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 ومستهى تحقيق االهداف التنمهية في محافظة ميسان للتركيب التعليميتحليل جغرافي 
جبارداليا عبج ال د. أ.م.  

ميدانكمية التخبية /جامعة   
dalia_abdul@uomisan.edu.iq 

أن ىشاك تصػرًا  جغخافي لمتخكيب التعميسي في محافطة ميدانالتحميل ندتشتج مغ ال  -خالصة البحث :
( ووجػد تفاوت في مدتػػ التحريل، 2019إيجابيًا في التحريل األكاديسي لدكان السحافطة عام )

(.2019( عام )10.6إلى ) 1997( عام 40.1حيث لػحع انخفاض معجل األمية مغ )  
مغ الػاضح أن محافطة ميدان ما زالت دون تحقيق  مدتػػ تحقيق االىجاف التشسػيةوفيسا يخز      

السصمػب مشيا لتحكيقيا ، وأن عمى السدؤوليغ فييا بحل جيج مزاعف لتتساشى مع األىجاف التشسػية 
 الػششية أواًل وأىجاف األلفية عالسيًا.

 

Geographical analysis of the educational structure and the level of 

achieving development goals in Maysan Governorate 

Assist. Prof.  Dalia Abdul-Jabbar 

dalia_abdul@uomisan.edu.iq 

Abstract :- We conclude from the geographical analysis of the educational 

structure in Maysan Governorate that there is a positive development in the 

academic achievement of the population of the governorate in (2019) and the 

presence of a disparity in the level of achievement, as it was noticed that the 

illiteracy rate decreased from (40.1) in 1997 to (10.6) in (2019).  

     With regard to the level of achieving the development goals, it is clear that 

Maysan Governorate is still not achieving what is required of it to achieve 

them, and that its officials must make a double effort to be in line with the 

national development goals first and the Millennium Goals globally. 
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االثار ما و  واقع التعميع في محافطة ميدان ما ىػ سؤالان مذكمة البحث عبارة عغ  : مشكلة البحث

تداؤالت وىحا الدؤال يصخح  عمى التشسية البذخية في السحافطةمغ تغيخ التخكيب التعميسي االيجابية 

 ؟ومدتػػ تحقيق االىجاف التشسػية في محافطة ميدان ىي ؟ما  أخخػ 

يفتخض البحث أن تفعيل الشطام التعميسي واالرتقاء بو الى مدتػػ يػاكب تقشيات  : فرضية البحث 

، ويؤىمو لمسشافدة في سػق اكموبسا يعج الجيل لمتفكيخ ذاتيا لحل مذوشخائق التجريذ الحجيثة و العرخ 

العسل مغ خالل التجريب العسمي اضافة الى الشطخؼ ، وربط السشيج التعميسي بالبيئة واستجامتيا ، 

وبحقػق االجيال القادمة ، حيشيا تجج عسمية التشسية مغ يشفحىا بكفاءة و يقػدىا بػعي ومدئػلية، وعشجئح 

 . يختقي السجتسع سمع التقجم ليعير حياة رغيجة ويتستع بسدتػػ معيذي عال ، ويتستع بإندانيتو

لتغيددخ اليجابيددة االثددار اييددجف البحددث  مددغ التحميددل العمسددي الددى الكذددف عددغ  -هدددف البحددث ومتر:اتدد :

والكذدددف عدددغ مشطػمدددة العػامدددل السختمفدددة التدددي سددداىست فدددي  ميددددانددددكان محافطدددة ل التخكيدددب التعميسدددي

 . ىحا التغيختذكيل 

 التنمية البشرية ،التنمية ، التعليم الكلمات المفتاحية :

عشدج دراسدة ألؼ مشصقدة جغخافيدة البدج مدغ مالحطدة تعخيدي أو تحجيدج  -اإلطا: المكاني والزماني للبحدث:

 السجتسع أو اإلقميع عمى أساس ثابت لسكان البحث ومجة البحث، لحا حجد البحث عمى الشحػ االتي:    

تقع محافطة ميدان في الجدء الجشػبي الذخقي مغ العدخاق ضدسغ مشصقدة الدديل :  الحدود المكانية - 1

شددخقا. تحددجىا ( 47.00شددسااًل ، وخددط شددػل ) (31.00د  33.00بدديغ دائختددي عددخض )الخسدػبي وتستددج  

مغ الذخق والذسال الذخقي جسيػرية إيدخان االسدالمية ومدغ الذدسال الغخبدي محافطدة واسدط ومدغ الجشدػب 

 . (1كسا تبجو مغ الخخيصة ) محافطة البرخة ومغ الجشػب الغخبي محافطة ذؼ قار
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% مدددغ مجسدددػة مدددداحة العدددخاق (3.7تذدددكل نددددبة ) 2كدددع (16072تبمددم مدددداحة محافطدددة ميددددان )     

 . (ص 9)وزارة التخصيط والتعاون اإلنسائي، 2كع (435052الكمية والبالغة )

وقددج تددع االعتسدداد عمددى ( 2019 – 1997) سددجةتسثمددت الحددجود الدمشيددة بال -الحدددود الزمنيددة :  - 2

 الحؼ اجخيت فيو الجراسة السيجانية . 2019)لكػنو يحػؼ عمى تعجاد سكاني وعام ) (1997عام )

التشسية )التعميع ، الرحة ، االقتراد(، ويقاس التعميع ب يسثل التعميع احج اركان مثمث  : مقدمة    

( وبتصػر مفاليع التشسية جخاء تشػة السسارسات والبخامج التشسػية فقج 109مؤشخا مغ مجسػة )( 26)

تعجدت مقاييديا ، وتع ربصيا بالبيئة و بحقػق االجيال القادمة وبالسحرمة الشيائية باستجامة التشسية. 

 (2خميل العسخ ، ص مزخججيج لمتعميع لمحفاظ عمى البيئة وعمى السػارد الصبيعية )وبيحا أضيي دور 

الدكان بصبيعتيع ال يؤلفػن حمقة اجتساعية واحجة يتذابو افخادىا في خرائريع وصفاتيع. فيع       

إذا تذابيػا في بعس الخرائز فانيع في الػقت نفدو يختمفػن في الخرائز األخخػ ، فقج يتفقػن 

لمغة والجيغ ولكشيع يختمفػن في العسخ والشػة والػضع االجتساعي . ووضيفة الباحث الكذف عغ ىحه في ا

السجسػعات السختمفة وتحجيج ندبيا مغ السجسػة الكمي ، لسا لحلظ مغ اىسية بالغة في الشػاحي 

 .  (45) عبج الحديغ زيشي ،ص التخصيصية االجتساعية واالقترادية والثقافية

ان الشطخة لمتشسية لع تعج مقرػرة عمى الشسػ االقترادؼ ، بل تجاوز ذلظ لتذسل السعصيات       

الػضع الرحي . واستشادا الى سع ، متسثمة بالسدتػػ التعميسي و االجتساعية والثقافية والحزارية لمسجت

متغيخا ،  (26ذلظ ، اشتق دليل يكيذ السدتػػ التعميسي مكػنا مغ مجسػعة مغ السؤشخات بمم عجدىا )

( وبشطخة )مؤشخا 109عجدىا  والبالم(%مغ مجسػة مؤشخات التشسية  23.58وىي تذكل ما ندبتو ) 

، خاشفة عمى مؤشخات دليل التعميع نجج انيا شاممة مختمف جػانب الػاقع التعميسي والحزارؼ لمسجتسع 
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ندب االستسخار ساس ، و فقج فرل في تػزيع االمية في السجتسع ، وغصى ندب االنخخاط في التعميع اال

الى السعاىج والجامعة ، والتعميع السيشي ، وشسل ايزا ندب ما يرخف عمى  وصػالفي الدمع التعميسي 

 . (2)مزخ خميل العسخ ، ص وميدانيتياالتعميع مغ مجسل دخل الجولة 

 لسكان محافظة ميسانالتكهين التعليمي المبحث االول 

دراسة الّدكان بحدب الحالة التعميسية وتذسل تػزيع الّدكان الحيغ بمغػا  بالتكػيغ التعميسييقرج       

 او أكثخ بحدب درجة االلسام بالقخاءة والكتابة والبيئة والشػة والفئات العسخية)*(الثانية عذخ سغ العاشخة او

عمى االحػال  جراسات الّدكانية لتأثيخهال، والتعميع مغ أبخز مؤشخات التشسية البذخية وتطيخ اىسيتو في 

جتساعية لمّدكان ، فزاًل عغ الجػانب الجيسػغخافية سػاء عمى معجالت السػاليج او االاالقترادية و 

 .(135مشرػر حديغ وكخم حبيب  ، ص )الرحة او الجخل

 التي يقزييا فالدشػاتجراسات إن متغيخ التعميع يديع في رفع الحالة الحزارية لمفخد ، الأضيخت       

فالفخد ،  (55عباس فاضل الدعجؼ  ، ص)تعج ركيدة أساسية لتصػر نفدو والسجتسع جراسةالعمى مقاعج 

كمسا ارتفع تحريمو الجراسي يسكغ أن يتأثخ بأفكار أكثخ مياًل لتصػيخ السجتسع وتقجمو ، ويكػن أكثخ مغ 

الجتساعية نطيخه الحؼ يتسيد بتحريل دراسي ادنى ، مسا يؤثخ في تغييخ الكيع والعادات والتقاليج ا

 .(89عبج الخؤف عبج العديد الجخداوؼ ، ص)والدمػكية الدمبية

وبغية التعخف عمى الحالة التعميسية في محافطة ميدان وتبايشيا السكاني واختالف السدتػػ التعميسي     

  -بيغ الحكػر واالناث سيتع تقدسيا إلى اآلتي : 

 الّدكان االمييغ : -أ
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تعج األمية مغ عشاصخ الحالة التعميسية أىسية ، وتأتي دراستيا في مقجمة مدتػيات التعميع كػنيا         
أحج السعاييخ التي يتع بيا ترشيي السجتسعات إلى متقجمة او متخمفة ،إذ إن معجالت االمية في 

الدياسة التعميسية ألؼ  السجتسعات مكياس حكيقي لحالة الّدكان التعميسية ، ومشو يسكغ إن تخسع مالمح
كل شخز ال يدتصيع القخاءة والكتابة االمع الستحجة عمى إنيا مشطسة وتعخف االمية مغ قبل  ،  مجتسع

ولػ بيانا قريخا وبديصا عغ حياتو اليػمية ويسكغ تعخيفيا ايزا عمى انيا عجم القجرة عمى استخجام 
ؤدؼ وضيفتو ويتصػر مع السجتسع بذكل فعال ميارات القخاءة والكتابة والحداب ليدتصيع الفخد ان ي

، ومغ السعخوف إن ىشاك ثالث انػاة مغ االمية وىي االمية التعميسية   (159)االمع الستحجة، ص 
واالمية التقشية واالمية الثقافية ويسكغ قياس وتعخيي الفخعيغ األولييغ )االمية التعميسية واالمية التقشية( 

عب بػساشة معخفة ندبة مغ ال يجيجون القخاءة والكتابة ب )االمية التعميسية( أما الشػة األخيخ فير
 (77دمحم ساجج عبج السحدغ ، ص ) األولييغقياسو وفقا لستغيخ وأحج ويعج السحرمة التخاكسية لمشػعيغ 

ونطخًا لسا تذكمو االمية مغ تحٍج لحياة الّدكان ، فقج وضعت الحكػمات والييئات الجولية العجيج مغ 
فقج شخة العخاق في سشة  . لحابخامج واالليات لغخض محػ االمية واالرتقاء بالسدتػػ التعميسي لمّدكان 

مغ اجل القزاء  (797جسيػرية العخاق، ص )(92قانػن محػ االمية االلدامي ذؼ الخقع ) (1978)
 - 15وضع الفئات العسخية مغ ) )**(عمى االمية وتع افتتاح العجيج مغ مخاكد محػ االمية في العخاق

( في سشة 118االبتجائية بعج تذخيع قانػن رقع )( سشة كسا اصبح التعميع الداميا ومجانيا لمسخحمة 45
عبج الحديغ  )اذا اصبح التعميع وفقًا ليحا القانػن الداميًا ومجانيًا لألشفال بعسخ ست سشػات 1976

 .(23زويمف وسعيج حسيج سعيج، ص

( % مغ 40.1( شكمت )1997( ان ندبة الّدكان االمييغ سشة )4) ل( والذك7يتزح مغ ججول )      

( % أما الحكػر ، فقج شكمت 25.8بشدبة ) حكػرمجسػة ّسكان السحافطة تقجم فييا االناث عمى ال

 .( % 14.4ندبتيع )
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لتبمم  ندبة االمية لسجسػة الدكانض اانخفالتقخيخ الػششي لمتشسية البذخية  كسا اضيخت نتائج        

( % 9.3) مقارنة بالحكػر( % 12.6لتبمم ) الناثعشج ا اذ تبيغ ارتفاعيا( ، 2014( % سشة )13.9)

  .( 143الجسيػرية العخاقية، ص)

ندبة االمية في ض اانخفاستسخار ( 5) ل( والذك7يتزح مغ ججول )اما نتائج الجراسة السيجانية         

 مقارنة باإلناث( % 4.6عشج الحكػر )اذ انيا مختفعة ( ، 2019( % سشة )10.6إلى ) محافطة ميدان

(2.9. % ) 

 (1ججول )                                           

                         التػزيع الشدبي لمدكان بحدب التحريل الجراسي والشػة في محافطة ميدان 

 (2019 - 1997)لمسجة 

 فئات العسخ
1997 2019 

 السجسػة% اناث% ذكػر% السجسػة% اناث% ذكػر%

 10.6 2.9 4.6 40.1 25.8 14.4 امي

 27.6 12.7 14.6 44.5 19.7 24.8 ابتجائي فسا دون 

 30.6 16.8 13.9 9.4 3.6 5.8 ثانػية

 26.6 17.3 9.2 5.5 2.0 3.4 بكالػريػس فسا دون 

 4.6 2.3 2.3 0.5 0.2 0.3 شيادات عميا

 100 52.0 44.7 100 51.3 48.7 السجسػة

لمخرػبة الدكانية السدجمة في محافطة ميدان، اشخوحة دكتػراه مقجمة التحميل السكاني داليا ،، عبج الجبار  السرجر:

 .45، ص 2021جامعة واسط ، الى كمية التخبية لمعمػم االندانية في
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 (1شكل )
 حالة التعميسيةالالتػزيع الشدبي لدكان محافطة ميدان بحدب 

 (1997)لعام  (اعػام فاكثخ 10)بعسخ

 
 . (1ججول )باالعتساد عمى  -السرجر : 

 (2شكل )
 التػزيع الشدبي لدكان محافطة ميدان بحدب لمحالة التعميسية

 (2019)لعام  (اعػام فاكثخ 10)بعسخ

 
 . (1ججول )باالعتساد عمى  -السرجر : 

وتذسل الدكان الحيغ يقخئػن فقط  فما دون : على شهادة االبتدائيةالسكان الحاصلين  -ب      

اول سمع  تعج فالسخحمة االبتجائيةوالحيغ يقخئػن ويكتبػن والدكان الحاصميغ عمى الذيادة االبتجائية ، 
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( اعػام ، ويذكل عسمية 6( اعػام وتدتسخ مجة البحث فييا )6تزع االشفال بعسخ)و الشطام التعميسي ، 

حجخ الداوية في العسمية التخبػية التعميسية لحا نجج ان جسيع دول  التخبية والتعميع في السخحمة االبتجائية

العالع والسيسا الجول الشامية، اتجيت نحػ التأكيج عمى لتعميع االبتجائي ، ذلظ ألنو يسثل القاعجة االساسية 

جسال التي يبجأ مشيا التعميع ، ونقصة االنصالق لمتصبيق الدميع لدياسة الجولة التعميسية برػرة عامة )

 (.132اسج مدعل ، ص

( 1997ان الحاصميغ عمى الذيادة االبتجائية فسا دون عام ) (5و 4( واالشكل )1يتزح مغ ججول ) 

(% 24.8) لتذكل(% مغ مجسػة سكان السحافطة تقجم فييا الحكػر عمى االناث 44.5) ندبتيع شكمت

( ، ارتفعت 2019(% عام )27.6(% وانخفزت الشدبة الى )19.7فقج شكمت ندبتيع ) ناثاما اال

بالجراسة (% لتدايج اعجاد السمتحقيغ 12.7االناث ) بيشسا شكمت(% 14.6الشدبة عشج الحكػر لتبمم )

 .   االبتجائية

( انعكذ عمى 1997) في عام الذيادة االبتجائية فسا دون يبجو ان زيادة ندب الحاصميغ عمى        

ومشيا زيادة الػالدات نتيجة الدواج السبكخ وزيادة حجع االسخة  العجيج مغ الستغيخات الجيسػغخافية لمدكان

فاألميات الستعمسات ىغ اقل انجابًا مغ االميات غيخ الستعمسات واكثخ وعيًا الستخجام مػانع الحسل 

 .                              (152)عبج السجيج حسيج الكبيدي ، ص وتشطيع االسخة

ان الحاصميغ  (5و4)واالشكل  (1ججول )يالحع مغ  :لثانهية الحاصلين على الشهادة ا -ج 

سجل فييا الحكػر ندبة  (1997)عام  (%9.4عمى الذيادة الثانػية في محافطة ميدان شكمت ندبيع )

وارتفعت ندبة الحاصميغ  (%3.6اما االناث شكمت ندبتيع ) (%5.8اعمى مغ االناث إذ بمغت ندبتيع )

اذ تقجم الحكػر عمى االناث فكانت ندبتيع  (2019)عام  (%30.6عمى الذيادة الثانػية الى )
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ان ندبة الحاصميغ عمى شيادة الثانػية في تشامي  (%13.9. اما االناث شكمت ندبتيع ) (16.8%)

اذ كانت االسخ تحخص عمى  مدتسخ ويعػد ذلظ لتأثيخ الستغيخات الدياسية االقترادية واالجتساعية

اكسال تعميع ابشاءىا تيخبًا مغ الخجمة العدكخية االلدامية ، فزال عغ كػن العجيج مشيع سبق وان تع 

حرػليع عمى فخص عسل في الجوائخ الخسسية الحكػمية ، مسا كان دافعًا لتذجيعيع لمحرػل عمى 

تمظ الذيادة حتى الحرػل عمى  شيادة اعمى لغخض تحديغ رواتبيع واستسخار بعزيع الى ما بعج

الذيادة الجامعية ويشخخشػن في السجارس السدائية او االمتحانات الخارجية كػن اعسارىع ال تتشاسب مع 

ما يدسح بو لالستسخار بالبحث ، فزاًل انيع يعسمػن في دوائخ ومؤسدات حكػمية او القصاة الخاص، 

السالكات ة يعتبخ ميسا ججا ألؼ مشصقة ألنو يػفخ كسا أن ىحا السدتػػ التعميسي مع مدتػػ اإلعجادي

 . (131)مشرػر الخاوؼ ، ص الػسصى ذات الرمة السباشخة بسذخوعات التشسية

 - 1997)في السجة (21.2ان ندب الحاصميغ عمى شيادة الثانػية تتجو الى الديادة ليبمم )       

 لفخد تعميسيًا وميشيًا ، وقج كان إلنذاءألىسية ىحه السخحمة التعميسية لكػنيا تحجد مدتقبل ا (2019

الجور البارز في حث الصمبة إلكسال مخحمة اإلعجادية مغ اجل الحرػل عمى مقعج ضسغ  ميدانجامعة 

كمياتيا السيسا بعج التدييالت الكبيخة التي تقجميا وزارة التخبية في دخػل الصمبة ألداء االمتحانات 

 انيو لحا فقج ارتفعت ندبة الحاصميغ عمى شيادة االعجادية .الػزارية وشسػليع بثالثة ادوار امتح

الديادة  (2و1والذكميغ ) (1ججول )تعكذ مؤشخات  :الحاصلين على شهادة البكاله:يهس -د 

عام  (%5.5الػاضح في ندبة الدكان الحاصيغ عمى شيادات جامعية فبعج ان كانت ندبتيع )

 (2019)في عام  (%26.6، ارتفعت الى ) (%2واالناث ) (%3.4كانت ندبة الحكػر مشيا ) (1997)

% وتعػد ىحا الديادة لسا شيجه  (9.2% فيسا لع تدجل االناث سػػ ندبة ) (17.3سجل الحكػر )
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العخاق ومشو محافطة ميدان مغ حخكة تعميسية واسعة في اآلونة االخيخة ، السيسا عمى مدتػػ التعميع 

غ الجامعات والتخررات العمسية سػاء في العاصسة بغجاد ام في العالي . إذ تع استحجاث العجيج م

محافطات العخاق االخخػ ساىست في استقصاب العجيج مغ خخيجي السخحمة االعجادية ، وفي محافطة 

التي تقجم خجمات تعميسية لدكان محافطة ميدان فزال عغ *(**)ميدان فقج تع استحجاث جامعة ميدان

ا القخيبة مشيا التي ليا دور كبيخ في اعجاد الكفاءات العمسية وبذتى سكان باقي السحافطات السيس

 التخررات وىحا ساىع في زيادة ندبة الدكان الحاصيغ عمى الذيادة الجامعية .

والذكميغ  (1ججول )تذيخ بيانات : (***)* مستهى الحاصلين على الشهادات العليا -ه 

% مغ مجسػة سكان السحافطة في عام (0.5ان الحاصميغ عمى شيادات عميا شكمت ندبتيع ) (2و1)

%  (4.6% وارتفعت الى ) (0.2% واالناث )(0.3تقجم الحكػر عمى االناث فكانت ندبتيع ) (1997)

% . عمى الخغع مغ انخفاض  (2.3فقج تداوت فيو ندبة الحكػر واالناث سجمػا ندبة ) (2019)عام 

سمة الذيادات العميا، وذلظ لقمة اعجادىع مغ مجسػة الدكان فيػ في زيادة كبيخ مقارنة بعام ندبة ح

بدبب زيادة مقاعج دراسات العميا في العجيج مغ اقدام كميات جامعة ميدان او غيخىا مغ  (1997)

واالندانية التي دراسات العميا في كثيخ مغ التخررات العمسية  الجامعات العخاقية ، فزال عغ افتتاح

 لع تكغ مػجػدة سابقًا ، ىحا فزاًل عغ حسمة الذيادات مغ خارج العخاق.

 مستهى تحقيق االهداف التنمهية في محافظة ميسانالمبحث الثاني 

، أنو مع التحدغ في مدتػػ التشسية عمى مدتػاه سشة  2014يطيخ تقخيخ التشسية البذخية الػششي      

فإن العخاق ال يدال في السػقع الستػسط االدنى  694.0حيث بمم عمى مكياس السؤشخ العالسي  2008

.كسا  759.0حيث بمم 1990في تختيب البمجان عمى ىحا السكياس وىػ أقل كثيخا مغ مدتػاه في عام 
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 .641.0يطيخ التقخيخ أن حع الذباب مغ التشسية كان أقل مغ السدتػػ الػششي العام حيث بمغت قيسة 

ويفرل التقخيخ في التحجيات العجيجة التي تػاجو الذباب العخاقي ويؤكج عمى ضخورة مػاجية تحجيات 

تخز الذباب مشيا رفع مدتػيات التعميع والتذغيل. ويقجم التقخيخ تػصيات ميسة لدياسات التشسية التي 

 63االلتحاق بالجراسة الثانػية لمحكػر واالناث وتحديغ مدتػيات السذاركة االقترادية والتي بمغت 

 .(11)مزخ خميل العسخ ، ص %فقط لإلناث وكحلظ زيادة حخيات التعبيخ واالترال 12%لمحكػر و

 تحكيقولت دون تحقيق السصمػب مشيا زاما  ميدانيتزح ان محافطة  (3و 2)ومغ الججوليغ        

واىجاف  اوالىجاف الػششية اال، وان عمى السدئػليغ فييا بحل جيج مزاعف ليتشاغسػا مع  2014عام 

 . لفية عالسيااال

 (2الججول )

 )2014التعميع في تقخيخ التشسية البذخية الػششي) 

 مؤشخات التعميع في محافطة ميدان

 السؤشخ ذكػر اناث مجسػة

 دليل تشسية الذباب 0.613 0.391 0.552

 دليل التعميع 0.652 0.499 0.565

 دليل التذغيل 0.682 0.398 0.744

 %التػزيع الشدبي لمذباب حدب حالتيع التعميسية 

 مدتسخ في التعميع 25.0 22.4 24.1

 مشقصع عغ التعميع 57.5 70.2 61.9
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 اكسل التعميع 17.6 7.4 14.1

 %التػزيع الشدبي  لمذباب حدب آخخ شيادة حرمػا عمييا 

 امي 9.3 12.6 13.9

 يقخا فقط 2.1 3.8 2.7

 يقخا ويكتب 14.7 11.7 13.6

 ابتجائية 25.1 26.5 25.5

 متػسصة 23.7 18.7 22.0

 اعجادية 7.5 13.4 9.5

 دبمػم فأعمى 16.4 5.8 12.7

 والكتابةمعجل االلسام بالقخاءة  81.9 63.1 72.2

 متػسط عجد سشػات الجراسة 6.9 4.3 5.6

 دقيقة فاكثخ 60الػصػل لمسجرسة او الجامعة   33.4 49.9 37.0

 مجػ الخضا عغ نػعية التعميع 79.5 76.5 77.9

Arabic.pdf-http://www.iq.undp.org/content/dam/iraq/img/povred/NHDR2014/IraqNHDR2014 

إن أىجاف التشسية االلفية عبارة عغ مجسػعة مغ االىجاف السحجدة زمشيا، والتي تعبخ عغ عشاصخ       

التعميع  رئيدية في التشسية البذخية، وىي تذسل تقميز ندبة الفقخ والجػة بسقجار الشرف وتعسيع

االبتجائي عمى السدتػػ العالسي وتعديد السداواة بيغ الخجل والسخأة وتخفيس معجل وفيات االشفال دون 

سغ الخامدة بسقجار الثمثيغ وتخفيس معجل الػفيات عشج الػالجة بسقجار ثالثة أرباة، ووقف انتذار 

http://www.iq.undp.org/content/dam/iraq/img/povred/NHDR2014/IraqNHDR2014-Arabic.pdf
http://www.iq.undp.org/content/dam/iraq/img/povred/NHDR2014/IraqNHDR2014-Arabic.pdf
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يدتصيعػن الػصػل لمسياه  فيخوس نقز السشاعة البذخية )االيجز( وتقميز ندبة االشخاص الحيغ ال

 .٥١٠٢االمشة بسقجار الشرف بحمػل عام 

يعخض فيو مديخة السحافطات ، ومشو يدتذف ان  2014أصجر الجياز السخكدؼ لإلحراء كخاسا عام 

 (3وكسا مبيغ في ججول ) .ما حققتو محافطة ميدان مغ اىجاف االلفية الثالثة

 (3ججول )

 لفية الثالثةاالمغ اىجاف  ميدانمحافطة  مشجدات

 اليجف الغخض مدتػػ االنجاز
  ندبة الفقخ تخاجع الى الػراء

 فجػة الفقخ تخاجع الى الػراء األول
 الحرػل عمى الحج االدنى مغ الصاقة الغحائية عمى السدار

  االلتحاق بالتعميع االبتجائي بعيج عغ السدار
 الػصػل لمرف الخامذ ابتجائي عمى السدار الثاني

 االلسام بالقخاءة والكتابة لمذباب السدار عمى
  السداواة بالتعميع االبتجائي بعيج عغ السدار

 السداواة بالتعميع الثانػؼ  بعيج عغ السدار الثالث
 حرة الشداء في الػضائف تححيخ شجيج
 الخابع سشػات 5وفيات االشفال دون  عمى السدار
 وفيات الخضع عمى السدار

 الخامذ الحاجة غيخ السمباة السداربعيج عغ 
 دة بأيجؼ ماىخةالالػ  عمى السدار
 الدادس معخفة الشداء بانتقال االيجز عمى السدار

 الدابع مرجر الساء صالح لمذخب بعيج عغ السدار
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 الرخف الرحي السحدغ عمى السدار
http://www.cosit.gov.iq/images/publications/MDG_gov.pdf 

 

 

 -االستنتاجات:

ندتشتج مسا تقجم حرػل تصػر ايجدابي  فدي التحرديل الجراسدي لددكان السحافطدة وعمدى شدػل السدجة  -1
 السجروسة .

وجددػد تبددايغ فددي مدددتػػ التحردديل وحدددب التخكيددب الشددػعي لمدددكان حيددث يالحددع انخفدداض ندددبة   -2
 .(2019( عام )10.6( الى )1997( عام )40.1مغ )االمية 

( % 0.7( بشددبة شدكمت )2019كسا بيغ البحث زيادة ندبة السدتػيات التعميسية عشدج االنداث عدام ) -3
يع االسددخ لالسددتسخار بددالتعميع اضددافة الددى ان اغمددب السػضفددات ويسكددغ تعميددل ىددحه الديددادة باالنفتدداح وتذددج

 يخغبغ بإكسال الجراسة لخفع السدتػػ االقترادؼ .

 .ىجاف التشسػية اال مغ لت دون تحقيق السصمػب مشيازاما  ميدانان محافطة  -4

 المقترحات

التكييي فحدب بل تحتاج الى اعادة تعخيي التعميع بػصفو عسمية تجوم شػال الحياة ال تحتاج الى اعادة  -1

 .اعادة الييكمة واإلصالح

اعادة الشطخ في الشطع التعميسية ، فالسصمػب مغ الشطع التعميسية الحجيثة اعجاد الشاس لمحياة ولكفالة االمغ  -2

الػضيفي واالستجابة لستصمبات مجتسع سخيع التغيخ ، ولمتغيخات التكشػلػجية التي تؤثخ عمى كل جانب مغ 

 .الحياةجػانب 

http://www.cosit.gov.iq/images/publications/MDG_gov.pdf
http://www.cosit.gov.iq/images/publications/MDG_gov.pdf
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تسكيغ جسيع الذباب والبالغيغ ، والسيسا الفتيات والشداء ، مغ الػصػل الى التعميع بعج السخحمة االبتجائية  -3

وما بعج السخحمة الثانػية والحرػل عمى فخص لتصػيخ السعخفة والسيارات ، بسا في ذلظ السيارات التقشية 

 عمع وتكػيغ مجتسعات اكثخ سميسة وتدامحا.السيشية السختبصة بالعسل والحياة الالزمة لسػاصمة الت

 الههامش 
فاكثخ لكياس مدتػػ الحالة التعميسية والحؼ اعتسجتو وزارة  اعػام( 10في العخاق يتع اعتساد عسخ ) )*(

 التخصيط في تعجاداتيا الدكانية . 
)) ( 84( سشة فسا فػق بشحػ )15يبمم السعجل العالسي لسحػ االمية لمدكان الحيغ تتخاوح اعسارىع. % ) 

 (**) ( 2009/  4/  1تع استحجاث جامعة ميدان بتاريخ)  كانت نػاتيا كمية التخبية االساسية والتابعة

لجامعة البرخة ، وتزع االن خسدة عذخ كمية وىي كميات التخبية واالدارة واالقتراد واآلداب والتخبية 

الخياضية والعمػم الدياسية والصب و شب االسشان والحاسػب واليشجسة والقانػن والعمػم والتخبية االساسية 

شالب مشيع  (12808نحػ ) 2019شالب الجامعة  لمجراسة الرباحية في عام والدراعة اذ بمم عجد 

 شالبًا مغ محافطات عخاقية اخخػ. (2090)
 ***( )  يزع مدتػػ الحاصميغ عمى الذيادات العميا )الجبمػم العالي بعج البكالػريػس و الساجدتيخ و

 .الجكتػراه واعمى شيادة اختراص(

 المصاد:

مشطسة اليػندكػ لمتخبية والعمع والثقافة ،التقخيخ العالسي لخصج التعميع لمجسيع لعام االمع الستحجة  ،  .1
2006 . 

 .1987بجوؼ ،احسج زكي ،معجع مرصمحات العمػم االجتساعية ، مكتبة لبشان ، بيخوت ، .2
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عبج الخؤف عبج العديد ، اليجخة والعدلة االجتساعية في السجتسع الكػيتي ، شخكة ، الجخداوؼ  .3
 . 1984،  1الخبيعان لمشذخ والتػزيع الكػيت ، ط

جسيػرية العخاق ، وزارة التخصيط  ، الجياز السخكدؼ لإلحراء  ، نتائج التعجاد العام لمدكان لدشة  .4

 .1998، الجدء الخاص بسحافطة ميدان  1997

 .1978، 2656ية العخاق، وزارة العجل، جخيجة الػقائع العخاقية، العجد جسيػر  .5

الجسيػرية العخاقية، وزارة التخصيط، الجياز السخكدؼ لإلحراء، التقخيخ الػششي لمتشسية البذخية،  .6
 . 2014الصبعة االولى 

قاىخة، حديغ ، مشرػر وكخم حبيب ، الدكان والبشاء االجتساعي ، مكتبة االنجمػ السرخية ، ال .7

1982  . 

الخاوؼ ،مشرػر ، دراسات في الدكان والعسالة واليجخة في الػشغ العخبي، جامعة السػصل، دار  .8

 .1991الكتب لمصباعة والشذخ،

،عبج الحديغ  وسعيج حسيج سعيج، السخأة والتعميع الشطامي وحسمة محػ االمية في الجولة  زويمف .9

 . 1980العخاقي، مصبعة وزارة التخبية ، تذخيغ االول، 

 .1969زيشي ،عبج الحديغ ، اإلحراء الجيسػغخافي )اإلحراء الدكاني)، مصبعة العاني، بغجاد،  .10

ر االقترادؼ في العخاق( ، الشذخة الدكانية ، عباس فاضل ،)وفيات الخضع والحرا، الدعجؼ  .11
 .1996، عسان،  44المجشة االقترادية االجتساعية لغخب اسيا )االسكػا( ، العجد

 .1982، السصبعة األردنية، األردن، 1سياونو ، فػزؼ ، مبادغ الجيسػغخافيا، ط .12

ة البذخية في العخاق، الدػداني ، مشاف دمحم وسالم فاضل عمي ، التحميل السكاني لسؤشخات التشسي .13

 . 2013،  1بجون مكان لمصبع والشذخ، ط
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التحميل السكاني لمخرػبة الدكانية السدجمة في محافطة ميدان، اشخوحة داليا ،، عبج الجبار  .14

 .2021جامعة واسط ، دكتػراه مقجمة الى كمية التخبية لمعمػم االندانية في

لدكان قزاء السجيشة ، رسالة ماجدتيخ،  كمية التخبية عبج السحدغ ، دمحم ساجج، التخكيب التعميسي  .15

 .2016، جامعة البرخة ،

، لمسديج  قة الججلية بيغ التعميع والتشسية وتقجم السجتسعالالع، رقية مخشج حسيجالعسخ ،مزخ خميل و  .16

  http://www.muthar-alomar.com/?page_id=48مغ السعمػمات يشطخ

بية الدكانية ،، مكتبة السجتسع السجني لمتػزيع والشذخ، عسان ، الكبيدي ،عبج السجيج حسيج ، التخ  .17

2011. 

دمحم ،حديغ عبج الفتاح دمحم ، سكان محافطة الدػيذ دراسة ديسػغخافية ، اشخوحة دكتػراه  ،كمية  .18

 .2007اآلداب ، جامعة االسكشجرية ، 

الشذخ، جامعة السػصل، جسال اسج ، نطام التعميع في العخاق، مجيخية دار الكتب لمصباعة و ،مدعل  .19

1990. 

مريمحي ،فتحي ، جغخافية الدكان )مشطػر جغخافي تشسػؼ( ، دار الساجج لمتػزيع والشذخ، القاىخة،  .20

2007. 

 . 2019وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ، جامعة ميدان، مجيخية التخصيط والستابعة  .21

- Friedrich Huebler and Weixin Lu, adult and youth literacy , of the Education 

Indicators and Data Analysis Section of the UNESCO , Montreal , Quebec 

Canada , 2013 , p8.         . 
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