقع ندبي مقجاره )، (ندسة 139276)

لى كبخ مداحة ىحه إوذلظ يعػد  ؛ا ىػ عميو في الفئة الدابقةيزا  ولكغ بجرجة أقل مسّ أمشخفزة 
             .األحياء ندبيا  

 ( ندسة 12529-8368الفئة الحجسية الثالثة ) -3
 -الرجر الثالث -الرجر الثاني -سكشية وىي )العخوبة األولى ضست ىحه الفئة عذخة أحياء     

ذ شكمت ندبة إ( الثقميغ -الكخامة -الجسيػري الغخبي -العرخي  -األنرار -االستقامة -العخاؽ
، وبػاقع (ندسة 108923وبحجع سكاني بمغ ) ،جسػع األحياء الدكشية في السجيشة% مغ م15.6

ارتفاع أعجاد الدكاف في أحياء ىحه الفئة  افجسالي سكاف السجيشة، إ%( مغ 25قجاره )ندبي م
وانخفاض أسعار األراضي فييا،  ،يعػد الى كبخ مداحة تمظ األحياء قارنة بالفئات التي سبقتيام

باستثشاء حي العخوبة األولى الحي يذيج زحف سكاف السشصقة التجارية السخكدية باتجاىو بحكع 
في ىحا الحي الستسثمة بالجوائخ  وتخكد أغمب الخجمات السجتسعية ،مػقعو السجاور لتمظ السشصقة

 .الحكػمية والسجارس والسدتذفيات وغيخىا
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 (دسةن 16691-12530الرابعة )الفئة الحجسية  -4
الرادؽ ، الرادؽ األوؿ ،الػحجة ،الدالـ ،الحكيع ،الجدائخحياء)أمغ  ت ىحه الفئة كال  ضسّ      

بمغ يحياء الدكشية في السجيشة، وبحجع سكاني مغ مجسػع األ (%9.3)مت ندبة ذ شكّ إالثاني( 
رتفاع أعجاد انمحع ذ إ ،السجيشةجسالي سكاف إ%( مغ 19.4بػاقع ندبي مقجاره )، (ندسة 84962)

 ذات مداحات كبيخةف أغمب ىحه األحياء قجيسة الشذأة، و ألى إيعػد  ،الدكاف في أحياء ىحه الفئة
تػفخ خجمات فزال  عغ تتػفخ فييا الخجمات السجتسعية مغ السجارس والسخاكد الرحية في أغمبيا، و 

 .البشى التحتية
 ندسة فأكثر( 16692ية الخامدة )الفئة الحجس -5
 حي الجسيػري الذخقي( بػاقع-حي الرجر األوؿ -الفخات حياء )أمغ  ت ىحه الفئة كال  ضسّ      

 56287بمغ )يجسالي عجد األحياء الدكشية في السجيشة، وبحجع سكاني إمغ  (%4.6) ندبي
عجد الدكاف في حي  ارتفاععدى سبب جسالي سكاف السجيشة، وي  إ%( مغ 12.9) بشدبة(، ندسة

فزال  ،(اىكتار   248.436)تو بمغت مداح فقجالحي ىحا لى السداحة الكبيخة التي يذغميا إالفخات 
، وقخبو مغ الصخيق الخئيذ السؤدي الى العاصسة لجغخافي الػاقع شساؿ غخب السجيشةعغ مػقعو ا

تيغ سكشيتيغ ف مغ محمّ الستكػّ ( )حي العدكخي سابقا الحاؿ يشصبق عمى حي الرجر األوؿو بغجاد، 
ى مشتدبي اف الحخب العخاقية اإليخانية عمبّ إاضيو في ثسانيشيات القخف الساضي ذ تع تػزيع أغمب أر إ

قي حي الجسيػري الذخ بالشدبة لا مّ . أسكاف ىحه الذخيحة مغ السجتسعإلغخض  ؛وزارة الجفاع العخاقية
ب الخجمات العامة والسجتسعية الستسثمة السشصقة التجارية السخكدية وتخكد أغم لى قخبو مغإيعػد 

بالسجارس بكافة مخاحميا االبتجائي والثانػي والسؤسدات الحكػمية، فزال عغ صغخ مداحة 
 ( بالشدبة لسمكية األسخة الػاحجة.2ـ 50، 75، 100 ،150) تخاوحت ما بيغ فقج الػحجات الدكشية،

 

 ()ندبة التركز الدكاني 1-2-2-2

قميع إصقة معيشة داخل حجود السجيشة أو الدكاني ىػ ميل الدكاف لمتخكد في مشيقرج بالتخكد      
ف دراسة تػزيع الدكاف ذاتيا ال تخكد عمى التػزيع العجدي أمعيغ أو التذتت داخل ىحه الحجود، أي 

                                                           

() ندبة التخكد =  دكاني مغ خالؿ السعادلة التالية:تدتخخج ندبة التخكد ال 

 
 س= ف:أذ إص(:  –س مجػػػػػ )  

سكاف الحي مغ مجسػع سكاف ص= الشدبة السئػية لعجد ، لسداحة الحي مغ مجسػع مداحة السجيشةالشدبة السئػية 
 ص(. –السػجب بيغ الشدبتيغ )س = مجسػع الفخؽ مج، السجيشة



 

 الدٌوانٌة مدٌنة فً والبشرٌة الطبٌعٌة الجغرافٌة خصائصال األولالفصل 

 

 

 }22{ 

 

 اإلقميعبل تخكد عمى دراسة الكثافة الدكانية وتػزيعيا في أقداـ  اإلقميعو أالسصمق لدكاف السشصقة 
 .(1)بالدكاف لتػزيع العجدي والسداحة السأىػلةندتصيع معخفة مجى العالقة بيغ ذلظ اوبحلظ  ؛ذاتو

أف ندبة التخكد الدكاني لسجيشة الجيػانية لعاـ  نمحع( 7-1) لسعصيات الججوؿالشطخ  وعشج
عمى أف التػزيع الدكاني في السجيشة يسيل الى ىحا يجؿ و ، ندسة (%41.98( بمغت )2021)

 .()امتجاد حجود السعسػرة معما االنتذار الستداوي الى حج 
 : الكثافة الدكانية 1-2-2-3

تعج الكثافة الدكانية مغ السقاييذ الخئيدة التي تعصي صػرة واضحة السعالع عغ مذكالت      
، وبياف مجى تخكدىع في الذكل الحكيقي لتػزيع الدكافلى  إف نيتجي مغ خالليا أذ يسكغ إ، السجيشة

داة  تسكغ الجيات السدؤولة والسخصصيغ مغ أ، فزال عغ ذلظ يسكغ اعتبارىا و تذتتيعأمشصقة ما 
وضع الخصط الشاجعة، مغ أجل أعادة تػزيع الدكاف تبعا  لمحاجة الدكشية السدتقبمية لكل حي سكشي 

ى أىسية الكثافة الدكانية بالشدبة لجغخافي السجف مغ خالؿ دورىا في . وتتجم(2)وفقا  لكثافتو الدكانية
 ،عمى شبيعة الخجمات السقجمة بياف مجى تخكد الدكاف ضسغ األحياء الدكشية مغ أجل الػقػؼ

أف  (4-1( والتحميل البرخي لمخخيصة )8-1تذيخ معصيات الججوؿ )إذ  .(3)وكفاءتيا الػضيفية
  .()االتية سدتػياتغ تقديسيا الى اليسك 2021يػانية لعاـ الكثافة الدكانية لسجيشة الج

 ندسة (155.2)اقل من  السدتهى األول -1
غ حيا  يويذسل تدعة وثالث ،ىكتار/فأقل( ندسة 155.2)ليحا السدتػى الكثافة الدكانية تبمغ       

 ،ةػػػػػػػػػػػػػػالعخوبة الثالث، ةػػػػػػػالعخوبة الثاني ،ىػػػػػالعخوبة األول ،الحػراء ،الرجر األوؿ ،الفخاتسكشيا  وىي )
                                                           

 .43، ص2000، بيخوت، 5فتحي دمحم أبػ عيانة، جغخافية الدكاف، دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخ، ط (1)
( تحجد درجة التخكد )(:0أو التذتت الدكاني في السجيشة بسقارنة نتيجة السعادلة اإلحرائية مع السعاييخ التالية-

%( ميل 50–26%( متداوي التػزيع: ويسيل الدكاف نحػ االنتذار الستداوي الذجيج عمى امتجاد السجيشة. و)25
%( ميل 100-76ج ما. و)%( ميل الدكاف نحػ التخكد لح75-51الدكاف نحػ االنتذار الستداوي إلى حج ما. و)

 .28الدكاف نحػ التخكد الذجيج، يشطخ: رافج مػسى عبج حدػف العامخي، مرجر سابق، ص
تقييع السالءمة السكانية لمتػسع الحزخي لسجيشة الذامية باستخجاـ نطع السعمػمات الجغخافية، ( وليج حسدة سمساف، 2)

 .83، ص2021رسالة ماجدتيخ )غ.ـ( كمية اآلداب، جامعة القادسية، 
 .27أسساء حسيج عبج زيج الخالجي، السرجر الدابق، ص( 3)
( ):تع تقديع السدتػيات باالعتساد عمى معادلة االشػاؿ الستداويةW=R/k   لمسديج يشطخ: سامي عديد العتبي

 .64وإياد عاشػر الصائي، اإلحراء والشسحجة، السرجر الدابق، ص
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 (2021ي ألحياء مديشة الديهانية لعام )ندبة التركز الدكان (7-1جدول )
السداحة  الحي الدكشي ت

 %)س(
الدكان 
 % )ص(

ندبة 
 التركز

السداحة  الحي الدكشي ت
 %)س(

الدكان % 
 )ص(

ندبة 
 التركز

 1 2.60 0.59 الكرامة 33 0.15 1.30 1 صهب الذامية 1
 0.27 1.65 1.11 العدالة 34 0.17 0.20 0.54 العذارية 2
 0.31 0.93 1.54 التزامن 35 0.35 3.03 2.33 الجزائر 3
 0.54 1.51 0.42 اإلسكان القديم 36 0.13 1.40 1.13 رمزان 4
 0.06 0.30 0.41 الذهداء 37 0.97 0.20 2.13 الخزراء 5
 0.59 1.85 0.67 الهفاء 38 0.94 0.70 2.58 الكرار 6
 0.85 0.37 2.07 الزهراء 39 3.93 0.50 8.35 الحي الرشاعي 7
 0.64 0.41 1.69 الحزارة 40 0.78 0.72 2.28 الجامعة 8
 0.76 3.96 2.43 الردر األول 41 0.47 1.67 2.60 التراث 9

 0.4 1.74 0.94 الحهراء 42 0.6 3.25 4.45 الحكيم 10
 0.85 3.25 1.54 الدالم 43 0.1 0.52 0.72 السعمسينحي  11
 0.84 2.72 1.03 الردر الثانية 44 0.64 0.010 1.29 األساتذة 12
 0.56 2.55 1.43 الردر الثالثة 45 2.48 0.60 5.55 الثقافي 13
 0.16 2.70 2.37 العراق 46 0.26 4.77 5.29 الفرات 14
 0.48 0.35 1.30 الذرطة 47 0.2 2.16 1.75 العروبة األولى 15
 0.39 0.25 1.03 الفجر الجديد 48 0.05 1.42 1.32 العروبة الثانية 16
 1.12 2.86 0.61 العرري  49 0.49 0.67 1.64 العروبة الثالثة 17
 0.61 1.60 0.38 الزعيم 50 0.23 1.72 1.26 الزباط 18
 0.09 0.51 0.68 الجديدة 51 0.79 2.13 0.55 الجسههري الغربي 19
 0.08 0.65 0.49 الفاضمية 52 1.63 4.15 0.88 الجسههري الذرقي 20
 0.42 1.56 0.72 الدراي 53 0.23 1.30 0.83 الزراعيين 21
 0.6 2.51 1.31 الثقمين 54 0.46 1.60 0.67 الجسعية 22
 0.66 0.11 1.43 الزيتهن  55 0.26 0.92 0.40 الستقاعدين 23
 0.03 0.41 0.34 مجسع الديهانية الدكشي 56 0.25 1.06 0.56 زين العابدين 24
 0.48 1.46 0.50 األمير 57 0.84 2.60 0.91 االستقامة 25
 0.76 3.44 1.92 الرادق األول 58 0.73 1.90 0.43 األبرار 26
 1.01 3.01 1 الرادق الثاني 59 0.71 2.11 0.68 األنرار 27
 0.9 0.07 2 والسطاطمرانع الشديج  60 1.33 3.50 0.84 الهحدة 28
 ;>.2 :2.1 0 إعدادٌة الزراعة 1: >2.7 1.92 7;.2 النهضة =0

 >1.8 2:.2 =7.9 شهٌد المحراب 0: =2.7 1.29 ;2.0 التأمٌم 72

 2.09 :>.1 1.78 الغدٌر 7: >2.9 ;;.1 8:.2 االنتفاضة 71

 2.29 7:.2 0;.2 الموظفٌن 8: 0.8 %1 2>.9 الجنوب 70

 %>=.81 122 122 المجموع الكلً

 (7-1< الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )لمصدرا
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 2021تػزيع الدكاف الكثافي في مجيشة الجيػانية لعاـ  ( 8-1ججوؿ )

 السدتهى 
 ندبة عدد الدكان األحياء الكثافة

 % العدد الى من %
 %46.15 %60.9 39 155.2 اقل األول
 %32.55 %25 16 309.8 155.3 الثاني
 19.7 %12.5 8 464.4 309.9 الثالث
 %1.60 % 1.6 1 فأكثر 464.5 الرابع

----- ---- ---- 64 100 100 
 (5-1السردر: من عسل الباحث باالعتساد عمى بيانات الجدول )      

 ،الحي الرشاعي ،الكخار ،الخزخاء ،رمزاف ،الجدائخ ،العحارية ،صػب الذاميةالزباط ، 
 ،الذخشة، العخاؽ ،الفجخ الججيج ،الدراعييغ، الثقافي ،األساتحة، السعمسيغ ،الحكيع ،التخاث ،الجامعة

مجسع  ،الديتػف ، الدىخاء ،الذيجاء ،التزامغ ،الجشػب، العجالة ،الفاضمية ،الججيجة ،االنتفاضة
 (شييج السحخاب ،الدراعة إعجادية ،مرانع الشديج والسصاط ،السػضفيغ، الغجيخ ،الجيػانية الدكشي

مغ  (%46.15) ، أي بشدبةفي السجيشة األحياءجسالي عجد إ %( مغ60.9وبػاقع ندبي مقجاره )
ىي حجيثة  لى أف أغمب ىحه األحياءإ ،ويسكغ أف نعدو سبب ذلظ ،الكمي لدكاف السجيشة اإلجسالي

 . الحي الرشاعي( -الحكيع -الكخار-الفخات )حيك يخةسداحات كببز اتستو  الشذأة
 ندسة (309.8–155.3) الثانيالسدتهى  -2
 ى انزػ  .( ندسة/ىكتار309.8–155.3ما بيغ )ضسغ ىحا السدتػى تتخاوح الكثافة الدكانية      

 ،الرجر الثاني ،الدالـ ،الدخاي ،الستقاعجيغ ،الحزارةستة عذخ حيا  سكشيا  ىي كل مغ ) وتحت
، األميخ، الثقميغ ،الػفاء، الشيزة ،الجسعية، األنرار ،االستقامة ،زيغ العابجيغ ،الرجر الثالث
 في السجيشة األحياءجسالي عجد إ%( مغ 25الرادؽ الثاني( وبػاقع ندبي مقجاره ) ،الرادؽ األوؿ

 .%( مغ السجسػع الكمي لمدكاف32.55أي بشدبة )
 ( ندسة464.4-309.9) السدتهى الثالث -3
ىكتار ويزع ىحا السدتػى /ندسة( 464.4-309.9تتخاوح فيو الكثافة الدكانية ما بيغ )     

الجسيػري  ،الجسيػري الذخقي ،العرخي  ،التأميع ،الػحجة، األبخار) ىي كل مغسكشية ثسانية أحياء 
%( مغ أجسالي عجد األحياء في 12.5االسكاف القجيع( وبػاقع ندبي مقجاره ) ،الكخامة، الغخبي

 %( مغ السجسػع الكمي لمدكاف.19.7السجيشة، وبشدبة )
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 فأكثر( ندسة 464.5)الرابع السدتهى  -4
 (حي الدعيع)سكشيا  واحجا  وىػ  يزع حيا  و ندسة/ىكتار، فأكثخ(  464.5) الدكانية توكثافتبمغ      

 ،لى صغخ مداحة الحيإويعػد الدبب في ذلظ  ؛الحي يسثل أعمى كثافة سكانية في أحياء السجيشة
از بارتفاع تسالحيد السكاني الحي تسثمو السشصقة التجارية السخكدية في السجيشة التي ت ووقػعو ضسغ

فييا، وارتفاع الكثافة الدكشية  ،عمى صغخ مداحة الجور انعكذا م أسعار األراضي والعقارات
 ارئيد   ( التي تعج عامال  يةالسخاكد الرح، السجارسعغ تخكد الخجمات السجتسعية مثل )فزال 
 لدكاف.لجحب ا

 2021( تهزيع كثافة الدكان ألحياء مديشة الديهانية لعام4-1خريطة )

 (8-1من عسل الباحث باالعتساد عمى بيانات الجدول ) السردر: 

  :( (population Structureتركيب الدكان  3 -1-2
نعشي بو دراسة جسيع الخرائز الكسية لمسجسػعات الدكانية التي يتألف مشيا سكاف      

السجتسع، والتي يسكغ التعخؼ عمييا مغ خالؿ البيانات الستحرمة مغ أجخاء عسمية التعجاد 
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حجى الػسائل التي إبالغة ألنيا  ، وتكتدب ىحه الجراسات أىسية(1)والتقجيخات واإلحراءات الحيػية
التي  التغيخات أفعس في مختمف أجداء العالع ، أي الجساعات الدكانية عغ بعزيا البتسيد 

مجة محجدة تؤدي الى أحجاث تغيخات في الكثيخ مغ السجاالت  تحرل في تخكيب الدكاف خالؿ
ف نتائج تمظ الجراسات يسكغ إي فوبخاصة االجتساعية واالقترادية والجيسػغخافية والخجمية، وبالتال

تخاذ اوتسكغ مغ  والجيسػغخافية لمسجتسع واالجتساعية االقتراديةفي رسع الدياسات تػضيفيا 
السؤسدات األمشية مغ مخاكد الذخشة في السشاشق التي تخمػ  والسيسا (2)السػاقف السشاسبة تجاىيا

 . ويذسل تخكيب الدكاف كل مغ التخكيب العسخي والتخكيب الشػعي. مشيا
 التركيب العسري  1-2-3-1
الجيسػغخافية لمدكاف في  يعج التخكيب العسخي مغ العػامل الخئيدة والسؤثخة في التغيخات     

أي  شبيعة التصػر الحاصل في أعجادىع ف تػزيعيع بحدب الفئات العسخية والشػع يحجدأأي  السجتسع
ويستج  ومقجار الديادة الصبيعية مغ جية الخرػبة واتجاهنو يؤثخ في تكػيغ الػالدات والػفيات أ

وقجراتيع  االقتراديةبسجى فاعمية الدكاف  الرتباشومغ جية أخخى  تأثيخه الى حجوث اليجخة
  .(3)اإلنتاجية

وذلظ ألىسيتيا في  ؛لى فئات عسخيةإف بجراسة أعسار الدكاف وترشيفيع السخصصػ ي عشى و      
وتحجيج نػع الخجمات  ،نذاء السذاريعالتي تديع في عسمية التخصيط إلتػضيح الكثيخ مغ الجػانب 

التي تتصمبيا كل فئة عسخية، فالتخكيب العسخي يعصي صػرة واضحة عغ شبيعة التػزيع الدكاني 
والقجرة عمى تقجيع  ،وصػرة السجتسع مغ حيث القػة والعسالة ،حدب الفئات العسخية الشذصة اقتراديا

وكحلظ . (4)بالسػارد البذخية واالجتساعيةمشية والعدكخية ء مغ سكانو لغخض رفج السؤسدات األجد 
عمى معخفة تمظ الفئات العسخية يسكغ تقجيخ  ج عجد كبار الدغ وصغار الدغ)االشفاؿ(، وبشاءتحجي

 خىا في السجيشة ومغ ضسشيا الخجماتفاالتي يشبغي تػ نػع الخجمات والسؤسدات السصمػبة حجع و 
                                                           

 .216ص  سابق مرجر عامة، أسذ الدكاف جغخافية ،الخفاؼ عمي عبج (1)
 .389، ص2002بغجاد،  ، مجيخية دار الكتب لمصباعة والشذخ،1، ط1عباس فاضل الدعجي، جغخافية الدكاف، ج (2)
، التحميل السكاني لخرائز الدكاف الشذصيغ اقتراديا في محافطة ذي قار يساف عبجهللا محدغ الغدي إ (3)

 .70، ص2012، ، جامعة القادسيةداباآل (، رسالة ماجدتيخ، كمية2010-1997لمسجة)
، رسالة GISالجياشي، التحميل السكاني لمخجمات األمشية في محافطة السثشى باستخجاـ  شاكخ فميح حدغ (4)

 .72، ص  2021، كمية التخبية ، جامعة السثشى ، ماجدتيخ
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مخاكد شخشة متخررة  افتتاح 2003 ذ شيجت السجيشة بعج عاـإ ،األمشية الستسثمة بسخاكد الذخشة
بالقزايا والجعاوى السدجمة بحق فئة  عشىمخكد شخشة األحجاث الحي ي   ببعس الفئات العسخية مشيا

بالقزايا  ختّز سال ، وكحلظ مخكد شخشة األسخة والصفلسشة18حجاث الحيغ تقل أعسارىع عغ األ
، 2020في مجيشة الجيػانية لعاـ  ، ولغخض تػضيح واقع التخكيب العسخي الستعمقة بالعشف األسخي 

 .(4-1( والذكل )9-1سا في الججوؿ )فقج تع تقديع الدكاف الى فئات خسدية ك
  (9-1) جدول   

 2020والشهعية في مديشة الديهانية تقديم الدكان بحدب الفئات العسرية الخسدية 
 ندبة الشهع اإلجسالي اإلناث الذكهر الفئات العسرية

0-4 31807 30148 61954 105.5 
5-9 30171 27907 58079 108.1 
10-14 26060 23875 49935 109.2 
15-19 22066 22704 44771 97.2 
20-24 21180 20148 41328 105.1 
25-29 15616 15370 30986 101.6 
30-34 14484 14374 28858 100.8 
35-39 12371 11928 24299 103.7 
40-44 11530 12383 23913 93.1 
45-49 8333 8397 16731 99.2 
50-54 4812 6070 10882 79.3 
55-59 5710 6082 11792 93.9 
60-64 4310 4695 9005 91.8 
65-69 2553 2634 5187 96.9 
70-74 1673 1519 3192 110.1 
75-79 455 1098 1553 41.4 
 53.7 2788 1813 975 فأكثر80

 100 425252 211144 214108 السجسهع
 .2020 مديرية إحراء محافعة الديهانية، تقديرات سكان مديشة الديهانية :السردر: الباحث باالعتساد عمى
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 (4-1الذكل )

 ( 9-1السردر: الباحث باالعتساد عمى بيانات الجدول )

 ولغخض رسع صػرة أكثخ وضػحا ودقة حػؿ التخكيب العسخي والشػعي في مجيشة الجيػانية فقج     
عخيزة لدغ العسل كسا مج الفئات العسخية الخسدية، وتقديع الدكاف الى ثالث فئات عسخية جخى د

                    .(10-1في الججوؿ )

 (10-1ججوؿ )                                      

 2020 لعاـ عسخية في مجيشة الجيػانيةالفئات ال بحدبتقديع الدكاف  
 ندبة الشهع % األجسالي % األناث % الذكهر الفئات العسرية /سشة

0-14 88038 41.1 81930 38.8 169968 40 107 
15-64 120412 56.2 121151 57.9 242563 57 99 
 80 3 12721 3.3 7065 2.7 5656 فأكثر 65

 - %100 425252 %100 211144 %100 214108 السجسهع
 .2020ديرات سكان مديشة الديهانية مديرية إحراء محافعة القادسية، تق عمى: باالعتسادالسردر: الباحث 
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فقج  ( سشة في عسػـ السجيشة64-15الذابة( ))الفئة  عجد سكاف فئة متػسصي العسخ رتفاعااذ نجج  
جسالي سكاف السجيشة، في إمغ  (%57)، أي بشدبة (ندسة 242563)بمغ اذ ، تجاوزت الشرف

جسالي إمغ  (%40)، أي بشدبة (ندسة 169968)( سشة 14-0فئة صغار الدغ ) سكافحيغ بمغ 
مغ  (%3)أي بشدبة  (ندسة 12721)فأكثخ( سشة  65مت فئة كبار الدغ )سكاف السجيشة، وسج

 ( ىي مغ أكثخ الفئات تشاسال  64-15ف فئة الذباب مغ متػسصي األعسار)أ جسالي سكاف السجيشة.إ
ذ تقع إ، وأكثخىا حخكة ومداىسة في عسمية نسػ الدكاف ،بباقي السجسػعات قياسا   وتسػيال   نتاجا  إو 

 65( سشة وفئة كبار الدغ )14-0غ )عالة الفئات األخخى الستسثمة بفئة صغار الدإ عمى عاتقيع 
ه تسثل ندبة مختفعة وىح (%75.3في السجيشة ) ،()عالة الكميةاإل بمغت ندبة فقج ،(كثخأفسشة 

لى الزغػط التي تشذأ نتيجة الطخوؼ االقترادية إ، مزافا  عمى فئة الذبابخخ آوتسارس ضغصا 
التي تعيذيا السجيشة والستسثمة بانتذار ضاىخة الفقخ والبصالة وقمة فخص العسل والتعييغ في 

السدجمة في في زيادة ندبة ارتكاب الجخيسة ا يؤثخ سمب   االسؤسدات الحكػمية والقصاع الخاص مسّ 
 .غمب الجخائع بالعامل االقتراديأ اط الرتب ؛السجيشة

 التركيب الشهعي 1-2-3-2
ناث والتي تعخؼ بشدبة الشػع يقرج بالتخكيب الشػعي لمدكاف ندبة عجد الحكػر لكل مئة مغ اإل     

ويسكغ استخخاجيا بقدسة العجد الكمي لمحكػر عمى العجد الكمي لإلناث وضخب الشاتج في مئة، 
عية التي تعتسج عمى التػازف بيغ واالجتسا االقتراديةوتؤثخ ىحه الشدبة في الكثيخ مغ العالقات 

 .(1)و عجموأناث اإلو عجاد الشػعيغ مغ الحكػر أ 
لدكاف مجيشة في التػزيع العجدي والشدبي  اتبايش   ف ىشاؾأ( 10-1معصيات الججوؿ )تذيخ     

مغ  (%57.9)البالغ  اإلناثعسار ولكغ بفارؽ ضئيل لرالح فئة متػسصي األالجيػانية ضسغ 
لى ضخورة إىحا السؤشخ يقػدنا لحكػر، مغ ا (%56.2)جسالي الفئة العسخية الستػسصة يقابميا إ

واستثسار ىحه الصاقات وتشسيتيا بالذكل  ،صيغ وأصحاب القخارخصّ  بيحه الفئة مغ قبل الس   العشاية
ف اىساؿ ىحه إذ أ عمى استتباب األمغ في السجيشة بذكل عاـ ذلظ يؤثخ وبذكل مباشخ ألفّ الرحيح 

                                                           

()  :باستخجاـ السعادلة آلتية      
 فئة صغار الدغ(    ) سشة  فئة كبار الدغ(  ) سشة فاكثخ

 فئة متػسصي األعسار(     ) سشة
  ندبة االعالة الكمية 

 .222عبج عمي الخفاؼ، مرجر سابق، صيشطخ : 
 .625عباس فاضل السعدي، جغرافٌة السكان،  مصدر سابك، ص( 1)
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الفئة وعجـ تمبية احتياجاتيا مغ حيث االنخفاض في مدتػيات التعميع وتخدي الػضع االقترادي 
ػفخ فخص العسل والتعييغ قج يجفع بدبب عجـ ت البصالة بيغ الذبابلستسثل بانتذار ضاىخة الفقخ و ا

بعس الذباب الى مسارسة الدمػؾ السشحخؼ الستسثل بجخائع القتل والدخقة والخصف واالبتداز وتجارة 
كبييا ىي في وىحه الجخائع عشج التحقيق مع مخت األخيخة اآلونةيجتيا السجيشة في السخجرات التي ش

رػؿ عمى الساؿ وتأميغ األصل ذات دوافع مادية تتعمق بالجانب االقترادي لمفخد بيجؼ الح
مغ السػاششيغ وعجـ أوزعدعة  كافة الى ارتفاع مدتػيات الجخيسة بأنػاعيا ا يؤدي مسّ  احتياجاتيع

تمقي بطالليا عمى ىحه األفعاؿ فإف  وعميو، لصسأنيشة عمى أرواحيع ومستمكاتيعشعػرىع بالخاحة وا
لتػسع في قاعجة البشى التحتية لمسؤسدات امسا يزصخ الجيات السدؤولة  السذيج األمشي في السجيشة

 .مشية وفي مقجمتيا مخاكد الذخشةاأل
 :مركز الثقل السكاني والدكاني واألمشي لسديشة الديهانية 1-2-4

غخافي لمطاىخة التي تتػسط التػزيع الجلى الشقصة السخكدية إيذيخ مرصمح مخكد الثقل السكاني      
 حجى الصخؽ السدتخجمةإوىي  مغ أي تسثيل لمطاىخة ج تخمػ كميا  في كل االتجاىات، وقالسجروسة 

ة في البحػث الجغخافية التي تسكغ الباحث مغ معخفة األنساط التػزيعية لمطػاىخ واتجاه الحخك
اليا وتكسغ أىسيتيا أيزا في اختد  .(1)في التػزيع ، وبياف مجى التػافقالسكانية لسخاكدىا بسخور الدمغ

سمػبيا عمى تحجيج أتػزيع الدكاف في مشصقة مداحة معيشة ولدشة واحجة، وتعتسج ىحه الصخيقة في 
استعاف الباحث بتقشية  قجو .(2)لمسقارنة بيغ الطاىخات الجغخافيةارتكاز السكاف والدكاف أساسا  ينقصت

في مجيشة الجيػانية  مشيالسكاني والدكاني واأل الثقلنقصة )تحجيج ل (GISنطع السعمػمات الجغخافية )
ف نقصة مخكد الثقل إتبيغ  التي (1ممحق) ،(5-1الخخيصة )كسا مػضح في ، و (2021لعاـ 

ا نقصة مّ أتحجيج في شساؿ غخب حي الفاضمية، السكاني ضيخت في الجدء األوسط مغ السجيشة وبال
قرى جشػب أالذخقي مغ السجيشة وبالتحجيج في االرتكازية الدكانية فقج ضيخت في الجدء الذسالي 

وذلظ لكػنو (، ـ703.76شخؽ حي الجسيػري الذخقي وبسدافة تبعج عغ نقصة االرتكازية السكانية )
ال عغ مػقعو فز ندسة/ىكتار(،436.4كثافتو) فقج بمغت ء ذات الكثافة الدكانية العاليةحيامغ األ

                                                           

أشخوحة دكتػراه  ،الدساوةجمات التعميسية في مجيشة كفاءة التػزيع السكاني لمخ رعج عبج الحديغ دمحم الغخيباوي، (1)
 .99ص ،2012 ، جامعة البرخة،كمية اآلداب

 36.ص ،مرجر سابقرافج مػسى عبج حدػف العامخي،  (2)
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وتخكد بعس الخجمات السجتسعية )التعميسية والرحية  ،السخكدية السجاور لمسشصقة )التجارية(
والخجمية( الستسثمة بخياض األشفاؿ والسجارس بسختمف مخاحميا االبتجائي والثانػي والسؤسدات 

، الرحي لسعبجة وشبكات مجاري الرخؼكالصخؽ ااالرتكازية فزال عغ خجمات البشى  الحكػمية،
وبرغخ  سخة الػاحجة،فخاد األأشق الذعبية التي يدداد فييا عجد مغ السشا بأنواز ىحا الحي تويس

 واعتجاؿ األسعار بالشدبة لقصع األراضي.  2ـ( 200-100-50مداحة الػحجات الدكشية البالغة )
 ( مركز الثقل السكاني والدكاني واألمشي في مديشة الديهانية5-1خريطة )

 
 (.1السمحق )ات بيان( 2و) ( Arc Gis 10.8برنامج )( 1) :السردر: الباحث باالعتساد عمى 
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قرى شساؿ حي أا في األمشي لمسجيشة فقج ضيخ في الجدء الذخقي وتحجيج   ا مخكد الثقلمّ أ   
، وىحا يجؿ عمى وجػد تشاغع (ـ289،35العرخي بسدافة فاصمة عغ نقصة االرتكازية الدكانية )

ما السدافة الفاصمة بيغ مخكد أفي السجيشة وسيخىسا باتجاه واحج،  بيغ مخكدي الثقل األمشي والدكاني
( ضعف السدافة الفاصمة بيغ مخكد الثقل ـ 829خكد الثقل السكاني فقج بمغت )الثقل األمشي وم
تسثمة بسخاكد الذخشة في ف تػزيع الخجمات األمشية السأعمى  ا  سمبيا  ، وىحا مؤشخ األمشي والدكاني

مؤسداتو الخجمية ما جعل تػزيعيا يذػبو شابع تػقيع في الدكاني  السعيار بالحدبافأخح السجيشة 
 فرػؿ الجراسة القادمة.في ل بذكل مفّر ليو إؽ ، وىحا ما سػؼ يتع التصخّ ئية وعجـ التشطيع العذػا

 استعساالت األرض الحزرية في مديشة الديهانية  1-3
دراسة استعساالت األرض الحزخية في السجيشة مغ األمػر السيسة التي يشبغي اإلحاشة  تعجّ      

حل السذكالت كػنيا األساس في وتخصيط السجف وفق رؤية عمسية  بيا في الجراسات الجغخافية
البيئة السدتحجثة التي تكػنت مغ البشية تسثل السجيشة الف  لشاجسة عغ الشسػ الحزخي لمسجيشة،ا

والستسثمة بالسشاشق الدكشية  ،األساسية السادية التي شيجىا االنداف خالؿ مجة زمشية محجدة
مشية والتخفييية( وشبكات الصخؽ واأل ات الخجمية )الرحية والتعميسيةسدوالرشاعية والتجارية والسؤ 

 .(1)وغيخىا
ف االستعساؿ الدكشي في أ( 6-1( والخخيصة )11-1مغ خالؿ معصيات الججوؿ ) نمحع     

 14030.66السجيشة جاء في السختبة األولى مقارنة بباقي االستعساالت حيث بمغت مداحتو )
رباع السداحة الكمية الستعساالت أ%( أي ما يديج عمى ثالثة 75.8)ت ، وبشدبة بمغ (اىكتار  

األرض في السجيشة وما يتختب عميو مغ زيادة في مداحات االستعساالت األخخى السخررة 
رض ا استعساؿ بة الثانية بعج االستعساؿ الدكشيلخجمات ذلظ الحجع الدكاني، ويأتي بالسخت

بذبكات  ةالستسثمالسختبة الثالثة جاءت بو  (%8.7) ىكتارا ( بشدبة1610فقج بمغت مداحتو) السعدكخ
اما  ،(اىكتار   989) اذ بمغت مداحتيإ%(، 5.3، بشدبة)الصخؽ الخئيدة والذػارع في السجيشة

حرل عمى السختبة الخابعة  فقج( تخفييي-ديشي، داري ، إمشي، أصحي، االستعساؿ الخجمي )تعميسي
 السجيشة مداحةإجسالي %( مغ 5ندبة )ما يعادؿ أي  ،(اىكتار   907.198) وبمغت مداحت اذ

                                                           

 .94ص ،مرجر سابقإبخاليع ناجي عباس الذباني، ( 1)
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استعساالت األرض في السجيشة، التي تقع مغ ضسشيا الخجمات األمشية الستسثمة بسخاكد الذخشة في 
ت والتي تتصمب تخريز آالسجيشة وباقي التذكيالت التابعة الى مجيخية شخشة الجيػانية والسشذ

و عشج استحجاث دوائخ أمداحات كافية وفق السعاييخ السداحية الشافحة لغخض تػقيع تمظ السؤسدات 
ذ تعاني بعس السؤسدات األمشية مغ عجـ تخريز بشاية كافية لغخض الكياـ بػاجباتيا إخخى، أ

و أغ يايات تزع اثشبعس البش نمحعبالذكل الرحيح  مسا يشعكذ ذلظ عمى كفاءتيا الػضيفية، و 
 ،التي ال ترمح لتقجيع الخجمة الكةد بعس البشايات القجيسة والستي، فزال عغ وجػ ثالث دوائخ امشية

 فقج سدتغمةالغيخ ما الفزاءات السفتػحة أ كسا ىػ الحاؿ في بشاية مخكد شخشة الجيػانية )البمجة(.
ا االستعساؿ مّ أ %(،4.3)شدبة ب (اىكتار   798.712)تيا مداحبمغت  جاءت بالسختبة الخامدة اذ

، وجاء (اىكتار   134.870) ةسداحب %(،0.7) ة بشدبةدادسعمى السختبة الالرشاعي فقج حرل 
 ، (اىكتار   43.31) بمغتبسداحة ، %(0.2) االستعساؿ التجاري بشدبةدابعة الفي السختبة 

 (11-1)جدول 
 تهزيع استعساالت األرض الحزرية في مديشة الديهانية 

 % مداحة االستعسال *هكتار نهع االستعسال ت
 75.8 14030.66 الدكشي 1
 8.7 1610 السعدكر 2
 5.3 989 الشقل 3
 5 907.198 (، ترفيهيالخدمي)أمشي، إداري، ديشي، صحي، تعميسي 4
 4.3 798.712 الفزاءات 5
 0.7 134.870 الرشاعي 6
 0.2 43.31 التجاري  7
 %100 18513.75 السجسهع 

 .2021بيانات غير مشذهرة، الديهانية،السردر: مديرية بمدية 
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                        استعساالت األرض في مديشة الديهانية ( تهزيع6-1)خريطة 

 
 .GIS،2021ة، شعبة تشعيم السدن، السردر: مديرية بمدية الديهاني



 

 

 الثانيالفصل 

ملراكز الشرطة يف مدينة  غرايفالتوزيع اجل
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 الثانيالفصل 
 لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية وأنماطها المكانية جغرافيالتوزيع ال

الدراسات الجغرافية  عناية للظاهرات على سطح األرض محط   دراسة التوزيع المكاني تعد     
وقياس وفهم العالقة والعوامل المؤثرة في ذلك التوزيع ن البحث في األسباب إذ أ وتطبيقاتها،
جغرافية لى خلق منظومة إيؤدي في النهاية  بين الظاهرة المدروسة والظاهرات األخرى االرتباطية 

سب ناألاألساس في صناعة القرار  تمثلقاعدة بيانات جغرافية شاملة  بناءمحكمة يتم عبرها 
ن التوزيع المكاني للظاهرات إأي  ،(1)غالل األمثل للموارد المتاحةستلعمليات التخطيط والتنمية واال

التي تمكنه من كشف مجموعة من لة النهائية والمحص   ،عمل الجغرافي من صميم عد  يالجغرافية 
لى فهمها ومعرفة خصائصها وتحليلها وبيان التي يسعى إالعالقات القائمة بين الظاهرات المختلفة 

ت القياس مجموعة من أدوا استعماله عبرفالجغرافي يسعى ، (2)بينها واالختالفأوجه التشابه 
ة التي تمكنه من فهم وتفسير سلوك التوزيع المكاني للظاهرة واألساليب الكمي لكارتوكرافيالميداني وا
 منطقة الدراسةاألخرى في  والظواهرانية المتبادلة بين هذه الظاهرة وتقييم العالقات المك المدروسة،

 ،تكون المخرجات النهائية الحصول على مجموعة من التقارير والمعلومات المهمة ومن ثم
استعماله اء ل إليها الباحث من جر  التي توص   مت اعتمادا على النتائجم  واألشكال والخرائط التي ص  

مكاني التوزيع الاقع و  دراسة على الضوء هذا الفصلسيسلط األدوات واألساليب الكمية في القياس. 
ل بغية معرفة خصائص ذلك مفص  بشكل  وكوادرها الوظيفية ،مراكز الشرطة في مدينة الديوانيةل

 .والنمط الذي تتخذه في توزيعها التوزيع
 

 مدينة الديوانية تطور مراكز الشرطة في نبذة تاريخية عن *
قرية صغيرة إلى  ة(ك  س  كانت تعرف باسم )الح   التيمدينة الديوانية ولى لنشأة البدايات األ ترجع     

 ثارهاآ ولم تزل، اس وناحية الشنافية حاليا  غم  بين قضاء  احية القائمة آنذاكمدينة الرم  لتابعة 
 نهر رن غي  أ وبعد ،فيهاذ كانت تفتقر لوجود مجرى مائي إ ،آل شبلفي منطقة  موجودةالمندرسة 

لى مجراه الجديد الذي احية إالرم   مدينة فيالذي كان يمر  م(1701) مجراه القديم في عامالفرات 
                                                           

، دار المعرفة للطبع 2محمد ابراهيم محمد شرف، التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ط (1)
 .139، ص2017والنشر والتوزيع، االسكندرية، 

 .264، ص2000صفوح خير، الجغرافيا موضوعها ومفاهيمها وأهدافها، دار الفكر، دمشق،  (2)
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ةالذي يمر ب نهر الديوانية حاليا(/ذيابـ)نهر ف فيما بعد بر  ع   ك  س  نمو وتتسع في رقعتها خذت تأ الح 
ةإقليم ـ)عرف بت ماحتى أصبحت  العمرانية ك  س   الذي يمتد بين نهر المهناوية المندرس شماال   (الح 

 م(1857) في عامو  ،(1)ر شرقا حتى شاطئ فرات الديوانية غرباثار نف  آو  ،هوار الرميثة جنوباأ و 
 ،المدينة قامت السلطات العثمانية ببناء القالع  التي كانت تضم بعض التشكيالت الحكومية إلدارة

عهد خالل الو  م(1890) وفي عام ،م(1858)في عام  لهان )مصطفى باشا( قائم مقام وعي  
ةمن الحلة الى  بنقل مركز اللواء ادالعثماني في العراق قام والي بغد ك  س  ي تحسين أسهم فا مم  ؛ الح 

عرف نشاء أول بناية تبإقاموا إذ العثمانيون بالمدينة  اهتمومن ذلك التاريخ  ،(2)االقتصادية أوضاعها
ذ إحاليا،  وتحديدا في حي الجديدة ،الديوانية في الجانب الشرقي من نهر (م1893)عام  ())سراي(بـ

المختلفة كان يضم الدوائر الحكومية اإلدارية  امنهالشرقي  القسم األول :لى قسمينمت البناية إقس  
مات( ال  قدم أوهي  ،كان يعرف بـ)القشلة(فا القسم الثاني الغربي منها م  أ ،التي كانت تعرف باسم )س 

موقعها سابقا بين دائرة التخطيط العمراني والمصرفين  وينحصر ،في العهد العثمانيثكنة عسكرية 
 (3)من المدينةالعسكرية لحماية أ ت من القوةذ كانت تضم ثالث تشكيالإ الزراعي والعقاري حاليا،

 وكما يلي:
و أ حين بالبنادقمسل  التابعيين للحكم العثماني  العسكريين فرادمن األ ةمجموع الة:الخي   .1

قبة للمرا المدينةللقيام بمهامهم المتمثلة بالتجوال الدوري في أروقة  يركبون الخيولو  ،المسدسات
 .والقبض على اللصوص وحماية السكان

هم ن  أ ال  إمن المدينة العسكريين الذين يشتركون بحماية أفراد وهم مجموعة من األانة: الهج   .2
 الخيول.واسطة نقل بدال من  ل(ام  يستخدمون )الج   

فراد العسكريين المسؤولين عن حماية المباني الحكومية )السراي( والسجن وهم األ: ةالجندرم -3
 .(4)م1920ذلك حتى عام واستمر العمل ب ،الموجود في داخل القشلة

                                                           

ة نشأتها وعالقتها بالسلطات العثمانية، مجلة القادسية للعلوم  (1) ك  س  محمد صالح الزيادي، قراءة أولية في الح 
 .329-328، ص2008، 2، العدد11اإلنسانية، المجلد

 .29، ص1954وداي العطية، تاريخ الديوانية قديما وحديثا، المطبعة الحيدرية، النجف،  (2)
( ) ور ضم القصتوهي كلمة تركية من أصل فارسي وتعني القصر في إشارة الى األحياء والمحالت السكنية التي

 .مدةال الحكومية في العهد العثماني، وكانت شائعة االستعمال في بالد الشام والعراق في تلك

الكعبي غالب إبراهيم، مجلة الدرع األمين، مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، قسم العالقات العامة  (3)
 .13-12، ص2010، 12واإلعالم، العدد 

مقابلة شخصية مع السيد د. غالب إبراهيم الكعبي مدير مركز الذاكرة الموسوعية في الديوانية بتاريخ ( 4)
14/5/2022. 
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لسنة  (72) در بيان البوليس رقمعندما ص ة من الشرطة العراقية في بداية األمرول قو  فت أتأل       
الة مؤلفة من صنوف الخي  وكانت تشكيالتها  ،في أواخر فترة االحتالل البريطاني للعراق م(1920)

من الضباط  (ضابطا   22و) ،الضباط العراقيين من (ضباط 2)نة من المكو  شاة انة والم  والهج  
 يلتشك وبعد (ابريطاني ا  موظف 71)ووغيرهم من العراقيين والهنود  (ا  ضمفو   92)و البريطانيين

ة من يقضي بتشكيل قو   مرا  م(، أصدرت وزارة الداخلية العراقية أ1921)عام  الحكومة العراقية
بنظام البوليس  العمل لغتأالتي و ، بعدواة لتشكيل الشرطة العراقية فيما الشرطة التي تعد الن

مدير شرطة ل و  أين يعتم تو  م(1920)لسنة  (72البوليس البريطاني ) وبيان نذاكالعثماني النافذ آ
 .(1)لوية العراق لواء من ألكل  

وسط  يدةحي الجدل ببناية المحافظة القديمة في د السراي الجديد المتمث  ي  ش   م(1930) وفي عام     
لتقليد  بمناسبة الذكرى األولى (م1934)رسميا  في عام  تح  ت  افت   إذ ،على نهر الديوانية المدينة

اي لسر الى ا مات( من السراي القديمال  )الس   القسم اإلداري ل ق  ن  وقد ملك فيصل األول ملكا  للعراق ال
كانا ملقشلة القديمة وبقيت ا ،لعمل بهل لسراي الجديدلالقشلة  تل  ق  ن  م( 1948)الجديد وفي عام 
ل و  لت أعندما تشك   م(1959-1958)عامي ىالجديد حتواستمر العمل بالسراي  ،مخصصا للسجن

طة مركز شر ): مركزين جديدين للشرطة هما فتتاحشهدت اقد ، و مديرية للشرطة في مدينة الديوانية
ي ف (مركز شرطة الجانب الكبير)و ،الكائن في حي العذارية (مركز شرطة الجزائر)الجانب الصغير

 ن للتوقيف والمحكومينمنها يحتوي على سج وكان كل  فيما بعد لغي أحي النهضة الذي 
ومركز  ،في حي الجمهوري الشرقي الجمهوري مركز شرطة م( 1968في عام)حدث است   السياسيينو 

مراكز  وبعد ذلك توالى افتتاح، م(1969))حي رفعت سابقا( عام  (ع)شرطة حي اإلمام الصادق 
 وما ،سكانها لة في عددصلزيادة الحاول ، لحاجتها لخدمات مراكز الشرطةنظرا  الشرطة في المدينة 

عدد  ينتج عنه زيادة فيف ،لةزيادة في عدد الحوادث والجرائم المسج  من على تلك الزيادة  بيترت
 يفية.سلبا على كفاءتها الوظ ا يؤثرم المتاحةمركز شرطة تفوق إمكاناته  لكل   لةالدعاوى المسج  

 

افتتاح  ت المدينةشهد (1992)وتحديدا  في عام  ات من القرن الماضييعينفي بداية التسو      
عام وبعد  ،(النهضة حي مركز شرطة(، )حي الوحدة )مركز شرطةهما شرطة ين جديدين للمركز 

                                                           

مجلة الدرع األمين مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، قسم العالقات العامة ، الكعبي غالب إبراهيم (1)
 .29، ص2011، 22واإلعالم، العدد
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مركز  هي في المدينة جديدة أربعة مراكز شرطةافتتاح تم نظام الحكم في العراق وتغيير  (2003)
 ،(2009)اإلسكان مركز شرطة و ، (2005)ع كز شرطة الحسين مر و ، (2004) شرطة الزوراء

األمنية  وتحسين الخدمات ،باقي المراكز عنلتخفيف الضغط  (2020)التحدي مركز شرطة و 
 .المقدمة

 يةلمراكز الشرطة في مدينة الديوان التوزيع الجغرافيواقع  2-1
لغ عدد ذ يبإ، السكان وكثافتهم عددمن حيث القادسية محافظة  مدن مدينة الديوانية أكبر تعد       

( %31.3نسبة ) لون ويشك   ،(حيا  سكنيا   64)عين على ( موز  نسمة 436270) هاالحضر فيالسكان 
 (وشعبتا   ا  كز مر  18) المدينةوتضم  ،(نسمة 1393633دهم )البالغ عدالمحافظة  سكان إجماليمن 

إقليمي، وكما  خدمة ذات نطاق (مراكز 8)و ،محلي خدمة ذات نطاق (مراكز 10) قعبواللشرطة 
 إجمالي ( من%55) أي بواقع نسبي (1-2والخريطة) (1-2والشكل) (1-2) في الجدول مبين

 .ا (مركز  33مراكز الشرطة في المحافظة البالغ عددها )
 شرطة المحافظة ة المدينة نسبة الى مراكزشرط ( مراكز1-2جدول )

 النسبة المئوية عدد المراكز المركز عنوان ت
 30.3 10 المراكز ذات النطاق المحلي 1
 24.2 8 ذات النطاق اإلقليمي المراكز 2
 45.5 15 مراكز االقضية والنواحي 3
 %100 33 مجموع مراكز شرطة المحافظة 

غير  ياناتبالمصدر: مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، قسم الحركات، شعبة العمليات، 

 م.2022منشورة،

 ظة( العدد النسبي لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية نسبة الى مراكز المحاف1-2الشكل )

 
 (1-2)المصدر: الباحث باالعتماد على بيانات الجدول 
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 اإلقليميو  المحلي مراكز شرطة مدينة الديوانية ذات النطاق( 1-2خريطة )

 
 (.GIS 10.8Arcبرنامج )   -2الدراسة الميدانية  -1المصدر: الباحث باالعتماد على: 

 

 تتبع إداريا  و  المراكز هذه تديرللشرطة  (أقسام 3)ـــب داريا  إمراكز الشرطة في المدينة  ترتبط     
للشرطة تضم  (أقسام 4)على المدينة أيضا حتوي وتت، آالديوانية والمنشمحافظة مديرية شرطة ب

عض الجرائم بالتحقيق في  ومهمة هذه المراكز داريا  بمستوى مركز شرطة إ صيةتخص  وشعب  مراكز
 والسطو ،(قطع الطرق ) باإلكراه السرقة و  القتل العمد المكتشفة كجرائم الجرائم الغامضة غيرمنها 

 في المدينةجرام تقع من ضمن اختصاص قسم مكافحة اإلوالتي سرقة السيارات و  والخطفالمسلح 
المحددة كما هو الحال في فئة عمرية الفئات بعض الالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل  أو

حداث مركز شرطة األ يختص ذإ ،(سنة 18أقل من البالغين السن القانوني ) األحداث غير
ذات بكونها  قسامهذه األ ازتم، تالعمرية هذه الفئة ترتكب من قبل التي والحوادث بالدعاوى المسجلة
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ن طريق بعض عقضية ونواحي المحافظة أ يشمل المدينة فحسب بلي غط  يال قليمي إخدمة  نطاق
 زهايتميلغرض بشكل منفصل  ذكرها رتأى الباحثا ،بتلك األقسام ا  داريالمرتبطة إالشعب والمكاتب 

 ئص الوظيفية التيخصافي بعض ال الختالفهاوذلك  في منطقة الدراسةباقي مراكز الشرطة  عن
ل خصائصه تحل  و  ،نةوسوف تتناول الدراسة كل مركز شرطة في المدي (،3) ملحق، نفاآ ورد ذكرها

 تي:بشكل منفرد على النحو اآل
 (كز شرطة البلدة سابقا  )مر  يوانيةالدمركز شرطة  2-1-1

ذ يشغل إ، في وسط المدينة (102محلة )جديدة حي الع مركز شرطة الديوانية في منطقة قي     
من  خرى في المدينةمقارنة  بمراكز الشرطة األلعاشرة( المرتبة )اب ، فقد جاءصغر مساحة نفوذأ

 يغطيه ذيدمة النطاق الخن أ إلىالسبب في ذلك  نعزون أ، ويمكن حيث عدد السكان المخدومين
اء وهذه األحي ،تعرف بمنطقة )السوق( أو ماالفاضلية(  –الجديدة  –حياء )السراي األفقط يشمل 

ركزية ثل المنطقة التجارية الممن خريطة المدينة تم ي تشغله في الجزء األوسطالذبطبيعة موقعها 
حتوي ت إذ هاكل  لمدينة بل تتعداها أحيانا للمحافظة في ا االقتصاديةتضم مختلف النشاطات  ألن ها

ةهد كثافة سكانية عالية وتش ت البيع بالجملةمحال  و التجارية على المجمعات  ت في أوقا وبخاص 
، فظةالمدينة وأقضية ونواحي المحا للتبضع من باقي أحياء من السكان يقصدها الكثير إذ النهار،

 لةلمسج  في عدد الدعاوى ا ارتفاعيقابله  ،الكثافة السكانية في هذه المنطقة ارتفاعن أهذا يعني و 
 (ةدعوى مسجل 447بلغ عددها ) فقد الواقعة في تلك المنطقةالحوادث الجرائم و الناتجة من كثرة 

 حياء الواقعة ضمن نطاق الخدمةويبلغ عدد سكان األ، (2-2( والشكل)2-2كما مبين في الجدول)
 مساحةمقدار  لغوب، لسكان المدينةالكلي  اإلجمالي( من %2.7نسبة )ب (،نسمة 11916) زللمرك

ة البالغة الديوانيلمدينة  ةياإلجمالمن المساحة  (%1.9ي بنسبة )أ ،(ا  هكتار   89المخدومة ) األحياء
ا 72) فقد بلغت في المركز ا عدد الكوادر البشرية العاملةم  أ .(ا  هكتار   4.685.999)  3) ، منهم(فرد 

 2) ا عدد العجالت العاملة في المركز فقد بلغتم  أ ،واحدموظف مدني و  ا (منتسب 68و) ،(طابض
 (.2-2( والخريطة )3-2جدول ) .فورد سلفادور نوع (عجلة
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 2021 المسجلة في كل نطاق خدمة من مراكز شرطة مدينة الديوانيةدعاوى ( عدد ال2-2)الجدول

 ت
 االقليم المرتفع

 ت
 االقليم المتوسط

 ت
 االقليم المنخفض

مركز 
 الشرطة

عددالدعاوى 
 المسجلة

مركز 
 الشرطة

الدعاوى عدد 
 المسجلة

مركز 
 الشرطة

عدد الدعاوى 
 المسجلة

مركز  1
 اإلسكان

مركز  5 521
 الجمهوري 

مركز  9 397
 الوحدة

187 

2 
مركز 
 6 447 الديوانية

مركز 
 10 265 الصادق

مركز 
 181 التحدي

مركز  3
مركز  7 433 الجزائر

 === ===  236 الحسين

مركز  4
مركز  8 416 الزوراء

 === ===  232 النهضة

 المصدر: الباحث باالعتماد على:
 .2021رة، مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات غير منشو  (1)
 الدراسة الميدانية.  (2)

 
 2021المسجلة لكل نطاق خدمة لمراكز شرطة الديوانية لعام الدعاوى  ( عدد2-2شكل )

 
 (2-2باالعتماد على بيانات الجدول ) ثالمصدر: الباح

521

447433416397

265
236232

187181
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 2021لعام شرطة الديوانية مركزل نطاق الخدمة والكوادر البشرية( 3-2جدول )
 مركز الشرطة

 
سنة 

 التأسيس
األحياء 
 المخدومة

السكان 
 المخدومين

لمساحة ا النسبة %
 المخدومة هكتار

 النسبة %

 الديوانية
 
 

1935 
 

 السراي
 ديدةالج

 الفاضلية

11916 2.73% 89.267 1.90 % 
 

 
 

 الكوادر البشرية العاملة
 

 الحي السكني
 حي الجديدة

 موقع الجغرافيال العجالت المجموع ظفينمو  منتسبين ضباط المرتبة
 

 3 العاشرة 
 

68 1 
 

72 
 

2 ،x44.920101 
Y31.986738 

 :على عتمادباالالباحث : مصدرال
نشورة، غير م مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات (1)

2021. 
 .2021افظة الديوانية، بيانات غير منشورة، مديرية إحصاء مح (2)
 الدراسة الميدانية. ( 3)
 

 

 الجمهوري  شرطة مركز 2-1-2
في عام  ، أنشأ(103(محلة  العروبة الثانيةيقع مركز شرطة الجمهوري في منطقة حي      

، ةالعروبة الثاني، العروبة األولى) ( هيأحياء سكنية 10) ليشملته خدمويمتد نطاق  ،(م1968)
، عيةالجم ،الحوراء، الضباط ،الجمهوري الغربي، الجمهوري الشرقي، المتقاعدين، العروبة الثالثة

أي  ،(نسمة 77745) المخدومين ضمن نطاق الخدمة للمركز( ويبلغ عدد سكان األحياء الزراعيين
ركز التي يخدمها الم حياءمساحة األ تبلغو  ،الكلي لسكان المدينة اإلجمالي( من %17,82) بنسبة

 وقد جاء ،دينةالمالكلي لمساحة  اإلجماليمن ( %10.32ها )ر ا، وبنسبة مقد(ا  هكتار  483.564)
كان ة من حيث عدد السمقارنة ببقية مراكز الشرطة في المدين( الثانيةذا المركز في المرتبة )ه

 (طباض 3) منها، فردا ( 84) تالمركز فقد بلغفي  ا عدد الكوادر البشرية العاملةم  المخدومين، أ
 (تعجال 3)فقد بلغت  عدد العجالت العاملة في المركزا ، أم  (ينمدني ينموظف 5ا ( و)منتسب 76و)

 (.2-2خريطة )ال، و (4-2ينظر الجدول ) .(سلفادور)من نوع فورد بيك أب 
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 .2021لمراكز شرطة الديوانية لعام  لخدمة الوظيفيةنطاقات ا (2-2) خريطة

 
 المصدر: الباحث باالعتماد على: 

 ( الدراسة الميدانية 1)
 (GIS Arc 10.8( برنامج )2)
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 2021 عامل الجمهوري شرطة  مركزل طاق الخدمة والكوادر البشريةن (4-2جدول )

مركز 
 الشرطة

سنة 
 التأسيس

 )األحياء )المخدومة(
عدد السكان 

 المخدومين
 النسبة %

 ومةالمساحة المخد
 هكتار

 النسبة %

 1968 الجمهوري 

ة العروبة األولى، العروبة الثانية، العروب
الثالثة، المتقاعدين، الجمهوري الشرقي، 

الجمهوري الغربي، الضباط، الحوراء، 
 الجمعية، الزراعيين

77745 17.82% 564.483  10.32% 

 العجالت المجموع موظفين منتسبين ضباط المرتبة

 الحي السكني 
 العروبة الثانية

 الموقع الجغرافي

 3 84 5 76 3 الثانية
X44.916166, 
y31.998870 

 على: المصدر: الباحث باالعتماد

شورة، غير من مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات (1)

2021. 

 .2021مديرية إحصاء محافظة الديوانية، بيانات غير منشورة، ( 2)

 الدراسة الميدانية. ( 3)

 

 
 

 مام الحسين مركز شرطة اإل 2-1-3
عام  أأنشو  (،112)محلة  الصدر األول مام الحسين في منطقة حيشرطة اإل يقع مركز     

، وجاء في المرتبة )الثالثة( مقارنة بمراكز الشرطة في المدينة من حيث عدد السكان (2005)
 ،الحضارة، )حي الفرات ( هيسكنية أحياء 5لمركز ليشمل )ا خدمة ويمتد نطاقالمخدومين، 

القرى والمناطق الزراعية الواقعة خارج الحدود  عن السالم(، فضال  ، الصدر الثاني ،األولالصدر 
والقرى الواقعة  ،لبو جاسمآ)قرية وعلى النحو اآلتي: قليم المدينة إية لمدينة الديوانية والتي تمثل البلد

، المزاريج، ل خليفةآى الواقعة على طريق السنية السياحي، قرية والقر  ديوانية، – على طريق دغارة
بلغ عدد ، (العشوائيات المجاورة لحي الفرات دور ،منطقة الخمسة دونم ،حي هللا بولآ ،خنيفس وبلآ

الكلي لسكان  اإلجمالي( من %15.11نسمة(، أي بنسبة ) 65923) المخدومين سكان األحياء
بلغ يبواقع نسبي  (ا  هكتار  563.162بلغ مجموع مساحة األحياء التي يخدمها المركز )و  ،مدينةال
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ت في المركز فقد بلغ العاملةا عدد الكوادر البشرية ( من المساحة الكلية للمدينة، أم  12.02%)
العاملة  العجالتأم ا عدد ، (ينمدني ينموظف 2و) ،منتسبا ( 47و)، (ضباط 4) ، منهافردا ( 53)

 .(2-2خريطة)و  ،(5-2) جدولال من نوع فورد بيكب )سلفادور( (عجالت 3)فقد بلغت  المركزفي 
 

 2021لعام  اإلمام الحسين)ع(مركز شرطة ل ( نطاق الخدمة والكوادر البشرية5-2جدول )
مركز 
 الشرطة

سنة 
 )األحياء )المخدومة( التأسيس

عدد السكان 
 النسبة % المخدومين

 المساحة المخدومة
 بالهكتار

 النسبة %
 

 2005 الحسين
الصدر ،  الحضارة،  الفرات

، الصدر الثانية،  األولى
 السالم

65923 15.11% 563.162 12.02 % 

 المرتبة
 

 العاملةوادر البشرية الك
 الحي السكني
 الصدر األول

 الموقع الجغرافي العجالت جموعالم موظفين منتسبين ضباط

 3 53 2 47 4 الثالثة
X44.92744 
Y32.011467 

 على: المصدر: الباحث باالعتماد
 .2021 نشورة،ديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات غير ممديرية شرطة محافظة ال (1)

 .2021مديرية إحصاء محافظة الديوانية، بيانات غير منشورة، ( 2)

 الدراسة الميدانية. ( 3)

 

 مركز شرطة الوحدة 2-1-4
ويغطي نطاق خدمته األحياء الواقعة  (306) الستقامة محلةيقع مركز شرطة الوحدة في حي ا     

، الكرامة، )حي الوحدة سكنية( هي أحياء 9)البالغ عددها  في الجزء األوسط والشرقي من المدينة
بلغ عدد سكان األحياء العابدين(، ي زين، األنصار ،األبرار ،االستقامة ،العدالة، الزعيم ،العصري 

( من اإلجمالي  الكلي لسكان المدينة، %19.83)أي بنسبة نسمة(،  86552)التي يخدمها المركز 
، الخدمة األمنية لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية ة لهذا المركز من أكبر أنطقةويعد نطاق الخدم

ويمكن أن نعزو سبب ذلك إلى ، المخدومين من حيث عدد السكانفقد جاء في المرتبة )األولى( 
اء القديمة والشعبية في الجزء الشرقي من المدينة حيث توجد األحي ، إذ يقعللمركزة الرقعة الجغرافي

فقد بلغت  المساحة التي يغطيها نطاق الخدمةكثافتها السكانية. أم ا از بارتفاع متالتي تمن المدينة، 
كوادر الكلي لمساحة المدينة، أما ال ( من اإلجمالي%6.16) ، أي بنسبة(ا  هكتار  288.755)



 

 المكانية وأنماطها الديوانية مدينة في الشرطة لمراكز الجغرافي التوزيع ثانيالفصل ال

 

 }65{ 

 

موظف  1و) ،ا (منتسب 36و) ،(ضباط 4) فردا (، منها 41ت )فقد بلغالبشرية العاملة في المركز 
ينظر الجدول . (سلفادور)مخصصة لواجبات المركز من نوع فورد بيكب  واحدة عجلةو  ،(مدني

 (.2-2)(، خريطة 2-6)
 2021لعام مركز شرطة الوحدة لنطاق الخدمة والكوادر البشرية ( 6-2جدول )

مركز 
 الشرطة

سنة 
 التأسيس

السكان عدد  المخدومة())األحياء 
 المخدومين

 النسبة % المساحة المخدومة هكتار النسبة %

 1992 الوحدة

، العصري ، الكرامة، الوحدة
، االستقامة، العدالة، الزعيم

زين ، األنصار، االبرار
 العابدين

86552 19.83% 288.755 6.16% 

 المرتبة

 
 العاملةالكوادر البشرية 

 الحي السكني
 حي االستقامة

عدد 
موظف  عدد الشرطة الضباط

 الموقع الجغرافي العجالت المجموع مدني

 X44.943214 1 41 1 36 4 االولى
Y31,996326 

  على: المصدر: الباحث باالعتماد
 .2021ورة، ير منشغمديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات (1)

 .2021مديرية إحصاء محافظة الديوانية، بيانات غير منشورة،  (2)

  الدراسة الميدانية.( 3)
 

 

 شرطة النهضةمركز  2-1-5
 ويأتي في المرتبة )الخامسة( ،(503) محلةسكان القديم يقع مركز شرطة النهضة في حي اإل     

األحياء الواقعة في  هويغطي نطاق خدمتبالمقارنة مع مراكز شرطة المدينة من حيث عدد السكان، 
سكان ، اإلالتأميم، )النهضة ( هيسكنيةأحياء  8من المدينة البالغ عددها ) قيشر الوسط و الجزء األ

التي يخدمها المركز  السكانيبلغ عدد ، الجنوب(، التضامن، االنتفاضة، الوفاء ،الشهداء، القديم
ا المساحة التي ، أم  الكلي لسكان المدينة اإلجمالي ( من %9.91)أي بنسبة  (،نسمة 43249)

 اإلجمالي من ( %10.53) ، أي بنسبة(ا  هكتار  493.296يها نطاق الخدمة للمركز فقد بلغت )يغط
 5) منها، فردا  ( 51) تفقد بلغ لعاملة في المركز،البشرية االكوادر ا ، أم  الكلي لمساحة المدينة
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لمركز من نوع مخصصة لواجبات ا واحدة ، وعجلة(ينمدني ينموظف 3و) ،ا (سبتمن 43و) ،(ضباط
 .(2-2)، خريطة (7-2) الجدول ينظر (.سلفادور)فورد بيكب 

 
 2021لعام مركز شرطة النهضة لنطاق الخدمة والكوادر البشرية ( 7-2جدول )

مركز 
 شرطة

 سنة
 لتأسيس

السكان عدد  المخدومة())األحياء 
 المخدومين

النسبة 
% 

المساحة 
 المخدومة هكتار

 النسبة %

 النهضة
 

1992 
 

 ناألسكا، النهضة، التأميم
، الوفاء، ،الشهداء، القديم

 الجنوب، التضامن، االنتفاضة
43249 9.91% 493.296 10.53% 

 
 المرتبة

 
 العاملة الكوادر البشرية

 الحي السكني
 حي اإلسكان القديم

عدد 
 الضباط

موظف  عدد الشرطة
 مدني

 الموقع الجغرافي العجالت المجموع

 X44,943687 1 51 3 43 5 الرابعة
Y31,982195 

 المصدر: الباحث باالعتماد على:

، شورةغير من مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات (1)

2021. 

 .2021افظة الديوانية، بيانات غير منشورة، مديرية إحصاء مح( 2)

  الدراسة الميدانية( 3)

 سكانشرطة اإل مركز 2-1-6
( بالمقارنة مع 9في المرتبة ) ويأتي، (507) محلة سكان في حي الزهراءيقع مركز شرطة اإل     

اقعة في الجزء ويغطي نطاق خدمته األحياء الو  ،مراكز شرطة المدينة من حيث عدد السكان
مجمع  ،الزيتون ، الثقلين، حي الزهراء) ( هيأحياء سكنية 4)البالغ عددها الشرقي من المدينة 

على الجهة اليمنى من الطريق الرابط  الواقعةالريفية فضال عن القرى والمناطق  ،(الديوانية السكني
، حي ل حمدآقرية  ،قرية الشبانات)وتشمل  ،التابعة الى قضاء عفك روناحية نف  بين مدينة الديوانية 

 (عيسى ل، قرية آالعفالجةقرية  ،يري قرية خ ،الغجر ر،قرية الزهو  ،دور واطئة الكلفة(ال)األنصاف 
 اإلجمالي ( من %3.41، أي بنسبة )نسمة( 14886يبلغ عدد سكان األحياء التي يخدمها المركز )

 ا (هكتار 226.47أما المساحة التي يغطيها نطاق الخدمة للمركز فقد بلغت ) .الكلي لسكان المدينة
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 ،البشرية العاملة في المركزدر واالكا المدينة، أم  الكلي لمساحة اإلجمالي ( من %4.83أي بنسبة )
 عجالتال ا عددم  أ ،(موظف مدني 1و) ،ا  شرطي 51و) ،(ضباط 4) منها فردا ( 56) تفقد بلغ

 جدول، ينظر ال(سلفادور) من نوع فورد بيكب (عجالت 4)فقد بلغت  لواجبات المركزمخصصة ال
 .(2-2)خريطة و  ،(2-8)

 2021لعام مركز شرطة اإلسكان ل( نطاق الخدمة والكوادر البشرية 8-2) جدول
سنة  مركز الشرطة

 التأسيس
السكان عدد  المخدومة())األحياء 

 المخدومين
المساحة المخدومة  النسبة %

 هكتار
 النسبة %

 اإلسكان
 

2009 
، الثقلين، الزهراء

 مجمع، الزيتون 
 الديوانية السكني

14886 3.41% 226.47 4.73% 

 
 المرتبة

 
 العاملة الكوادر البشرية

 الحي السكني
 حي الزهراء

عدد 
 الضباط

موظف  عدد الشرطة
 مدني

 الموقع الجغرافي العجالت المجموع
 

 X44,951429 4 56 1 51 4 التاسعة
Y31,974200 

 على: احث باالعتمادالمصدر: من عمل الب

شورة، غير من رطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بياناتمديرية ش (1)

2021. 

 .2021مديرية إحصاء محافظة الديوانية، بيانات غير منشورة، ( 2)

 الدراسة الميدانية( 3)
 

 يالتحدمركز شرطة  2-1-7
)الثامنة( بالمقارنة  ، ويأتي في المرتبة(328)محلة  ع مركز شرطة التحدي في حي الشرطةيق     

الشرقي ويغطي األحياء الواقعة في الجزء الشمال  من حيث عدد السكان، المدينةمع مراكز شرطة 
 الشرطة(، العراق، الفجر الجديد، )الصدر الثالثةوهي  (أحياء سكنية 4البالغ عددها )من المدينة 

ريق الرابط بين مدينة الديوانية من الط يسرألا الجانب في القرى والمناطق الريفية الواقعةعن فضال 
 ،اد(ل زو  ، قرية السادة آقرية المناصير، ل حمد)قرية آ قضاء عفك وهير التابعة لناحية نف  تجاه با
 اإلجمالي ( من %5.85) (، أي بنسبةنسمة 25553المركز ) ميخدمه الذينالسكان يبلغ عدد و 
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، ا (هكتار  288.45لمركز فقد بلغت )غطيها نطاق خدمة اا المساحة التي يالكلي لسكان المدينة، أم  
 في المركز در البشرية العاملةواا الك، أم  الكلي لمساحة المدينة اإلجمالي ( من %6.16أي بنسبة )

أم ا عدد العجالت  ،وموظف مدني واحد ،ا (منتسب 55و) ،(ضباط 6) منها، فردا ( 62) فقد بلغت
 ،(9-2) جدولينظر المن نوع فورد بيكب،  عجلة(2فقد بلغت ) لواجبات المركزالمخصصة 

 .(2-2)وخريطة 
 2021لعام مركز شرطة التحدي ل( نطاق الخدمة والكوادر البشرية 9-2) جدول

مركز 
 الشرطة

 ةسن
لسكان اعدد  مة(المخدو ))األحياء  التأسيس

 المخدومين
النسبة 

% 
المساحة 

 المخدومة هكتار
 النسبة %

الفجر ، الصدر الثالثة 2020 التحدي
 %6.16 288.45 %5.85 25553 الشرطة، العراق، الجديد

 المرتبة

 
 العاملة وادر البشريةالك

 الحي السكني
 حي الشرطة

عدد 
 الضباط

 الموقع الجغرافي العجالت المجموع موظف مدني عدد الشرطة

 X44,964406 2 62 1 55 6 الثامنة
Y31,994658 

  المصدر: الباحث باالعتماد على:

ورة، غير منش شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بياناتمديرية  (1)

2021. 

 .2021مديرية إحصاء محافظة الديوانية، بيانات غير منشورة، ( 2)

 الدراسة الميدانية( 3)

 الزوراءمركز شرطة  2-1-8
، ويأتي في م(2004ئ عام )نشأو  ،(210)محلة  التراثفي حي  الزوراء يقع مركز شرطة     

األحياء الواقعة  ويغطي ،)السابعة( بالمقارنة مع مراكز شرطة المدينة من حيث عدد السكان المرتبة
، صوب الشامية)وهي  (حياء سكنيةأ 5ا )البالغ عددهمن المدينة األوسط والغربي في الجزء 

صوب ، معسكرال)في الواقعة )العشوائيات( مناطق عن فضال  ،(ألساتذة، االثقافي، الحكيم، التراث
الطريق الرابط  ى الجانب األيمن منعل (حي العامل، م طباشي، قرية أخلف بناية الجامعة ،الشامية

التي  ضمن المنطقة الحضرية سكان المخدوميناليبلغ عدد مدينة الديوانية وناحية السنية،  بين
ا ، أم  كلي لسكان المدينةالاإلجمالي ( من %6.84)(، أي بنسبة نسمة 29844يخدمها المركز )
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( من %14.93) ، أي بنسبة(ا  هكتار  699.708فقد بلغت )التي يغطيها نطاق الخدمة  المساحة
 5) منها ،فردا ( 75) تفقد بلغ زدر البشرية العاملة في المركواالكا ، أم  إجمالي مساحة المدينة

فقد  لواجبات المركزا عدد العجالت المخصصة م  أ، (ينمدني ينموظف 3و) ،ا (شرطي 67و) ،(طباض
 .(2-2)وخريطة  ،(10-2جدول)ال ، ينظر(سلفادور) بيكبمن نوع فورد  (عجالت 3) بلغت

 2021لعام مركز شرطة الزوراء ل( نطاق الخدمة والكوادر البشرية 10-2) جدول

مركز 
 الشرطة

سنة 
 ألحياء المخدومةا التأسيس

عدد 
السكان 

 المخدومين

النسبة 
% 

المساحة 
المخدومة 

 هكتار
 النسبة %

 2004 الزوراء
، التراث، صوب الشامية

،  4+3+2+1لحكيم ا
 األساتذة، الثقافي

29844 6.84
% 699.708 14.93% 

 المرتبة

 
 العاملة وادر البشريةالك

 الحي السكني
 حي التراث

عدد 
 عدد الشرطة الضباط

موظف 
 الموقع الجغرافي العجالت المجموع مدني

 X44,907311 3 75 3 67 5 السابعة
Y31,990947 

 المصدر: الباحث باالعتماد على:
شورة، غير من مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات (1)

2021. 

 .2021الديوانية، بيانات غير منشورة،  مديرية إحصاء محافظة( 2)

 الدراسة الميدانية( 3)
 

 الجزائرمركز شرطة  2-1-9
(، ويأتي في م1959عام ) وأنشئ ،(201) محلة العذاريةفي حي  الجزائر يقع مركز شرطة     

ويغطي األحياء المرتبة )السادسة( بالمقارنة مع مراكز شرطة المدينة من حيث عدد السكان، 
، الجزائر، الكرار)وهي  (أحياء سكنية 8) البالغ عددهاالواقعة في الجزء الغربي من المدينة 

والمناطق القرى عن  (، فضالالعذارية، الجامعة، المعلمين، الحي الصناعي، الخضراء، رمضان
دور سيد محمد ) وهيالزراعية الواقعة على الطريق الرابط بين مدينة الديوانية وناحية الشافعية غربا  

وقضاء الحمزة  الطريق الرابط بين المدينة، وكذلك القرى على (أبو شميلة األولى والثانية والثالثة
، ينيالفؤادقرية السادة ، قرية الصقور، البقيعقرية ، شرماهي لآقرية  ،جنوبا )قرية العطاءالشرقي 
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 لطريق الرابط بين المدينةمن ا يسرالجانب األ فيحياء الواقعة األ  عنفضال ،(قرية حجي حسن
سكان اليبلغ عدد (.لبو صالح، وآاألمين األولى والثانية والثالثة)متمثلة بأحياء والوناحية السنية 

( %7.24) ، أي بنسبة (نسمة 31584ضمن المنطقة الحضرية التي يخدمها المركز ) المخدومين
ا المساحة التي يغطيها نطاق الخدمة للمركز فقد بلغت ، أم  الكلي لسكان المدينة اإلجماليمن 

الكوادر  االكلي لمساحة المدينة، أم   اإلجمالي( من %20.12، أي بنسبة )(ا  هكتار 942.874)
موظف مدني و  ،(اشرطي   55و) ،(طباض 5) ، منهمفردا ( 61العاملة في المركز فقد بلغت ) البشرية

بيكب  من نوع فورد فقد بلغت عجلتينصة لواجبات المركز مخص  ا عدد العجالت الم  واحد، أ
 .(2-2)خريطة  ،(11-2) جدول، ينظر ال(لفادورس)

 2021لعام مركز شرطة الجزائر ل( نطاق الخدمة والكوادر البشرية 11-2) جدول
مركز 
 الشرطة

سنة 
السكان عدد  ء المخدومةاألحيا سيسأالت

 المخدومين
النسبة 

% 
المساحة 

 النسبة % المخدومة هكتار

 1959 الجزائر

 رمضان، الجزائر
 الكرار ،الخضراء

 الصناعي الحي
 الجامعة، المعلمين

31584 
7.23

% 917.393 19.58% 

 المرتبة

 
 العاملة وادر البشريةالك

 الحي السكني
 حي العذارية

عدد 
 الموقع الجغرافي العجالت مجموعال موظف مدني عدد الشرطة الضباط

 X44,915316 2 61 1 55 5 السادسة
Y31,983184 

شورة، غير من الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات مديرية شرطة محافظة (1)

2021. 

 .2021مديرية إحصاء محافظة الديوانية، بيانات غير منشورة، ( 2)

 . الدراسة الميدانية( 3)

 مام الصادقمركز شرطة اإل 2-1-10
عام  ئنشوقد أ( 504)محلة في حي الصادق األول مام الصادق اإليقع مركز شرطة      

 ،ويأتي في المرتبة )الرابعة( بالمقارنة مع مراكز شرطة المدينة من حيث عدد السكان (م1969)
الصادق ) ( هيحياء سكنيةأ 8) البالغ عددهامن المدينة الجنوبي ويغطي األحياء الواقعة في الجزء 
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مصانع ، شهيد المحراب، الزراعة إعدادية، الموظفين، الغدير، األمير، الثانيالصادق  ،األول
 49018يبلغ عدد سكان األحياء ضمن المنطقة الحضرية التي يخدمها المركز )، لنسيج والمطاط(ا

ا المساحة التي يغطيها ، أم  اإلجمالي الكلي لسكان المدينة( من %11.23(، أي بنسبة )نسمة
، أما مساحة المدينة إجمالي( من %13.03، أي بنسبة )(ا  هكتار 610.453لمركز فقد بلغت )ا
 وبلغ، ا (شرطي 50)، و(ضباط  3) ممنه، فردا ( 53فقد بلغت)ر البشرية العاملة في المركز دواكال

 ، ينظر(سلفادوربيكب )ن نوع فورد م (عجالت 3) مخصصة لواجبات المركزال عدد العجالت
 .(2-2)، خريطة (12-2) جدولال

 2022لعام  مركز شرطة اإلمام الصادقل ( نطاق الخدمة والكوادر البشرية12-2جدول )
مركز 
 الشرطة

سنة 
 التأسيس

السكان عدد  المخدومة())األحياء 
 المخدومين

النسبة 
% 

المساحة المخدومة 
 هكتار

 النسبة %

مركز 
 1969 الصادق

 األمير، الثانيو  الصادق األول
، اعدادية الزراع، الموظفين، الغدير

نسيج المصانع ،  شهيد المحراب
 طوالمطا

49018 11.23 610.453 13.03% 

 المرتبة

 
 العاملة الكوادر البشرية

 الحي السكني
 حي الصادق االول

عدد 
 الموقع الجغرافي العجالت مجموعال موظف مدني عدد الشرطة الضباط

 X44,929784 3 53 ==== 50 3 الرابعة
Y31,974240 

 على: المصدر: الباحث باالعتماد
شورة، غير من مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات (1)

2021. 

 .2021مديرية إحصاء محافظة الديوانية، بيانات غير منشورة، ( 2)

  .الدراسة الميدانية( 3)
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 راكز الشرطة ذات النطاق اإلقليميم 2-2
 مركز شرطة المستشفى 2-2-1

 في داخل بناية مستشفى( 103) فى في حي العروبة الثالثة محلةالمستشيقع مركز شرطة       
دث وتسجيل الحوا ويقتصر عمله على توفير الحماية لشعبة طوارئ المستشفى ،الديوانية التعليمي

حرز لتولي مع المتهمين واإجراء التحقيق األبعد  ،ةكاف   شفىالقادمين للمستوالمصابين والوفيات 
في المدينة حسب الرقعة الجغرافية لمكان  حالتهم الى مركز الشرطة المختصم إومن ث ،عليهم

لمركز مدينة الديوانية ذ يغطي نطاق خدمة اإ ث لغرض إجراء التحقيق األصوليحصول الحاد
، ةالسني ،)الدغارة يضاف لها النواحي التابعة لقضاء الديوانية وهي، كافة ومساحتها بأحيائها

 40و) ،(ضباط 3)م منه، فردا ( 45العاملة في المركز فقد بلغت ) الكوادر البشريةا م  الشافعية(، أ
من  (عجالت 3)فهي  صة لواجبات المركزمخص  ا العجالت الم  ، أ(ينمدني ينموظف 2و) ،ا  شرطي
 .(1-2(، خريطة )13-2جدول )ينظر ال بيكب ميتسوبيشي،نوع  

 حداثمركز شرطة األ 2-2-2
تد نطاق يمو  ،(102)حي السراي محلة  في مدينة الديوانية حداث وسطاأليقع مركز شرطة       
يمكن تحديد دائرة التخصص الوظيفي لهذا المركز و  ،ياكل   تهاومساحالمدينة سكان  ليشمل خدمته

شار اليه بحسب ما أالسن صغار  كبت من قبلبالتحقيق في الدعاوى القضائية المسجلة التي ارت  
ومن لم يتجاوز السن الذي  بين السابعة او التاسعةالذين تتراوح أعمارهم  للحدثالمفهوم القانوني 

الذين يطلق عليهم تسمية  ن الثامنة عشرة في معظم القوانينحدده القانون لبلوغ سن الرشد وهوس
الحدث في المادة الثالثة  1983( لسنة 76رقم) العراقيرعاية االحداث قانون عرف فقد  ،(حداث)األ

ويعد الحدث صبيا  اذ اتم التاسعة من  ،كل من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرةعلى:" 
عمره ولم يتم الخامسة عشرة" فيما يعد الحدث فتى اذ اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة 

ثين حد الباحفإنه ينتدب أ ،عن اإلجراءات التحقيقية التي يقوم بها المركزفضال  ،(1)عشرة
الرتكاب  به تأد  األسباب التي  ث والبحث عند  هم الح  المت  االجتماعيين لدراسة وتحليل شخصية 

  وجعله عنصر ا وتهذيبه ،جل تقويم سلوكهوتقديم المساعدة من أوالمخالفات القانونية  والجنح الجرائم
                                                           

جاسم طالب العالك، تحليل جغرافي لجريمة المخدرات في محافظة بابل باستخدام تقنية نظم المعلومات  أمجد (1)
 .27ص، 2022جامعة كربالء،  اإلنسانية،كلية التربية للعلوم  ،GISالجغرافية 
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 2022لعام  في مدينة الديوانية ( مراكز وشعب الشرطة ذات نطاق الخدمة اإلقليمي والكوادر البشرية13-2جدول )

األحياء  السكان المخدومين نسمة غرافيالموقع الج مركز الشرطة ت
 المخدومة

 الكوادر البشرية العاملة في المراكز

عدد  المساحة المخدومة هكتار
 الضباط

عدد 
 الشرطة

موظف 
سنة  العجالت مدني

 التأسيس

 X44,913933 المستشفى 1
y32,008502 539574 64 147753 3 40 2 3 2003 

 X44.919292 األحداث 2
y31,987713 815300 --- محافظة القادسية، فئة األحداث 

 6 42 3 2 2018 

 X44,904457 شعبة مكافحة اجرام البلدة 3
Y31,978596 

+ ن الدغارة  374842
+مساحة ن الدغارة 3043.417 51 69760

27900 4 14 --- 2 2016 

4 
شعبة مكافحة الجانب 

 الصغير
X44,904101 
Y31,978532 

+  49102السنية + ن 61428
 13 54202ن الشافعية 

 السنيةن +1642.582
 2016 3 --- 14 7 61200 +ن الشافعية40140

 X44,904361 شعبة سرقة السيارات 5
Y31,978798 1393633 --- 815300 3 8 --- 2 2009 

 X44,904361 شعبة الخطف 6
Y31,978798 1393633 --- 815300 3 8 --- 2 2008 

 X44,906587 شعبة مخدرات الديوانية 7
Y31,991596 436270 64 4685.999 3 7 --- 3 2005 

 X44,919292 مركز شرطة األسرة والطفل 8
y31,987713 436270 64 4685.999 6 50 7 2 2012 

 المصدر: الباحث باالعتماد على:

 .2021مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات غير منشورة،  (1)

 الدراسة الميدانية. (2)
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سيج تضر في الن ،هكذا أفعال إجراميةدون عودته الرتكاب  لو ، والحؤ ا وفعاال  في المجتمعصالح   
 6منهم ) فردا (، 51)ها ا الكوادر البشرية العاملين في المركز فقد بلغ عددم  أ ،االجتماعي للمدينة

صة لواجبات المركز فقد ا العجالت المخص  م  ين(، أمدني ينموظف 3ا (، و)شرطي 42( و)ضباط
  .(راكب 11 ميكروباصواألخرى )من نوع فورد بيكب، واحدة ، عجلة( 2بلغت )

 قسم مكافحة إجرام الديوانية:  2-2-3
عام  وقد أنشئ (،211)جرام الديوانية في مدينة الديوانية حي رمضان محلة قسم مكافحة إ يقع     

نها تقع ثالث شعب م بمستوى مركز شرطة، كل شعبة إداريا   ،شعب( 7م(، ويتكون من )1983)
من  ، وهي كل  في مراكز أقضية المحافظة، ويغطي نطاق خدمتها مراكز أقضية ونواحي المحافظة

ة وشعب مركز القضاء والنواحي التابعة لهقضاء الحمزة الشرقي التي تخدم إجرام شعبة مكافحة )
رام إج، وشعبة مكافحة مركز القضاء والنواحي التابعة لهخدم قضاء الشامية التي تإجرام مكافحة 

ع في ة له( أم ا الشعب األربعة المتبقية فتققضاء عفك التي تخدم مركز القضاء والنواحي التابع
 تي: وكاالإليها بشكل تفصيلي ألن  نطاق خدمتها األمنية يغطي المدينة كل يا  يتم التطرق المدينة، وس

 مكافحة إجرام البلدةشعبة  2-2-3-1
وتختص هذه الشعبة بالتحقيق  (211)جرام البلدة في حي رمضان محلة مكافحة إ تقع شعبة     

حياء أبجرائم القتل الغامضة وغير المكتشفة وسرقة المنازل والمحالت، ويمتد نطاق خدمتها ليشمل 
ة اذ هر الديوانيامتداد ن الجانب الصغير(الكبير( الذي يفصله عن ) )الجانبالمدينة الواقعة في 

الي الشم حياء الواقعة في الجزء، يضم األيمثل الجزء األكبر من المدينةيقسم المدينة إلى نصفين، و 
مة(، نس 374842)المخدومين يبلغ عدد السكان  و  ،( حيًّا سكنيًّا51ددها )والشرقي منها البالغ ع

القرى  ما يشمل نطاق تأثير خدمتهامن المجموع الكلي لسكان المدينة، ك (%85.9)أي بنسبة 
 م، وكذلك سكان ناحية الدغارة الحضر والريف البالغ عددهالمناطق الريفية التابعة للمدينةو 
( من %64.9)ا ، وبنسبة هكتار  (3043.417)ا المساحة المخدومة فقد بلغت م  أنسمة(،  69760)

ا ، هكتار (27900البالغة ) لناحية الدغارةفضال عن المساحة الكلية  ،ةالمجموع الكلي لمساحة المدين
رطيا (، ش 14و) (،ضباط 4منهم ) فردا (، 18) فقد بلغ العاملة في الشعبة البشرية الكوادر ا عددم  أ

صة لواجبات الشعبة فقد بلغ عج)عدد العجالت أم ا  ور( عجلة( من نوع فورد بيكب )سلفاد 2المخص 
 .يوميتسوبيش
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 الجانب الصغيرشعبة مكافحة إجرام  2-2-3-2
في عملها الوظيفي كسابقتها ، وتختص (211)الشعبة في حي رمضان محلة  تقع بناية     

متها المكتشفة وسرقة المنازل والمحالت، ويمتد نطاق خدبالتحقيق في جرائم القتل الغامضة وغير 
ير( صغمنها والذي يعرف بـ) الجانب ال الجنوبي و الغربيمدينة الواقعة في الجزء حياء الليشمل أ

، كرارال، األساتذة، الثقافي، الحكيم، التراث، صوب الشاميةهي ) (ا  سكني ا  حي 13البالغ عددها )
 نيبلغ عدد السكا العذارية(،، الجامعة، المعلمين، الحي الصناعي، الخضراء، رمضان، الجزائر

 نطاق خدمتها ويمتد ،سكان المدينةاجمالي من  (%14,1نسمة(، أي بنسبة ) 61428المخدومين )
 ة السنيةوالريف لناحي سكان الحضرفضال عن  للمدينة ليشمل القرى والمناطق الريفية التابعة

 فقد نطاق الخدمةا المساحة الواقعة تحت تأثير م  ، أنسمة( 139414) البالغ عددهم والشافعية
در ، أم ا الكواجموع الكلي لمساحة المدينة( من الم%35.1، أي بنسبة )ا  (هكتار 582,1642) بلغت

أم ا عدد ، ا (شرطي 14و) ،(ضباط 7)، منهم فردا ( 21) في الشعبة فقد بلغالبشرية العاملة 
صة لواجبات الشعبة فقد بلغت  نوع فورد بيكب  هاان منتاثن (عجالت 3)العجالت المخص 

 . يوواحدة من نوع بيكب ميتسوبيش (،سلفادور)
 سياراتمكافحة سرقة الشعبة  2-2-3-3

التحقيق في جوهر عملها على  ، وينصب(211) الشعبة في حي رمضان محلةتقع بناية      
 ل سكانليشماتها خدمنطاق  ، ويمتدةمختلفال القضايا المتعلقة بسرقة السيارات والدراجات بأنواعها

 3)، منهم فردا ( 11) ر البشرية العاملة في الشعبةدوابلغ عدد الكساحتها كل يا، ومالمحافظة 
نوع  فقد بلغت عجلتين منصة لواجبات الشعبة العجالت المخص  ، أم ا عدد (شرطة 8و) ،(طابض

 .يفورد بيكب وميتسوبيش
 شعبة مكافحة الخطف 2-2-3-4

ي القضايا المتعلقة بالتحقيق ف، وتختص (211)في حي رمضان محلة تقع بناية الشعبة      
 عدد كل يا، أم ا تهاومساحمحافظة ويمتد تأثير نطاق الخدمة للشعبة ليشمل سكان ال بجرائم الخطف
عدد  أم ا، (شرطة 8(، و)ضباط 3فردا (، منهم ) 11ة في الشعبة فقد بلغ )العامل الكوادر البشرية

 .يوميتسوبيش (سلفادور)من نوع فورد فقد بلغ عجلتين صة لواجبات الشعبة العجالت المخص  
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 افحة المخدرات والمؤثرات العقليةقسم مك 2-2-4
، وهو من األقسام الرئيسة الذي (210)يقع قسم مكافحة المخدرات في حي التراث محلة      

بالقضايا يغطي نطاق خدمته المحافظة بشكل كامل، وتنحصر دائرة التخصص الوظيفي للقسم 
الدعم  تقديمو  اوالتي ينبغي االهتمام به ها،وتعاطي لها المخدرات والترويجبمتاجرة المتعلقة بجرائم ال

از إلنج البشرية المدربين للعمل في هذه القسم، وتوفير الدعم اللوجستي الالزم امل من الكوادرالك
عداد ر في أ شهدت المدينة ارتفاع مستمإذ  السيما في السنوات األخيرة، بأبهى صورة، مهامه

 حسبيرة خالل السنوات األربع األخ لمؤثرات العقليةوا والمتعاطين للمخدرات جينالمتاجرين والمرو  
 لجدو ينظر ال ،(الجنائي حصاءشعبة اإللصادرة من مديرية شرطة الديوانية)ات الرسمية احصاءاإل
لتي فة الخطيرة القضاء على هذه اآلوهذا يتطلب وقفة جادة من قبل المعنيين للتصدي وا (،2-14)

وابة ب المخدرات ذ تعد  إ للحيلولة دون انتشارها االجتماعي لألسرةتفتك بالمجتمع وتنخر بالنسيج 
خمسة  ويتكون القسم منالقتل والسرقة واالغتصاب وغيرها،  مثل ةمختلفالالشروع الرتكاب الجرائم 

ة باسم شعبة مكافحوشعبة واحدة تعرف ز األقضية والنواحي ربع منها توجد في مراكأ شعب رئيسة
رافها، ناطق الريفية الواقعة في أطلشعبة ليشمل الماخدمة ويمتد نطاق ينة، المد فيتقع المخدرات 
 2)و ،(شرطة 7)و ،(طابض 3) ، منهمفردا ( 12فقد بلغ ) في الشعبة ةالبشرية العامل أما الكوادر

ع فورد نو ، اثنتان منها (عجالت 3)فقد بلغ عدد العجالت العاملة في الشعبة أم ا ، (ينمدني ينموظف
 .يميتسوبيش نوع بيكبوواحدة  (،سلفادور)
 

 للمدة المسجلة بحق المتهمين بقضايا المخدرات في محافظة القادسية جرائمال (14-2جدول )
(2017-2020) 

 السنة
 

شعبة 
مخدرات 

 ديوانية

شعبة 
مخدرات 

 الحمزة

شعبة 
مخدرات 
 الشامية

شعبة 
مخدرات 

 عفك

شعبة مخدرات 
الدغارة، السنية، 

 الشافعية

 النسبة المجموع
)%( 

 10,1 226 غير مستحدث 27 50 25 124 2017
2018 303 38 38 12 ----- 391 17,4  
2019 391 97 76 147 ----- 711 31,7 
2020 494 119 125 57 120 915 40,8 
 % 100 2243 120 243 289 279 1312 المجموع

 .2020ورة،، بيانات غيرمنششعبة اإلحصاء الجنائي الديوانية،ى بيانات مديرية شرطة المصدر: الباحث باالعتماد عل
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 ة االسرة والطفل من العنف االسري قسم حماي 2-2-5
يمة( بناية مديرية الشرطة )القد سري فيمركز شرطة حماية األسرة والطفل من العنف األ يقع     

للنساء اللواتي تعرضن ، وينحصر عمله بتسجيل الدعاوى القضائية (102)حي السراي محلة  في
 ن منريوالتحقيق بهكذا قضايا ومحاسبة المقص   واألطفال المعن فين زواجهنسري من قبل أللعنف األ

دمة خويمتد نطاق اللبنة األساس في بناء المجتمع  ألن هاها سرة وتماسكاألأجل الحفاظ على وحدة 
ي ف ةاملالع البشرية درواكأم ا ال ريف مدينة الديوانية.وكذلك  ا،ليشمل السكان الحضر جميع المركز

د ، وبلغ عد(ينمدني ينموظف 7و)، ا (شرطي 50و) ،(طضبا 6)، منهم فردا ( 63) تالمركز فقد بلغ
 (.سلفادور) من نوع فورد بيكبعجالت(  2) العجالت المخصصة لواجبات المركز

 ث   من حي، نلحظ مما سبق أن األقسام والشعب هي بمستوى إداري يعادل مركز شرطة     
مدينة تمتد لتشمل اذ  ،ذه الشعبله الوظيفية السكان والمساحات الواقعة ضمن نطاقات الخدمة

محافظة لتغطي سكان البل تتعداها في بعض األحيان  االنواحي التابعة لهو الديوانية بمركز قضائها 
ن ماذ  (،شعبة مكافحة سرقة السيارات وشعبة مكافحة الخطففي )، كما هو الحال ومساحتها كل يا

إلى حالة  واذا ما تعرضالسيما في أقضية ونواحي المحافظة إ خدومينمالصعوبة على السكان ال
 (كم 70)قطع مسافة قد تصل الى إلى  ون يضطر  منهشخاص فإحد األسرقة سيارة أو خطف أ

ما جهد الكبير الذي يقع على عاتق الضباط والمنتسبين السيفضال عن الالحادث لتسجيل بالغ عن 
لى ما ينعكس بصورة سلبية عفي اإلجراءات التحقيقية وتنفيذ أوامر القاء القبض بحق المتهمين 

نها أمن ش لتيستلزم القيام ببعض اإلجراءات الذا ي ،وتحقيق الكفاءة الوظيفية المرجو ةها مستوى أدائ
إعادة توزيع ك مها،حجم الخدمة األمنية التي تقد  و كي تناسب ن تطور من عمل تلك المؤسسات أ

مثلة المتو المعتمدة  (انية والمساحيةالسك )مهامها الوظيفية وفق رؤية علمية باالعتماد على المعايير
 وسدالتوزيع لضمان العدالة في  منية الخاصة بتلك المؤسساتبإعادة توزيع نطاقات الخدمة األ

من خالل إشراكهم  كفوءة ها البشرية من خالل رفدها بكوادر وظيفيةدر وافي كالعجز الحاصل 
من ز جهد و قل ، والتوصل الى الجناة بأمتهمينعلى أساليب التحقيق مع ال وتدريبيةعلمية بدورات 

 .ق اليه في الفصل القادموهذا ما سيتم التطر   اءتها الوظيفيةيساعد في رفع كفبما و  ممكن
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 األنماط المكانية لتوزيع مراكز الشرطة في مدينة الديوانية 2-3
لقياس العالقات المكانية  ا حديثالمعلومات الجغرافية أسلوبيعد التحليل المكاني باستخدام نظم ا     

الشكل والموقع  مؤشراتبين الظواهر الجغرافية والنمط الذي تتخذه في توزيعها باالعتماد على 
ن هذه المخرجات ذات وإ والترتيب واألبعاد واالتجاهات والمساحات والمجاورة والتصنيف والتجميع

قت الحاضر أدوات ذ يمتلك الجغرافي في الو ، إأهمية كبيرة في الدراسات الجغرافية والتخطيطية
 ،وبكلفة أقل من فهم وتفسير التوزيع الجغرافي عالية الدقة تمكنه في وقت قصيرحديثة تكنلوجية 

ال  الى النتائج وتقييم العالقات المكانية بين الظاهرات وصو  ،والزمانية التي تنتابهوالتغيرات المكانية 
تدعم عملية التخطيط والتنمية هم وبشكل فاعل باتخاذ القرارات المناسبة التي الدقيقة التي تس

 .  (1)عداد للمستقبلواإل
 :(Mean Center)تحليل المركز الجغرافي المتوسط  2-3-1

يستخدم عند دراسة التوزيعات المكانية ، و بسط أنواعهاالمركزية ومن أ حد مقاييس النزعةأوهو      
مقياس معدل  عبريتم تحديد المركز الجغرافي ألي توزيع مكاني للظاهرات ، و للظاهرات الجغرافية

( لمفردات الظاهرة قيد الدراسة دون تأثير المتغيرات األخرى على x, yالمكانية ) حداثياتاإل
−𝑿: (3)تيةكما في المعادلة اآل، (2)مشاهدات الظاهرة =

σ 𝒊 𝑿𝒊

𝑵
 , 𝒀− σ 𝒊 𝒀𝒊

𝑵
                                                      ن:أأي        

¯الشرقية. حداثيات= معدل اإل 
i ة.الظاهر  = مجموع كل عنصر من عناصر 
 عناصر الظاهرة.= عدد 
¯ الشمالية. حداثيات= معدل اإل 
iحداثي الشرقي لعناصر الظاهرة = قيم اإل 
iقيم االحداثي الشمالي لعناصر الظاهرة = 

 
                                                           

 .152محمد ابراهيم محمد شرف، مصدر سابق، ص (1) 
شوان شكري عبد هللا ومزكين محمد حسن، تحليل الخصائص المكانية والوظيفية لوحدات الورش الصناعية في  )2(

 .7، ص2008، 2، العدد 11مدينة دهوك، مجلة جامعة دهوك، المجلد 
(3) Andy Mitchell, the esri guide to Gis analysis, volume 2; Spatial Measurement and 

statistics, Redland, esri press, 2005, p33. 
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 :((Central featureالمعلم المركزي مركز الظاهرة  2-3-2
 ،(1)لمفردات الظاهرة المدروسةلى الموقع أو النقطة التي تتوسط المواقع الجغرافية يشير إ     

ويمكن  ،يمثل مركز القلب للتوزيع المكانيو  مدينة الديوانية، ز الشرطة في أحياءمراكالمتمثلة بو 
والموقع الذي  ،لفاصلة بين مواقع الظاهرةميعية االمسافة التجالتوصل إليه من طريق حساب قيم 

 .(2)يحقق أدنى قيمة يمثل المعلم المركزي لتوزيع الظاهرة
 (Standard distance)المسافة المعيارية  2-3-3

تركز أو تشتت  لقياس مدى اؤشر  ييس التشتت المكاني التي تستعمل بوصفها ممن أهم مقا تعد     
نتشار الظاهرة بهدف التعرف على مدى ا ،دروسة عن المركز المكاني المتوسطعناصر الظاهرة الم

وهي تتبع فلسفة االنحراف المعياري لتحليل التوزيعات  ،ية على خريطة التوزيعات المكانيةالجغراف
هذه األداة  المباستعويمكن تمثيلها بيانيا  على الخريطة  ،)الوصفية(غير المكانية بالنسبة للبيانات 

ونصف قطرها يمثل  ،ئرة يمثل مركزها المتوسط المكانيعلى شكل دا Arc GIS10.8في برنامج 
( من مفردات الظاهرة المدروسة %68,27ن الدائرة المعيارية تضم نسبة )أي أ د المعياري،البع

 ،بمساحة صغيرةظهر تيكون التوزيع المكاني طبيعيا ، وحين كز الشرطة في المدينةوالمتمثلة بمرا
 امؤشر  الدائرة المعيارية بمساحة كبيرة  ت عن هذه النسبة فتظهرما قل   اذوعلى العكس من ذلك إ

نتشار التوزيع تتناسب تناسبا  طرديا  مع درجة ا ت، وهي بذلكن توزيع مراكز الشرطة مشت  أعلى 
3 𝑺𝑫:  (4)وتستخرج المسافة المعيارية من المعادلة األتية .()للظاهرةالمكاني  =

ඨ
σ 𝒊ቀ𝒙𝒊−𝒙ـቁ𝟐+𝜮ሺ𝒚𝒊−ӯሻ𝟐

𝒏
  

 أي أن:

 SD  المسافة المعيارية =I    Σ .مجموع عناصر الظاهر = 
Xi  الظاهرة.= االحداثي الشرقي لكل عنصر من عناصر 
X¯  الشرقية.= متوسط اإلحداثيات 
 Yi  الظاهرة.= االحداثي الشمالي لكل عنصر من عناصر 

                                                           

نظم  الحربي، سلطان بن عياد، تقييم مالءمة الكفاءة المكانية لمراكز الشرطة في مدينة بريدة باستخدام (1)
 .147ص ،2018، 72العدد ،28مجلد البحوث األمنية،مجلة ، المعلومات الجغرافية

ناحية البدير، رسالة التحليل المكاني للخدمات التعليمية والصحية في  عامر عبد الحسن سلمان الزريجاوي، (2)
 .87ماجستير، كلية اآلداب، جامعة القادسية، ص

 .156ص ،2012مكة المكرمة،  الجغرافية،طار نظم المعلومات إسس التحليل المكاني في أ   جمعة محمد داود، (3)
(4) J.chapman mcgrew, jr& Charles B. Monroe. Anintroduction to statistical problem solving in 

geography, second edition, waveland  press ,2009 ,p56. 
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¯Y  الشمالية.= متوسط اإلحداثيات  n  التغطية(عناصر الظاهر  )عدد= عدد النقاط. 
 (Directional distribution) اتجاه التوزيع 2-3-4

أي االتجاه الذي تتخذه مراكز  ،ألي ظاهرة هذه األداة في تحديد التوزيع االتجاهي عملتست     
ن يكون هذا التوزيع بهذا االتجاه، ويتم محددات بشرية أدت إلى أيجة لوجود الشرطة في توزيعها نت

ليقيس محوره األكبر  (ellipse) وي المعياري للتشتت أو قطع ناقصامن خالل رسم الشكل البيض
وي ينطبق على المركز الجغرافي البيضاومركز هذا الشكل  ،الذي يمثل اتجاه توزيع مفردات الظاهرة

 :(2)المعادلة األتية، ويستخرج من (1)المتوسط

  𝑆𝐷𝑋 =  
√σሺ𝑋𝑖−𝑋−ሻ

𝑛
𝑆𝐷𝑌  و        =  

√σሺ𝑌𝑖−𝑌−ሻ

𝑛
             

 حيث أن : 
SDX .المسافة المعيارية على المحور الشرقي = 

Xi .االحداثي الشرقي لكل عنصر من عناصر الظاهرة= 
X¯ .متوسط اإلحداثيات الشرقية = 
N .عدد العناصر الظاهرة التغطية = 

SDY .المسافة المعيارية على المحور الشمالي = 
Yi .االحداثي الشمالي لكل عنصر من عناصر الظاهرة = 
Y¯ .متوسط اإلحداثيات الشمالية =  

 Mean) )الفعلي( أن نقطة التمركز المتوسط (3-2يتضح من التحليل البصري للخريطة )     

Center ) للتوزيع المكاني لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية ظهرت في أقصى الشمال الشرقي
التي تشهد كثافة ة المركزي التجارية من حي الفاضلية وهو من األحياء التي تقع ضمن المنطقة

 لمثالي(، في حين وقع المعلم المركزي للظاهرة )نقطة التمركز االفتراضي أو اسكانية عالية
Central feature)) ومركز في جنوب غرب حي الجديدة وتحديدا  عند مركز شرطة األحداث ،

بلغت المسافة قد ، فن يقعان في بناية واحدةشرطة حماية األسرة والطفل من العنف االسري اللذي
ويظهر من (. م612,909الذي يمثل مركز الظاهرة ) لم المركزي الفاصلة بين المركز المتوسط والمع

                                                           

تجاه توزيع مراكز ام المعلومات الجغرافية في تحديد عبد األمير عباس عبد، استخدام نظ، حمدأصالح  رماه (1)
 .11ص ،2020،  83مجلة ديالى، العدد ،الشرطة وأنماطها في جانب الكرخ/بغداد

 .88عامر عبد الحسن سلمان الزريجاوي، مصدر سابق، ص(2) 
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لتوزيع مراكز الشرطة في  Standard distance)المسافة المعيارية )( ان قيمة 3-2الخريطة)
أي ما يعادل  ،عشرة مراكز شرطة (10ت هذه الدائرة  )ضم   فقد ( هكتارا ،1235قد بلغت )المدينة 

أي انها  ا( ثمانية عشر مركز  18البالغ ) في المدينة، شرطةالمراكز  إجماليمن  (%55,5) نسبة
 تجاه التوزيع المكاني للظاهرةكما أظهرت نتائج تحليل ا ،المعيارية تقع ضمن حدود المسافة

Directional distribution))  من خالل الشكل البيضاوي المنتج الذي يمثل نمط انتشار
 96,78بلغت قيمة الدوران ) إذ ،متد من شرق المدينة إلى غربهاالم ز الشرطة في المدينةمراك

من ( %50)عادل ي نقاط من عناصر الظاهرة، أي ما( 9)درجة( من االتجاه الغربي مطوقة بذلك 
 كما هو الحال في تحليل المسافة المعيارية. ،إجمالي عدد المراكز في المدينة

 وانيةالدي رطة شالمعيارية واتجاه التوزيع لمراكز المركز المتوسط والمعلم المركزي والمسافة  (3-2خريطة )

 (Arc Gis 10.8)برنامج مخرجات ( 2) .الدراسة الميدانية( 1) على:المصدر: الباحث باالعتماد 
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 Nearest Neighbor Analysis الجوارصلة  تحليل )الجار األقرب( 2-3-5
في الدراسات الجغرافية لمعرفة  تعد تقنية تحليل الجار األقرب من التقنيات الواسعة االنتشار     

حدى األدوات التي يعتمد وهي إ ،أنماط التوزيعات المكانية السيما توزيع الخدمات داخل المدن
التي تمثل ظاهرة معينة حول يئة نظم المعلومات الجغرافية لقياس تشتت وتركز النقاط عليها في ب

أي أن تلك التوزيعات يمكن  ،(1)وتحديد النمط العام النتشار النقاط في التوزيعات المكانية بعضها
ة في تحليل نقاط توزيع لمعايير المستعملويعد أحد ا ،و عشوائيأن تظهر بشكل متجمع أو منتظم أ

ر( بداية سلم )الصف الظاهرة المدروسة وفق معيار كمي محصور بين نقطتين تمثل النقطة األولى
 ( التي1) بالنقطة الوسطية رقم مرورا   ع نقاط توزيع الظاهرة في مكان مالى تجمالمعيار التي تشير إ

 ،(2)لى انتظام توزيع الظاهرةالتي تشير إ (15,2وانتهاء  بالقيمة ) ،ترمز إلى عشوائية توزيع الظاهرة
 .(3) (51-2وكما مبين في الجدول )

 األقرب دليل الجار( قيم 15-2) جدول

محمد أزهر سعيد السماك، علي عبد عباس العزاوي، البحث الجغرافي بين المنهجية التخصصية واألساليب  (3)     

  .18، ص2008الكمية والتقنيات والمعلومات المعاصرة، دار ابن األثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
مة في تحليل المسافة تعد أداة تحليل الجار األقرب من أهم االختبارات اإلحصائية المستخد     

ونسبة معدلها  ،لموزعة على الخريطة على شكل نقاطالحقيقية الفاصلة بين الظاهرات الجغرافية ا
 بغية التوصل ؛ع العشوائي للظاهرةنمط التوزيفي لى معدل المسافة المتوقعة الفاصلة بين النقاط إ

                                                           

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع،2نعمان شحادة، األساليب الكمية في الجغرافية باستخدام الحاسوب، ط (1) 
 .203، ص2002عمان،
 .217الحربي، سلطان بن عياد، مصدر سابق، ص (2) 

 

 نمط التوزيع قيمة المعامل اإلحصائي
 متجمع 0.09   - 0

 متقارب )عنقودي( 0.49  - 0.1
 متقارب )عشوائي( 0.99 – 0.50

 عشوائي 1.19  - 1
 متباعد )متشتت( 2.15  – 1.20
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ومنها مراكز  ،مراكز الخدمات ستدل به على نمط التوزيع المكاني الذي تتخذهي ي  لى معيار كم  إ
  = N/A√ m 2R              :(1)ةتيديوانية وفقا  للمعادلة اآلالشرطة في مدينة ال

 :أي أن
Rصلة الجوار =.  
M= .المتوسط الحسابي بين كل نقطة وأقرب مجاورة 
N الخدمة( في منطقة الدراسة. = عدد النقاط )عدد مراكز 
Aة الدراسةقنطمة ح= مسا 

 وتكشف نتائج تحليل الجار األقرب لمواقع مراكز الشرطة في مدينة الديوانية كما في الشكل    
وهي أقل من  مترا ( 655.37بين مراكز الشرطة بلغت ) أن قيمة متوسط المسافة الفعلية (2-3)

ويلحظ أن قيمة الجار األقرب لمراكز  ،(مترا   813.73قيمة متوسط المسافة المتوقعة البالغة )
( وهذا يدل 0.80مستوى )لفعلية على المسافة المتوقعة بلغت الشرطة بعد قسمة متوسط المسافة ا

سبب و  ،ط المتقارب والمتجه نحو العشوائيةعلى أن نمط توزيع مراكز الشرطة في المدينة يتخذ النم
بة من المنطقة األحياء القريالتي تشهدها المدينة والسيما تفعة السكانية المر  لى الكثافة ذلك يعود إ

، فضال عن عدم وجود بنايات جديدة مخصصة ألغلب مراكز الشرطة المركزية في المدينةالتجارية 
حسب المعايير وية الفاصلة بين مركز شرطة وآخر في األحياء الجديدة يراعى فيها المسافة المتسا

ديمة ومتهرئة بنايات ق ن بعض مراكز الشرطة تشغلإذ نلحظ أ ،المحلية المعتمدةالتخطيطية 
رطة الزوراء ومركز ( ومركز شفي مركز شرطة الديوانية )البلدة كما هو الحال ،لى حد ماومتقاربة إ

ن هناك احتمالية قدرها ( إلى أSignificance Levelكما يشير مستوى الثقة ) شرطة الجزائر،
احتماال  قدره ( من وجود خطأ في قبول )فرضية العدم( أي أن هناك %1)( أي أقل من 0.11%)
كما تشير قيمة الدرجة  ن نمط توزيع مراكز الشرطة ناتج بفعل الصدفة والحظ.( من أ99%)

 Critical( وهي تقع ضمن نطاق القيمة الحرجة )-1،57( والبالغة )Z Scoreالمعيارية )

Value( )2.58-(و )لذلك فأننا نقبل الفرضية  نها تقع ضمن منطقة القبول،أي أ +(2.58
ية )فرضية العدم( التي تنص على عدم وجود نمط محدد لتوزيع الظاهرة بل هو نمط عشوائي المبدئ

ونرفض الفرضية البديلة  ،لتي من الصعب تفسيرها وتحليلهاناتج بفعل عوامل الصدفة والحظ وا

                                                           

 .169جمعة محمد داود، مصدر سابق، ص (1) 



 

 المكانية وأنماطها الديوانية مدينة في الشرطة لمراكز الجغرافي التوزيع ثانيالفصل ال

 

 }85{ 

 

النمط العشوائي. وغالبا ما  القائلة بأن نمط توزيع مراكز الشرطة تنتظم وفق نمط خاص بعيد عن
عدم وجود عشوائية في ل)الفرضية الصفرية( فرضية العدم  مكانية رفضبوصفنا باحثين عن إنسعى 

 التوزيع.

 ( نتيجة مؤشر الجار األقرب لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية3-2الشكل )

 
 (Arc Gis 10.8)المصدر: تطبيق قرينة الجار األقرب ضمن بيئة برنامج 
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 الثالث الفصل
 المالءمة المكانية والكفاءة الوظيفية لمراكز الشرطة  متقيي 

 الديوانيةفي مدينة 
ها عند توزيع وتوقيع الخدمات بمختلف أنواعقليمي التخطيط الحضري واإل فيالقائمون يسعى     

سة ناصر رئيعوالتي يراعى فيها ثالثة ، لها والكفاءة الوظيفية مة المكانيةءالماللى تحقيق إشكالها أو 
ون ن تكأذ ينبغي إ المبذول(الجهد ، و الوقت المستغرق و  ،الخدمة على )المسافة المقطوعة للحصول

شكل بالالمدن  ورغباتهم فيسكان ال احتياجاتي تلب   وفق أسس علمية الموضوعةالتخطيطية البرامج 
حة شري دون حرمان أي فرد أوها ضمن وحداتهم المكانية توزيعفي االجتماعية  الذي يحقق العدالة

 المجتمع.في 
لشرطة مراكز ا وتوظيفها لمعرفة مواقع مة المكانيةءمفهوم المال دراسة هذا الفصل علىيركز س     

رف تخطيطي ليتسنى لنا التع -من منظور جغرافي كفاءتها الوظيفيةوتحليل  الديوانية،في مدينة 
 ومدى ها،وتوقيعمراكز الشرطة زيع تو قة المباشرة بتحقيق العدالة في على الجوانب ذات العال

 قيقياَ حتعطي مؤشرَا  كونها عند اختيار الموقع المناسب التخطيطية والمعايير مطابقتها مع الشروط
ة شرية من الضباط والشرطوكوادرها البعدادها في أ  لخدمات قيد الدراسةا وفائضعجز عن مقدار 

تغطية ل وعدد الجرائم المسجلة لكل مركز ،الكفاءة العمرانية لكل بناية، فضال عن معرفة العاملين
ن ة مشرات المستنبطوالمؤ  يق مجموعة من المعاييرتطبة عن طريق بهذه الخدم جميع سكان المدينة

  .متغيرات خصائص مراكز الشرطة

    الشرطةمة المكانية والكفاءة الوظيفية لمراكز ءالمال 3-1
الحالي  هالتوزيع مناسبتحديد الشكل الجغرافية ة ظاهرة مكانية ألي  مة الءقصد بالمالي       

 Arcمنهجية التحليل المكاني المتوفرة في بيئة نظم المعلومات الجغرافيةتطبيق  عبر والمستقبلي
Gis بما يضمن  لظواهر الجغرافية،، وهي أسلوب تقني يهدف الى قياس العالقات المكانية بين ا
، فهم أسباب وجودها على سطح األرض ن طريقم المستقبلية منهاتحقيق الفائدة و ، لها علميا   تفسيرا  
على  ال يعملمة المكانية ءمبدأ عمل المال نأالمعروف من ف. (1)بسلوكها في المستقبل والتنبؤ

، بل يرتبط بالعالقات القائمة بين الظاهرات الجغرافية في منطقة الدراسة سواء أخرى ظاهرة دون 
                                                           

، دار المعرفة الجامعية 1محمد ابراهيم محمد شرف، التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ط (1)
 .51، ص2008للطباعة والنشروالتوزيع،
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 ن الظاهرات هي التي تحدد نوع العالقةإعدة عن بعضها البعض، لذلك فأكانت متجاورة  أم متبا
هذا يعني حدوث و  ،نالزم وبمرورباستمرار ومن ثم تصبح متغيرة في المكان  وبعدها المستقبلي

؛ ظة الشخصيةغيرات بقوة المالحمتن يالحظ هذه الأم على المخطط ر في قيمة المكان مما يحت  تغي  
وبالتالي توظيفها  .(1)حصائيا ومكانياإلى قيم مكانية يمكن تحليلها إظاهرة يتسنى له تحويل الكي 

 .على اتم شكل
 ()الحرم المكانيمسافة المقطوعة المعيار يم مراكز الشرطة باالعتماد على تقي 3-1-1
مراكز الشرطة من األمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها في توقيع الخدمات ومنها خدمات      

، وهذه ممكنةكلفة  قل  أقصر وقت و أقل جهد و أألمنية للسكان بيصال الخدمة اإفي المدن هو كيفية 
والكفاءة مة المكانية ءيمكن تحقيق مفهوم المال ،ذا ما تم تطبيقها بالشكل المطلوبإالعناصر الثالث 

جلها والوصول أر ممكن من األهداف التي وجدت من كبر قدأوتحقيق  وقيع الخدماتلتالوظيفية 
وضمن حتى تصبح في متناول الجميع  إليهم هةعلى درجات الرضا للسكان عن الخدمة الموج  أ لى إ

ن تكون مراكز الشرطة قريبة ينبغي أ اذل، (2)في الحصول عليها ةمعانا دون أي  و مناطق سكناهم 
ط الذي خط   يقع على عاتق الم  التخطيطي لمعرفة الكفاءة المكانية لكل مركز، وهذا  من المعيار

 .(3)ليهاإ يختار الموقع األقرب لسهولة الوصول
باستخدام أداة الحرم  مدينةاللكل مركز من مراكز شرطة  لوظيفيةالخدمة ا يمكن تحليل نطاق     

عن  وهو عبارة ،(Arc Gis10.8نظم المعلومات الجغرافية ) بيئةفي المتوفرة  Buffer))المكاني 
ويعتمد في  ،يمكن تجاوزها مجموعة شروط مكانية محددة ال وأنطاق مساحي يصمم وفق شرط 

البد من رسم أي عند تطبيق معيار المسافة المقطوعة  ،(4)الجيومترية تحديده على القياسات
أخذ بنظر االعتبار وظيفة بعد نقطة تأالمسافة المحددة التي تمثل حدود نطاق الخدمة وصوال الى 

، خارجهاحياء الواقعة بهدف معرفة األحياء التي شملتها الخدمة عن األ ،و الحرم المكانيالنطاق أ
                                                           

المالئمة المكانية لمرائب النقل في مدينة البصرة، رسالة ماجستير، كلية التربية وحيدة داود محمود الدايني  (1)
 .117، ص2017للعلوم اإلنسانية، جامعة البصرة، 

عبد الصاحب ناجي البغدادي، المالئمة المكانية الستعماالت األرض السكنية في مدينة النجف، أطروحة  (2)
 .201، ص1999دكتوراه مركز التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة بغداد 

تحسين هادي فضيل عبد هللا، تقييم كفاءة الخدمات المجتمعية في مدينة الحمزة )دراسة في جغرافية الخدمات(،  (3)
 .153. ص2021كلية االداب، جامعة القادسية، رسالة ماجستير ،

 .114، مصدر سابق، ص2محمد إبراهيم محمد شرف، ط (4)
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لى توقيع مراكز شرطة جديدة ها حاجة إحياء السكنية التي بفضال عن إمكانية التعرف على األ
تحقيق المالءمة المكانية والكفاءة مة بشكل كامل ومتوازن، مما يسهم في تغطية المدينة بهذه الخدل

تم تحديد نطاق  قدفلذا  ؛ي على المشهد األمني في المدينةللخدمة وانعكاسها بشكل إيجابالوظيفية 
يبلغ  جميعها النواحيرسم دائرة تحيط بالظاهرة من ن طريق عفي المدينة الخدمة لكل مركز شرطة 

 وفقا  مركز الشرطة  لىإللوصول ، باالعتماد على المسافة المقطوعة (م1600)قطرها نصف 
 .(1-3الجدول ) ، وكما موضحة فيالمعتمدة محليةال التخطيطية ()لمعاييرل

 في العراق الشرطة لمراكزالتخطيطية ( المعايير 1-3جدول )
 المعيار اسم المؤشر

 م 1600 نطاق تأثير الخدمة
 2م 0081نسمة / 50000 سكان/مساحة المركز

 مركز 1/نسمة 50000 مركز شرطة/سكان
 ضابط/مركز شرطة14 ضابط/مركز شرطة
 شرطي/مركز شرطة136 شرطي/مركز شرطة

 باالعتماد على: :رالمصد
في ي والريمعايير اإلسكان الحضر  والبلديات واالشغال العامة، وزارة اإلسكان واالعمار (1)

 .97ص، الباب الرابع، 2018في العراق 
 .2021بيانات غير منشورة، مديرية الهياكل والقياسات، ،العراقية  وزارة الداخلية (2)

 
أن نطاقات التغطية المثالية لمراكز شرطة  (1-3)التحليل البصري للخريطة يتضح من      

المدينة قد تداخلت فيما بينها بشكل كبير، وهذا يعود لسعة مساحة نطاقات التغطية لمراكز الشرطة 
الزوراء( و)الديوانية -مركزي شرطة )الجزائر وصغر مساحة المدينة، فقد شملت التداخل الكبير بين

تقدمه تقنية  انظرا لمومركز شرطة اإلمام الصادق(، و الوحدة( و)النهضة واإلسكان( و)النهضة -
على الرغم من  كانية حساب مساحات نطاقات الخدمةإممن ( GIS) نظم المعلومات الجغرافية

 ن الحدود المثاليةفإ ،اا واحد  تداخل تلك المساحات فيما بينها والتي يمكن دمجها وجعلها نطاق  
( من %89.3)(، أي ما يعادل نسبة هكتارا   4183الخدمة في المدينة شغلت مساحة ) لنطاقات

                                                           

( المعيار: هو مقياس كّمي وفني يوضع من قبل لجان )ن ملحقيقة متخصصة تعطي المقاييس واالوزان قيمتها ا
د كل االفرالولية اجل تنظيم عمليات التخطيط لتوزيع الخدمات بالشكل الذي يضمن الجودة العالية في األداء والشم

 الذين تستهدفهم الخدمة دون استثناء.
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وذلك لضمان  لكفاءة هذه الخدمة اإيجابي  مدينة، وهذا يعد مؤشر ا المنطقة الحضرية للإجمالي مساحة 

 .دون استثناء الية في األداء والشمولية لكل األفراد الذين تستهدفهم الخدمةالجودة الع
  2021 لعام نطاقات الخدمة الوظيفية لمراكز شرطة مدينة الديوانية (1-3خريطة ) 

 
  :المصدر: الباحث باالعتماد على

 (ARC.GIS 10.8برنامج ) -1
 (1-3) بيانات الجدول -2
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ع من وجود وعلى الرغم من النسبة الكبيرة للتغطية التي حققتها تلك النطاقات، إال أن ه ال يمن     
بي ا ر ا سلمخدومة تقع خارج حدود النطاقات الوظيفية لمراكز الشرطة مم ا ي عد  مؤشأحياء سكنية غير 

دل هكتار ا(، أي ما يعا 502على الوضع األمني في المدينة، فقد بلغت المساحة غير المخدومة )
عي ( من إجمالي مساحة المدينة، تمثلت بأجزاء من أحياء)الزيتون، والثقلين، ومصن%10.7نسبة )
قصى ومجمع الديوانية السكني، وشهيد المحراب( فضال عن األحياء الواقعة في أ والمطاط، النسيج

رة من ء كبيغرب المدينة المتمثلة بأحياء )األساتذة، الثقافي، الجامعة، الحي الصناعي، الكرار، أجزا
 حي الفرات، الحكيم، رمضان، الخضراء(؛ وعليه ينبغي إنشاء مراكز شرطة جديدة في المناطق

غير المخدومة لتأمين وصول الخدمة إليها بشكل كامل، للحؤول دون ترك المساحات واألحياء 
مية إلجراالسكنية خارج نطاقات الخدمة األمنية التي من الممكن أن ت ستَغل وتكون بؤرا  للنشاطات ا

 وأثرها في زعزعة أمن المدينة. 
 (Network Analysis)الشوارع شبكة تحليل  على تقييم مراكز الشرطة باالعتماد 3-1-2

 الديوانيةفي مدينة 
ن يكون التي ينبغي أ المهمة عملية التخطيط لشبكات الشوارع في أي مدينة من األمورتعد     

ل زمن جل تقليمن أ ألرض الحضرية بشبكة الشوارعالهدف من ورائها ربط جميع استعماالت ا
ة في الشوارع االزدحامات المروريو  ،التشغيلكلف فضال عن تقليل  الرحالت والحوادث المرورية

لشرطة وتقليل الزمن المستغرق الستجابة خدمات الطوارئ المتمثلة بدوريات ا وتنظيم حركة المرور
من خالل وجود شبكة شوارع  الإيتحقق  ال، وذلك (1)سعاف الفوري وسيارات الدفاع المدني واإل

( من األنظمة GISنظم المعلومات الجغرافية ) تعد بيئةو  .تغطي الحيز المساحي للمدينة ةوءكف
ومن ضمنها الخدمات األمنية العامة الحديثة والرائدة في مجال تطوير مقاييس التزود بالخدمات 

الزمن وفق معيار  ضمن محلل الشبكة( Service Area) طريق تحليل نطاق الخدمة نع
تحليل الشبكات في نظم المعلومات  وهي ضمن قائمة وسرعة السيارة والمسافة المقطوعةالمستغرق 

تحتوي عرف منطقة الخدمة بأنها المساحة العمرانية التي ، وت  (Network Analysis) الجغرافية
معينة المسافة الو زمن أالليها ضمن نطاق الخدمة حسب جميع الشوارع التي يمكن الوصول إ على

                                                           

ينة الحلة باستخدام تقنيتي االستشعار التوزيع األمثل لمراكز الدفاع المدني في مد، خالد جواد أمين الموسوي  (1)
 .99ص 2020،عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء
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مرحلة  عد  ت  و  ،(1)تستدعي التدخل األمنيالتي  االفتراضية الطارئةبين موقع الخدمة ونقاط الحوادث 
نشاء وإ شبكة،لامن وضع اسم  ابدء  في عملية التحليل الشبكي بناء الشبكة ذات أهمية كبيرة 

المتاحة  معدل السرعةو  بأطوال الشوارع )المتمثلةو بناءها واختيار الطبقات التي ستدخل في  ،الحقول
ومدى كفاءتها وصالحيتها  (االتجاه الواحد واالتجاهينا وتحديد اتجاه السير في الشوارع ذات عليه

فضال عن بعض الظواهر األخرى  ا،ئهنشا، وهندسة إوطوبوغرافية الشوارع واتساعها ،للسير
ام الباحث بجمع البيانات الخاصة بشبكة الشوارع والحركة قفقد لذا  ؛(2)كاإلشارات المرورية

نشاء جداول خاصة باتجاه وإ شبكة،( للTopology) عملية التصحيح الهندسي، وإجراء المرورية
 ،(2-3، وكما موضح في الجدول )()والوقت المستغرق للوصول ،سرعة العجالتمعدل و  ،الشارع

  (3-3)والجدول

 2021بمدينة الديوانية  الشوارع شبكاتول البيانات المستخدمة في تحليل هم حق( أ 2-3) جدول
 ساعة/كم 60 الشارع بمعدل علىيحمل هذ الحقل السرعة  السرعة 1
 و الكيلومترأ يحمل هذا الحقل طول كل شارع بالمتر المسافة 2
 يحمل هذا الحقل الوقت المستغرق لعبور الشارع الوقت 3
 م اتجاهينأيحمل هذا الحقل اتجاهات الشوارع هل باتجاه واحد  االتجاه 4

 (ARC.GIS 10.8برنامج )(  2)الدراسة الميدانية ( 1) على:المصدر: الباحث باالعتماد 
 Service))وعند إجراء التحليل على شبكة الشوارع في مدينة الديوانية باستخدام األداة      

Area( 13، 10، 7، 5، 3، باالعتماد على أوقات االستجابة المختلفة لدوريات الشرطة وهي )
( يتضح أن عدد األحياء السكنية المخدومة بلغت 2-3)، وكما موضح في الخريطة ()*دقيقة

 ( من إجمالي عدد األحياء السكنية في المدينة، وبلغ%42.2، أي ما يعادل نسبة )ا (سكني ا  حي27)
( من اجمالي سكان المدينة ، اما %53.5، بنسبة )(نسمة 233365عدد سكانها المخدومين )

، أي ما (حيا  سكنيا   37بلغت ) ة لشبكة الشوارع فقداالحياء السكنية التي تقع خارج نطاق التغطي

                                                           

ية، م اإلنسانة للعلومحمد نعمة السعدي، التحليل المكاني للخدمات الصحية في مدينة الهندية، كلية التربيقاسم ( 2)
 . 111، ص2021ء،جامعة كربال

لنشر ، العبيكان ل1( أشرف أحمد علي عبد الكريم، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الحضري، ط1)
 . 288، ص2020والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، 

() سرعة ÷ )طول الشارع  تم حساب الوقت المستغرق للوصول الى موقع الحادث عن طريق المعادلة التالية
 دقيقة(  60× الشارع 

  () الميدانية. تم تحديد أوقات زمن االستجابة من خالل الدراسة 
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( من اجمالي عدد االحياء السكنية، وبلغ عدد سكان المدينة غير المخدومين %57.8يعادل نسبة )
 ( من اجمالي سكان المدينة.%46.5، بنسبة )(نسمة 202.905)

 في مدينة الديوانية  ( البيانات الوصفية لشبكة الشوارع3-3) جدول

 
 (ARC.GIS 10.8المصدر: الباحث باالعتماد على برنامج )
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ذا أي ان ما يقارب نصف سكان المدينة غير مخدومين بهذه الخدمة وفقا  لهذا التحليل، وه     
الى  مؤشرا  سلبيا  على مدى مالءمة مواقع هذه المؤسسات الخدمية في المدينة وان سبب ذلك يعود

%( من 60ورداءتها، فقد اتضح من خالل الدراسة الميدانية ان ما نسبة )تهرء اغلب شوارع المدينة 
ياء اجمالي شبكة الشوارع تعاني من انخفاض حدود سرعتها مما اثر سلبَا على سهولة الوصول لألح

السكنية المرتبطة بها، وهذا ال يقتصر على خدمات الطوارئ فحسب، وانما يتعدى ذلك ليشمل 
 المدينة. جميع الخدمات العامة في

 ائقبالدق ( التغطية المكانية لمراكز شرطة الديوانية تبعا لشبكة الشوارع محسوبة2-3خريطة )

 (Arc Gis 10.8) برنامج صدر: الباحث باالعتماد علىالم   
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ى ما لإ( يمكن تقسيم نطاقات التغطية المكانية لهذه الخدمة 2-3) وبالرجوع الى معطيات الخريطة 
 ي:يل
جمالي من إ (%14.3، أي بنسبة )(ا  هكتار  342.09: يغطي مساحة )دقائق( )نطاق ثالث .1

 .(ا  هكتار  2399.98) المدينة البالغةفي شوارع المساحة التغطية لشبكة 
جمالي من إ( %16.1، أي بنسبة )(هكتارا   387.18) : يغطي مساحةدقائق( )نطاق خمس .2

 المدينة.في شوارع المساحة التغطية لشبكة 
جمالي ( من إ%20.5)، أي بنسبة (ا  ر هكتا 492.56) : يغطي مساحةدقائق( )نطاق سبع .3

 المدينة. في شوارعالمساحة التغطية لشبكة 
جمالي ( من إ%21.4، أي بنسبة )ا( هكتار  514.11) (: يغطي مساحةدقائق )نطاق عشر .4

 مساحة التغطية لشبكة شوارع المدينة.
( من %27.7، أي بنسبة )ا( هكتار  664.04) (: يغطي مساحة)نطاق ثالث عشرة دقيقة .5

 المدينة.في شوارع الجمالي مساحة التغطية لشبكة إ
شبكة لمنية وزمن االستجابة لمراكز الشرطة تبعا أغلب نطاقات التغطية األن أ مما سبق يتضح     

غلب أ ترك ز لى إويعود ذلك  ،شمال وشرق المدينة تركزت في األحياء التي تقع الشوارع في المدينة
شوارعها  شبكةسعة عن  ، فضال  (مراكز شرطة 6) بلغت، والتي حياءمراكز الشرطة في تلك األ

وانية مجمع الدي، الثقلين ،)الزيتون  اءحيأك حياء الحديثة النشأةغلبها من األأ  كون ، واستقامتها
ن حي في (،، الشرطةعدادية الزراعةإ  ،الجنوب، الغدير، شهيد المحراب، الموظفين ،ميراأل، السكني
لمنطقة )ا حياء المدينة القديمةالسيما أ هاوغربالمدينة حياء السكنية الواقعة في وسط األن نجد أ

، المرورية واالزدحاماتالتقاطعات  ةبسبب كثر  ؛المثالية التغطيةنطاق  قد خرجت عن المركزية(
شرطة )مركز  شرطة واحد رغم وجود مركز ،حياءالشرطة في هذه األوانخفاض سرعة عجالت 

 كز فيالمرا لتلكعلى مستوى المالءمة المكانية والكفاءة الوظيفية  سلبا   رث  ا أمم   ضمنها؛ (الديوانية
لتشمل  إعادة تأهيل وبناء شبكة شوارعب الجهات الحكوميةلدن ة من وقفة جاد   يتطلب وهذا المدينة،
بكفاءة عالية وفي مقدمتها لخدمات المجتمعية الضمان سهولة وصول  ؛حياء المدينةجميع أ

ت آمديرية شرطة الديوانية والمنششرطة جديدة من قبل عن إضافة مراكز  فضال   الخدمات األمنية
 األمني ومن َثم  دامة الزخم لغرض إ منها أمنيا في المناطق المحرومة لتغطية مساحات واسعة

 . منية مستدامةأمنها لخلق بيئة سعيا   ؛االستقرار األمني للمدينة المحافظة على
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 الكفاءة الوظيفية لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية: تقييم 3-2
ات الحديثة لدراسة الخدمالمختصون بدراسة الخدمات ومنهم الجغرافيون باالتجاهات  ي عنى     

االت استعم رات المستمرة التي تطرأ عليها نتيجة التطور الكبير فيا للتغي  ، نظر  خدمات المدنالسيما 
 لمدينةلى اإف من الريالمتزايدة نتيجة الهجرة  هاسكانالكبيرة في أعداد زيادة الو  الحضريةاألرض 

 نسانلفة بين اإلمن األ ، وإيجاد نوعمة وحاجة السكانين الخدمات المقد  لخلق حالة من التوازن ب
قيق خدمات وتحالسبيل لنجاح ال عد  ت  مهمة  هذه الدراسات على أربعة محاور ارتكزتقد ف، والمكان
 :تياآلهي حسب و أهدافها 

أثيرها ت وما ؟نهاهم المستفيدون م ن  ومَ  ؟عوز  كيف ت  و  ؟هوج  ن ت  مَ ول   ؟الخدمةنتاج إ ن  م   :الغرض :أوالا 
 ؟المجتمععلى 

برامج خدمات واللها الدار من خالبالدرجة األساس بالكيفية التي ت   عنىوي   التركيب: أو البناء: اثانيا 
 ؟اللية توزيعها بطريقة مركزية أم آتتم وهل  ،الخدمية

 ،اء عملهانجاحها في أدمدى و للسكان، بالنسبة بقياس مدى فاعلية الخدمات  عنىوي   التقييم:: اثالثا 
ة وبيان مقدار الحاج ،الخدمة بناء أوعادة توزيع إ  عبر وكفايتها للسكان يان مدى كفاءتهاوب

 .فعليًّاديدة لعدم كفاية الخدمات الموجودة للخدمات الج
تحديد الموقع من اهم الموضوعات التي يهتم بها دارسو الخدمات ومن  عد  : ي  تحديد الموقع :اابعا ر 

جاذبية الخدمة مدى في التأثير على يلعب دورٍا كبيرا   ةالموقع الجغرافي للخدميخططون لها، كون 
ا جديدة نماط  أويخلق  االستخدامومن ثم تأثيرها على حجم  وفاعليتها وسهولة الوصول إليها للسكان
القدرة على تنفيذ المهام المناطة بها، بالشكل الذي : للمؤسسةبالكفاءة الوظيفية د قَص وي  ، (1)للحاجة

زادت الكفاءة أي كلما ، مةعالية عن الخدمة المقد   و المجتمع المستفيد درجة رضاأيمنح الشخص 
 :هابأن   من وجهة نظر الباحثالوظيفية الكفاءة تعريف ويمكن . (2)بنسبة أعلى درجة الرضازادت 
من  المناسبمواردها بالشكل  ستثمارمن ا المؤسسة المعنية نك  مالتي تمكانية اإل وأالقدرة مدى 

لتحقيق أهدافها  ؛أو السكان بشكل عامفي المجتمع معينة شريحة  ة  ستهدفم خدمة ما إيصالجل أ
                                                           

، دار البصائر 1بشير إبراهيم الطيف، رياض كاظم سلمان الجميلي، محسن عبد علي، خدمات المدن، ط (1)
 .40-38، ص2009للطباعة والنشر، بيروت،

ستار إبراهيم الزبيدي، الكفاءة المكانية والوظيفية الستخدامات األرض التعليمية والدينية في مدينة تكريت،  ىمن2) )
 . 124، ص2005 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة تكريت،
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مفهوم  يعتمدذ ، إعالية عن الخدمة رضاضمان درجة ل مستغرق زمن وكلفة و  مبذول بأقل جهد
ضاءة وتهوية وحصة الفرد إالكفاءة الوظيفية على مدى توافر الخدمات الضرورية لها من )

لتقييم أداء مراكز  امؤشر  ، فقد تم استخدام مفهوم الكفاءة بوصفه المساحية وعدد العاملين فيها(
ن ال أالخدمية ينبغي ن عملية الوصول لتلك المؤسسات السيما أالشرطة في منطقة الدراسة، 

 ؛ن تشمل نوعية خدماتها المقدمةأليها، بل ينبغي إيقتصر على عدد الخدمات والمسافة المقطوعة 
ان مدى كفاءتها في منطقة واقعها وفقا للمعايير التخطيطية المحلية لبيلذا كان من الضروري تقييم 

كثر وضوحا  أجل إعطاء صورة أالوظيفية المهمة من  شرات(المؤ من خالل تطبيق بعض ) الدراسة
ل المدينة وعلى النحو وتأثيره على مستوى الخدمة األمنية داخ ،مركزكل عن حجم العمل داخل 

 :تياآل
 شرطة:مركز نسمة /50000  السكان عددمعيار  3-2-1

يقضي بموجبه توفير مركز شرطة واحد لكل  االتخطيطية المحلية معيار   رييامعالحددت      
الغرض من ن من إقليم الخدمة لكل مركز شرطة، إذ أض من السكان الواقعين (نسمة 50000)

 حدودن األمنية للمركز ضمالسكان المشمولين بنطاق الخدمة  هو معرفة عدد تطبيق هذا المعيار
اكز الكفاءة الوظيفية لمر يؤثر على مستوى ن تجاوز المعيار أل ،هعلى منأ أم المعيار التخطيطي 

 عامن عدد سكان مدينة الديوانية وفقا لتقديرات أعند تطبيق المعيار السكاني نلحظ الشرطة، 
 نفإ ،(مراكز 10البالغ عددها ) شرطةال مراكزعلى  يعهموز عند تو  ،(نسمة 436270بلغ ) 2021

 6373بـ) وهو أقل من المعيار المحدد، نسمة( 43627يبلغ ) معدل عدد السكان لكل مركز
راكز ميدل على زيادة عدد  هألن  ، المدينةكفاءة الخدمات األمنية في مؤشر إيجابي ل وهذا ،نسمة(

ن ، إال أ(مراكز 9)الفعلية تكون ان الحاجة و ، شرطة واحد بواقع مركز مقارنة بالمعيار الشرطة
اد عتمالالتباين في توزيع السكان والعشوائية في تحديد نطاقات الخدمة الوظيفية لمراكز الشرطة با

طاقات عداد السكان بين نعدم التوازن في توزيع أ ج حالة نتعلى الحجم السكاني لإلحياء السكنية أ
وجود الذي يبين ( 4-3الجدول ) خالل نمذلك  ضحيت  لالخدمة لمراكز الشرطة بشكل متساٍو، 

 :ن نطاق مساحة منطقة الدراسة وهماع ضمالشرطة تق مراكز قليمين منإ

                                                           

 ار وإظه ،خرآمن خالل عالقة متغير واحد بمتغير ي إلبراز حالة معينة في زمن محدد : هو مقياس كم  المؤشر
 ا ينعكس على عمليات التخطيطمم   ؛و اإليجابية التي تساعد في تقييم أداء الخدمةأبعض الجوانب السلبية 

 .المستقبلية وتطوير أداء الخدمة وجعلها أكثر فائدة وشمولية
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 المعيار فوق مستوى اإلقليم  3-2-1-1
أي بنسبة  ،(نسمة 230220)عدد سكانهبلغ فقد نسمة فأكثر(  50000) اإلقليم هذا يضم    

ن إو  ،الحسين(، شرطة )الوحدة ،الجمهوري كز ويشمل مر ، المدينة سكان جماليإمن ( 52.8%)
ية الشعب قديمةحياء السكنية الضمن األتقع  همراكز ن اوز هذا اإلقليم للمعيار السكاني يعود إلى أتج

نها، صغر مساحتها، وارتفاع كثافة سكا فضال عنسرة الواحدة، األ فرادأد عدارتفاع ب ازمتالتي ت
 اعداد  أ جعلها تستقطب  امم   ؛األراضي في هذه االحياءة وقطع ر الوحدات السكنياسعأانخفاض و 

 عابالستينشاء مراكز شرطة جديدة إوهذا يتطلب  ،ةبَ سَ ذوي الدخل المحدود والكَ ر ساألكبيرة من 
تلك ا الله على كفاءة الخدمات األمنية التي تقدمهظيلقي بكونه ل ؛عداد المتزايدة من السكاناأل

ذا ه حياء السكنية الواقعة ضمنفي األمني على المشهد األ نعكاسالمؤسسات األمنية، ومالها من ا
  اإلقليم.

 المعيارمستوى من  أدنى اإلقليم 3-2-1-2
سكان جمالي عدد إ( من %47.2أي بنسبة ) نسمة(، 206050هذا اإلقليم ) يبلغ عدد السكان     

 اإلسكان، التحدي، الزوراء، الجزائر، النهضة، كز شرطة )الصادق،في مر هذا اإلقليم ل ث  مَ تَ  المدينة،
 نأ نجدإذ  ،لكل مركز شرطةفي أعداد السكان على مستوى اإلقليم  يوجد تباينإذ الديوانية(، 

بلغ عدد السكان  فقد ،ا من المعيار السكانيجد   انالنهضة( قريب، و شرطة )الصادق ي مركز 
من ( لكل  منهما على التوالي %10، %11.2) بنسبة، أي نسمة( 43249، 49018)المخدومين 

ة للحفاظ على كفاءة الخدمة األمني ةفتح مراكز شرطة جديد يتطلبا جمالي سكان المدينة، مم  إ
 من قل عددأ (اإلسكانو  ،الديوانية)شرطة  ال مركز ضمن نطاق خدمة هذه المراكز، في حين سج  

لكل  منهما على  (%2.7، %3.4) بنسبة، أي نسمة (11916، 14886)بـالسكان المخدومين 
لتي اا لعمل مراكز الشرطة ضمن هذا اإلقليم، رغم الخصوصية ا إيجابي  مؤشر   وهذا يعد   ،التوالي

ة لمركزياالتي تغطي المنطقة )التجارية( و  ،يمتلكها مركز شرطة الديوانية المتمثلة بقاطع مسؤوليته
ما كل  ف، طاقسكانية العالية ضمن هذا النللة بسبب الكثافة االدعاوى المسج   ةوكثر  ،تقريبا من المدينة

ذلك نعكس مما ي، زالوظيفية للمرك انخفض عدد السكان ضمن نطاق الخدمة ارتفع مؤشر الكفاءة
 . في المدينةالخدمات األمنية التي تقدمها مراكز الشرطة أداء على مستوى 
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 2021 عامالديوانية لنسمة/مركز شرطة في مدينة  50000 السكان عدد عيارم (4-3)جدول 

 موافقته للمعيار النسبة المئوية % عدد السكان مركز الشرطة ت
 على من المعيارأ 19.8 86552 الوحدة 1
 من المعيارأعلى  17.8 77745 الجمهوري  2
 من المعيارأعلى  15.1 65923 الحسين 3
 قل من المعيارأ 11.2 49018 الصادق 4
 المعيارمن أقل  10 43249 النهضة 5
 من المعيارأقل  7.2 31584 الجزائر 6
 من المعيارأقل  6.8 29844 الزوراء 7
 من المعيارأقل  6 25553 التحدي 8
 من المعيارأقل  3.4 14886 اإلسكان 9

 من المعيارأقل  2.7 11916 الديوانية 10
  %100 436270 المجموع

 .2021،)بيانات غير منشورة( محافظة القادسية اإلحصاءمديرية  المصدر:
 

 :شرطة مركز/معيار ضابط 3-2-2
لتحقيق  ،عرفة عدد الضباط في كل مركز شرطةيعد هذا المعيار من المقاييس المهمة لم     

عدد ال البد من توفير اذل ،(1)من الخدمات األمنية وتقديم مستوى عالٍ تلك المراكز الكفاءة الوظيفة ل
واألنظمة المعتمدة في  المحلية التخطيطية شرطة طبقا للمعايير مركزالكافي من الضباط في كل 

شرطة نموذجي  لكل مركزدت ة الداخلية العراقية التي حد  والمتمثلة بوزار  ،األمنيةإدارة المؤسسات 
 ا للمعيار المحلي يكون المعدل(، ووفق  ضابط ا 42)إذ يوجد في المدينة  ،(اضابط   14) لىإحاجة 

عداد أ  د، مما يعني وجود عجز فيار المحد  قل من المعيمركز شرطة، وهو ألكل ( ضباط 4)
، وهذا ينعكس (ضباط لكل مركز10، أي بمعدل)ط في المدينةاب( ض98الى ) ضباط المراكز يصل

 ا على مستوى مراكز الشرطةم  . أة عدد الضباط في المركز الواحدا على كفاءة الخدمة نتيجة لقل  سلب  
، الصادق، )الجمهوري  كز شرطةاعلى مؤشر للعجز ظهر في مر أ  أن  ( 5-3الجدول ) فيتضح من

في المرتبة  هايأتي بعد، على التوالي لكل منها (%11)بنسبةأي  (،ضابط ا11ذ بلغ )إ (الديوانية
دنى ا أم  أ ،(%10)بنسبة أي ( ضباط 10بـ) اإلسكان(، الحسين، )الوحدة شرطة مراكز الثانية

                                                           

 . 125شاكر فليح الجياشي، مصدر سابق، ص (1)
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 ،(%9)بنسبة  (ضباط 9بـ) الزوراء( ،الجزائر، )النهضة شرطة مراكز المعدالت فكانت من نصيب
لوجود ؛ (%8التي هي في األصل )( %9)نسبته الذي بلغت  (التحدي)باستثناء مركز شرطة 

)مأمور المركزالسجن المركزي الكائن في بناية  دارةإ مسؤول عن ضمن مالك المركز ضابط واحد
 . ،التحقيق من مراكز شرطة المدينة لحين حسم قضاياهمالسجن( إليداع الموقوفين قيد 

 غفي مراكز شرطة المدينة بل ر العجز الكلي ألعداد الضباطمقدافإن  على ما تقدم بناء       
حسب المعيار  (%30)ن الموجود الفعلي للضباط في الوقت الحاضر بنسبة أ، أي (70%)

اكز المر  ضباط عدادبين أ العجز  ن نسبأذ نلحظ إ ،قرته وزارة الداخلية العراقيةأي الوظيفي الذ
ذلك  عدالوظيفي، وي العدد المطلوب في المعيار نصفجميعها  تجاوزتوقد  ،متقاربة بشكل كبير

مما  لعاملةى الكوادر البشرية اوزيادة العبء عل مستوى الكفاءة الوظيفية للمراكز سلبيا  على مؤشرا  
 لذلك يتطلب من مديرية، الخدمات األمنية في المدينة ةجودينعكس بدوره على مستوى األداء و 

 في توزيع الضباط داخل مؤسساتها ورفد مراكز الشرطة ظرنت إعادة الآشرطة الديوانية والمنش
يفية السيما من المتخرجين حديثا لسد العجز ورفع مستوى الكفاءة الوظ، من الضباط كافية بأعداد

 من المدينة.    أرئيسة لضمان بوابة اللتلك المراكز كونها تمثل ال
 ( 5-3جدول )

 2021في مدينة الديوانية لعام لمراكز الشرطة  عدد الضباط الفعلي ونسبة العجز
 )%(نسبة العجز  العجز الفعلي طعدد الضبا مركز الشرطة ت
%10 10 4 الوحدة 1  
%11 11 3 الجمهوري  2  
%10 10 4 الحسين 3  
%11 11 3 الصادق 4  
%9 9 5 النهضة 5  
%9 9 5 الجزائر 6  
%9 9 5 الزوراء 7  
%8 8 6 التحدي 8  
%10 10 4 اإلسكان 9  

 %11 11 3 الديوانية 10
  %100 98 42 المجموع

حصاء شعبة المالك واإل اإلدارة،قسم  الديوانية،قيادة شرطة  بيانات:المصدر: الباحث باالعتماد على 
 )بيانات غير منشورة(. 2021 اإلداري،
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 شرطةمركز /معيار شرطي 3-2-3
حددت وزارة الداخلية  ، فقدزمركلى مدى االحتياج الكلي من الشرطة لكل إهذا المعيار  يشير     

جل أمن  (مركز شرطةلكل  اشرطي   136نموذجي، بواقع ) مركز شرطةلكل  عدد الشرطةالعراقية 
فضل ضمن نطاق أمنية بشكل وتقديم الخدمات األ ،من الكفاءة الوظيفية لى مستوى عالٍ إالوصول 

 نم ويشمل هذا المعيار جميع المراتب، (1)األمني لى حالة من االستقرارإول والوص الخدمة،
المنتسبين في مراكز شرطة مدينة بلغ عدد  فقد ،حمايات(، داريين، إسائقين، شرطة ،)مفوضين

قل من المعيار أ، وهو شرطي ا( 55) ، وبلغ معدل شرطي/مركز شرطةشرطي ا( 548) الديوانية
في  (ا  شرطي 81لى )مما يعني وجود عجز في معدل أعداد الشرطة في كل مركز يصل إالمحدد، 
على قلة الكوادر البشرية العاملة في  ألنه يدل لى كفاءة مراكز الشرطةع وهذا يؤثر سلب االمدينة، 

 مركزن أ ،(6-3) الجدوليتضح من ما على مستوى مراكز الشرطة فأ ،تلك المؤسسات الخدمية
 بنسبة( شرطيا   100بلغ ) عجزر للمؤش   علىأ ل سج  إذ يأتي في المرتبة األولى  (الوحدة) شرطة

، رالجزائ، اإلسكان، الصادق، الحسين ،)النهضة شرطة مراكز الثانيةويأتي في المرتبة  ،(12,3%)
، %11، %11,5)نسبب، شرطيا    (81، 81، 85، 86، 89، 93) بلغ عجزا   لتسج  إذ  (التحدي
 في المرتبة الثالثة واألخيرة مراكز ويأتي ،على التواليلكل منها  (10%، 10%،10,5%، 10,6%

، %8,5) ، بنسبةشرطيا   (60، 68، 69عجزا  بلغ )ت لسج  إذ  (الجمهوري ، الديوانية، الزوراء)
 .منها على التوالي لكل ٍ  (7,4%، 8,2%
عداد منتسبي الشرطة العاملين في مراكز أ جمالي العجز في إ ننلحظ أ ما تقدمعلى  بناء      

قرته وزارة أي نصف قيمة المعيار الذ بذلك ا( متجاوز  %59,7) نسبة، بشرطيا ( 812)المدينة بلغ 
ها ر دواكفي صل بسبب النقص الحا ؛ك المراكزا على عمل تلا سلبي  يعد مؤشر  هذا ، و الداخلية العراقية

مستوى األداء والكفاءة الوظيفية ضعاف إهم في ا يسمم  البشرية وكثرة الواجبات الملقاة على عاتقهم 
من قبل مديرية شرطة  البشرية ردواكالعداد أ في  الحاصل يمكن معالجة النقصو  .لمراكزلتلك ا

التي يمكن  القتاليةفواج السيما األ ،التابعة لهاتشكيالت من بعض المنتسبين نقل عبر الديوانية 
 والقضاء على العصابات اإلرهابية ،بشكل ملحوظضاع األمنية و ن األلتحس  عن بعضها  االستغناء

ة من ديأعداد جد إضافة أو بشكل خاص،والمدينة والمحافظة  ،غلب المحافظاتفي أ بشكل عام 
 المنتسبين لتلك المؤسسات األمنية.
                                                           

ات سعد قاسم محارب الثامر، الكفاءة الوظيفية لمراكز شرطة مدينة النجف األشرف باستخدام نظم المعلوم( 1)
 .92، ص2022كربالء،  ، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعةGisالجغرافية 
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 ( 6-3جدول )
 2021لعام  الديوانية مدينةفي فعلي ونسبة العجز لمراكز الشرطة عدد الشرطة ال

 نسبة العجز % العجز الفعلي عدد الشرطة مركز الشرطة ت
 12,3 100 36 الوحدة 1
 7,4 60 76 الجمهوري  2
 11 89 47 الحسين 3
 10,6 86 50 الصادق 4
 11,5 93 43 النهضة 5
 10 81 55 الجزائر 6
 8,5 69 67 الزوراء 7
 10 81 55 التحدي 8
 10,5 85 51 اإلسكان 9

 8,2          68 68 الديوانية 10
 %100 812 548 المجموع

 االحصاءو قسم اإلدارة، شعبة المالك  ،قيادة شرطة الديوانيةعلى: المصدر: الباحث باالعتماد 
 .)بيانات غير منشورة( 2021 ،اإلداري 

 مربع متر 1800نسمة/ 50000المساحي  معيارال 3-2-4
لبنايات مراكز الشرطة من األمور المهمة التي ينبغي المعيار المساحي والكفاءة العمرانية  يعد     

يكون هنالك  نأفمن الضروري  لشروع باستحداث مراكز شرطة جديدةتسليط الضوء عليها عند ا
عند وضع تصاميم البناء ومراعات تنسيق بين الشركات المنفذة ألبنية المراكز ومديريات الشرطة 

ومنام الضباط  ،الالزمة من مكاتب اإلدارة عدد الغرفالمركز من حيث متطلبات العمل في 
من حيث  الذي يبنى بمواصفات خاصة في المركزوالمراتب ومستودع األسلحة والعتاد )المشجب( 

حدوث  الكهربائي بطريقة تمنعوربط التيار  ومنفذ واحد محكم  للدخول والخروج ،سماكة الجدران
، الذي يهدد أرواح العاملين والنزالء في المركز دون تعرضه لالنفجار يلولةالتماس الكهربائي للح

خاص للعجالت  مرآبو بوضع أبراج الحراسة  والعناية المنطقة السكنية القريبة منهاأهالي لك وكذ
قد بلغت مساحة مراكز الشرطة في مدينة ف ،للموقوفين والسجن ،الحكومية والمحجوزة قيد التحقيق

بنسبة عجز كلي قرابة النصف و  لكل مركز شرطة، (2م906) ( بمعدل2م2690)الديوانية 
ال تقل  (نسمة 50000ير التخطيطية المحلية لكل )وعند مقارنة هذه المساحة بالمعاي ،(49.6%)

قل من المعيار المساحي المعتمد لت معدالت أن جميعها سج  (، نجد أ2م1800مساحتها عن )
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لسد النقص الحاصل في  (2م 894لى مساحات إضافية تقدر بـ)حاجة إمراكز الشرطة ب ن  إوعليه ف
اضر لتتوافق مع المعيار عداد السكان في الوقت الحأ و وتخصيص األماكن التي تتالءم  مساحاتها،
ما على مستوى أ لسكان المدينةتوفير هذه الخدمة  كي تحقق العدالة االجتماعية في التخطيطي

دنى من)المعيار أن جميع مراكز الشرطة كانت أ (7-3) الجدولمراكز الشرطة فيتضح من 
ن مراكز الحظ أذ ي  إخر، وآ المحلي( على الرغم من وجود تباين في مساحتها بين مركز شرطة

( 2م1150، 1350، 1400) بواقع عجز ةعلى نسبأ  لتسج   (الصادق ،الجزائر، الديوانية) شرطة
لى كونها من إويعود ذلك  على التوالي امنه لكل ٍ  (%12.9، %15.1، %15.7)وبنسب بلغت

ها بالشكل الذي بنائ فيها المعايير التخطيطية عند التي لم ت راعَ ية القديمة النشأة المؤسسات األمن
 لت مراكزفي حين سج  ت وفقا  للمعايير في ذلك الوقت، ئَ نش  ها أ  ن  أو أيحقق الكفاءة الوظيفية لها، 

( وبنسبة 2م800، 688، 560، 200نسبة عجز بواقع ) أدنىالتحدي(  ،الزوراء، الحسين، الوحدة)
ت حديثا ئَ نش  أ  ألن  أغلبها مؤسسات أمنية  لكلٍ  منها على التوالي (9%، 7.7%، 6.3% ،2.2%)

السيما  سكانال عدد الزيادة الحاصلة فيع الحضري و التوس  ، لمواكبة 2004 بعد عامتعود إلى ما 
 .المدينةوغرب  الواقعة في شمال وشرق حياء األ

  (7-3) جدول
 2021 لعامفي مدينة الديوانية بحسب المعيار المساحي  شرطةال مراكز

 نسبة العجز % العجز مساحة المركز الفعلي مركز الشرطة ت
2.2 200 1600 الوحدة 1  
4.9 840 960 الجمهوري  2  
3.6 560 1240 الحسين 3  
9.12 1150 650 الصادق 4  
6.10 950 850 النهضة 5  
1.15 1350 450 الجزائر 6  
7.7 688 1112 الزوراء 7  
 9 800 1000 التحدي 8
2.11 1000 800 اإلسكان 9  

 15.7 1400 400 الديوانية 10
 %100 8938 9062 المجموع

واإلسكان،  عماررة اإلالعراق، وزا جمهورية( 2) الدراسة الميدانية. (1) بيانات:المصدر: الباحث باالعتماد على 

 .96صالباب الرابع،  ،2018، كراس معايير اإلسكان الحضري ،الهيئة العامة لالسكان
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لميدانية افيت ضح من خالل الدراسة  ،وكفاءتها العمرانية أما من ناحية صالحية بنايات المراكز     
الث ث، ان (بنايات أمنية 10ة مراكز الشرطة البالغ عددها )مجموع أبني التي قام بها الباحث أن  

لة ع بحامنها صالحة لالستخدام وبحالة جيدة، مثل بنايات مراكز )الزوراء، التحدي، اإلسكان(، وأرب
 وهو - (مركز شرطة الديوانيةالجزائر(، أم ا )متوسطة مثل مراكز )الحسين، الصادق، النهضة، 

بب يعاني من عدم صالحية بنايته لتأدية الخدمة المناطة به بس - مراكز شرطة المدينة أقدممن 
تياجات عن بنايته المتهالكة اآليلة للسقوط. أم ا االح ( فضال  2م400صغر مساحته التي ال تتجاوز)

ات لمؤسسا  لما تم  تسجيله من مدراء المراكز فإن  جميع االخدمية لمراكز الشرطة آنفة الذكر ووفق
 لوب. األمنية تتوافر فيها خدمات الماء والكهرباء ودورات المياه إال  أن ها دون المستوى المط

مقاييس وفقا  ل هائبناوزيادة مساحة  التخطيطية، لذا ضرورة إعادة تطوير المراكز وفق المعايير   
 مركز شرطةتطوير بالعناية مع ضرورة ، الوظيفية تهاكفاءيرفع من مستوى بما البناء الحديث و 

 ،لمركزيةتجارية االمنطقة ال غطيي قليمه الوظيفي الذيإة أهمي  مع  المتهالكة ةبنايذي الالديوانية 
 (والجمهوري ، الوحدة)وكذلك الحال لمركز شرطة  ،لة ضمن نطاقهعداد الدعاوى المسج  أ وارتفاع 

قد تؤثر خرى فأوبعبارة  المخدومين،د السكان اعدأ  حيثكبر من األهي نطاقاتها الوظيفية  عد  التي ت  
حالية وعدم كفاية البنايات ال العمل والواجبات اليومية للمراكزعجز على سير الالزيادة في نسب 

، وعدم تهالب المراكز من صغر مساحغأ ذ تعاني إ ا على كفاءة الخدمات األمنيةوانعكاسه سلب  
مراكز تلبي احتياجات الة عدد الغرف التي ال قل  فضال  عن  ،عضهاستثمار المساحات الفارغة في با

 وأة متواصل (ساعة 24)يستمر عملهم  نالذي كوادرها البشرية لراحةوواجباتهم، كذلك عدم كفايتها 
ة من نمكو  ألن ها  ،(%100الذي يتطلب تواجدهم بنسبة ) (ج-اإلنذار) الطوارئ  حاالتأيام في  ةعد  

ة قسام الشرطة في المدينة مع البنايات المخصصأج بعض فضال عن دم فقط،طابق واحد 
ات اللوجستية عبر البشرية  ردواكالعداد أ زيادة  ما تم   إذاالسيما ، للمراكز لنقص في ا سد  والمعد 

 .ربشكل أكب ا يفاقم المشكلةلمراكز، مم  في تلك امن الضباط والشرطة والعجالت  المالكات
 ضابط/مؤشر نسمة 3-2-5

ى عدد الضباط عدد السكان المخدومين ضمن نطاق الخدمة لكل مركز شرطة عل يعد       
وضغط العمل على مراكز  لقياس الكفاءة الوظيفيةالمهمة حد المؤشرات أ العاملين في المركز

قام الباحث بتقسيم عدد السكان على عدد فقد  ،(1)الشرطة من حيث عدد السكان لكل ضابط واحد
                                                           

حسنين حكمت خضير الطائي، التحليل المكاني لمراكز شرطة الرصافة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  (1)
Gis،90، ص2020، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء. 
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الذي  الكفاءة الوظيفيةلقياس ( )(مؤشرالمتوسط الحسابي)ك شرطة واستخراج الضباط في كل مركز
كز في ضابط مر  ن يتعرض له كل  أالوظيفي الذي يمكن  والعبءلى زيادة الضغط إارتفاعه  يشير

العمل على كل ضابط  ءقليل عبلى تإيشير فا انخفاض المؤشر م  أ ،نجاز الواجبات المكلف بهاإ
قد بلغ المتوسط فعلى جودة الخدمة األمنية ضمن قاطع المسؤولية في المدينة،  هانعكاسو  ،مركز

( 8-3الجدول )ومن مالحظة ، نسمة/ضابط( 11326منطقة الدراسة )ر في الحسابي للمؤش  
 قليمين اآلتيين:ظهور اإل يتضح

 ( 8-3جدول )
 2021 لعاممؤشر نسمة/ضابط بحسب في مدينة الديوانية  شرطةال مراكز

 النسبة المئوية % نسمة/ضابط عدد الضباط عدد السكان مركز الشرطة ت
 19.1 21638 4 86552 الوحدة 1
 22.9 25915 3 77745 الجمهوري  2
 14.6 16481 4 65923 الحسين 3
 14.4 16339 3 49018 الصادق 4
 7.6 8650 5 43249 النهضة 5
 5.6 6317 5 31584 الجزائر 6
 5.3 5969 5 29844 الزوراء 7
 3.8 4259 6 25553 التحدي 8
 3.3 3722 4 14886 اإلسكان 9

 3.5 3972 3 11916 الديوانية 10
 %100 113261 42 436270 المجموع

 بيانات:المصدر: الباحث باالعتماد على 
 شورة(.)بيانات غير من 2021 اإلداري،حصاء شعبة المالك واإل اإلدارة،قسم  الديوانية،قيادة شرطة  (1)
 .2021، منشورة(غير  )بيانات حصاء محافظة القادسيةمديرية اإل  (2)

 
 

 

 

                                                           

()   تمد فقد اع المؤشراتلعدم وجود معايير تخطيطية معتمدة من قبل وزارة التخطيط ووزارة الداخلية تحدد هذه  نظرا
 الباحث على المتوسط الحسابي كمؤشر لقياس الكفاءة الوظيفية لمراكز الشرطة في المدينة.
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 الواحدالمركز  الضباط في السكان عدد  عدُد فيه  يفوق اإلقليم الذي  3-2-5-1
 أي بنسبة نسمة/ضابط(، (25915-11326تتراوح قيمة المؤشر في هذا اإلقليم ما بين )     

 ،ق(الصاد، و الحسينو  ،الجمهوري ، و والمتمثلة بـمراكز )الوحدة جمالي منطقة الدراسة،إمن ( 71%)
مة على قيأ  الوحدة(، و ل مركزي )الجمهوري يسجت من حيث نفسهيوجد تباين على مستوى اإلقليم  كما

زيادة العبء على ضباط  ، وهذا يدل على(%19.1 ،%22.9على التوالي )ما بلغت نسبته للمؤشر
شر دنى قيمة للمؤ ألت كبر عدد من السكان، في حين سج  أ على نلمسؤوالألنهما ا، ينالمركز  ينهذ

لى إ( وهذه النسب تشير %14.4 ،%14.6بنسبة ) لصادق(، واداخل اإلقليم في مركزي )الحسين
 هو عليه فيا قل مم  أفي هذا اإلقليم ولكن بدرجة ارتفاع ضغط العمل أيضا على ضباط المراكز 

  .ي الذكرنفآالمركزين 
 الواحدعدد الضباط في المركز  عنالسكان عدُد فيه  ي يقل  ذاإلقليم ال 3-2-5-2

( %29، أي بنسبة )نسمة/ضابط (3722-11326قليم بين )المؤشر في هذا اإل قيمةتراوح ت     
 ،اناإلسك، و التحدي، و الزوراء، و الجزائرو  ،)النهضة المتمثلة بمراكز جمالي منطقة الدراسةإمن 

( التحديو اإلسكان والديوانية )لت مراكزسج  إذ  يوجد تباين على مستوى اإلقليم نفسه،و  الديوانية(،و 
على أ  (النهضة)ل مركز في حين سج   (%3.8، %3.5 ،%3.3) قل نسبة بلغت على التواليأ

هذا اإلقليم بشكل عام (، وهذا يدل على انخفاض المؤشر في %7.6مؤشر في اإلقليم بنسبة )
 مما يتيح يكون كل ضابط مسؤول على عدد قليل من السكان،بالتالي مقارنة باإلقليم السابق، و 

 فضل.أتقديم الخدمة األمنية بشكل 
 (مراتبشرطي )/نسمة مؤشر 3-2-6

 منراكز المالعاملين في  (الشرطة )المراتبواضح على  ثرأ السكان المرتفع ذو عدد تأثير عد  ي       
 أي كلما في المركز الزيادة، فالمؤشر يبين عدد السكان لكل شرطيهذه لحيث عبء العمل نتيجة 

اءة على كفبدورها نعكس تي تلى زيادة الضغط على الشرطة وكثرة الواجبات الإ المؤشر يؤديارتفع 
نسمة/شرطي  قد بلغ المعدل العام لمؤشرف، شرطةمركز كل ية ضمن نطاق الخدمة لالخدمة األمن

 ويمكن تقسيمه إلى األقاليم اآلتية: ،(نسمة/شرطي 877) الديوانيةفي مدينة 
 اإلقليم األعلى من المؤشر 3-2-6-1

يغطي نسبة ذ إ، نسمة/شرطي( 2404-980ليم بين )قتتراوح قيمة المؤشر في هذا اإل     
كز ابـمر المتمثلة ويشمل نصف عدد مراكز الشرطة  ،الدراسة منطقة سكان جماليإمن ( 77.8%)



 المالءمة المكانية والكفاءة الوظيفية لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية متقيي ثالثالفصل ال

 

 }106{ 

 

قليم، فقد وجود تباين على مستوى هذا اإل مع ،النهضة( ،الحسين، الصادق الجمهوري، الوحدة،)
 الحسين مركز تاله ،(%27.4) بلغت شرطي/قيمة لمؤشر نسمة ىعلأ سجل مركز شرطة الوحدة 

اإلقليم قل قيمة في أ الصادق(، النهضة، )الجمهوري  شرطة مراكز تلحين سج   في ،(%16)بقيمة 
 راز هذا اإلقليم بارتفاع قيمة المؤش  تموي ،على التوالي منها لكل ٍ  (11.2% ،11.5% ،11.7%)

 ؛كان المخدومين ضمن صالحية المركزعدد الشرطة في كل مركز قليل بالنسبة لعدد الس ن  أأي 
الكفاءة  على اؤثر سلب  هو ما يو  عاتقهما يزيد من عبء العمل وكثرة الواجبات الملقاة على مم  

 الوظيفية لهذه المراكز.
 اإلقليم األقل من المؤشر 3-2-6-2

من  (%22.2أي بنسبة ) نسمة/شرطي( 574.175) بين في اإلقليم وح قيمة المؤشرتترا     
قليم از هذا اإلتيم، الديوانية(، و اإلسكان، التحدي، الزوراء، )الجزائر شرطة مراكز ضم   مؤشرال

 ل من عبء العمل علىا يقل  مم   نسمة/شرطيعن المعدل العام لمؤشر  بانخفاض قيمة المؤشر
 ليةلمسؤو جراء الدوريات الليلية والنهارية ضمن قاطع اإالشرطة والواجبات المكلفين بها المتمثلة ب

 تنفيذ أوامر القاء القبض على المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحاكمفضال  عن 
ت واجباجراء المحاكمة والتبليغات للمواطنين وغيرها من الوتسيير الموقوفين للمحكمة إل ةالمختص  
حظ نلاذ  ى األداء وكفاءة الخدمة لكل مركزبشكل إيجابي على مستو  مروانعكاس هذا األ، األمنية

( وذلك بسب %2بنسبة ) قل قيمة للمؤشرأل سج  قد ن مركز شرطة الديوانية ( أ9-3من الجدول )
ل ، في حين سج  (أحياء سكنية 3ددها )البالغ عو  التي يغطيها لمركزانطاق خدمة مساحة  صغر

ذي مساحة قاطع المسؤولية ال بسعةاز تمي ألن ه( %6.5مؤشر بنسبة )للعلى قيمة أ مركز الجزائر 
 رى الواقعة في جنوب المدينة. بعض القو  (، أحياء سكنية 8) ليشمل يمتد  

 مسجلةمؤشر نسمة/دعوى  3-2-7
لعالقة االمؤشرات التي تسلط الضوء على مدى وقوة غيره من أهمية كبيرة ك اهذا المؤشر ذ يعد       

ن طريق قسمة عدد السكان عقد استخرج الباحث المؤشر و  لة،بين عدد السكان والدعاوى المسج  
في  للمؤشرقد بلغ المعدل العام ف لغرض بيان عدد السكان لكل دعوى مسجلة، على عدد الدعاوى 

م عن المعدل العا المؤشرهذا ما ارتفعت قيمة أي كل  ، (واحدةنسمة/دعوى  166منطقة الدراسة )
مركز  لة مقابل عدد السكان ضمن قاطع المسؤولية لكل  انخفاض عدد الدعاوى المسج  أد ت إلى 

 اآلتية:األقاليم  ظهور (10-3خالل الجدول )، كما يت ضح من شرطة
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 2021 عامفي مدينة الديوانية ل مة / شرطي )مراتب(( مؤشر نس9-3جدول )
 النسبة المئوية % شرطينسمة/ الشرطةعدد  عدد السكان مركز الشرطة ت
4.27 2404 36 86552 الوحدة 1  
7.11 1023 76 77745 الجمهوري  2  
 16 1403 47 65923 الحسين 3
2.11 980 50 49018 الصادق 4  
5.11 1006 43 43249 النهضة 5  
 6.5 574 55 31584 الجزائر 6
1.5 445 67 29844 الزوراء 7  
 5.3 465 55 25553 التحدي 8
3.3 292 51 14886 اإلسكان 9  

 2 175 68 11916 الديوانية 10
 %100 8767 548 436270 المجموع

 بيانات:المصدر: الباحث باالعتماد على 
 2021 )بيانات غير منشورة(. ،شعبة المالك اإلدارة،قسم  الديوانية،قيادة شرطة  (1)
 .2021، منشورة(غير  )بيانات مديرية األحصاء محافظة القادسية  (2)

 

 2021 عاموى مسجلة في مدينة الديوانية ل( مؤشر نسمة/دع10 -3جدول )
 النسبة المئوية % نسمة/دعوى  عدد الدعاوى  عدد السكان مركز الشرطة ت
 29 478 181 86552 الوحدة 1
 12 196 397 77745 الجمهوري  2
 17 279 236 65923 الحسين 3
 11 185 265 49018 الصادق 4
 11 186 232 43249 النهضة 5
 4 73 433 31584 الجزائر 6
 4 72 416 29844 الزوراء 7
 8 137 187 25553 التحدي 8
 2 29 521 14886 اإلسكان 9

 2 27 447 11916 الديوانية 10
 %100 1661 3315 436270 المجموع

  المصدر: الباحث باالعتماد على بيانات:            
 2021 منشورة( ت غير)بيانا مديرية الجنائية والحركات، شعبة اإلحصاء الجنائي، قيادة شرطة الديوانية،  (1)
 .2021)بيانات غير منشورة(  ،مديرية اإلحصاء محافظة القادسية  (2)
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 (مسجلة دعاوى نسمة/)المرتفع  األول اإلقليم 3-2-7-1
ث من حي؛ إلقليمافي هذا تباين  مع وجود الحسين(، الوحدةشرطة ) بمركزهذا المؤشر  ثلتم     

( من %29بنسبة ) (مسجلة نسمة/دعوى  478قيمة للمؤشر بلغت ) علىأ ل سج   (الوحدة)مركز أن  
 (لةمسج   نسمة/دعوى  279قيمة بلغت ) قل  أ (الحسين)ل مركز سج  بينما ر، للمؤشالقيمة الكلية 

 لمؤشر نسمة/دعوى  الكلية نصف القيمة ما يقارب( أي %46اإلقليم )هذا يمثل و  ،(%17) بنسبة
مسجلة عداد الدعاوى الأ عداد السكان مقابل انخفاض أ  الرتفاعا يجابي  إ اذلك مؤشر   ويعد   ،مسجلة

 .لكل مركز المسؤوليةضمن قاطع 
 (مسجلة دعاوى نسمة/) متوسطالالثاني  اإلقليم 3-2-7-2

( من %42)أي بنسبة  ،دعوى  نسمة/( 196-137في هذا اإلقليم بين ) المؤشرقيمة  تراوحت     
دي( حالت ،النهضة الصادق، )الجمهوري، بمراكز لوتمث   (سجلةالم الدعاوى سكان الى ) قيمة المؤشر

 دعوى  نسمة/ 196بواقع )للمؤشر  قيمة علىأ ذ سجل مركز الجمهوري إ ،اإلقليم ويوجد تباين في
 نسمة/دعوى  137بواقع ) للمؤشر قيمة أدنىمركز التحدي ل في حين سج   ،(%12نسبة )ب (مسجلة
 .لةدعوى مسج سمة/از هذا اإلقليم بالتوازن مع المعدل العام للمؤشر نتم(، وي%8)بنسبة  (مسجلة

 (مسجلة دعاوى لث )المنخفض نسمة/ اإلقليم الثا 3-2-7-3
 من (%12أي بنسبة بلغت ) ،( نسمة/دعوى 73-27) اإلقليم بينا في هذ المؤشرقيمة اوح تر ت     

، اناإلسك، الزوراء، )الجزائرهي  مراكزتمثل بأربعة و  (المسجلةلدعاوى لى اإسكان )قيمة المؤشر
 73) بواقع على مؤشرأ ل مركز الجزائر ذ سج  إ ؛اإلقليمهذا الديوانية( ويوجد تباين على مستوى 

 27) للمؤشر بواقع دنى قيمةألديوانية ل مركز افي حين سج  ، (%4بنسبة ) (نسمة/دعوى مسجلة
ا وهذ ،ة عدد السكان لكل دعوى مسجلةل  از هذا اإلقليم بقتميو  ،(%2بنسبة ) (نسمة/دعوى مسجلة

 سعةبسبب  تلك المراكزدث والجرائم المسجلة ضمن قواطع مسؤولية يدل على ارتفاع عدد الحوا
ي تشهد والت، طراف المدينةألريفية الواقعة في مناطق التشمل الالتي تمتد  بها المخدومة مساحاتال

 .فضي عن سقوط ضحايا من المواطنينت  عمال عنف أ العشائرية و  في كثير من األحيان النزاعات
 مركزيةال الذي يغطي المنطقة )التجارية( نطاق خدمتهالديوانية ومن خالل  شرطة ما بالنسبة لمركزأ

غلب المؤسسات الحكومية التجارية وتركز ا  النشاطاتالتي تشهد كثافة سكانية عالية بسبب 
اض في انخف كانت سببا   امم   الدعاوى المسجلة ضمن هذه المنطقةفينتج عن ذلك كثرة  ،واإلدارية

 ر عدد السكان مقابل دعوى واحدة.  قيمة المؤش  
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 وى مسجلة/ ضابطامؤشر دع 3-2-8
العمل على  ءواضح من حيث عب تأثيرله  في كل مركز شرطة لةعدد الدعاوى المسج   يعد       

 مستوى  ن نقيس من خاللهاأيمكن  الضباط الدعاوى وعدد العالقة بين عدد نإلذلك ف ،الضباط
ة ذم  بلة اوى المسج  الدع عدد ارتفاعن إوبعبارة أخرى ف ،ضغط العمل في المركزو الكفاءة الوظيفية 

مستوى أداء  هم وبشكل سلبي في انخفاضتس ى التحقيق فيها لحين إنجازهايتول   تحقيق كل ضابط
ج وقد استخر  ،إلى درجة أفضل داءيرتفع مستوى األ إذها داعدأ في حالة انخفاض  العكسو  ،الضابط

 دل  المؤشر  ت قيمةما ارتفعكل  ف ،قسمة عدد الدعاوى على عدد الضباطن طريق م الباحث المؤشر
نخفض ضغط العمل على ا تهت قيموكلما انخفض ،زيادة ضغط العمل على الضباطعلى ذلك 

ول ، ومن خالل الجد(دعاوى/ضابط 85عام للمؤشر في منطقة الدراسة )بلغ المعدل القد ف ،الضباط
 تية:تظهر األقاليم اآل( 3-11)

 ( 11-3جدول )
 2021 عاممؤشر دعوى مسجلة/ ضابط في مدينة الديوانية ل

 النسبة المئوية % دعاوى/ضابط عدد الضباط عدد الدعاوى  الشرطةمركز  ت
3.5 45 4 181 الوحدة 1  
5.15 132 3 397 الجمهوري  2  
9.6 59 4 236 الحسين 3  
4.10 88 3 265 الصادق 4  
4.5 46 5 232 النهضة 5  
2.10 87 5 433 الجزائر 6  
8.9 83 5 416 الزوراء 7  
7.3 31 6 187 التحدي 8  
3.15 130 4 521 اإلسكان 9  

 17.5 149 3 447 الديوانية 10
 %100 850 42 3315 المجموع

              بيانات: المصدر: الباحث باالعتماد على 
 .2021شورةغير من تبيانا،شعبة اإلحصاء الجنائي مديرية الجنائية والحركات، الديوانية،قيادة شرطة  (1)
 .2021 (ة)بيانات غير منشور اإلداري،شعبة المالك واالحصاء  اإلدارة،قسم  الديوانية،قيادة شرطة  (2)
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 اإلقليم األول )المرتفع( 3-2-8-1

 (%48.3)أي بنسبة  ( دعاوى/ضابط،149-130بين ) اإلقليمفي هذا  تتراوح قيمة المؤشر     
 )اإلسكان، شرطة مراكزالدراسة، ويشمل قيمة مؤشر دعاوى/ضابط في منطقة إجمالي من 

 ى مؤشرعلأ ل مركز شرطة الديوانية سج   اإلقليم، إذتباين على مستوى  الديوانية(، ويوجد الجمهوري،
ل حين سج   ، في(%17.5)، بنسبة (دعاوى مسجلة/ ضابط 149بواقع )ضمن اإلقليم المرتفع 
( ضمن هذا %15.3بنسبة )، (ضابط/مسجلةدعاوى  130بواقع )قل مؤشر أمركز شرطة اإلسكان 

 .اإلقليم

ضباط من ال القليل عددالمقابل  المسجلة في عدد الدعاوى  ان هناك ارتفاعأا تقدم م  م يت ضح     
مل على الع ءلى زيادة عبإيؤدي  امم   المعدل العام للمؤشر، تقد تجاوز بدليل أنها هذا اإلقليم  في

 الضباط وكثرة الواجبات في المراكز وانعكاسه على جودة الخدمة والوضع األمني في المدينة

 المتوسط(اإلقليم الثاني ) 3-2-8-2

( من %30.4)أي بنسبة  ،( دعاوى/ضابط88-83بين ) اإلقليم في هذا تتراوح قيمة المؤشر     
 الجزائر، ويشمل مراكز شرطة )الصادق، ،ضابط في منطقة الدراسة/دعاوى  مؤشرمجموع قيمة 

ويتضح بان  دعوى/ضابط. (85) والبالغ يكون من المعدل العام للمؤشر ما أقرب وهوالزوراء( 
 ط.عدد الدعاوى المسجلة مقابل عدد الضباط في هذا اإلقليم ضمن المعدل العام لمؤشردعاوى/ضاب

 )المنخفض( اإلقليم الثالث 3-2-8-3

من  (%21.3أي بنسبة ) ،( دعاوى/ضابط59-31بين ) اإلقليم في هذا المؤشرتتراوح قيمة      
الحسين، مراكز شرطة ) الدراسة، ويشملضابط في منطقة /مسجلة مؤشر دعاوى القيمة  جماليإ

سين سجل مركز شرطة الح اإلقليم، فقديوجد تباين على مستوى هذا ذ إ، (النهضة، الوحدة، التحدي
حين سجل مركز شرطة  (، في%6.9) بنسبة، (دعوى مسجلة/ضابط 59) بواقع مؤشرللعلى قيمة أ 

 .(%3.7بنسبة )، (دعوى مسجلة/ضابط 31) بواقع قيمة للمؤشر أدنىالتحدي 

العمل على ضباط  بءشر في هذا اإلقليم يعني انخفاض عن انخفاض المؤ أا تقدم م  يت ضح م     
على ات إيجابية انعكاسما له من و  ضابط،لكل  المسجلة الدعاوى عدد الناتج من قلة  المراكز

 .قليماإل مستوى األداء وكفاءة الخدمة األمنية لمراكز
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 :شرطي/دعاوى مسجلةمؤشر  3-2-9
 ز،المراكالعمل على منتسبي شرطة  ءمن حيث عب تأثير واضحالجرائم ذا ارتفاع أعداد  عد  ي     

حد جوانب أط الضوء على المسجلة تسلقة بين عدد الشرطة وحجم الدعاوى ن مؤشر العالأنجد  ذإ
لى عدد ع لدعاوى المسجلةطريق تقسيم عدد ا نع المؤشروقد استخرج الباحث ، ضغط العمل

العمل  ءعب عارتف لمؤشرامعدل كلما ارتفع ف ،شرطي(/)دعاوى مسجلة الشرطة ليكون المؤشر
 العمل ءلى انخفاض عبإذلك  أد ىالمؤشر معدل ما انخفض وكل   ،الشرطة منتسبي والواجبات على

لغ بقد ف ،الشرطة على مستوى األداء وكفاءة الخدمة األمنية لمراكزماله من انعكاسات إيجابية و 
تباين في قيمة المؤشر  وجودمع ، ( دعاوى/شرطي6في منطقة الدراسة ) المعدل العام للمؤشر

 :(12-3الجدول ) ، ينظر االتيةقاليم األمنه  تظهرو لمراكز الشرطة، 
 

 ( 12 -3جدول )
 . 2021الديوانية لعاممؤشر دعوى مسجلة/شرطي في مدينة 

 النسبة المئوية % دعاوى/شرطي عدد الشرطة عدد الدعاوى  مركز الشرطة ت
3.8 5 36 181 الوحدة 1  
7.8 5.2 76 397 الجمهوري  2  
3.8 5 47 236 الحسين 3  
8.8 5.3 50 265 الصادق 4  
 9 5.4 43 232 النهضة 5
1.13 7.9 55 433 الجزائر 6  
3.10 6.2 67 416 الزوراء 7  
6.5 3.4 55 187 التحدي 8  
 17 10.2 51 521 اإلسكان 9

 10.9 6.6 68 447 الديوانية 10
 %100 60 548 3315 المجموع

             بيانات:المصدر: الباحث باالعتماد على 
 .2021ورةمنشغير  ت، بياناشعبة اإلحصاء الجنائي مديرية الجنائية والحركات، الديوانية،قيادة شرطة  (1)
 .2021 ()بيانات غير منشورة اإلداري،حصاء شعبة المالك واإل اإلدارة،قسم  الديوانية،قيادة شرطة  (2)
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 ()المرتفع اإلقليم األول 3-2-9-1
من  (%1.30)( دعاوى/شرطي، أي بنسبة 10-8بين ) اإلقليمفي هذا  تتراوح قيمة المؤشر     

(، الجزائر، مركزي شرطة )اإلسكان الدراسة، ويشملجمالي قيمة مؤشر دعاوى/شرطي في منطقة إ
 على مؤشر ضمن اإلقليم المرتفعأ  (اإلسكان)ل مركز شرطة سج  اإلقليم، إذ  ضمن تباين ويوجد

 قل مؤشر( أالجزائر)ل مركز شرطة ( في حين سج  %17)بنسبة  ،(دعاوى/شرطي 10.2بواقع )
 .( ضمن هذا اإلقليم%13.1بنسبة ) ،(واحد شرطيلكل  مسجلة دعاوى  7.9بواقع )

 ا اإلقليمعدد الشرطة في هذقل ة في عدد الدعاوى مقابل  ان هناك ارتفاع  ت ضح لنا مم ا سبق أي     
في  العمل وكثرة الواجبات على الشرطة ءلى زيادة عبإ ىد  أ مار قد تجاوز المعدل العام للمؤشف

 .انعكاسه على جودة الخدمة والوضع األمني في المدينةن ثم مهذين المركزين و 
 المتوسط(اإلقليم الثاني ) 3-2-9-2

من  (%3.64)بنسبة  شرطي، أي( دعاوى/7-5بين ) اإلقليمفي هذا  تتراوح قيمة المؤشر      
، ي الوحدة، الجمهور مراكز شرطة ) الدراسة، ويشملنسبة مؤشر دعاوى/شرطي في منطقة إجمالي 

البالغ  ،للمؤشرما يكون من المعدل العام  أقربوهو  الديوانية( الحسين، الصادق، النهضة، الزوراء،
 ةنسب ما يعادل المدينة، أيمن مراكز الشرطة في  كبراأل ن العددأهذا يعني و  ،(شرطي/ى دعو  6)
ل على العم ءا من ناحية عبيجابي  إا ذلك مؤشر   ( منها تقع ضمن اإلقليم المتوسط ويعد  70%)

 .شرطة المركز
 المنخفض(قليم الثالث )اإل 3-2-9-3
ذا ه في بلغت قيمة المؤشر قد(، فالتحدي)واحد هو مركز  شرطة تمثل هذا اإلقليم في مركزي     

ي هذا االنخفاض فن وإالعام للمؤشر،  جمالياإل ( من%5.6بنسبة ) ،(شرطيى/دعاو  3.4)اإلقليم 
وانعكاس ذلك  العمل على شرطة المركز، ءانخفاض عب يدل علىعداد الدعاوى لكل شرطي أ 

 .لك المركز في المدينةوالخدمية لذ الوظيفية ةوالكفاء داءعلى مستوى األ اايجاب  
 مكتشفة كتشفة/غيرمجريمة  مؤشر 3-2-10

كفاءة  لكشف عنفي اأهمية بالغة  اذ االمسجلة والمكتشفة لمراكز الشرطة مؤشر   عدد الجرائم يعد      
تظهر لنا جودة  مكتشفةال لى حجم الجرائم غيرإرائم المكتشفة ن حجم الجأذ إالمراكز، تلك عمل 

شفة على عدد ن طريق قسمة عدد الجرائم المكتع يمكن استخراج المؤشرو  ،العمل في المراكز
ما ارتفع المؤشر كل  مكتشفة/جريمة غير مكتشفة(، أي  جريمة) المؤشر مكتشفة ليصبحالغير الجرائم 
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، على العاملين ءوإذا انخفض المؤشر زاد العب ،في مراكز الشرطةوالواجبات العمل  ءعب انخفض
 (33) البالغ المعدل العام للمؤشر في منطقة الدراسة استخرج قدعكسية، و  بمعنى أن العالقة بينهما

 األقاليمالذي ظهرت منه  (13-3) جدولالفي  ضحمو كما  (غير مكتشفة جريمة مكتشفة/جريمة
 تية:اآل الوظيفية

 ( 13 -3جدول )
 2021مؤشر جريمة مكتشفة/غير مكتشفة في مدينة الديوانية لسنة 

 النسبة المئوية % جريمة مكتشفة/غير مكتشفة جريمة غير مكتشفة جريمة مكتشفة مركز الشرطة ت
9.3 13 13 168 الوحدة 1  
3.59 198 2 395 الجمهوري  2  
9.9 33 7 229 الحسين 3  
1.2 7 33 232 الصادق 4  
1.5 17 13 219 النهضة 5  
8.1 6 66 367 الجزائر 6  
7.2 9 42 374 الزوراء 7  
 6 20 9 178 التحدي 8
9.3 13 38 483 اإلسكان 9  

 5.4 18 24 423 الديوانية 10
 %100 334 247 3068 المجموع

 لجنائي،اإلحصاء امديرية الجنائية والحركات شعبة  ،قيادة شرطة الديوانيةيانات: بالمصدر: الباحث باالعتماد على 
 .2021،غير منشورة تبيانا

 

 )المرتفع( اإلقليم األول 3-2-10-1
 198) بواقع ،(الجمهوري )يمثل المؤشر المرتفع في هذا اإلقليم مركز شرطة واحد وهو مركز      

أي ما ، مؤشرال نسب جماليإمن  (%59.3بنسبة ) غير مكتشفة(واحدة جريمة مكتشفة/جريمة 
 الجيد والمهنيةاألداء  يدل على رالمؤش في قيمة رتفاعوهذا اال، يزيد على نصف قيمة المؤشر

ا مم   من الضباط والشرطة وارتفاع مستوى الكفاءة الوظيفية للمركز بشكل عام، لكادر المركزالعالية 
في المركز كافة العاملين وتكريم  ،ب على مديرية شرطة الديوانية توجيه كتاب الشكر والتقديريتوج  
لدى العاملين في  روح المنافسة جل تطبيق القانون وبثأوحثهم على التفاني من  ،جل تحفيزهمأمن 

، بعد من مستوى الكفاءة الوظيفيةن هكذا أمور ترفع أأي  ،يحذوا حذوهملشرطة المدينة بقية مراكز 
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والسيارات  ،الحديثة والبنايات ،ريةالبش درواكالتها من اجح المراكز وسدتقديم الدعم الالزم لتلك 
 .من المدينة واستدامتهأفي تعزيز م اسهاإلذا من شأنه هو  ،ثاثواأل

 اإلقليم الثاني )المتوسط( 3-2-10-2
نفسها قيمة الالذي جاء ب (الحسين) يتمثل هذا المؤشر في مركز شرطة واحد وهو مركز     

 جماليإ( من %9.9)بة ، وبنس(جريمة مكتشفة/ جريمة غير مكتشفة 33)لمؤشر للمعدل العام ل
دل على ي اوهذ العام،از هذا اإلقليم بتوازن المؤشر مع المعدل تيمإذ ، المذكور آنف ا مؤشرالنسب 

 .اإلقليمهذا العمل في  ءتوازن عب
 )المنخفض( اإلقليم الثالث 3-2-10-3

سبة بن ( جريمة مكتشفة /جريمة غير مكتشفة،20-6) بينفي هذا اإلقليم  المؤشرقيمة تراوح ت     
 ،الوحدة، النهضة، الديوانية، )التحدي شرطة كزاالمؤشر، وتمثل بمر  جماليإمن  (%30.8بلغت )
طة جمالي عدد مراكز الشر إ( من %80) نسبةأي ما يعادل  الجزائر(، ،الصادق، الزوراء، اإلسكان

 على مؤشرأ  (التحدي)فقد سجل مركز شرطة  هذا اإلقليم،ويوجد تباين على مستوى  في المدينة،
قل أ (الجزائر)ل مركز شرطة في حين سج   (%6بنسبة ) (مكتشفة جريمة مكتشفة/غير 20بواقع )
از هذا تموي (،%1.8) بنسبة، (جرائم مكتشفة لكل جريمة واحدة غير مكتشفة 6) بواقع مؤشر

لى عالعمل وتأثيره  ءهذا يدل على زيادة عبو  العام،اإلقليم بانخفاض قيمة المؤشر دون المعدل 
 يتطلب امم   ،غلب مراكز شرطة المدينةأ  ضمنه يمستوى األداء والكفاءة الوظيفية لمراكز اإلقليم كو 

لمراكز ابات التي تواجه عمل وتذليل العق ،معالجة النقاط السلبيةفي المدينة من الجهات المسؤولة 
 حقةومال لقاء القبض بشكل مستمرإجل رفع مستوى الكفاءة الوظيفية من خالل تفعيل أوامر أمن 

  .ةالمنجز غير ، وحسم جميع الدعاوى الجرائم غير المكتشفةكشف ؛ لالمطلوبين وفق مذكرات قضائية
 2كم /جريمة مؤشر 3-2-11

شرطة لكل مركز األمنية محددة ضمن نطاق الخدمة جغرافية رائم المرتكبة في مساحة الجتعد      
التي  تلك النطاقات من النواحي األمنيةهمية وأ  ،لكشف عن حجم الجرائمفي ا المهمة المؤشرات أحد

عليها قبضة القوات األمنية حكام إو  واالستخباري في تلك المناطق تستوجب تكثيف الجهد األمني
وارتفاع معدالت حوادث العنف والجرائم كما شهدتها الكثير من  ،خروجها عن السيطرة دون  يلولةللح

بعاد أوذات  ن العالقة بين الموقع والجريمة المرتكبة عالقة قويةأذ إ، 2003المناطق بعد عام 
لها الكشف عن أسباب من خاليجري  ،قتصادية وسياسية غاية في األهميةوعناصر اجتماعية وا
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زخم االعتماد على هذا المؤشر في تقييم يمكن و  الحد من تناميهافي  هم بشكل كبيروتس ارتكابها
عن إمكانية استخدامه في تحديد  فضال   مركزكل اطع المسؤولية األمنية لالعمل في مساحة ق

عدد الجرائم المسجلة على مساحة  بتقسيم المؤشر اهذتم استخراج  ،االمني مناطق الصراع والتوتر
أي كلما  ،(1)لغرض بيان حجم الجرائم في الكيلومتر المربع الواحد ،شرطة نطاق الخدمة لكل مركز

لى إ ىأد   المؤشرمعدل وكلما انخفض  العمل على تلك المراكز ءمن عب زاد المؤشر معدل ارتفع
جريمة/  118المدينة ) مراكز شرطةفي  لمؤشرلقد بلغ المعدل العام ف ،هاالعمل في ءانخفاض عب

 :اآلتيين اإلقليميين وجوديتضح  (13-3) الجدولمن مالحظة و (،  2كم
 )المرتفع(اإلقليم األول  3-2-11-1

( من %60.3) بنسبة (،2جريمة/كم 447-230) المؤشر في هذا اإلقليم بينقيمة تراوح ت     
أي ما يزيد على نصف ، لى نطاق خدمة مراكز الشرطة في المدينةإجمالي نسبة مؤشر الجرائم إ

 تباين على مستوى اإلقليم مع وجود اإلسكان(،، بمركزي شرطة )الديوانيةتمثلت  قيمة المؤشر
 بنسبةو  ،(2جريمة/كم 477بواقع ) على نسبة للمؤشرأ  (الديوانية)ل مركز شرطة سج  إذ  المرتفع،

المربع  الكيلومتر تتجاوز لمركز التي الالى صغر مساحة نطاق خدمة إ هذا يعودو (، 39.8%)
ضم التي تة المنطقة )التجارية( المركزية من المدينبالمتمثلة ته عن أهمية قاطع مسؤولي فضال   الواحد

 ساعات)تشهد كثافة سكانية عالية السيما في أوقات الذروة أحياء )الجديدة، الفاضلية، الزعيم(، و 
ل مركز شرطة في حين سج   .ينتج عنها كثرة الحوادث والجرائم ضمن هذا النطاقما  ؛النهار(

 ن نعزوأويمكن ، (2جريمة/كم 230وبواقع ) (%5.20) في اإلقليم بلغت قل نسبة للمؤشرأاإلسكان 
ي فحياء التي يخدمها المركز لى وقوع األإفي نطاق خدمة المركز  2سبب ارتفاع مؤشر جريمة /كم

 اجرات وجرائمكثر فيها المشت وذات طابع عشائري  ،حياء الشعبيةقصى شرق المدينة وهي من األأ
ريق لى القرى والمناطق الريفية الواقعة على طإخدمة الاالعتداء، فضال عن امتداد نطاق تأثير 

 ،خرى وباقي القرى األ (وقرية الغجر ،دور واطئة الكلفة/نصافقرية اإل)مثلقضاء عفك(  - )ديوانية
 خارج تقعالريفية التي  ا يتطلب التدخل من مديرية شرطة الديوانية لفصل جميع القرى والمناطقمم  

تصرة وجعل خدمتها األمنية مق داخل المركز مراكز الشرطة الواقعةعن الالتصميم األساس للمدينة 
ب شرطة النواحي القريبة منها حس حياء ضمن المنطقة الحضرية، وربط تلك القرى بمراكزعلى األ
 المناطق.نشاء مراكز شرطة جديدة تخدم هذه إ وأ المحلي نطاقمعيار ال

                                                           

 .110حسنين حكمت خضير الطائي، المصدر السابق، ص( 1)
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 (14 -3جدول )
 2021عامفي مدينة الديوانية ل 2كم مؤشر جريمة / 

 النسبة المئوية % 2جريمة/ كم 2مساحة نطاق المركز/ كم جريمة مسجلة مركز الشرطة ت
5.5 63 2.888 181 الوحدة 1  
1.7 82 4.836 397 الجمهوري  2  
6.3 42 5.632 236 الحسين 3  
7.3 43 6.105 265 الصادق 4  
1.4 47 4.933 232 النهضة 5  
 4 46 9.429 433 الجزائر 6
1.5 59 6.997 416 الزوراء 7  
6.5 65 2.885 187 التحدي 8  
9.19 230 2.265 521 اإلسكان 9  

 41.3 477 0.893 447 الديوانية 10
 %100 1178 46.860 3315 المجموع

              بيانات:المصدر: الباحث باالعتماد على 
 .ير منشورةبيانات غ ،2021 مديرية الجنائية والحركات شعبة اإلحصاء الجنائي، ،قيادة شرطة الديوانية  (1)
 .2021لسنة  بيانات غير منشورة، (،Gisشعبة تنظيم المدن ) مديرية بلدية الديوانية، (2)
  
 
 
 

 )المنخفض( اإلقليم الثاني 3-2-11-2
( من %39.7)بنسبة  (2جريمة/كم 82-42) بين تتراوحالمنخفض المؤشر في اإلقليم  قيمة     

( %80يعادل ) امب اق خدمة مراكز الشرطة في المدينة،لى مساحة نطإجمالي نسبة مؤشر الجرائم إ
 شرطة بمراكز تلتمث   المؤشر نسبة أي ما يزيد على ثلث ،،شرطة المدينة مراكز جمالي عددإمن 

 اخلدتباين  مع وجود ،الحسين(، الصادق، الجزائر، النهضة، الزوراء، الوحدة، التحدي، )الجمهوري 
بنسبة و 2جريمة/كم (82بواقع ) ؤشرمقيمة للعلى أ  (الجمهوري )ل مركز شرطة سج   ذإ اإلقليم هذا

بنسبة  2( جريمة/كم42بواقع ) مؤشرلل قيمة قلأ (الحسين)ل مركز شرطة في حين سج   ،(7%)
دمة من نطاق الخكيلو متر مربع لة لكل المسج  از هذا اإلقليم بانخفاض عدد الجرائم تموي (3.7%)

 اكز.العمل وانعكاسه على رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للمر  ءا يعني قلة عبمم   قليماإل لمراكز
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مراكز نية لهناك تباين ا وعدم توازن في توزيع نطاقات الخدمة األم نلحظ أن   معلى ما تقد بناء       
 يالسكانالمعيار السيما  التخطيطية المحلية معاييرالالشرطة في مدينة الديوانية عند تطبيق 

 كبر عدد من السكانأ الحسين( ،الجمهوري ، )الوحدة لت مراكز شرطةذ سج  ، إالمعيار المساحيو 
( نسمة 65923، 77745، 86552) بلغتف تجاوزت المعايير التخطيطية المخدومين في المدينة

، %17.82، %19.84)المدينة  سكانعدد نصف أي بنسبة تجاوزت ، منها على التوالي لكل ٍ 
 ،نللسكا مةاألمنية المقد  خدمات على كفاءة ال وهو ما يؤثر سلب ا ؛منها على التوالي لكل ٍ  (15.11%

؛ يةحياء السكنضمن األ وارتفاع نسب الجرائم جراميةوالحوادث اإل ،األمنيةوقوع بعض الخروقات و 
ات النظر في توزيع نطاقيتطلب إعادة وهذا على الواقع األمني في المدينة، سلبا  س مم ا ينعك

 حالة قمراكز الشرطة في المدينة وفق المعايير السكانية والمساحية المعتمدة لضمان تحقيل الخدمة
 مة بشكلوالمساه ،المدينةكفاءة الخدمات األمنية في ايجابا على  وانعكاسا   في التوزيعالعدالة من 

 إليه الدراسة. ، وهذا ما تسعىمنية مستدامةفاعل في خلق بيئة أ



                      
    

 الفصل الرابع

وبناء  املستقبليةتقدير احلاجة احلالية و

منوذج املالءمة املكانية ملراكز شرطة 

 GISمدينة الديوانية باستخدام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لرابعالفصل ا
 شرطة لمراكز المكانية المالءمة نموذج وبناء والمستقبلية الحالية الحاجة تقدير
 GIS باستخدام الديوانية مدينة
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 الفصل الرابع
 ز شرطةالمالءمة المكانية لمراكوبناء نموذج  المستقبليةالحاجة الحالية و  تقدير

 GISالديوانية باستخدام  مدينة
 ،ةالدراسات الحضريفي  عنها ال غنىمراكز الشرطة من الخدمات السيادية التي  ةتعد خدم      
ماية من خالل ما توفره من ح ،ي الخدمات العامة المقدمة للسكانأهمية كبيرة كباق تكتسبالتي او 

قد ف ،يعيةلة حياتهم المدنية بصورة طبألرواح السكان وممتلكاتهم ،وتبعث في نفوسهم الطمأنينة لمزاو 
 والسيمامن الدراسات  ، وخصصت الكثيروأصحاب القرار من قبل المخططين كبيرا   اهتماما  لقيت 

ى لع بناء   والحاجة المستقبلية منهاوبيان مدى كفاءتها وكفايتها  رافية المدن لدراسة تلك الخدماتجغ
قت في الو  ميةالخدتلك المؤسسات من وان تحديد احتياجات السكان ، التقديرات السكانية للمدينة

ية في الزيادة السكان بخط موازي لمقدار والمستقبلي ينبغي ان يتم وفق أسس علمية والسيرالحالي 
دون  الخدمات وحدها تلك  كما ان توافر في تقديم الخدمة تهاوكفاء تهاجودلضمان  ، وذلكالمدينة

ها جو منمكانية، سيخلف خلال  وظيفيا  في تلك الخدمة وعدم تحقيق الهدف المر االهتمام بمواقعها ال
  .في المدينة مما يؤدي الى تراجع المستوى األمني

 مدينةوزيع المكاني لمراكز الشرطة في ان واقع الت السابقة ين من خالل فصول الدراسةتب    
بعض  جدن تارةف ،الوظيفيةو  المكانية على كفاءتها اثر سلبا   به الضعف والعشوائية ممااش الديوانية

نلحظ المراكز تجاوزت المعيار السكاني بكثير من حيث عدد السكان المخدومين، وتارة أخرى 
تقدير جاء هذا الفصل ليسلط الضوء على  ، لذاعن المعيار السكاني بعض المراكز اقل بكثير

ة في معتمدحلية الللمعايير التخطيطية الم الشرطة وفقا  حاجة المدينة الحالية والمستقبلية من مراكز 
ف ة الهدبما يلبي االحتياجات المستقبلية للمدينة الناجمة من الزيادة السكانية حتى سنو  ،الدراسة
من ية مة المكانءالجديدة لتحقيق المال كزمرااللتوقيع األماكن المناسبة اختيار عن  فضال   ،2030

ك خالل تحديد مجموعة من العوامل والشروط التي تؤثر في اختيار المواقع المالءمة لتوقيع تل
وزان وتصنيفها وإعطاءها االمكانات المكانية المحددة لها بنظر االعتبار االالخدمات، مع االخذ 

تعانة باالس( في تحديد المواقع المالءمة AHP) على طريقة التسلسل الهرمي المناسبة لها اعتمادا  
 على ((Arc GIS 10.8فيةضمن بيئة نظم المعلومات الجغرا ةالمنضويلمحلل المكاني قات ابتطبي

لحيز المواقع ضمن ا أفضلللمالءمة المكانية والحصول على التقييم  ألجراءوفق االوزان المعطاة 
 المعمور للمدينة. 
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 :2030 عاملغاية الديوانية  مدينةل يالمستقبلحجم السكان  تقدير 4-1
بحجم  وذو دالالت كمية للتنبؤاألهمية  في يعد تقدير حجم السكان المستقبلي مؤشرا  غاية     

والخدمية كونه يسهم بشكل كبير في رسم الخطط والبرامج االقتصادية واالجتماعية  ،الخدمات المطلوبة
المستقبلية فمن خالله يمكن تحديد حجم السكان المستقبلي وكشف خصائصهم الديموغرافية ومعرفة 

بالشكل الذي ال يخلق أرباك   األمنية متطلباتهم األساسية من الخدمات العامة ومنها الخدمات 
سب حجم بح كان نوعهامهما  خدماتالفي توزيع اتها فيا  في قدرات الدولة وإمكانوديموغرا اقتصاديا

أي ان تقدير حجم  ،(1)سكانعالية للالرفاهية الجودة و الق يحقللوصول الى ت وتلبية لمتطلباتهم  السكان
األمنية في الخدمات السكان المستقبلي يعد الخطوة األولى في تحديد حجم االحتياجات المستقبلية من 

م التنبؤ بعدد سكان المستقبل، لذا سيتمنطقة الدراسة وبما يسهم في نمو المدينة بصورة متوازنة في 
بين  ()(%5.2) قدره سكانينمو ب ، 2030ولغاية سنة الهدف  2021من سنة األساس  المدينة بدء

 ،( ليتم من خاللها رسم الصورة المستقبلية لحجم مراكز الشرطة في المدينة2030-2021) عامي
  (.1-4والشكل ) (1 -4) وكما يوضحها الجدول

 (1 -4جدول )
 2030والتقديرات حتى عام2021لعام  الديوانية التوزيع العددي لسكان مدينة

 مقدار الزيادة عدد السكان المتوقع السنة
2021 436270 ===== 
2022 447177 10907 
2023 458356 11179 
2024 469815 11459 
2025 481560 11745 
2026 493599 12039 
2027 505939 12340 
2028 518588 12648 
2029 531553 12965 
2030 544841 13289 

 منشورة بيانات غير ،عتماد عل مديرية إحصاء القادسيةالمصدر: من عمل الباحث باال 
                                                           

لبنى لعامة وااالنمو العمراني لمدينة سامراء وأثره في كفاءة الخدمات  السامرائي،أياد عاشور الطائي وعبد هللا ( 1)
    .120ص  ،2013 ،32العدد  ،29المجلد  سامراء،مجلة جامعة  المستقبلية،التحتية وإقامتها 

()  يرية من خالل المعادلة المعتمدة في مد 2030تم استخراج التقديرات السكانية لمدينة الديوانية حتى عام
 .(100]/2.5[إحصاء القادسية األتية: )عدد سكان المدينة لسنة معينة *معدل النمو السكاني المفترض
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 ( تقديرات السكان المتوقعة لمدينة الديوانية1-4شكل )

 
 (1-4) المصدر: الباحث باالعتماد على بيانات الجدول

 
، نسمة( 436270) 2021مدينة الديوانية في تزايد مستمر بدءا  من سنة األساس ان نلحظ اذ      

، وان 2025نسمة( عام  481560ومع افتراض ثبات معدل النمو الحالي فمن المتوقع ان يصل الى )
نسمة(، أي بزيادة سكانية مطلقة  544841الى )2030تستمر الزيادة لتصل عند سنة الهدف

شر على ان المدينة تحتاج الى مراكز شرطة جديدة لمواكبة الزيادة نسمة(، وهذا مؤ  108571)
لشرطة السكانية المتوقعة، من اجل الحفاظ على امن المدينة وضمان تحقق الكفاءة الوظيفية لمراكز ا

ظ اس بحففي انجاز المهام والواجبات المكلفين بها، أي ان هذه المؤسسات األمنية معنية بالدرجة األس
 وممتلكاتهم ضمن نطاق الخدمة الوظيفي المحدد لكل منها.امن السكان 

  الديوانية:تقدير الحاجة الحالية من مراكز الشرطة في مدينة  4-2
د زمنية معينة، مقياسا مناسبا لتحدي مدةيعد تقدير احتياجات خدمات مراكز الشرطة خالل     

ديد مستويات تلك الخدمة والذي يساعد في تخطيطها بكفاية وكفاءة عالية، كما يمكن من خالله تح
 في حالة نمو المدينة، السيما وان 2030االحتياجات المستقبلية من مراكز الشرطة لغاية عام 

ر وفقأ للمعاييمن مراكز الشرطة حالية السكاني وعمراني مستمر. لذا سيتم تقدير االحتياجات 
 لكل تجمع سكاني يتراوحواحد حدد المعيار المحلي وجود مركز شرطة تخطيطية المحلية، فقد ال

 ا  كز مر  13نجد ان المدينة بحاجة الى )وعند تطبيق هذا المعيار ، نسمة (50000)عدد سكانه 
نطاقات مراكز على مستوى المدينة، وعند توزيعه على  (مراكز 3، أي بعجز مقداره )(شرطةلل

 اقليمين هما:الشرطة نجد هناك 
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 واحد:مركز شرطة إضافة الذي يحتاج الى االول  اإلقليم 4-2-1
( %30)نسبة  شكلفقد  ،الحسين(-الجمهوري -)الوحدة هي (مراكز شرطة 3) اإلقليمهذا  ضمي    

ان أي  ،(مركز/نسمة 50000)السكاني تجاوزت المعيارالتي و  من اجمالي عدد مراكز المدينة ،
ن مما المخدوميحجم السكان أقل من كونه سجل  ،الفعلية في عدد المراكز ا  عجز  يعاني االقليم هذا 
لب يتطاذ  ،(1-4والخريطة ) (2-4وكما مبين في الجدول)الوظيفية  كفاءتهامستوى على  سلبا   اثر

ة واحد( ضمن نطاق الخدمة بواقع )مركز شرط اإلقليمهذا  جديدة في (مراكز شرطة 3) استحداث
اء بشكل كبير على االحيو  امنيا   لتخفيف العبء الوظيفي على هذه المراكز والسيطرة، لكل مركز
الكثير من تسجيل شعبية تشهد  هااحياء كون اغلب ،ضمن هذه النطاقاتالمخدومة السكنية 

 ةنسبب ،(جريمة 814هذا اإلقليم )بلغ عدد الجرائم المسجلة ضمن فقد  ،رتكبة الحوادث والجرائم الم
  .2021لعام  ( من اجمالي عدد الجرائم المسجلة في المدينة6.24%)

 (2-4جدول )
 2021السكاني لعام  معيارالبحسب  مدينة الديوانيةفي لمراكز الشرطة  لحاليةتقدير الحاجة ا

تقديرات السكان  مراكز الشرطة ت
 2021لعام 

الحاجة الفعلية 
 بالمتر المربع

نسبة عدد السكان 
 المقترحةالمراكز  % المخدومين

 1 19.8 -1800 86552 الوحدة 1
 1 17.8 -1800 77745 الجمهوري  2
 1 15.1 -1800 65923 الحسين 3
 ال يوجد 11.2 ==== 49018 الصادق 4
 ال يوجد 10 ==== 43249 النهضة 5
 ال يوجد 7,2 ==== 31584 الجزائر 6
 ال يوجد 6.8 ==== 29844 الزوراء 7
 ال يوجد 6 ==== 25553 التحدي 8
 ال يوجد 3.4 ==== 14886 اإلسكان 9
 ال يوجد 2.7 ==== 11916 الديوانية 10

 ال يوجد %100 -5400 436270 المجموع
 .منشورة(غير  )بيانات 2021،القادسية مديرية األحصاء في محافظة :الباحث باالعتماد على :رالمصد
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 2021شرطة في مدينة الديوانية لعام  ( تقدير الحاجة الحالية لمراكز1-4خريطة )

 
 على:الباحث باالعتماد المصدر: 

 (2-4)بيانات الجدول  (1)
 .(Arc GIS 10.8برنامج )  (2)
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  شرطة:اإلقليم الثاني الذي ال يحتاج الى اضافة مركز  4-2-2
 ة،النهض-:)الصادقوهي منه قريبة السكاني، او المعيار لم تتجاوزمراكز الشرطة التي يضم      

( من اجمالي عدد %70) الديوانية(، فقد استحوذت على-اإلسكان-التحدي-الزوراء-الجزائر
كل  سجل فقد ،تجاوز المعيار السكاني ه منن حيث قرب، ويوجد تباين على مستوى اإلقليم ممراكزال

بلغت دد السكان المخدومين في اإلقليم عمن النهضة( اعلى نسبة -من مركز)الصادق
أقل نسبة  الديوانية(-كز )اإلسكانامر  تفي حين سجل ،التواليعلى لكل منهما  (9,9%،11,2%)

 .التواليعلى لكل منهما  (%2,7،%3,4)بلغت 
 :2025عام الديوانية لفي مدينة مراكز الشرطة لالحاجة المستقبلية تقدير  4-3

اذ يتطلب العمل بشكل مستمر  المدينة ككل بمثابة الكائن الحي الذي ينمو ويتطور، تعد     
المدينة والتنبؤ بحجمها ن من خاللها استشراف مستقبل يمك تخطيطيةعلمية والسير وفق رؤى 

 العالقة المثلى بينبالشكل الذي يمكن من تجسيد  ،تحديد نوع وكم الخدمات المطلوبةو  ،السكاني

تفقد الخدمات وظيفتها  حتى ال يجعلها بيئة صالحة للعمل والجمالمما  ،(1)االنسان وبيئته الحضرية
والبالغ  ،2025مدينة لعام ال انسك عدد تم تقدير فقد السكان. احتياجاتأجل تلبية  ة مناألساسي

حاجة المدينة من مراكز  تم تقدير فقد ،المحدد للمعيار السكاني ا  وفق (نسمة 481560) عدده
 (3-4جدول )الوكما موضح في  (مراكز 4) ، أي بعجز مقداره(مركزا   14) بلغ2025الشرطة لعام 

من النطاقات الخدمية لمراكز الشرطة أيضا  وهم على  اقليمين وجوداللذان بينا ( 2-4) والخريطة
 :النحو االتي

 واحد:اإلقليم االول الذي يحتاج الى إضافة مركز شرطة  4-3-1
اذ  ،(نسمة/مركز50000)السكاني  تجاوزت المعيار (مراكز شرطة 4)هذا اإلقليم  يضم     

، في حالة بقاء عدد  قادمة سنوات أربعبعد تتطلب إضافة مراكز جديدة ضمن نطاقاتها الخدمية 
 -الوحدة) مراكزوتشمل  جديدة، شرطة دون افتتاح مراكز مراكز الشرطة على وضعها الحالي

في  شرطةال من اجمالي عدد مراكز( %40) بلغ وبواقع نسبي الصادق( -الحسين -ي الجمهور 
الحاجة الى مراكز شرطة جديدة لتخفيف العبء الوظيفي على المراكز مما يعني تزايد  ،المدينة

 المذكورة انفا. 
                                                           

 للخدمات المجتمعية في مدينة عفك وإمكانية تطويرها ؟،رغد عبدالحسين حمزة السعداوي ،التحليل المكاني  (1)
 .147،ص2018جامعة القادسية ، ،اآلدابكلية ، رسالة ماجستير
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 شرطة: اإلقليم الثاني الذي ال يحتاج الى إضافة مركز  4-3-2

 -ائرالجز –النهضة ) مراكز وتشمل ،يضم مراكز الشرطة التي لم تتجاوز بعد المعيار السكاني      
رطة شال مراكز من اجمالي عدد( %60بلغ ) نسبيبواقع ( ـالديوانية -اإلسكان –التحدي  - الزوراء

ز راكبالم تما قورنالمدينة، وبعبارة أخرى ان هذه المراكز يكون العبء الوظيفي فيها أقل اذ في 
 ل عام.على مستوى األداء والكفاءة الوظيفية بشكسلبا   عكسمما ين السكاني،التي تجاوزت المعيار 

 
  

 (3-4جدول )
 2025المعيار السكاني لعام  بحسب ةالديوانيمدينة في  لمراكز شرطة لمستقبليةتقدير الحاجة ا

تقديرات السكان  مراكز الشرطة ت
الحاجة الفعلية بالمتر   2025لعام 

 المقترحةالمراكز  المربع

 1 -1800  95537 الوحدة 1
 1 -1800  85816 الجمهوري  2
 1 -1800  72767 الحسين 3
 1 -1800  54107 الصادق 4
 ال يوجد ====  47739 النهضة 5
 ال يوجد ====  34863 الجزائر 6
 ال يوجد ====  32942 الزوراء 7
 ال يوجد ====  28206 التحدي 8
 ال يوجد ====  16431 اإلسكان 9
 ال يوجد ====  13153 الديوانية 10

 ال يوجد -7200  481560 المجموع
 .2021،في محافظة القادسية اإلحصاءمديرية على: باالعتماد  المصدر: الباحث
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 2025 شرطة في مدينة الديوانية لعام مراكزاألقاليم التي تحتاج الى إضافة ( 2-4خريطة )

 

 :الباحث باالعتماد علىالمصدر:  
  (3-4)بيانات الجدول  (1)
 .(Arc GIS 10.8برنامج ) (2)
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 :2030الشرطة في مدينة الديوانية لعام  المستقبلية لمراكزتقدير الحاجة  4-4
حد ا من الخدمات العامة بشكل عام ومنها الخدمات األمنية، المستقبليةعد تقدير الحاجات ي    

فة التغيرات في معر  ن  إاذ منها،  لتعرف على حجم االحتياج المستقبليالمصادر المهمة في ا
 جهتحتا ماالخدمية و  خالل فترة زمنية محددة يعد مقياسا  مهما  لتحديد مستوياتها االمنيةالخدمات 

ات لمعرفة عدد مراكز الشرطة في المستقبل من اجل تقديم الخدموذلك  ،لخدماتمن تلك ا المدينة
 لسنواتو  همألعداد تقديرات جراءالى إ تطلبت الدراسةفقد  ،السكان عددو االمنية بالشكل الذي يالئم 

 من خالل، (%2,5البالغ ) السكاني النمو معدلبعد ثبات  (2030صوال  الى سنة الهدف)مختلفة و 
ينة بقاء عدد مراكز شرطة المد ع، مسنوات من االن  تسعأي بعد  ،مدينة لالسكانية ل التقديرات

نة وباالعتماد على المعيار السكاني المعتمد يمكن تقدير احتياج المدي ،دون أي إضافة الحالي
( عن سنة األساس وكما 6( مركز شرطة، أي بعجز مقداره )16)ـالمستقبلي من هذه الخدمات ب

لتلك  (نان ان هناك )ثالثة أقاليم خدميةياللذان يب (3-4) ( والخريطة4-4الجدول)موضح في 
  -المراكز وعلى النحو االتي:

 شرطة: يناإلقليم االول الذي يحتاج الى إضافة مركز  4-4-1
ن ا،  أي ينجديد دة( الذي يحتاج الى اضافة مركزين)الوحشرطة  يتمثل هذا االقليم في مركز    

 زتجاو قد بذلك  وهو ،(نسمة 108092) بلغينطاق االحياء السكنية الواقعة ضمن هذا العدد سكان 
من اجمالي  (%10ة )نسب يمثلاذ  ،لمرتين (نسمة/مركز50000) البالغالسكاني  المعيارمستوى 

انخفاض و  ،كزاالمر هذه على الكوادر البشرية العاملة في كبيرا   ئا  عب شكلما ، شرطة المدينة مراكز
ضمن هذا  ةشرطة جديد انشاء مراكز سؤولةمما يحتم على الجهات الم ،مستوى الكفاءة الوظيفية

 ،على المركزالعبء الوظيفي  لتخفيف سنة الهدفوحتى  المعتمد لسكانياإلقليم وفقا  للمعيار ا
 والمحافظة على امن المدينة .دة عالية وضمان تقديم الخدمة بجو 

 واحد: الثاني الذي يحتاج الى إضافة مركز شرطةاإلقليم  4-4-2
، (نسمة/مركز50000)عيار السكاني الممستوى تجاوزت  (مراكز شرطة 4) هذا اإلقليم يضم     
، في حالة بقاء عدد مراكز (سنوات 9)تتطلب إضافة مراكز جديدة ضمن نطاقاتها الخدمية بعد مما 

-الحسين -)الجمهوري  مراكزتشمل  جديدة شرطة ا الحالي دون افتتاح مراكزالشرطة على وضعه
يعني تزايد  االمدينة، مممن اجمالي عدد المراكز في ( %40) يبلغ بواقع نسبي (النهضة-الصادق

 الحاجة الى مراكز شرطة جديدة لتخفيف العبء الوظيفي على المراكز المذكورة انفا. 
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 ( 4-4جدول )

 .2030لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية بحسب المعيار السكاني لعام  مستقبليةتقدير الحاجة ال

 مراكز الشرطة ت
تقديرات السكان 

2030 
الحاجة الفعلية 
 المقترحةالمراكز  بالمتر المربع

 2 3600 108092 الوحدة 1
 1 1800 97093 الجمهوري  2
 1 1800 82329 الحسين 3
 1 1800 61217 الصادق 4
 1 1800 54012 النهضة 5
 ال يوجد ==== 39444 الجزائر 6
 ال يوجد ==== 37271 الزوراء 7
 ال يوجد ==== 31912 التحدي 8
 ال يوجد ==== 18591 اإلسكان 9
 ال يوجد ==== 14881 الديوانية 10

 ال يوجد 10800 544841 المجموع
  .2021،في محافظة القادسية اإلحصاءمديرية على: باالعتماد  المصدر: الباحث

 

 شرطة: اإلقليم الثالث الذي ال يحتاج الى إضافة مركز 4-4-3
مراكز وتشمل  ،مراكز الشرطة التي لم تتجاوز بعد المعيار السكانيهذا اإلقليم يضم      

من اجمالي عدد ( %50) يبلغ ( بواقع نسبيالتحدي واإلسكان ـالديوانية-الزوراء-الجزائر)
نت المدينة، وبعبارة أخرى ان هذه المراكز يكون العبء الوظيفي فيها أقل اذ ماقور  مراكزشرطة

 والكفاءة على مستوى األداء ا  سلبيا  انعكاسمما له  ،المعيار السكانيمستوى اكز التي تجاوزت بالمر 
 الوظيفية بشكل عام.
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 2030 الديوانية لعامشرطة في مدينة  مراكزاألقاليم التي تحتاج الى إضافة ( 3-4خريطة )

 
 .(Arc GIS 10.8برنامج ) -2 (4-4)بيانات الجدول  -1در: من عمل الباحث باالعتماد على:المص

 انيةالديو  مدينةمراكز الشرطة في مة المكانية لمواقع لمالءا بناء نموذج 4-5
المكانية بين تقني يهدف الى قياس العالقات بأنها :أسلوب  مة المكانيةيمكن تعريف المالء     

القات واالستفادة منها مستقبال  وفهم أسباب وجود تلك لتلك الع الظواهر الجغرافية ،بما يضمن تفسيرا  
ال مة المكانية ان مبدأ عمل المالء ،(1)على سطح األرض والتنبؤ بسلوكها في المستقبلالظاهرات 

 الجغرافية سواء كانتيرتبط بالعالقات القائمة بين الظاهرات  على ظاهرة دون أخر بل ليعم
طي نوع ومن ثم يمكن القول ان الظاهرات هي التي تعبعضها البعض ة ام متجاورة من متباعد

                                                           

، دار المعرفة الجامعية 1ابراهيم محمد شرف، التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ط محمد (1)
 .51، ص2008للطباعة والنشر والتوزيع ،
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احداث و  أي تصبح الظاهرات المكانية متغيرة باستمرار وبمرور الزمن ،العالقة وبعدها المستقبلي
 هذه التغيرات بقوة، ايالحظو ن وأصحاب القرار أ واجب المخططين لذا فمن ،ر في قيمة المكانيتغي

هم ويمكن للجغرافي ان يس انية يمكن التعامل معها احصائيا ،تحويل الظاهرة الى قيم مك ليتسنى
ات المكانية لكونه يمتلك معرفة بالعالق ،مكانيا  وتخطيطيا  بشكل فاعل في عملية توقيع الخدمات 

من خالل القدرة على  تحديد أماكن الخلل الوظيفي فيها عن قدرته على فضال   والخدمات في المدينة
ويمكن تطبيق  .(1)وتطبيق هندسة المكان من جانب أخرمن جانب  راءة فلسفة المكان نظريا  ق

بعد ان تم التنبؤ بالحجم  ،الديوانيةمدينة كانية الختيار مراكز الشرطة في مة المنموذج المالء
الجديدة  وانشاء المراكزالشرطة الحالية في المساحات الالزمة لتطوير مراكز  العجزالسكاني ومقدار 
 .(2030) حتى سنة الهدف

فقد  مة لتوقيع مراكز الشرطةثرها مالءلمنهجية الدراسة في أيجاد افضل األماكن وأك واستكماال       
 Geographical الجغرافية متوفرة في بيئة نظم المعلومات ،بتقنية حديثة ومعاصرة استعان الباحث

Information Systems (GIS)،  0المحلل المكانيتطبيقات من خالل استخدامSpatial 
Analysis)) في برنامج Arc Gis 10.8) )(وأجراء عملية التحليل الهرميAHP )Analytic 

Hierarchy Process لتوماس ساعاتي متعدد المعايير() ،القرار لمساعدة صانعي  وذلك
على انها اجراء تقليدي  هايمكن تعريف، اذ مة لتوقيعل االماكن مالءفي اختيار افض نوالمخططي

 الختياروالذي يسمى نظاما منهجيا في اتخاذ القرارات المناسبة  ،لتحليل مدى مالئمة األراضي
-Gis، وتعد في الوقت الحاضر طريقة راسخة ومتكاملة مع أسلوب القرار المتعدد المعايير )الموقع

MCDMفهي احدى األساليب المعتمدة في  ،(2)( في المالءمة المكانية الختيار المواقع المناسبة
توظيف علم الرياضيات في عملية اتخاذ يمكن من خاللها  التي اتخاذ القرارات المتعددة المعايير

اثبتت هذه  فقد ،المتعددةمعايير لمن بين البدائل طبقا ل المناسبالبديل  بانتقاءالقرار الخاص 
                                                           

 وحيدة داود الدايني، المالءمة المكانية لمرائب النقل في مدينة البصرة )دراسة في جغرافية النقل الحضري(، (1)
 .117، ص2017رسالة ماجستير كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة البصرة ،

( توماس ساعاتي هو عالم عراقي األصل امريكي ولدفي مدينة الموصل سنة )أستاذ الرياضيات ومختص كان يعمل  1926
، وهي من أكثر 1980سنة  AHP)(، مخترع عملية التحليل الهرمي )U.S.Aفي بحوث العمليات في جامعة بيتسبرغ في )

ئج النتا الطرق فعالية وانتشارا في العالم في عملية التحليل واتخاذ القرار، وذلك لوجود برنامج محوسب يمكن من استخالص
 قريبة من طريقة التفكير المنطقي لإلنسان العادي.بطريقة مبسطة وفعالة و 

(2) Ahmed Shando, Abdel Nasser, L, Mathuri, The analytical hierarchy process based 

on organizing information from geography as a tool for multi-criteria decision analysis, 

review of an article from the Arab Journal of Geosciences ,2012,p.3. 
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اذ تتبع  ،المشكالت المعقدة العديد من ونجاحها في حل مدى كفاءتها العاليةالطريقة 
متعددة المعايير التخاذ القرارات التي تمكن صانعي القرار من التوصل الى نطاق  ( (AHPمنهجية

الجماعي  قنيات اتخاذ القرارويحتاج تطبيق ت ،(1)من االفضليات مستمدة من مجموعة من البدائل
(AHP) مةوبناء نموذج المالء() مجال في  من االكاديميين لى مجموعة من الخبراء والمختصينإ

درجة ويطلب من الخبراء ترتيب سة ار وباقي االختصاصات حسب طبيعة الد التخطيط العمراني
األكثر من حسب درجة تأثيرها الجديدة مراكز الشرطة  ألنشاءمة المعايير والمؤشرات أهمية ومالء

 خطواتمة المكانية يحتاج الى عدة أي ان مراحل بناء نموذج المالء، (2)أهمية الى األقل أهمية
 :يمكن توضيحها على النحو اآلتي

  مرحلة تحديد الهدف: 4-5-1
كثر اذا ينبغي على الباحث فهم موضوعه بشكل دقيق وا ،مرحلة غاية في األهميةتعد هذه ال      

 جتها ،وتوظيف اإليجابياتووضع السبل الكفيلة لمعال حتى يتمكن من تحديد المشكالت صيال  تف
ية مة المكانوالغرض من بناء نموذج المالء ،دمات المقدمة الى افضل مستوياتهانوع الخللوصول ل

يم ضمن حدود التصمالجديدة  مة لتوقيع المراكزمالء األكثر هو تحديد األماكن ،الشرطة لمراكز
ية في التوزيع وتغط االجتماعية لضمان العدالة ،ةالعشوائي الطرق عن  بعيدا   ،للمدينة األساس

على استقرار الوضع األمني مما له انعكاس  ،ة المدينة كاملة وعدم وجود مناطق محرومةمساح
 .بشكل إيجابي في المدينة 

 المالءمة المكانية لمراكز الشرطة: وصياغة معاييرمرحلة تحديد  4-5-2
مة أهمية في عملية بناء نموذج المالء صعوبة وذات هذه المرحلة من أكثر المراحل تعد     

واستشارتهم  وانتخابه مجموعة من الخبراء كونها تتعلق بمدى فهم الباحث لموضوع بحثه، ،لمكانيةا

                                                           

 وحةالديوانية، أطر تنمية المدن الصغيرة في قضاء  إلمكانياتالتحليل الجغرافي  حسين علي فهد الوائلي، ((2
 .227، ص2022دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة القادسية ،

( )ة نها طبقالمكانية: عبارة عن مجموعة من الخرائط المنتجة والتي تمثل كل واحدة م مةءيعرف بناء نموذج المال
 خريطة )معيار أو مؤشر( تم اعتماده في الدراسة، ويتم دمج هذه )الخرائط( الطبقات فيما بينها، في إطار تكوين

 واحدة تمثل نموذج مالءمة مكانية موحد لمنطقة الدراسة.
(3) b Hasan Zahihi.Mohsen Alizadeh , Isabelle D. Wolf Mohammadreza Karami, Anuar 

A AhmadHasan Salaumian, A GIS - based fuzzy - analytic hierarchy process (AHP ) for 

ecotourism suitability decision making : A case study of Babol in Iran, Tourism 

Management Perspectives 36 ( 2020 ) 100726 Contents lists available at ScienceDirect 

                             .                              4.Tourism Management Perspectives journal , p 
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مة سئلة الالزمة لبناء نموذج المالءمكن من صياغة األفي مجال التخطيط الحضري واالقليمي للت
، اذ يتم تحويل هذه األسئلة )معايير ومؤشرات( الى مستويات)طبقات( بعد اجراء عمليات المكانية

تحليلية، يمكن ان تصنف من خاللها الى درجات مالءمة تتناسب مع طبيعة توقيع الظاهرة 
( 2-4تها حسب درجة تأثيرها في الظاهرة والشكل)اوزان لها تختلف في أهمي المدروسة، ويتم إعطاء

اذ يمكن حصر واستنتاج  مجموعة  يمثل المخطط التفصيلي لمراحل بناء نموذج المالءمة المكانية 
 (4-4: ينظر الخرائط )وهي على النحو االتي من العوامل التي سيتم تحديد المالءمة المكانية

 (.9-4)و (8-4)و (7-4)و (6-4)و (5-4)و
 المخطط التفصيلي لمراحل بناء نموذج المالءمة المكانية (2-4) الشكل            

 ((Arc Gis 10.8المصدر: الباحث باالعتماد على برنامج  
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 استعماالت األرض الحضرية (4-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisمخرجات التحليل المكاني ) المصدر: الباحث باالعتماد على   

( كثافة السكان 5-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )
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 الحالية ( مراكز الشرطة6-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالتحليل المكاني )المصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات    

 يسةالرئ الشوارعشبكة ( 7-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )
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الجرائم المسجلة                                        عدد ( 8-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisباالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )المصدر: الباحث    

  السكنية دور( ال9-4خريطة )

 (Spatial Analysisالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )
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 جمع البيانات:  4-5-3
ة تم جمع البيانات من العمل الميداني، اذ قام الباحث من خالل مراجعة الدوائر الرسمي     

 مديريةو ومديرية تخطيط الديوانية ومراكز الشرطة في المدينة مديرية شرطة الديوانية ـ)المتمثلة ب
ن ع، فضال لحصول على البيانات المتعلقة بالدراسةل (إحصاء القادسية ومديرية بلدية الديوانية

ما كاألكاديميين والمهندسين، المدن من الخبراء والمختصين في مجال تخطيط استشارة العديد من 
يط تخطمديرية التم االستعانة بخريطة المخطط األساس المعدة من قبل مديرية بلدية الديوانية و 

عن االعتماد على الصورة الجوية  ( فضال  25000:1بمقياس رسم) (2021العمراني لعام )
لمنطقة ل، بعد ذلك تم الشروع في توليد الطبقات سم(30)بدرجة تمييزية 2019الملتقطة للمدينة لعام 

أثير فقد تم تحديد مجموعة من المتغيرات التي لها ت( (Arc Gis 10.8 المدروسة باستخدام برنامج
كما و الخبراء والمختصين في مجال تخطيط المدن  آلراءمباشر في اختيار المواقع المالءمة وفقا  

   . (5-4)موضحة في الجدول
 ية لديواناالمتغيرات التي لها تأثير في اختيار المواقع المالئمة لمراكز الشرطة في مدينة ( 5-4جدول )

 النطاق المستخدم الوصف المعيار ت
 الخدمية–الصناعية-التجارية  األرض الحضرية بعد الموقع عن استعماالت استعماالت األرض الحضرية 1
 عالية -متوسطة –منخفضة  قرب الموقع من كثافة السكان كثافة السكان 2

 
3 

 
 مراكز الشرطة الحالية

 بعد الموقع عن مراكز الشرطة
 الحالية

 
 

 م1800- 1600
 م1801-2000
 م2001-2200
 م2201-2400
 م فاكثر 2401

 قرب الموقع من شبكة الشوارع شبكة الشوارع الرئيسة 4
 الرئيسة

 م200-101م فاقل 100
 م201-300
 م301-400
 م فأكثر401

 قرب الموقع من عدد الجرائم عدد الجرائم المسجلة 5
 عالية-متوسطة -منخفضة المسجلة المرتفعة

6 
 

 الدور السكنية
 

 قرب الموقع من الدور السكنية
 

 

 م فاقل 100
 م101-200
 م201-300
 م301-400
 م فأكثر401
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  :Reclassification)مرحلة التصنيف الرقمي ) 4-5-4
اوية ( نطاقات متس10)ة المكانية الىفي هذه المرحلة تقسيم العوامل المؤثرة في المالءم متت    

 ضمن أدوات( Bufferوأداة)( Euclidean Distant)االقليديةالبعد بواسطة أداة المسافة 
انية ( والتي تمثل اهم األدوات لتحديد درجة المالءمة المكSpatial Analysis)المكاني المحلل

ذه هوذلك بعد إعطاء القيمة لكل عامل من  ،مراكز الشرطة في المدينة ألنشاءلالماكن المقترحة 
مثل والذي يعبرت عن الموقع األكثر مالءمة القيمة  ارتفعت(، أي كلما 10-1العوامل ابتداء  من)

-4) تاليةالمراكز الجديدة في المدينة وكما موضح في الخرائط اللمواقع  يناريو التوزيع المستقبليس
 :(15-4)و (14-4)و (13-4)و (12-4)و (11-4)و (10

 : درجة األهمية()تحديد البدائل  4-5-5
 ، ويتراوح منSaatyيتم تحديد وقياس البدائل اعتمادا  على المقياس الخاص الذي وضعه      

ويضم مجموعة من المعايير التي ترتبط بعالقة مع مجموعة من البدائل على شكل  ،(1-9)
 الخر،اهرمي، أي ان لكل معيار مجموعة من البدائل القابلة للمقارنة الزوجية بينه وبين المعيار 

(، وكما مبين في AHPبدائل( لكل متغير استنادا الى عملية التحليل الهرمي ) 5فقد حددت )
 .(6-4الجدول )

 (6-4جدول )
 (AHPالترتيبي لألهمية بحسب طريقة ) سالمقيا 

 البدائل درجة األهمية
 أهمية قليلة 1
 أهمية متوسطة 3
 أهمية كبيرة 5
 أهمية كبيرة جدا 7
 أهمية مطلقة 9

 درجات بينية بين االحكام (2،4،6،8الدرجات)
Thomas L.Saaty,Decision making with the Analytic Hierarchy process,International 

Journal of services,vol,1,NO,1,2008,p.86. 
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             (. استعماالت األرض الحضرية               4-10)

 
 (Spatial Analysisالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )   

 ( كثافة السكان 11-4خريطة ) 

 (Spatial Analysisالتحليل المكاني )المصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات 
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    الحالية ( مراكز الشرطة12-4خريطة )

                   
 (Spatial Analysisالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )   

الرئيسة ( شبكة الشوارع13-4) خريطة

 
 (Spatial Analysisباالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )المصدر: الباحث 
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 الجرام المسجلة  عدد ( 14-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )   

 السكنية الدور ( 15-4) خريطة

 
 (Spatial Analysisالمكاني )المصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل 
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 حساب اوزان المعايير: 4-5-6

، ويتضمن التخاذ القرار المتعدد المعاييرالمهمة تعد عملية حساب اوزان المعايير من المراحل      
ار( معيجمع اراء الخبراء حول مقدار األهمية لكل على النحو االتي )هي ( ثالث مراحل رئيسة و 3)
 . (لمعاييربمستوى ثبات االحكام الصادرة عن ا وانتهاء  )للبدائل( مصفوفة المقارنة الثنائية  ءوبنا)
 :ةاناالستب 4-5-6-1

تم تحديد المعايير الرئيسة والفرعية لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية من خالل قراءة االدبيات      
 مكونة من( )وزعت على عينة قصدية( 4استمارة االستبانة، ملحق )واراء الخبراء عن طريق تعميم 

وأساتذة الجامعات  ناالكاديمييمن صناع القرار بمختلف االختصاصات ) )خمسة وثالثون خبيرا  (
بدرجة الماجستير والدكتوراه في التخطيط الحضري، وجغرافية المدن والمهندسين في مجال التخطيط 

( وبذلك جمعت االحكام من خبراتهم حول دعم البديل المناسب لكل معيار الحضري واإلقليمي
، اذ تم عيار الواحدالعينة حول جميع البدائل للم حساب المتوسط الموزون الستجابات   بعدها تم

      𝑤                   (1(االعتماد على المعادلة االتية

  𝑤 
=  -X                                                                                    

                                    :اذ ان 
X- = المتوسط الموزون الستجابات العينة حول جميع البدائل للمعيار الواحد.  
Xi   =عدد اإلجابات الخاصة بالبديل. 

 WIالقيمة الرقمية لذات البديل =.          
 WI  حجم العينة =. 
 :بناء مصفوفة المقارنة الثنائية وتحديد االوزان النسبية للمعايير 4-5-6-2 

جبر  )البدائل( الى اوزان تدخل في عملية الخبراء المستبينين تختص هذه المرحلة بتحويل اراء     
الخرائط، عن طريق بناء مصفوفة المقارنة الثنائية والتي تعرف بانها: عبارة عن مصفوفة لمقارنة 

جة ثبات كل زوجين من المعايير بداللة مقياس األهمية، وتستخدم الستقراء االوزان وحساب در 
أي انها تقارن كل قيمة معيار عموديا بالقيم المستخرجة في  االحكام )مستوى منطقية االوزان(،

(AHP وهذه المصفوفة تعمل على تسجيل الفرق بين قيمة األهمية الكبرى لمعيار ما، وقيمة ،)
                                                           

()  همية العينة القصدية: وهي ان تنتخب مجموعة من الخبراء الذين لديهم خبرة علمية في اتخاذ القرار حول أ
ن في المعايير التي تروم نمذجتها في الظاهرة قيد البحث، من المهندسين واألكاديميين في الجامعات والمخططي

 تخصص معين. 
 .93السابق. ص ( سامي عزيز العتبي وإياد عاشور الطائي، المصدر1)
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درجات ( 9األهمية الصغرى لمعيار اخر، فعلى سبيل المثال اذا كانت قيمة المعيار االول )
( 2فأن الفرق بين المعيارين هو) ،( بنفس المقياس7) (، وكانت قيمة المعيار الثانيAHPبمقياس)

( بمقياس 2لصالح المعيار األول ،وبعبارة أخرى فان المعيار األول اهم من المعيار الثاني بقيمة )
(AHPعند مقارنة المعيارين، وبالعكس عند مقارنة المعيار الثاني مع المعيار )  األول سيكون

ينبغي اء مصفوفة المقارنة الثنائية، . وقبل البدء ببن1/2الفرق بينهما مقلوب قيمة األهمية ويساوي 
ان  ر، اذتعديل المتوسط الموزون الستجابات العينة القصدية على قيمة األهمية النسبية لكل معيا

تم الحصول عليها من الغاية من استخدام المتوسط الموزون هو مشاركة جميع البدائل التي 
(، وقد تضمنت عملية التعديل تصحيح جميع AHPالمستبينين بداللة قيمة البديل المعدة بمقياس )

( للمتوسط الموزون الستجابات العينة القصدية الى أقرب قيمة صحيحة floutالقيم الحقيقية )
(integerبمقياس )(AHP،) (.7-4الجدول ) فة،ثنائية في المصفو لغرض تسهيل عملية المقارنة ال 
 استخراج نسبة التناسق 4-5-6-3

تعد هذه المرحلة من أكثر المراحل أهمية في عملية التحليل الهرمي كونها تستخلص األهمية      
النسبية للمعايير الموقعية، وتحدد لنا أيهما أكثر اهمية من غيره، فقد تم ادخال قيم المتوسط 

 (AHP)( بعد تعديلها وفقا لمقياس Excel Sheetالموزون الستجابات العينة في برنامج )
كما موضح  الشروع في بناء مصفوفة المقارنة الثنائية للمعايير الرئيسة والثانوية على حد سواء،و 

اذ يمكن استنتاج األهمية النسبية لكل معيار داخل المصفوفة، واستخراج مؤشر  (،5في )ملحق
 ان الغاية من استخراج نسبة التناسق، هو 0مستوى ثبات االحكام او ما يعرف )بنسبة التناسق(

للتعرف على مدى ثبات االحكام التي جمعت من خالل استمارة استبانة الخبراء، للتأكد من عدم 
وجود تناقض ببين االحكام، اذ ينبغي قياس درجة التناسق في حساب أولويات البدائل لكل المعايير 

رة ثانية من اجل الحصول على نتائج واقعية ومقبولة، وخالف ذلك ينبغي إعادة استمارة االستبانة م
للحصول على احكام جديدة اكثر تناسقا  وثباتا ، أي ان هذه االحكام ينبغي ان ال تتجاوز مؤشر 

( للحكم على مستوى ثبات 10%( او )0.1(عن  Saatyالذي وضعه  (*)نسبة التناسق)الثبات(
( دل ذلك على تناسق االحكام في 0.1االحكام في المصفوفة فكلما كانت قيمة التناسق اقل من )

                                                           
 Consistency Index: بانها النسبة الناتجة عن قسمة مؤشر التناسق Consistency Ratioبنسبة التناسق يقصد  *()

=  CI ،= نسبة التناسق     C.Rحيث ان:  C.R=CI/RI وفقا للمعادلة االتية: Index Randomعلى مؤشر العشوائية 
 = مؤشر التناسق العشوائي RIمؤشر التناسق    ، 
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( فينبغي رفض االحكام وتعاد 0.1المصفوفة وعدم التناقض اما اذا تجاوزت نسبة التناسق القيمة )
                               . (1) استمارة االستبانة من جديد وتوزع على عينة جديدة من الخبراء

 AHP في قيمة أقربتقريب المتوسط الموزون الستجابات العينة الى  (7-4جدول )
المقابلة  القيمة

 AHPلمقياس

الموزون الستجابات    المتوسط

 العينة على قيمة االهمية
 ت المعايير

 1 بعد الموقع عن استعماالت األرض الحضرية 5.4 5

 التجارية 8.4 8

 الصناعية 2.3 2 

 الخدمية 7.5 8

 2 الموقع من كثافة السكان قرب 6.7 7

 منخفضة 3.1 3

 متوسطة 6.9 7 

 عالية 8.4 8

 3 بعد الموقع عن مراكز الشرطة الحالية 4.8 5

 م1800- 1600 1.9 2

 

 م1801-2000 3.1 3

 م2001-2200 4.5 5

 م2201-2400 6.8 7

 م فاكثر2401 8.3 8

 4 قرب الموقع من شبكة الطرق الرئيسة 8.1 8

 م فاقل 100 8.4 8

 

 م101-200 6.7 7

 م201-300 3.9 4

 م301-400 2.2 2

 م فأكثر 401 1.6 2

 5 قرب الموقع من عدد الجرائم المسجلة 7.1 7

 قليلة 3.5 4

 متوسطة 7.1 7 

 عالية 8.5 9

 6 قرب الموقع من الدور السكنية 6.8 7

 م فاقل 100 2.6 3

 

 م101-200 5 5

 م201-300 7.5 8

 م301-400 2.9 3

 م فأكثر 401 1.9 2

 (.5المصدر: الباحث باالعتماد على بيانات الملحق )
                                                           

(1)Asmeiash Abay,etal,GIS, Based landslide Susceptibility Evaluation Using Hierarchy process 

AHP Approach analytical, The case of Tarmaber District,Ethiopia,momona,EthiopianJournal of 

science,Vol.11,No.1,2019,p.20. 
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زان( نستطيع الحصول على األهمية النسبية )االو  م بناء مصفوفة المقارنة الثنائيةبعد ان ت    
ن نسبة اذ تبين من خالل نتائج المصفوفة ا (،6)ملحق للمعايير الداخلة في عملية التحليل الهرمية

في  Saaty( وهي اقل من قيمة نسبة الثبات التي حددها 0.730التناسق)الثبات( بلغت قيمتها )
يظهر (، مما يعني ان توزيع الوزن النسبي بين المعايير مقبول، و 0.1المستوى الهرمي والبالغة )

كما بات و وية فقد سجلت جميعها قيم اقل من نسبة الثتناسق عال في الحكم ام بالنسبة للمعايير الثان
 .(7ملحق)موضحة في ال

 استخالص النتائج    4-5-6-4
 كانت من( ان المرتبة األولى 8-4يتضح من نتائج التحليل الهرمي الموضحة في الجدول )     

 ( من اجمالي األهمية النسبية لمعايير%29قرب الموقع من شبكة الطرق الرئيسة بنسبة ) نصيب
ن ملموقع المرتبة الثانية قرب اب لمواقع مراكز الشرطة في المدينة في حين جاءت المالءمة المكانية

قرب و  (، وجاءت بالمرتبة الثالثة كل من قرب الموقع من الدور السكنية%19افة السكان بنسبة )كث
بعة المرتبة الرالكل منهما على التوالي، وجاءت ب( %17) بنسبةجرائم المسجلة الموقع من عدد ال

وقرب الموقع من استعماالت األرض الموقع عن مراكز الشرطة الحالية واألخيرة كل من بعد 
 ( من اجمالي األهمية النسبية للمعايير.%9) الحضرية بنسبة

 

 اإلحصائيةمرحلة التطبيقات  4-5-7
 بعد الموقع عن استعماالت األرض الحضرية:  4-5-7-1 

ة، اذ العوامل الرئيسة والمؤثرة عند توقيع مراكز الشرط أحدتعد استعماالت األرض الحضرية      
ك ينبغي ، لذلغالبا ما تكون المناطق التي تشهد نشاطا  تجاريا  واسعا  أكثر تسجيال  للحوادث والجرائم

ح أروا للمحافظة على ،المتمثلة بمراكز الشرطة د األمني واالستخباري في هذه المناطقزيادة التواج
ها وأموال السكان، وكذلك الحال ينطبق على االستعمال الخدمي المتمثل )بالمدارس بكافة مراحل

ذ ستأخ ، لذلك فأن المناطق القريبة من هذه االستعماالتكز الصحية ،مؤسسات ودوائر الدولة(،المرا
أقل  مراكز الشرطة ،والمناطق البعيدة عن هذه االستعماالت ستأخذ ألنشاء (9مة )ءعلى درجة مالأ 

 (.16-4كما مبين في الخريطة)  ،(1مة )ءدرجة مال
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 (8-4جدول )
 لديوانيةينة انتائج التحليل الهرمي لألهمية النسبية لمعايير المالءمة المكانية لمراكز الشرطة في مد 

 الرتبة األهمية النسبية% الرئيسةالمعايير  ت
 4 %9 الحضرية بعد الموقع عن استعماالت األرض 1

  
 1 46 التجارية
 2 8 الصناعية
 1 46 الخدمية

 2 %19 قرب الموقع من كثافة السكان 2

  
 3 10 منخفضة
 2 43 متوسطة
 1 47 عالية

 4 %9 بعد الموقع عن مراكز الشرطة الحالية 3

  

 5 6 م1800- 1600
 4 7 م1801-2000
 3 16 م2001-2200
 2 32 م2201-2400

 1 38 فاكثرم 2401
 1 %29 الرئيسة شوارعقرب الموقع من شبكة ال 4

  

 1 40 م فاقل 100
 2 35 م101-200
 3 10 م201-300
 5 7 م301-400
 4 8 فأكثرم  401

 3 %17 المسجلةقرب الموقع من عدد الجرائم  5

  
 3 11 قليلة

 2 31 متوسطة
 1 58 عالية

 3 %17 قرب الموقع من الدور السكنية 6

  

 3 11 م فاقل 100
 2 20 م101-200
 1 52 م201-300
 4 10 م301-400
 5 7 فأكثرم  401

 - %100 المجموع
 (6المصدر: الباحث باالعتماد على نتائج مصفوفة المقارنة الثنائية في الملحق ) 
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 األرض الحضرية استعماالت( 16-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )   

 
 قرب الموقع من كثافة السكان:  4-5-7-2

 من أهم بعض االحياء السكنية من المدينة والكثافة السكانية المرتفعة فييعد عدد السكان      
ومن ضمنها ان نوع وكم الخدمات في المدينة  والسيما اذا ما علمنا المعايير التي ينبغي االخذ بها

خدمات مراكز الشرطة ،يعتمد بدرجة أساس على معيار عدد السكان والكثافة السكانية العالية في 
ي تشهد أرتفاعا  في الطبيعي ان تسجل االحياء السكنية الت فمن لهاالمنطقة المراد توقيع الخدمة 

 المسجلة ضمن نطاقرائم في اعداد الحوادث والج ارتفاعا  السكانية العالية  تهاوكثاف اعداد سكانها
وعلى هذا األساس فأن االحياء  كما ذكرنا في الفصل السابق رطة ش يفي لكل مركزالخدمة الوظ
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(،في حين تكون االحياء السكنية 9لعالية تأخذ اعلى درجة مالئمة )السكنية ذات الكثافة السكانية ا
كما  المكاني عن الكثافة السكانية،( وحسب تدرج البعد 1( الكثافة تأخذ أقل درجة مالئمة المنخفضة

 (.17-4مبين في الخريطة )
 

 كثافة السكان  (17-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )   
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                                                               بعد الموقع عن مراكز الشرطة الحالية 4-5-7-3
معايير التخطيط الحضري تعد خدمات مراكز الشرطة كسائر الخدمات المجتمعية الخاضعة ل     

 (م1600فقد حدد المعيار المحلي المسافة المقطوعة للوصول الى مراكز الشرطة بـ ) واإلقليمي
، (ا  هكتار 803.84مساحتها ) البالغ تي تمثل النطاق الوظيفي للمركز،ويمثل نصف قطر الدائرة ال

لذلك  للوصول الى مستوى عالي من األداء لتحقيق الكفاءة الوظيفية، ها امنيا  يتوالتي ينبغي تغط
 محددالفي فعند تحقيق المالئمة ينبغي الحفاظ على المسافة الفاصلة بين المراكز وفقا للمعيار المسا

 (م3200المراكز الجديدة عند مسافة )لكل مركز، بمعنى اخر تكون المناطق األكثر مالئمة ألنشاء 
و حد امة اذا ما زادت المسافة عن هذا الوتنخفض درجة المالء (،10،وتأخذ اعلى درجة مالئمة )

 ادي(، وذلك لتف1فأنها تأخذ درجة مالئمة قليلة)منها او اقل  (م 1600قلت وصوال الى حاجز )
من  او حرمان بعض هذه المناطقظيفية لمراكز الشرطة في المدينة التداخل في نطاقات الخدمة الو 

 (.18-4كما مبين في الخريطة ) األمنيةالخدمة 
 الرئيسة شوارعقرب الموقع من شبكة ال 4-5-7-4

 ، أيكبيرةتعد شبكات الشوارع الرئيسة والثانوية في المدينة ومدى كفاءتها الوظيفية ذات اهمية 
زمن عامل ال التجمعات الحضرية السيما وانهوقيام  بكات الشوارعبين ش قويةعالقة ارتباط  لوجود

صيرة قدث بفترة زمنية قال دوريات الشرطة الى مكان الحامهم جدا في تقديم الخدمات األمنية وانت
ن يبة من المواقع القر أعلى ذلك ف وبناء   ،لجريمة، والقاء القبض على الجناتللمحافظة على مسرح ا

بطة غير مرت والمواقع البعيدة عن تلك الشبكات او (،10مة )بكات الشوارع تأخذ اعلى درجة مالءش
 (.19-4كما مبين في الخريطة )، (1)مة بشبكات الطرق تأخذ اقل درجة مالء

 المسجلةقرب الموقع من عدد الجرائم  4-5-7-5
 تكبةتعد المناطق واالحياء السكنية التي تشهد ارتفاعا  في تسجيل الحوادث والجرائم المر      

مما ينعكس سلبا  على نشاطات السكان في تلك المناطق  ،مناطق ساخنة وغير مستقرة امنيا  
ة وشعورهم بالخوف وعدم االطمئنان على ارواحهم وممتلكاتهم ،لذلك فان توقيع مراكز الشرط

عداد ا فيها  وينبغي ان يراعي فيها األولويات للمناطق التي تزدادحدثة يعمل على بسط االمن المست
اطق فان المنالمتوفرة في مديريات الشرطة،  من خالل االحصائيات الجنائيةالجرائم المرتكبة ، ف

 التيتأخذ المناطق (، في حين 10) مةستأخذ اعلى درجة مالء األكثر تسجيال للحوادث الجنائية
 (.20-4كما مبين في الخريطة ) ،(1مة )داد الجرائم منخفضة اقل درجة مالءتكون فيها اع
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 مراكز الشرطة الحالية( 18-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )
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 الرئيسة شوارعشبكة ال( 19-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )المصدر: من عمل 
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 المسجلةعدد الجرائم  (20-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )
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 :السكنيةالدور قرب الموقع من  5-7-6 -4
 هااالستعماالت الحضرية في المدينة، والتي ينبغي مراعاتيعد االستعمال السكني من اهم      

لك ة، لذليه االسر إلقامتها في المدينعد المكان الذي تلتجئ اه يوتوجيه الجهد االمني صوبها، كون
على ا  فان المواقع المقترحة لمراكز الشرطة الجديدة إذا كانت قريبة من الوحدات السكنية ستأخذ

 (،1درجة مالءمة ) ، اقلعستأخذ المناطق البعيدة عن هذه المواق (، في حين10مة )درجة مالء
 (.21-4كما مبين في الخريطة )

 

 السكنية لدورا (21-4خريطة )

 
 (Spatial Analysisالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )
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 تقييم درجة المالءمة المكانية لمواقع مراكز الشرطة في مدينة الديوانية  4-5-8
ألنشاء مراكز الشرطة المالءمة بعد بيان تأثير كل عامل من العوامل المؤثرة في اختيار المواقع 

الجديدة في المدينة سيتم في هذه المرحلة تقييم المالءمة المكانية وفقا  لدرجة االهمية النسبية لكل 
ل وحسب المبررات المعطاة من حيث أهميته المذكورة اثناء عملية التصنيف، وذلك عبر إعطاء عام

اجراء ها يتم ( وبعد AHP)معامل التسلسل الهرمي لهذه العوامل عن طريقالترجيحية االوزان 
المتوفرة في بيئة نظم  (3-4)ينظر الشكل  ،(Map Algebra expression)جبر الخرائط عملية

( والخروج بخريطة Spatial Analysis)افية ضمن تطبيقات المحلل المكانيالمعلومات الجغر 
( 22-4) كما موضح في الخريطةموحدة مبنية على قاعدة بيانات جغرافية والتي أظهرت نتائجها 

 تهادرجة مالءمالتي تبين لنا المواقع والمالءمة لتوقيع مؤسسات مراكز الشرطة في المدينة تراوحت 
 -األنماط التوزيعية التالية: تقسيمها الى امكن قددرجات، و  (9-1من )

ياء في احتمثلت ( 9)الغامق وتحمل الدرجة المواقع األكثر مالءمة التي ظهرت باللون االزرق  -1
وان سبب تركزها في تلك االحياء يعود الى  الثقافي(اقصى غرب الحي  -لفاضليةا-)االنتفاضة

راكز م ألنشاءتمتعها بكثافة سكانية عالية وكثرة الجرائم المسجلة فيها مما جعلها مناطق صالحة 
 .2030شرطة جديدة حتى سنة الهدف 

 -)الفرات وتشمل احياء (8-5) بين تراوحت درجة مالءمتها ما المالءمةلمتوسطة المواقع ا -2
  (.الجمعية-الموظفين –الكرامة  -االبرار

 -شهيد الحراب)وتشمل احياء  (4-1)تراوحت درجة مالءمتها ما بين مالءمة الغير المواقع  -3
-الخضراء-رالكرا-الشاميةصوب-الجديدة-الصادقالثاني-األمير-الغدير-الزهراء-التضمن-الجنوب
  األطراف الجنوبية الغربية من حي الجامعة(-العروبة األولى-المعلمين-رمضان-الجزائر

من مالحظة العرض السابق يتضح لنا ندرة األماكن الصالحة ألنشاء مراكز الشرطة الجديدة      
ذج في المدينة وعدم وجود مكان مثالي في اغلب أحياءها يحقق الشروط المطلوبة في بناء النمو 

الماسة لمؤسسات هذه ونظرا  لحاجة المدينة السيما ضمن االحياء المكتظة بالسكان والعمران. 
                                                           

() ذ يتم رائط على انه مجموعة من العمليات الرياضية التي تنتجها نظم المعلومات الجغرافية، ايعرف جبر الخ
ية دمج طبقتين او أكثر من الطبقات ذات االبعاد المتشابهة ال نتاج خريطة جديدة باستخدام الوظائف الرياض

ومات ة الخلوية في نظم المعلمايكل ديسيرس، النمذجينظر:  األساسية، كالجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرها.
 .  236، ص2011الجغرافية، ترجمة علي بن معاضه الغامدي، جامعة الملك سعود ،
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السيما في أحياء المتوسطة المالءمة  ذات الدرجة فقد ارتأى الباحث ان يرشح المواقعالخدمة 
تقبلية تتوافق مع التوجهات المس الجمعية( كي-االنتفاضة -الموظفين –الكرامة  -االبرار -)الفرات

يحقق  الخدمات وبماهذه الرتقاء بمستوى منها في ا سعيا  من زيادة سكانية وتوسع مساحي للمدينة 
 .مستدامة لبنية المدينة مستقبال  و ة ينتنمية ام

 (Map Algebra expression( أداة )3-4الشكل )                 

 
 (Spatial Analysisالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )
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 ةفي مدينة الديواني أفضل األماكن لتوقيع مراكز الشرطة اختيار( نموذج 22-4) خريطة

 
 (Spatial Analysisالمصدر: الباحث باالعتماد على مخرجات التحليل المكاني )
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 ـــاتاالستنتاجــأواًل: 

 تي:باآلجمالها االستنتاجات يمكن إتوصلت الدراسة الى عدد من      

المدينة، بما يتناسب أتضح من خالل الدراسة غياب عنصر التخطيط في توزيع مراكز شرطة  .1
ح أذ كشفت الدراسة أن هناك قصور واض ،وعدد السكان وتوزيعهم على مستوى األحياء السكنية

 كزمر في توزيع نطاقات الخدمة الوظيفية لمراكز الشرطة بشكل متوازن كان أبرزها 
لكل منها  نسمة (65923 -77745-86552) بواقعن( الحسي-هوري مالج-شرطة)الوحدة
ر معيا-والمساحي  )المعيار السكاني المعايير التخطيطيةمستوى التي تجاوزت و  على التوالي

 .بًئ وظيفيًا على هذه المراكزالمسافة المقطوعة( مما شكل ع
 Arc( في برنامج )Spatial Statistics Toolsمخرجات أدوات التحليل المكاني ) بينت .2

Gis10.8 )( الى ان المعلم المركزي للظاهرة )نقطة التمركز االفتراضي أو المثاليCentral 
feature  االسري اللذان مركزي شرطة األحداث وحماية األسرة والطفل من العنف وقعت في

وهو المركز)المتوسط( الفعلي، الذي حصل على أقصر المسافات ما  يقعان في بناية واحدة
 تحليلواظهرت نتائج  بينهما وبين باقي مراكز الشرطة، اذ توسطا مراكز شرطة منطقة الدراسة،

ان توزيع مراكز الشرطة تركز  ( هكتارًا،1235)المسافة المعيارية التي بلغت مساحة دائرتها 
( من اجمالي عدد %55شرطة، أي ما يعادل ) ( مراكز10مدينة ، اذ بلغ عددها )الفي وسط 

االحياء السكنية الواقعة في تلك في لك بسبب تزايد اعداد السكان والكثافة العالية المراكز؛ وذ
 المناطق. 

نظم المعلومات مراكز الشرطة باستخدام لنمط توزيع المكاني أظهرت نتائج التحليل  .3
النمط  اتخذتأنها أي ، (0.80بلغت مستوى )ان قيمة )الجار األقرب( ( GIS)الجغرافية

وهذا ناتج بفعل غياب عنصر  ،المبني على عامل الصدفةالمتقارب المتجه نحو العشوائية 
في كل  ألحياء السكنيةع غير المتوازن لالى نشوء التوزيأدى ما  ،التخطيط في توقيعها مكانياً 

 (Z Scoreقيمة الدرجة المعيارية ) بلغتكما  .لمراكز شرطة المدينة الوظيفية نطاقات الخدمة
+( 2,58( و)-Critical Value( )2,58( وهي تقع ضمن نطاق القيمة الحرجة )-1.57)

 القبول.أي أنها تقع ضمن منطقة 
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ن ( اBufferكشفت الدراسة من خالل نتائج التحليل المكاني باستخدام أداة الحرم المكاني ) .4
 ما يعادل( هكتارَا، أي 4183نطاقات الخدمة الوظيفية لمراكز شرطة المدينة شغلت مساحة )

( من اجمالي مساحة المدينة؛ وذلك لصغر مساحتها، اذ يشير ذلك الى ان %89,3نسبة )
عض ثناء باغلب مساحة المدينة تم تغطيتها امنيًا، وهذا مؤشرَا ايجابيَا للكفاءة المكانية باست

االحياء الحديثة النشأة التي تقع في اقصى شرق وغرب المدينة حيث شغلت مساحتها نسبة 
 ( من اجمالي مساحة المدينة.10,7%)

بلغت السكنية المخدومة  عدد االحياء أن كشفت الدراسة من خالل مؤشر سهولة الوصول .5
دد بلغ ع فقد ( من اجمالي عدد االحياء السكنية في المدينة%42,2) بنسبة اً سكني اً ( حي27)

بالنسية ، اما ة( من اجمالي سكان المدين%53,5) بنسبة نسمة (233365سكانها المخدومين )
 بنسبة( حيًا سكنيًا، 37) فقد بلغتالشوارع تقع خارج نطاق التغطية لشبكة  التي لألحياء

( %46,5) بنسبة( نسمة 202,905بلغ عدد سكانها ) أذ،احياء المدينة( من اجمالي 57,8%)
 المدينةشبكة شوارع بسبب رداءة ، أي ما يقارب نصف عدد سكانها، من اجمالي سكان المدينة

 رطةسيارات الش على سهولة الوصولسلبًا مما اثر  ،وكثرة التقاطعات واالزدحامات المرورية  
  عام. بشكل المدينة منأعلى  افي تلك المناطق وانعكاسه امنياً  راغاً سبب فمما  ،لموقع الحادث

مركز شرطة(، ان جميع مراكز الشرطة في /ضابط) الوظيفي معيارالمن خالل تطبيق اتضح  .6
، (%70بلغت نسبة العجز ) فقدمدينة الديوانية تعاني من العجز الكبير في اعداد الضباط، 

وظيفيا على مراكز شرطة المدينة الذي يسهم في خفض مستوى الكفاءة  مما شكل عبئاً 
( 98) وحاجة مراكز الشرطة الى ( ضابط42) ان الموجود الفعلي للضباط بلغ اذالوظيفية، 

وفقًا  ( ضابط لكل مركز شرطة14بواقع ) أي ،ًا ( ضابط140)اإلجمالي ضابط ليصبح 
، ةالشرطالكفاءة الوظيفية لمراكز تحقيق المحلي، مما يسهم في رفع مستوى األداء و  للمعيار

 وتقديم مستوى افضل من الخدمات األمنية .
في اعداد الشرطة العاملين في  ة( تبين وجود عجز)شرطي/مركز شرط عند تطبيق معيار .7

( 794) ( شرطي، وبلغ مقدار العجز566بلغ الموجود الفعلي )، فقد (%58,4بنسبة ) المراكز
  شرطي.

االستبانة وجود نقص في عدد العجالت المخصصة  استمارةكشفت الدراسة ومن خالل نتائج  .8
المتكررة نظرًا بواقع عجلة او عجلتين، اذ تعاني اغلبها من األعطال  إلنجاز واجبات المركز
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عجالت الفضال عن ارتفاع الكلفة االقتصادية لتشغيل  (2005-2004) لتقادم سنة الصنع
 المقدمة سلبًا على كفاءة الخدمة ، مما يؤثرواستهالكها الكبير للوقود بقطع الغيار المتمثلة

تنفيذ أوامر القاء القبض جراء الدوريات ضمن نطاق الخدمة المحدد و المتمثلة بأ وتنفيذ الواجبات
 بحق المطلوبين.

 لمعايير وفقاً  ،ألنشاء مراكز الشرطة الجديدة مكانياً مواقع المالءمة ال تحديدمن الدراسة تمكنت  .9
 نظم المعلومات عن قدرة الدراسة، وافصاحها وهذا ما يؤكد صحة فرضيات ،توقيعها المكاني

 مراكز الشرطة الجديدة مستقبالً  من أيجاد مواقع مالءمة مكانية لتوقيع، (Gis)الجغرافية
ذه مما يدل على القدرة العالية له علميةبإحداثيات ذات مرجعية جغرافية صحيحة وبمواصفات 

 لمثلى.اواقع ر المالتقنية في إزالة الصعوبة والتعقيد التي الزمت الدراسات الجغرافية لعملية اختيا
نموذج كارتوكرافي يستند على بعض النماذج الرياضية في معالجة المعلومات تم استنباط أ .10

كانية ( اعلى درجات المالءمة الم9) الدرجة مالءمة تحملالخرائطية الشبكية، وتمثيله بخريطة 
الشرطة  مراكز الثقافي( ألنشاء-االنتفاضة-والتي ظهرت في احياء)الفاضلية على االطالق
-امةالكر -( مواقع متوسطة المالءمة ظهرت في احياء )االبرار5الديوانية و)مدينة الجديدة في 

لشرطة االموظفين( يمكن اعتبارها أكثر المواقع مالءمة مكانية ألنشاء مراكز  -الجمعية-الفرات
   ة.لمدينمع التوجهات المستقبلية للزيادة السكانية والتوسع المساحي ل الجديدة كي تتماشى 
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  التوصياتثانيًا: 

 اعداد من خاللفي المدينة واقع توزيع مراكز الشرطة لتقييم مستمر  بأجراءشرطة المديرية  قيام .1
د باالعتما بين فترة وأخرى لتشخيص العجز في الخدمة األمنية وكيفية معالجة العجزدراسات 

 .بيانات مديرية إحصاء المحافظة ن خاللمعلى الحجم السكاني لألحياء السكنية 
 جديدة في الوقت الحاضر ضمن نطاق الخدمة الوظيفية لمركز (شرطة مراكز 3انشاء ) .2

عيار الفرات( كونها تجاوزت الم -الجمعية –الحسين( في احياء )الكرامة  -الجمهوري  -)الوحدة
ي اء مركز شرطة فالتخطيطي، فضاًل عن إمكانية االستفادة من البناية المخصصة سابقا ألنش

من  لبنايةحي الفرات الذي يعد أكبر احياء المدينة سكانًا، اال انه لم يتم افتتاحه وتم اشغال ا
 قبل بعض اقسام الشرطة التابعة للمديرية.

والتقديرات  جديدة وفقا للمعايير التخطيطيةوضع الخطط الالزمة الستحداث مراكز شرطة  .3
 اجل من نطاق الخدمة الوظيفية، ياج لهذه المراكز ضمنوحسب األولوية في االحت ،السكانية

رابع في جنوب حي الموظفين ضمن نطاق مركز كز شرطة بإضافة مر  تعزيز أمن المدينة،
في حي  :استحداث مركزين للشرطة األول 2030 عامفي ، و 2025عامفي شرطة الصادق 

في حي االبرار ضمن نطاق مركز طاق مركز شرطة حي النهضة والثاني: االنتفاضة ضمن ن
ًا وفقو ة شرطة الوحدة، وبذلك يتم تغطية المدينة امنيًا تبعًا لحاجتها الفعلية من مراكز الشرط

 لتقديرات السكانية حتى سنة الهدف.ل
 عيةاالجتما العدالة يضمن تحقيقشرطة المدينة بالشكل الذي  مراكزإعادة توقيع بعض  إمكانية .4

ن ، اذ يمكن نقل مركز شرطة )اإلسكان( ملسكان والمساحة المخدومةا توزيعبنسبة كبيرة في 
كحي موقعه الحالي في حي الزهراء الى حي الثقلين لتغطية االحياء السكنية المحرومة 

عة الثقلين( وفقا لمعيار المسافة المقطو -شهيد المحراب –مجمع الديوانية السكني-)الزيتون 
نقل مركز ،  ات الخدمة بينه وبين مركز شرطة النهضةولتالفي التداخل في نطاق )المريحة(

في حي العذارية الى اقصى جنوب حي رمضان لضمان  شرطة الجزائر من موقعه الحالي
  بينه وبين مركز شرطة الزوراء.تغطية االحياء السكنية المحرومة وتالفي التداخل 

من أهمية كبيرة لما لها ضمن نطاق الخدمة لكل مركز شرطة، البيانات الجغرافية  قاعدةانشاء  .5
 ،المسجلين جنائياً و االفراد داخل االحياء السكنية  عن لمعلوماتاكافة باألمنية  القوات في تزويد
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 القاء القبض اذ تسهم في كشف العديد من الجرائم المرتكبة وبوقت قياسي وتنفيذ أوامر
، اذ االستشارات لمتخذي القرار بوقت قياسيتقديم و  متطورة،ال تقنياتاستخدام الو ، والتحري 

 تفتقر مراكز الشرطة الى هكذا بيانات.
ن يب االولى مركز شرطة )الوحدة( الذي يأتي في المرتبة الوظيفي على تخفيف العبء امكانية .6

 ضممن خالل إعادة المسافة المقطوعة( -المراكز التي تجاوزت المعايير المحلية )السكانية
ى نطاق خدمة مركز ال ( نسمة6987-12482الزعيم( البالغ عدد سكانهما )-حَي)العصري 

الذي يمتاز بصغر مساحته ويغطي المنطقة نطاق خدمته الى  أقرب شرطة الديوانية، كونه
مما  الوحدةعن نطاق خدمة مركز شرطة  نخرج الحيي فقد المركزية من المدينة)التجارية( 

 .لمركزلهذا ايسهم في رفع مستوى األداء والكفاءة الوظيفية 
في المدينة لتغطية نطاقات  والثانوية نصب منظومة كاميرات في الطرق والشوارع الرئيسة .7

ير لدورها الكب ،وضع غرفة السيطرة والتحكم في داخل مبنى كل مركزو  ،الشرطة الخدمة لمراكز
ء سرع من القاوت ،عن المطلوبين وكشف الجرائم المرتكبة عملية المراقبة والتحري  ليسهفي ت

 القبض على الجناة.
 الشرطة بعدلمالكات مراكز  على المالك الدائم، العراق(أبناء الصحوات )عناصر إضافة  .8

في  ا يسهمأشراكهم بدورات إدارية وتأهيلية، تزيد من قدراتهم في أداء الواجبات المناطة بهم، مم
( 1250الوظيفية لمراكز شرطة المدينة، اذ يبلغ عددهم ما يقارب ) رفع مستوى الكفاءة

ومن  لمعالجة النقص في الكوادر البشرية العاملة في المراكز، كونهم من أبناء البلد منتسب،
ام عالمضحين في السنوات السابقة التي شهدت اعمال إرهابية وعنف التي أعقبت تغيير النظام 

2003. 
دينة بعجالت من نوع بيكب ألداء المهام والواجبات وسحب جميع تجهيز مراكز شرطة الم .9

السيما و التي يمكن االستفادة منها في باقي تشكيالت مديرية الشرطة  ()الفوردالقديمة  عجالتال
  الفوج التكتيكي(.-سرية فض الشغب -قوة الواجب– SWAT -)الطوارئ  األفواج القتالية

فتح دورات تطويرية متخصصة في مجال التحقيق لكافة الضباط والمفوضين العاملين في  .10
 وسرعة انجاز الدعاوى،مراكز الشرطة والذي يسهم في رفع مستوى األداء للكوادر البشرية 

  في المدينة. المسجلة الجرائموانعكاسه على خفض معدالت 
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اكز شرطة اسوًة بباقي مر ذات النطاق اإلقليمي شرطة المراكز زيادة الكوادر البشرية العاملة في  .11
ي الوظيف لتغطية العجز المعتمدة التخطيطية المحلية لمعاييرذات النطاق المحلي وفقًا لالمدينة 

في بعض  بكبر مساحة نطاقاتها الوظيفية التي تمتدها تعد مراكز شرطة تخصصية تمتاز كون
  .بأكملهااو المحافظة لتشمل المدينة  األحيان

االسباب و  الجرائم في المدينة تفصيلية عن دراسةاجراء نحو  التوجه حث الباحثين بضرورة .12
ون داالحياء السكنية بعض وتركزها في  سواء كانت اقتصادية او اجتماعية هاالموجبة النتشار 

يق بيئة لتحقلسلبية ا االحلول الناجعة للتخفيف من اثاره منها ووضعوالعشوائيات القريبة  غيرها
 امنية مستدامة وتقليل الحاجة لمراكز شرطة جديدة 

ني ضرورة تفعيل دور نظم المعلومات الجغرافية كتقنية حديثة مساهمة في تقديم االسناد الف .13
من خالل  الشرطة،لمراكز  لمتخذي القرار التخطيطي في عملية التوقيع المكاني المناسب

 – MCDMاالندماج والتكامل بين طريقة صنع القرار متعدد المعايير  منهجيةاعتمادها على 
  .AHPوطريقة التحليل الهرمي 

ددها حيدعو الباحث بضرورة قيام الجهات المسؤول في المدينة بدراسة البدائل التخطيطية التي  .14
ا ني منهالنموذج المقترح في الدراسة كونها الحل األمثل في معالجة المشكالت االمنية التي تعا

 المدينة من جراء الزيادة السكانية والنمو العمراني المستقبلي.
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 .2021التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء، 

ية كلية التربيدية، رسالة ماجستير، استعماالت األرض في ناحية الزبخالد جواد ، ، سلمان  .16
 .2005 ، جامعة بغداد،ابن رشد

نظم  باستخداممة المكانية للتوسع الحضري لمدينة الشامية ءتقييم المال، وليد حمزة ، سلمان .17
 .2021، جامعة القادسية، اآلدابكلية ، لومات الجغرافية، رسالة ماجستيرالمع
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 ديوانيةالمكانية النبعاثات تلوث الهواء في مدينة الإبراهيم ناجي عباس ، النمذجة ، الشباني .18
 .2019، جامعة القادسية، اآلدابكلية  ،ومستويات تعرض السكان لها، أطروحة دكتوراه 

، التحليل المكاني لمراكز شرطة الرصافة باستخدام نظم حسنين حكمت خضير، الطائي .19
 ء،للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالكلية التربية  ماجستير،، رسالة Gisالمعلومات الجغرافية 

2020. 

وانية ، المالءمة المكانية للخدمات المجتمعية في مدينة الديرافد موسى عبد حسون ، العامري  .20
 .2014كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة،  دكتوراه،، أطروحة وتوقعاتها المستقبلية

سة في )درا تحسين هادي فضيل ، تقييم كفاءة الخدمات المجتمعية في مدينة الحمزة، عبد هللا .21

 .2021كلية االداب، جامعة القادسية،، رسالة ماجستيرجغرافية الخدمات(، 

 ادسية،عماد كاظم سالم ، التحليل الجغرافي لجرائم السرقة المسجلة في محافظة الق، العيساوي  .22
 .2020امعة القادسية، داب، جكلية اآل ،رسالة ماجستير

نة تعليمية في مديكفاءة التوزيع المكاني للخدمات ال رعد عبد الحسين محمد ،، الغريباوي  .23
 .2012 اآلداب، جامعة البصرة، دكتوراه، كليةأطروحة  ،السماوة

هللا محسن ، التحليل المكاني لخصائص السكان النشطين اقتصاديا في  يمان عبد، إالغزي  .24
داب، جامعة القادسية، (، رسالة ماجستير، كلية اآل2010-1997للمدة )محافظة ذي قار 

2012. 

ستخدام مين ، التوزيع األمثل لمراكز الدفاع المدني في مدينة الحلة باأخالد جواد ، الموسوي  .25
لوم ، كلية التربية للعتقنيتي االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، رسالة ماجستير

 .2020 كربالء، جامعة ،اإلنسانية

المدن الصغيرة في قضاء حسين علي فهد ، التحليل الجغرافي إلمكانيات تنمية ، الوائلي .26
  .2022 جامعة القادسية، ،اآلداب دكتوراه، كليةأطروحة  ،الديوانية
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المعلومات الجغرافية في تحديد عبد األمير عباس عبد، استخدام نظم  ،ماهر صالح ،  حمدأ .1

 .2020، 83 مجلة ديالى، العدد ،الكرخ/بغدادتجاه توزيع مراكز الشرطة وأنماطها في جانب ا

دة ، تقييم مالءمة الكفاءة المكانية لمراكز الشرطة في مدينة بري سلطان بن عياد،  الحربي .2
 .2018،  72العدد ،28مجلد مجلة البحوث األمنية، ،المعلومات الجغرافية نظم باستخدام
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 .2008 ،2العدد ، 11المجلد القادسية للعلوم اإلنسانية،

ز سلطان سعدون سليمان ، سلطان بن عياد الحربي، تقييم الكفاءة المكانية للمراك، سليمان  .4
، يةاألمنية في مدينة الرياض باستعمال نظم المعلومات الجغرافية، المجلة الجغرافية الخليج

 .2018، 10العدد

طارق محمد ، استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة توزيع مراكز الشرطة ، سليمان  .5
، 14، العدد5، المجلدGeo sp Magالمجتمعية في مدينة الخرطوم الكبرى، المجلة الدولية 

2016. 

فاءة كوأثره في  عبد هللا ، النمو العمراني لمدينة سامراء، ياد عاشور والسامرائي ، إ الطائي .6
، 32عددلا، 29 دالمجل، مجلة جامعة سامراء، بنى التحتية وإقامتها المستقبليةالخدمات العامة وال

2013. 

ت مزكين محمد ، تحليل الخصائص المكانية والوظيفية لوحدا، حسن  نشوان شكري و، عبد هللا  .7
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2000. 
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 من العام فيلومات الجغرافية لتوزيع مراكز األفوزي بن سعيد ، استخدام نظم المع، كبارة  .9
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 .2011 ،22عالم، العددالعالقات العامة واإل

صفاء جاسم ، رافد موسى عبد حسون، التحليل المكاني لمراكز الدفاع المدني في ، محمد  .12
ية، اإلنسان، مجلة القادسية للعلوم  Gisالجغرافية لديوانية باستخدام نظم المعلوماتمدينة ا

 .2018، 4، العدد21مجلد

داد النمذجة الكارتوكرافية ألعداد خرائط رقمية للتع اللطيف ، مكي غازي عبد، المحمدي  .13
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 ( 1ملحق )                                           
 كانيالسو مركز الثقل المساحي 

 الحي اسم ت
 المساحة

 ب
 )هكتار(

 النسبة
عدد 
 السكان

 بةسالن
 االحداثي

x  
االحداثي   

y 

عدد السكان 
مضروب 

 x باإلحداثي

عدد السكان 
مضروب 
 yباإلحداثي

المساحة مضروبة 
 x باإلحداثي

المساحة مضروبة 
 yباإلحداثي

 18894804.0 2619945.05 16930709.0 2347604.52 3542279.1 491170.83 4.78 20852 5.33 241.39 حي الفرات 1

2 
 حي

 األساتذة
58.715 1.29 44 0.01 489754.94 3541989.0 4939.42230 35722.7213 635417.211 4595442.65 

 19345180.7 2671454.98 2067176.67 285464.865 3540821.2 488966.45 0.58 2547 5.46 247.25 حي الثقافي 3

 5991523.97 832875.354 1473692.98 204856.489 3542303.2 492411.79 0.41 1815 1.69 76.546 حي الحضارة 4

5 
حي الصدر 

 االول
107.98 2.38 17319 3.97 493027.25 3541708.3 1957214.36 14059836.2 1176420.28 8450927.45 

 5706669.51 796193.269 11414199.8 1592506.63 3541478.5 494106.3 3.22 14061 1.61 72.924 حي السالم 6

7 
حي الصدر 

 الثاني
47.849 1.05 11876 2.72 493873.06 3540970.7 1344405.17 9639115.36 522183.017 3743947.46 

8 
حي الصدر 

 الثالث
74.924 1.65 11167 2.56 495176.89 3541044.6 1267481.22 9063847.05 819805.289 5862485.05 

9 
حي الفجر 

 الجديد
46.280 1.02 1042 0.23 494860.33 3540580.2 118193.885 845642.510 506064.256 3620740.99 

 8236872.68 1153931.90 9586408.68 1342993.06 3540090.1 495943.44 2.70 11814 2.32 105.29 حي العراق 10

 6097898.40 854981.928 1241705.89 174098.686 3540647.2 496431.59 0.35 1530 1.72 77.942 حي الشرطة 11

12 
حي زين 
 العابدين

25.002 0.55 4526 1.03 495171.28 3540061.9 513706.020 3672569.86 273561.742 1955738.44 

 1510828.56 211273.469 6707866.39 938024.500 3539906.7 495018.68 1.89 8267 0.42 19.315 حي االبرار 13

 2498733.95 349700.477 7497990.01 1049351.68 3539437.4 495348.04 2.11 9242 0.70 31.949 حي االنصار 14

 3908674.02 546290.403 5847153.53 817219.303 3539527.7 494697.19 1.65 7207 1.10 49.975 العدالةحي  15

 2931833.22 409323.905 12341095.4 1722985.24 3539343.7 494140.66 3.48 15212 0.82 37.487 حي الوحدة 16

 2091258.61 291723.702 9189436.37 1281896.16 3539709.8 493777.89 2.59 11326 0.59 26.737 حي الكرامة 17

18 
 حي
 ةماالستقا

41.906 0.92 11303 2.59 494254.20 3540123.9 1280527.03 9171847.87 457671.858 3278100.77 

 2388584.18 332888.165 5576652.99 777197.553 3540346.9 493405.08 1.57 6872 0.67 30.533 حي الجمعية 19

20 
حي الجمهوري 

 الشرقي
40.219 0.88 18116 4.15 493213.20 3539950.9 2048055.18 14699555.6 438329.834 3146035.24 

 2873641.63 400671.001 4623505.44 644653.994 3540629.6 493668.94 1.30 5697 0.81 36.730 حي الزراعين 21

 3306469.61 460263.597 6190772.49 861761.198 3540703.0 492869.11 1.74 7628 0.93 42.261 حي الحوراء 22

 4449600.51 618733.793 6107668.41 849294.411 3540986.7 492387.60 1.72 7525 1.25 56.868 حي الضباط 23

 1327872.20 184728.153 3258054.22 453247.187 3540202.5 492498.50 0.92 4015 0.37 16.974 حي المتقاعدين 24

25 
حي العروبة 

 الثالثة
72.225 1.59 2956 0.67 491687.20 3541155.6 333148.598 2399352.68 784700.894 5651454.66 

26 
حي العروبة 

 الثانية
59.232 1.30 6205 1.42 491815.78 3540315.9 699501.899 5035336.06 643711.753 4633732.95 

 15821941.9 2190669.72 11541515.6 1598011.73 3540940.2 490270.45 3.25 14220 4.46 202.21 حي الحكيم 27

 8973174.39 1244422.54 5946826.34 824720.937 3539939.8 490927.82 1.68 7329 2.53 114.71 حي التراث 28

29 
حي العروبة 

 االولى
80.059 1.76 9431 2.16 491684.15 3539686.0 1062890.69 7651862.16 869809.086 6261847.31 

 2632832.85 366248.571 5541345.99 770846.524 3539565.1 492382.45 1.56 6830 0.74 33.662 حي السراي 30

31 
حي الجمهوري 

 الغربي
24.640 0.54 9300 2.13 492986.66 3539566.7 1050903.33 7545320.84 268412.525 1927159.77 

 1650139.72 229783.051 2305590.32 321054.983 3539267.7 492845.38 0.65 2842 0.46 21.099 حي الفاضلية 32

 2347849.84 326876.901 1820286.06 253427.394 3538931.3 492703.96 0.51 2244 0.66 30.024 حي الجديدة 33

 30118585.3 4165308.02 1756774.04 242956.464 3538447.8 489356.49 0.49 2166 8.51 385.20 حي الصناعي 34

 2254939.11 312424.432 1871594.06 259311.53 3539316.6 490376.42 0.52 2307 0.63 28.833 حي المعلمين 35
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 8185302.24 1135537.18 10753285.3 1491790.40 3538761.2 490928.11 3.03 13257 2.31 104.67 حي الجزائر 36

 3787599.69 525211.607 4950402.76 686452.952 3538191.7 490627.17 1.39 6104 1.07 48.445 حي رمضان 37

 9177020.13 1269690.25 2429621.59 336151.257 3536773.4 489331.69 0.68 2997 2.59 117.42 حي الكرار 38

 7841175.65 1088200.51 646281.422 89691.1135 3537681.2 490960.37 0.18 797 2.21 100.30 حي الخضراء 39

 1843262.65 256168.491 637521.176 88599.8734 3538566.9 491774.38 0.18 786 0.52 23.574 حي العذارية 40

41 
حي صوب 

 الشامية
44.964 0.99 5704 1.30 492275.77 3538679.9 643624.599 4626637.32 489104.383 3515882.70 

 1291917.12 180057.040 5667467.16 789886.086 3538780.4 493206.81 1.60 6987 0.36 16.521 حي الزعيم 42

 2658976.82 371159.536 5283850.10 737558.65 3538816.8 493974.07 1.49 6514 0.75 34.004 حي النهضة 43

44 
حي االمام 

 الصادق االول
85.041 1.87 15048 3.44 493604.04 3537897.2 1702558.87 12203057.3 927549.950 6648196.09 

 916472.957 127992.842 3736692.15 521859.205 3538542.8 494186.05 1.05 4607 0.25 11.721 حي التأميم 45

46 
حي االسكان 

 القديم
17.688 0.39 6595 1.51 494517.89 3538381.9 747552.087 5348896.15 193284.984 1382995.68 

 1402593.38 196130.303 989484.294 138363.589 3538379.6 494785.92 0.28 1220 0.39 17.939 حي الشهداء 47

 2226801.10 311392.674 6296212.71 880453.361 3538841.4 494866.51 1.77 7762 0.62 28.477 االنتفاضةحي  48

 2302996.96 322284.539 6564994.13 918714.245 3538122.2 495129.66 1.85 8095 0.65 29.457 حي الوفاء 49

 1687909.78 236078.005 5176498.75 724006.405 3537517.4 494771.73 1.46 6384 0.47 21.593 حي االمير 50

51 
حي االمام 

 الثانيالصادق 
43.008 0.95 13164 3.01 494342.99 3537816.1 1491629.31 10674997.4 469792.364 3362117.01 

 4553597.32 637790.174 6552706.65 917791.280 3537180.5 495427.86 1.85 8082 1.28 58.260 حي الغدير 52

 2593854.00 363170.432 2230205.84 312255.362 3536793.5 495193.19 0.63 2751 0.73 33.190 حي الموظفين 53

54 
اعدادية 
 الزراعة

83.221 1.83 699 0.16 494282.00 3537055.4 79194.7918 566713.668 908939.129 6504319.49 

55 
مصانع النسيج 

 والمطاط
82.754 1.82 310 0.07 495944.56 3536438.5 35240.2901 251288.407 906881.978 6466715.41 

 4434920.45 622857.581 8903645.39 1250462.79 3537054.6 496757.79 2.51 10982 1.25 56.743 حي الثقلين 56

 7363254.98 1032139.88 1339594.13 187776.810 3537679.9 495892.18 0.38 1652 2.08 94.194 حي الزهراء 57

 5057662.14 710886.607 407069.284 57216.1790 3537691.5 497245.06 0.11 502 1.43 64.699 حي الزيتون 58

59 
مجمع الديوانية 

 السكني
15.550 0.34 1750 0.40 497614.90 3538318.1 199607.144 1419317.57 170985.921 1215804.79 

 5538034.90 775536.616 3325653.69 465718.662 3538738.8 495558.73 0.94 4100 1.56 70.824 حي التضامن 60

 20541294.2 2882738.59 3533405.55 495873.554 3538840.3 496636.26 0.99 4356 5.80 262.68 حي الجنوب 61

 2119249.15 295529.615 10125905.9 1412059.11 3539199.6 493541.92 2.86 12482 0.59 27.098 حي العصري 62

 8219666.34 1133798.86 2572082.20 354786.162 3539817.9 488273.05 0.72 3170 2.32 105.08 حي الجامعة 63

64 
حي شهيد 
 المحراب

161.41 3.56 2580 0.59 497187.02 3535006.2 294024.922 2090521.03 1773349.15 12608535.6 

 = = = 43627 100 4525.5 المجموع 

49345351.0 353962039. 49281039.4 353935650. 

493453.510 3539620.39 492810.394 3539356.51 
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  (2) ملحق
 مركز الثقل األمني

 المساحة اسم المراكز
النسبة 
 بالمئة

POINT_X POINT_Y 
المساحة مضروبة 

x 
المساحة مضروبة 

y 

 22141866.21 3072897.068 3539461.703 491214.3081 6.256 1111.98 م الزوراء

 8783597.245 1221261.999 3538574.901 491999.6828 2.482 441.228 الجزائر 

 19151010.42 2661917.655 3540333.998 492092.9689 5.409 961.538 م الجمهوري

 19717867.21 2743734.579 3538990.287 492449.3062 5.572 990.374 م الديوانية

 24727676.53 3443081.703 3541677.81 493143.2216 6.982 1241.06 م الحسين

 12965926.84 1808281.694 3537582.55 493365.8692 3.665 651.502 م الصادق

 50324849.56 7031715.963 3540029.867 494636.0445 14.216 2526.94 م الوحدة

 16773851.1 2344997.213 3538463.531 494679.9082 4.74 842.63 م النهضة

 26296693.62 3682439.703 3537588.074 495383.753 7.434 1321.33 اإلسكانم 

 67960925.28 9534699.279 3539857.138 496630.5736 19.199 3412.65 م التحدي

 4181523.711 580779.569 3541385.572 491869.5979 1.181 209.884 م ش المستشفى

 25225558.48 3509603.704 3539079.789 492388.208 7.128 1266.98 األحداثم ش 

شعبة مكافحة اجرام 
 البلدة

98.1732 0.552 490974.2489 3538068.552 271164.491 1954071.036 

شعبة مكافحة 
 الجانب الصغير

252.075 1.418 490945.6739 3538058.392 696216.673 5017368.259 

شعبة سرقة 
 السيارات

791.402 4.452 490957.6331 3538087.39 2185861.046 15752413 

 1912096.056 265335.24 3538090.648 490969.1261 0.54 96.0637 شعبة الخطف

شعبة مخدرات 
 الديوانية

1247.49 7.018 491171.6638 3539505.325 3447089.26 24840583.63 

شرطة  مركز
 والطفل األسرة

312.071 1.756 492378.0603 3539085.154 864437.697 6213352.842 

 17775.4 100   49365514.54 353941231 

     مجموع مساحة المراكز 
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 (3ملحق )
 القادسيةألقسام ومراكز الشرطة في محافظة  اإلداريةالهيكلية 

 موقع المركز مراكز الشرطة التابعة للقسم قسم الشرطة ت

 قسم شرطة البلدة 1

 مدينة الديوانية مركز شرطة الديوانية -ا

 مدينة الديوانية مركز شرطة الجمهوري  -ب

 مدينة الديوانية الحسين شرطة مركز-ج

 قسم شرطة الجانب الصغير 2

 مدينة الديوانية مركز شرطة الزوراء -أ

 مدينة الديوانية مركز شرطة الجزائر -ب

 مدينة الديوانية مركز شرطة الصادق ع -ج

 الديوانيةمدينة  مركز شرطة المستشفى -د

 قسم شرطة التحدي 3

 مدينة الديوانية مركز شرطة التحدي -أ

 مدينة الديوانية مركز شرطة الوحدة -ب

 مدينة الديوانية مركز شرطة النهضة -ج

 مدينة الديوانية مركز شرطة األسكان -د

 قسم شرطة القضاء 4

 قضاء الدغارة مركز شرطة الدغارة -أ

 ناحية السنية السنيةمركز شرطة  -ب

 ناحية الشافعية مركز شرطة الشافعية -ج

 قسم شرطة الشامية 5

 قضاء الشامية شرطة الشامية مركز -أ

 قضاء غماس مركز شرطة غماس -ب

 ناحية المهناوية مركز شرطة المهناوية -ج

 ناحية الصالحية مركز شرطة الصالحية -د

 قسم شرطة الحمزة 6

 قضاء الحمزة شرطة الحمزةمركز  -أ

 قضاء الحمزة صالحمركز شرطة اال -ب

 ناحية الشنافية مركز شرطة الشنافية -ج
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 ناحية السدبر مركز شرطة السدير -د  

 قسم شرطة عفك 7

 قضاء عفك مركز شرطة عفك -أ

 قضاء ال بدير مركز شرطة ال بدير -ب

 ناحية نفر مركز شرطة نفر -ج

 ناحية سومر شرطة سومر مركز -د

 قسم مكافحة اجرام الديوانية 8

 مدينة الديوانية ش مكافحة اجرام الجانب الكبير  -أ

 مدينة الديوانية ش مكافحة اجرام الجانب الصغير-ب

 مدينة الديوانية ش مكافحة سرقة السيارات -ج

 مدينة الديوانية ش مكافحة الخطف -د

 مدينة الديوانية شرطة االحداث مركز قسم شرطة االحداث 9

 مدينة الديوانية شعبة مخدرات الديوانية  قسم مكافحة المخدرات 10

 مدينة الديوانية مركز شرطة االسرة والطفل  قسم شرطة االسرة والطفل 11

    مركز شرطة 33 المجموع
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 ( 4ملحق )
 استمارة االستبانة 

 جامعة القادسية                   
 كلية اآلداب                          
 قسم الجغرافية             

 استمارة استبانة                                         

 السيد مدير مركز الشرطة المحترم
الة رس إثراءعن األسئلة الواردة في االستبانة والتي تساعدنا في  اإلجابةيرجى تعاونكم معنا في  

ية لوظيفاالمكانية لمواقع مراكز الشرطة في مدينة الديوانية وكفاءتها  مةالمالءالماجستير الموسومة )
 المعلومات مخصصة ألغراض البحث العلمي فقط ، شاكرين تعاونكم معنا أن( ،علما  (Gisباستخدام 

           .                                
 الباحث                       المشرف                                             

  محسن . رافد موسى عبد                                               جعفر عبد الحسيند.أ
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم مركز الشرطة     ............                   -1
 الحي السكني........ -2
 المركز ...........        ضابط اسم-3
 الرتبة.........                               -4
 التحصيل الدراسي..........                       -5 
 مقدار الراتب الشهري ............ - 6
 سنة تأسيس المركز ...... -7 
 ( ...                     2مساحة المركز االجمالية )م -8
 عدد الغرف ..... -8
 ...عدد الطوابق ...-9

 أرض المركز ...... عائديه -10
 جيدة          متوسطة               رديئة     الحالة العمرانية للمركز   -11
 عدد الكوادر اإلدارية في المركز       ضباط             شرطي          موظف مدني  -12  

              يخدمها المركز .......            التي  ماهي االحياء السكنية -13
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 ( ، وما نوع الدعوى ؟  سجلة في المركز خالل شهر واحد ) عدد الدعاوى الم  -14
( وكم العدد المناسب من القضايا التي   كم عدد القضايا التي بذمة كل ضابط تحقيق )   -15

 يستطيع التحقيق بها وانجازاها لضمان الجودة في العمل )             (
 000نوعًا ما      000كال     000هل عدد المنتسبين تكفي للقيام بمهام المركز   نعم -16
ية هل بسبب كثرة اعداد الدعاوى المسجلة في المركز تشكل ضغطًا كبيرًا على الخدمات االمن -17

 وكفاءتها الوظيفية     نعم     كال
..، أجهزة االتصال ......وأجهزة ، األسلحة ........ عدد العجالت العاملة في المركز -18

 الحاسوب ......
ما زمن االستجابة عند تبليغكم بوقوع حادث معين للوصول الى محل الحادث او عند تنفيذ  -19

 دقيقة(15-10دقيقة( ) 10-5امر القاء القبض؟   )
 دقيقة(    20دقيقة( )أكثر من 15-20)                    

 ة عند تنفيذكم للواجبات وما السرعة المحددة لذلك ...... ما نوع العجلة المستخدم -20
مركز هل يوجد منتسبين لديهم نسبة عجز ويتم اشراكهم في الواجبات بسبب نقص الكوادر البشرية في ال -21

 ؟  %50( نسبة العجز    العدد )  
حة لتحقيق بشرية وإمكانات متا رداكو من ما هو تقييمك ال داء مراكز الشرطة بما متوفر  -22

  بالمركز؟الواجبات المناطة  الشرطة وإنجازالكفاءة الوظيفية لمراكز 
( 1،  2    ،3    ،4   ،5    ،6    ،7   ،8     ،9   ،10   ) 

هل باإلمكان ادامة التواصل بين مركز الشرطة والمواطن عن طريق قنوات التواصل اواي  -23
ن موقع الكتروني لتسهيل عملية التواصل بين المواطوسيلة اتصال مثال وضع رقم خط لالتصال او 

 والمركز لحين انجاز معاملته؟
 ماهي المشكالت والمعوقات التي يعاني منها مركز الشرطة؟ -25
 ماهي مقترحاتكم بشأن تطوير الكفاءة الوظيفية لمراكز الشرطة؟ -26
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 (5) ملحق
 الخبراء استمارة استبانة ال راء

                                                                      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  اآلدابجامعة القادسية /كلية 

 قسم الجغرافية      
                                       

 الخبراء استمارة استبانة ال راءم/ 

ر إن المعلومات التي ستزودنا بها تستخدم ألغراض البحث العلمي، وهي جزء من متطلبات انجاز رسالة الماجستي
للباحث  (GISالموسومة )المالئمة المكانية لمواقع مراكز الشرطة في مدينة الديوانية وكفاءتها الوظيفية باستخدام 

على  الدكتور رافد موسى عبد العامري، راجين تعاونكم معنا باإلجابة )جعفر عبد الحسين محسن( وبإشراف األستاذ
 األسئلة بصورة دقيقة بالبيانات ...مع فائق الشكر والتقدير. 

 : مالحظة
ديدة في طة الجتهدف االستبانة الى تحديد االهمية النسبية للمعايير الالزمة الختيار الموقع األمثل ألنشاء مراكز الشر 

قة ستخدام طرينة، باتبعُا لحاجتها وتماشيًا مع التقديرات المستقبلية للزيادة السكانية التي تشهدها المدي مدينة الديوانية
لمساعدة  المعايير( والتي تعد خطوة أساسية في بناء نموذج اتخاذ قرار متعدد AHPالهرمي التحليل الهرمي )التسلسل 

   ثل ألنشاء مراكز الشرطة في المدينة.المخططين وأصحاب القرار األمني الختيار الموقع األم
 (  او)*(  في المربع المناسب  ضع عالمة )  أوال: معلومات عامة: 

   أسم الخبير:         -

 سنوات10 –سنوات  6سنوات          من 5سنوات الخبرة في مجال اختصاصك: أقل من - 1         

 سنة    11أكثر من           

                 دكتوراه          ماجستير         التحصيل الدراسي: بكالوريوس - 2         

 العمل:مكان -3         
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 تحديد المعايير الرئيسة:  أوال:

 المعايير                   
 درجة التقييم                     

1 
 قليلة

3 
 ةمتوسط

5 
 كبيرة

7 
 كبيرة جدا

9 
 أهمية مطلقة 

 بعد الموقع عن استعماالت األرض الحضرية – 1
 وسهولة 

 

     
 كثافة السكان منقرب الموقع -2
 

     
 بعد الموقع عن مراكز الشرطة الحالية -3
 
  

     
 قرب الموقع من شبكة الشوارع الرئيسة-4
  

     
 قرب الموقع من عدد الجرائم المسجلة-5

 المرتفعة
 

     
 قرب الموقع من الدور السكنية  -6
 
 

     
 

      :    الحضرية(: )البعد عن استعماالت األرض ثانيا

 كثافة السكان(:: )القرب من ثالثا

 
 المعايير

 درجة التقييم                    
1 

 قليلة
3 

 ةمتوسط
5 

 كبيرة
7 

 كبيرة جدا
9 

 أهمية مطلقة 
      التجارية 
      الصناعية 
      الخدمية

 
 المعايير

 درجة التقييم                    
1 

 قليلة
3 

 ةمتوسط
5 

 كبيرة
7 

 كبيرة جدا
9 

 أهمية مطلقة 
      منخفضة
      متوسطة
      عالية
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 : )بعد الموقع عن مراكز الشرطة الحالية(:رابعا

 : )قرب الموقع من شبكة الشوارع الرئيسة(:خامسا                 

 : )قرب الموقع من عدد الجرائم المسجلة(:سادسا   

                              

 
 المعايير

 درجة التقييم                    
1 

 قليلة
3 

 ةمتوسط
5 

 كبيرة
7 

 كبيرة جدا
9 

 أهمية مطلقة 
      م1800- 1600 

      م1801-2000
      م2001-2200

      م2201-2400 
      فاكثرم  2401 

 
المعايير           

 درجة التقييم                    
1 

 قليلة
3 

 ةمتوسط
5 

 كبيرة
7 

 كبيرة جدا
9 

 أهمية مطلقة 
      م فاقل  100
      م101-200
      م201-300
      م301-400
      فأكثرم   401

 
المعايير           

 درجة التقييم                    
1 

 قليلة
3 

 ةمتوسط
5 

 كبيرة
7 

 كبيرة جدا
9 

 أهمية مطلقة 
      منخفضة
      متوسطة
      عالية
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 : )قرب الموقع من الدور السكنية(:سابعا  

 

لجديدة الشرطة تحليل نتائج اراء الخبراء الختيار أفضل األماكن مالءمَة ألنشاء مراكز ا (6ملحق )
 في المدينة  

قيمة    المعايير الرئيسة/ /عدد االستجابات
AHP 

مقياس 
قرب  االهمية

الموقع 
من الدور 
 السكنية 

 

قرب الموقع 
عدد  من

الجرائم 
 المسجلة 

 

قرب الموقع 
من شبكة 

الطرق 
 الرئيسة 

 

بعد الموقع 
عن مراكز 

الشرطة 
 الحالية 

 

قرب 
الموقع من 

كثافة 
 السكان 

 

عن  الموقع بعد
استعماالت 

 األرض الحضرية
 

 قليلة 1 0 0 1 0 0 0
 متوسطة 3 7 2 6 1 0 1
 كبيرة 5 15 10 24 4 4 7
 كبيرة جدا   7 12 14 2 4 24 21
 مطلقة 9 1 9 2 26 7 6
 المجموع 35 35 35 35 35 35
المتوسط الموزون  5.4 6.7 4.8 8.1 7.1 6.8

الستجابات العينة 
 على قيمة االهمية

                          

 

 

 
المعايير           

 درجة التقييم                    
1 

 قليلة
3 

 ةمتوسط
5 

 كبيرة
7 

 كبيرة جدا
9 

 أهمية مطلقة 
      م فاقل  100
      م101-200
      م201-300
      م301-400
      فأكثر م401
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 الحضريةبعد الموقع عن استعماالت األرض  لمعيار األول/ا     

 عدد االستجابات
 

قيمة 
AHP 

 مقياس االهمية

 الخدمية
 

 الصناعية
 

 التجارية
 

  

 قليلة 1 1 10 0
 متوسطة 3 0 15 0
 كبيرة 5 1 7 4
 كبيرة جدا   7 4 3 19
 مطلقة 9 29 0 12
 المجموع 35 35 35

7.5 2.3 8.4 
المتوسط الموزون الستجابات 

 العينة على قيمة االهمية

 AHPمقياسلالقيمة المقابلة  8 2 8

 

 قرب الموقع من كثافة السكان /المعيار الثاني

 عدد االستجابات
 

قيمة 
AHP 

 مقياس االهمية

 منخفضة متوسطة عالية
 

  
0 0 5 

 
 قليلة 1

 متوسطة 3 22 1 2
 كبيرة 5 8 6 1
 كبيرة جدا   7 0 21 2
 مطلقة 9 0 7 30
 المجموع 35 35 35

8.4 6.9 3.1 
المتوسط الموزون 

الستجابات العينة على 
 قيمة االهمية

8 7 3 
القيمة المقابلة 

 AHPمقياسل
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 بعد الموقع عن مراكز الشرطة الحالية /المعيار الثالث    

مقياس  AHPقيمة  عدد االستجابات
 االهمية

 م فاكثر 2401
 

 م2201-2400
 

 م2001-2200
 

 م1801-2000
 

 م1800- 1600
   

 قليلة 1 25 11 1 0 0

 متوسطة 3 7 15 9 1 3

 كبيرة 5 0 7 22 5 0

 كبيرة جدا   7 3 1 3 25 2

 مطلقة 9 0 1 0 4 30

 المجموع 35 35 35 35 35

المتوسط الموزون الستجابات  1.9 3.1 4.5 6.8 8.3
 العينة على قيمة االهمية

 AHPمقياسلالقيمة المقابلة  2 3 5 7 8

 

 الموقع من شبكة الطرق الرئيسةقرب  /المعيار الرابع

مقياس  AHPقيمة  تعدد االستجابا                                   
 االهمية

 م فأكثر 401 
 

 م301-400
 

 م201-300
 

 م101-200
 

 م فاقل  100
  

 قليلة 1 1 0 5 18 30

 متوسطة 3 1 2 10 13 2

 كبيرة 5 0 4 18 3 1

 كبيرة جدا   7 3 26 2 1 1

 مطلقة 9 30 3 0 0 1

 المجموع 35 35 35 35 35

المتوسط الموزون الستجابات  8.4 6.7 3.9 2.2 1.6
 العينة على قيمة االهمية

القيمة المقابلة  8 7 4 2 2

 AHPمقياسل
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 قرب الموقع من عدد الجرائم المسجلة /المعيار الخامس   

 عدد االستجابات
 

قيمة 
AHP 

 مقياس االهمية

 منخفضة متوسطة  عالية
 

  

 قليلة 1 4 0 0
 متوسطة 3 20 1 2

 كبيرة 5 9 5 0

 كبيرة جدا   7 2 20 2

 مطلقة 9 0 9 31
 المجموع 35 35 35

8.5 7.1 3.5 
المتوسط الموزون 

الستجابات العينة على 
 قيمة االهمية

9 7 4 
القيمة المقابلة 

 AHPمقياسل

 

 الدور السكنيةرب الموقع من ق /المعيار السادس

مقياس  AHPقيمة   عدد االستجابات                       
 االهمية

 م400-301 فأكثرم401
 

 م201-300
 

 م101-200
 

 م فاقل  100
  

 قليلة 1 19 1 0 19 28

 متوسطة 3 10 16 2 6 2

 كبيرة 5 1 7 6 4 2

 كبيرة جدا   7 3 4 7 4 1

 مطلقة 9 2 7 20 2 2

 المجموع 35 35 35 35 35

المتوسط الموزون الستجابات  2.6 5 7.5 2.9 1.9
 العينة على قيمة االهمية

القيمة المقابلة  3 5 8 3 2
 AHPمقياسل

 الخبراءاراء بيانات استمارة استبانة  المصدر: الباحث باالعتماد على
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 مصفوفة المعايير الرئيسة والثانوية  (7)ملحق 
 مصفوفة المعايير الرئيسة .1
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 قرب الموقع من الوحدات السكنية .2

 

No Factor Factor م فاقل 100 200-101م 300-201م 400-301م م فأكثر 401

1 م فاقل 100 م فاقل 100 1.000 0.500 0.200 1.000 2.000 0.725 0.111

2 200-101م 200-101م 2.000 1.000 0.333 2.000 3.000 1.319 0.201

3 300-201م 300-201م 5.000 3.000 1.000 5.000 6.000 3.393 0.518

4 400-301م 400-301م 1.000 0.500 0.200 1.000 1.000 0.631 0.096

5 م فأكثر 401 م فأكثر 401 0.500 0.333 0.167 1.000 1.000 0.488 0.074

6         

7          

8           

9            

10             

11              

12               

13                

14                 

15                  

6.557 1.000

5

0.013

1.120

777

1.120 Consistency OK

Number of Criteria =

C. I. =

R. I. = 

C. R. % =

Total

Passord = excel

Eigenvalue 

(Eg)
weight

Please Enter your Factors 

here (up to 15 factors)

Step (1) Step (2)

Please complete the upper triangular comparison matrix
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 بعد الموقع عن استعماالت األرض الحضرية .3

 
 
 

No Factor Factor التجارية الصناعية الخدمية

1 التجارية التجارية 1.000 6.000 1.000 1.817 0.462

2 الصناعية الصناعية 0.167 1.000 0.167 0.303 0.076

3 الخدمية الخدمية 1.000 6.000 1.000 1.817 0.462

4      

5        

6         

7          

8           

9            

10             

11              

12               

13                

14                 

15                  

3.937 0.999

3

0.000

0.580

777

0.057 Consistency OK

Eigenvalue 

(Eg)
weight

Please Enter your Factors 

here (up to 15 factors)

Step (1) Step (2)

Please complete the upper triangular comparison matrix

Number of Criteria =

C. I. =

R. I. = 

C. R. % =

Total

Passord = excel
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 }190{ 

 

 السكان قرب الموقع من كثافة .4

 

 

No Factor Factor منخفضة متوسطة عالية

1 منخفضة  منخفضة 1.000 0.250 0.200 0.368 0.100

2 متوسطة متوسطة 4.000 1.000 1.000 1.587 0.433

3 عالية عالية 5.000 1.000 1.000 1.710 0.467

4       

5        

6         

7          

8           

9            

10             

11              

12               

13                

14                 

15                  

3.666 1.001

3

0.003

0.580

0.477 Consistency OK

Eigenvalue 

(Eg)
weight

Please Enter your Factors 

here (up to 15 factors)

Step (1) Step (2)

Please complete the upper triangular comparison matrix

Number of Criteria =

C. I. =

R. I. = 

C. R. % =

Total

Passord = excel
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 بعد الموقع عن مراكز الشرطة الحالية .5

 

No Factor Factor 1800م- 1600 2000-1801م 2200-2001م 2400-2201م م فاكثر 2401

1 1800م- 1600 1800م- 1600 1.000 1.000 0.300 0.200 0.167 0.398 0.062

2 2000-1801م 2000-1801م 1.000 1.000 0.500 0.250 0.200 0.478 0.074

3 2200-2001م 2200-2001م 3.333 2.000 1.000 0.500 0.333 1.021 0.158

4 2400-2201م 2400-2201م 5.000 4.000 2.000 1.000 1.000 2.091 0.324

5 م فاكثر 2401 م فاكثر 2401 6.000 5.000 3.000 1.000 1.000 2.460 0.382

6         

7          

8           

9            

10             

11              

12               

13                

14                 

15                  

6.448 1.001

5

0.010

1.120

777

0.873 Consistency OK

Number of Criteria =

C. I. =

R. I. = 

C. R. % =

Total

Passord = excel

Eigenvalue 

(Eg)
weight

Please Enter your Factors 

here (up to 15 factors)

Step (1) Step (2)

Please complete the upper triangular comparison matrix
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 قرب الموقع من شبكة الشوارع الرئيسة .6

 
 

No Factor Factor م فاقل 100 200-101م 300-201م 400-301م م فأكثر 401

1 م فاقل 100 م فاقل 100 1.000 1.000 4.000 6.000 6.000 2.702 0.400

2 200-101م 200-101م 1.000 1.000 3.000 5.000 5.000 2.371 0.351

3 300-201م 300-201م 0.250 0.333 1.000 2.000 2.000 0.803 0.119

4 400-301م 400-301م 0.167 0.200 0.500 1.000 1.000 0.441 0.065

5 م فأكثر 401 م فأكثر 401 0.167 0.200 0.500 1.000 1.000 0.441 0.065

6         

7          

8           

9            

10             

11              

12               

13                

14                 

15                  

6.758 1.000

5

0.004

1.120

777

0.341 Consistency OK

Number of Criteria =

C. I. =

R. I. = 

C. R. % =

Total

Passord = excel

Eigenvalue 

(Eg)
weight

Please Enter your Factors 

here (up to 15 factors)

Step (1) Step (2)

Please complete the upper triangular comparison matrix
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 ةقرب الموقع من عدد الجرائم المسّجل .7

 

No Factor Factor منخفضة متوسطة عالية

1 منخفضة منخفضة 1.000 0.333 0.200 0.405 0.109

2 متوسطة  متوسطة 3.000 1.000 0.500 1.145 0.309

3 عالية عالية 5.000 2.000 1.000 2.154 0.582

4       

5        

6         

7          

8           

9            

10             

11              

12               

13                

14                 

15                  

3.704 1.000

3

0.002

0.580

777

0.291 Consistency OK

Number of Criteria =

C. I. =

R. I. = 

C. R. % =

Total

Passord = excel

Eigenvalue 

(Eg)
weight

Please Enter your Factors 

here (up to 15 factors)

Step (1) Step (2)

Please complete the upper triangular comparison matrix
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Abstract: 

     Security is on the ladder of basic needs in a world turbulent by crises, and it 

has become one of the urgent necessities for the progress and prosperity of 

peoples .Integral to the system concerned with the dissemination of criminal 

justice. Therefore, the study sought to identify the reality of the spatial 

distribution of police stations in the city of Diwaniyah, the pattern they adopt in 

distributing them, and evaluating their functional efficiency in accordance with 

local planning standards, in order to build a spatial model for choosing the best 

appropriate locations for signing police stations in the city in the future.  The 

study relied on the descriptive analytical approach in tracking the reality of the 

spatial distribution of police stations, as well as relying on the strategy of 

integration and integration between modern methods and techniques 

represented by geographic information systems technology and the hierarchical 

analysis method (AHP) in determining the appropriate locations for police 

stations in the study area.  In order to achieve the objectives of the study, it was 

divided into four chapters preceded by the introduction, the theoretical and 

conceptual framework of the study, and a set of conclusions and 

recommendations.  The first chapter included a study of the characteristics of 

the natural and human geographical environment of the city  of Diwaniyah, and 

the second chapter discussed the reality of the geographical distribution of 

police stations and their spatial patterns, while the third chapter contained a 

study of evaluating the spatial adequacy and functional efficiency of police 

stations, and the fourth chapter included estimating the current and future need 

and building a spatial suitability model for police stations using (  GIS).  The 

study concluded, after the process of cartographic analysis and modeling, the 

ability of geographic information systems (GIS) to build a spatial suitability 

model that shows the degrees of suitability of the best sites for establishing 

new police stations that the city needs, which helps planners and decision 

makers in setting development plans and programs that contribute to achieving 



 {B} 

 

sustainable security.  The study  was able, after synthesizing a number of 

mathematical equations and applying the criteria affecting spatial suitability, to 

the existence of a map bearing the degree (9) as the highest degree of spatial 

suitability, which appeared in the neighborhoods of (Al-Fadhiliya - Al-Intifada 

- Al-Thaqafi) for the establishment of new police stations in the city of 

Diwaniyah and (5)  Sites of medium suitability, ranging in degree (5-8), 

appeared in the neighborhoods of (Al-Abrar-Al-Karama-Al-Furat-Al-

It can be considered as the most appropriate spatial  )Mudhafnif-Al-Jaw'iyyah

location for the establishment of new police stations in order to comply with 

the future directions of population increase and spatial expansion of the city. 

 
 


