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 املستخلص

حساب قيـ دليؿ التنمية البشرية في محافظة االنبار اعتمادا عمى  البحث تناولت
. لمتوصؿ بالنياية الى رسـ خريطة لمستويات التنمية 8112لعاـ  مؤشرات التنمية البشرية

البشرية لبياف مدى التبايف في المؤشرات التنموية بيف أقضية المحافظة والحرماف الذي يعاني 
منو كؿ قضاء, ومف ثـ تسميط الضوء عمى اىـ االسباب التي تكمف وراء ىذا التبايف والخروج 

اف تساىـ في رفع مستويات التنمية البشرية وتحقيؽ مبدا  بمجموعة مف التوصيات التي يمكف
 العدالة بيف اقضية المحافظة. 
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Abstract 

The research deals with counting of index of the Human Development in 
dications in Anbar province 2014. To concludes the levels of human development 
to show the extent of disparity in the development indications in the mayorilties 
and the level of prevention in each mayority, And then paper sheds light on the 
reasons behind this disparity, the paper concludes several recommendations that 
can contribute to the rising the levels of human development and achieve justice 
the mayorities in the province.  

 املقذمت:
 واحد دليؿ يقيسو أو يحتويو أف مف أوسع البشرية التنمية مفيوـ أف مف الرغـ عمى

 بديال يقدـ 1991عاـ  منذ اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج تبناه البشرية الذي التنمية دليؿ فاف
ف الغرض. اإلنساف لرفاه الدخؿ كمقياس عف قويا  ىو البشرية التنمية قياس مف األساسي وا 

 أىداؼ تحقيؽ مف ومدى االقتراب المبذوؿ الجيد عمى جدية والتعرؼ التنمية تقييـ مسيرة
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 نتائج في تحقيؽ السياسات فيو فشمت أو نجحت الذي المدى ثـ تبياف ومف البشرية, التنمية
 .الناس أوضاع عمى إيجابيا تنعكس

اغراضا اخرى منيا اجراء مقارنة بيف  البشرية التنمية لقياس فإف ذلؾ جانب الى
واالفادة مف ىذه مؤشرات التنمية البشرية الخاصة بدولة عينة مع غيرىا مف الدوؿ االخرى, 

المقارنة في تقويـ المسيرة التنموية في البمد مقارنة بما نجح او عجز عف تحقيقو االخريف. 
لذلؾ فاف عممية القياس توفر ادوات ضرورية لمباحثيف والقوى الساعية في التأثير في صناعة 

لتنمية البشرية القرار في ما يرونو متماشيا مع االجراءات والسياسات. كما واف عممية قياس ا
  وتنوع مؤشراتيا وجودة تمؾ المؤشرات تعكس تنوع وتعدد اىداؼ التنمية البشرية.

اىمية دليؿ التنمية البشرية  تكمف في انو قدـ تصنيفا جديدا لمدوؿ عمى اساس  افاذ 
ابعاد تجاوز المقياس التقميدي لحصة الفرد مف الناتج المحمي االجمالي, واعطاء كؿ دولة 

عينة ضمف قائمة دوؿ العالـ في ضوء مفاىيـ جديدة لمتقدـ االنساني تركز عمى نوية مرتبة م
 .حياة مواطنييا

 مشكلة البحث: 

ىؿ ىناؾ تبايف في ادلة التنمية البشرية التعميمية والصحية والدخؿ بيف اقضية 
 محافظة االنبار؟
 فرضوة البحث:

ادلة التنمية البشرية بيف قضاء ينطمؽ البحث مف فرضية مفادىا الى وجود تبايف في 
 واخر.

 هدف البحث:

ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى مستويات التنمية البشرية بيف اقضية محافظة االنبار 
 وبيانات ووضع الحموؿ المناسبة لمعالجة ىذا التبايف وتحقيؽ مبدأ العدالة.

 منهجوة البحث:

انة بمجوعة مف اعتمد الباحث عمى منيج استنتاجي وصفي مف خالؿ االستع
المصادر والبيانات لموصوؿ الى مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات التي يمكف اف تساىـ 

 (. 1في تحقيؽ توازف في مستويات التنمية البشرية بيف اقضية المحافظة, خريطة )
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 محافظة االنبار : التوزيع الجغرافي ألقضية(1خريطة )

 
         , 8111 الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة االنبار اإلدارية,وزارة , المصدر: جميورية العراؽ 

 (.111111:1) مقياس
 

 (: (HDIدلول التنموة البشروةاوال: مفهوم 
يعرؼ دليؿ التنمية البشرية بأنو المقياس الرئيسي المستعمؿ لقياس التنمية البشرية 

ية ويقيـ مستويات درجات التقدـ استناد إلى وىو عنصر استراتيجي في النيج الجديد لمتنم
نجازات في اإلمركب يقيس متوسط  فيو يعد مقياسمفيوـ إنمائي أوسع مف مفيوـ الدخؿ, 

 ثالثة أبعاد أساسية في حياة اإلنساف, وىي حياة طويمة وصحية, والمعرفة, والمستوى المعيشي
 .(1)الالئؽ
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 ثانوا: أدلة التنموة البشروة:

 التعميم:دليل -أ
 كمية داللة التي تمثؿ التعميمية المؤشرات ستخدـن العممي التحصيؿ قياسمف اجؿ 

 لمواقع وصفا تعطي دولية او محمية معايير اساس عمى التعميمي النظاـ مالمح بعض تصؼ
 لرفع الجيد مف مزيد بذؿ ثـ ومف المقارنات,واجراء  الدولة مناطؽ مستوى عمى التعميمي
 بغيرىا الدولة في الضعيفة التعميمية الخدمات ذات المناطؽ في التعميمية العممية جودة مستوى

 في المرغوب وكذلؾ القائـ والتحسف التطور مدى يتيح بما منيا المتقدمة خاصة الدوؿ مف
 التنمية دليؿ في العممي التحصيؿ لقياس يستخدماف أساسياف مؤشراف ىنالؾ. و (8)تحقيقو
 في القيد ونسبة( 3/8 وزف تعطى) البالغيف لدى والكتابة بالقراءة اإللماـ نسبة ىما البشرية
 .(3)(1/3 وزف تعطى) معا والعالي والثانوي االبتدائي التعميـ

دليلالصحة: -ب
العمر المتوقع عف الوالدة, فيو يعد مؤشرا  اىميا عديدة بمؤشرات الصحة دليؿ يقاس

يتوقع اف يبمغيا الطفؿ حديث الوالدة في حالة ميما فيو يقدر متوسط عدد السنوات التي 
اف اتخاذ  اذ .(2)استمرار انماط الوفيات الخاصة بالفئة العمرية المتتابعة منذ لحظة والدتو حيا

دليؿ التنمية البشرية لمعمر المتوقع عند الوالدة كمؤشر لقياس طوؿ العمر قد القى رواجا كبيرا 
تأثيرات  يمثؿ مجمؿ (, فيو1991نمية البشرية لعاـ )عند استعمالو ألوؿ مرة في تقرير الت

ؽ التقدـ الصحي عف طريؽ خفض معدالت وفيات يحقتالعوامؿ الصحية لممجتمع عبر 
 .(1)األطفاؿ واألميات وبعض المؤشرات التي تعبر عف األمف الصحي

 دليلالدخل: -ج
و نصيب الفرد يعد دليؿ الدخؿ مف العناصر االساسية في التنمية البشرية ويستخدـ في

مف الناتج المحمي االجمالي. وعمى الرغـ مما يثيره ىذا المؤشر مف تحفظات عند استخدامو 
لمتعبير عف مستوى رفاه الناس, وذلؾ لتبايف الفئات التي تتمتع فعال بيذا المستوى مف الرفاه. 

ميـ ولكنو كما اف الدخؿ يعد أحد أىـ الخيارات التي يود الناس أف ينعموا بيا, وىو خيار 
ليس أىـ الخيارات عمى االطالؽ فالتنمية البشرية تشمؿ زيادة الدخؿ والثروة ولكنيا ايضا 

 تشمؿ أشياء اخرى كثيرة وقيمة يعطي ليا الناس أىمية.
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عمى الرغـ مف النمو االقتصادي في العديد مف الدوؿ النامية فاف عدد الفقراء يزداد 
لثروة وليذه الظاىرة أسباب والسيما في عقد التسعينات مما يدؿ إلى انو ىناؾ خمؿ في توزيع ا

مف القرف الماضي منيا االتجاه نحو الخصخصة وتحويؿ جوانب ميمة مف االقتصاد الى 
القطاع الخاص, وانحسار دور الدولة نتيجة لمتحوؿ الى برامج اإلصالح االقتصادي والتكييؼ 

مستويات اإلنفاؽ الحكومي والسبب الييكمي والذي يتطمب رفع الدعـ عف الغذاء وتخفيض 
( 1. كما ويوضح الشكؿ )(6)األخر ىو النمو السريع لمسكاف الذي يفوؽ النمو االقتصادي

 مكونات دلة التنمية البشرية.
 مكونات ادلة التنمية البشرية: (1شكؿ )

 
-8111) لممدةرية في العراؽ المصدر: أحمد صباح مرضي عقؿ, التحميؿ المكاني لمؤشرات التنمية البش

 .81, ص8112, , كمية اآلداب, جامعة بغدادـ( ـ(, اطروحة دكتوراه )غ.8111
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 ( يف حمافظة االنبار:(HDIثالثا: قواس دلول التنموة البشروة 
 مؤشراتدليلالتميةالبشريةفيمحافظةاالنبار...وتشمل: -1
 فيمحافظةاالنبار:نسبةالقيدلممراحلالتعميميةومعدلااللمامبالقراءةوالكتابة -أ

( اف نسبة القيد االجمالية لممحافظة لجميع المراحؿ 1يتبيف مف معطيات الجدوؿ )
%(. اما توزيع نسبة القيد عمى  71.7بمغت ) 8112 – 8113الدراسية لمعاـ الدراسي 

مستوى المراحؿ الدراسية, فقد بمغت النسبة التالميذ الممتحقيف في المرحمة االبتدائية بػ 
( سنة. كما ظيرت عمى مستوى اقضية 18 – 6%( الذيف تراوح اعمارىـ مف ) 116.1)

%(, في حيف ادنى النسب  117.9المحافظة اف اعمى نسبة لاللتحاؽ في قضاء القائـ بنحو )
 (.8%(, خريطة ) 81كانت في قضاء راوه )

ى طبيعة ومف ذلؾ نجد ارتفاع نسبة معدالت القيـ في المرحمة االبتدائية وىذا يعود ال
التعميـ االلزامي في العراؽ الذي يمـز الفرد بإكماؿ الدراسة االبتدائية. كما ونالحظ ارتفاع اعداد 
الممتحقيف بالتعميـ االبتدائي اكثر مف اعداد مف ىـ في سف التعميـ االبتدائي ممف تبمغ 

مة ( سنة, اذ اف سبب ذلؾ برجع الى اف عدد كبير مف ىـ في المرح18-6اعمارىـ مف )
( سنة ألسباب عديدة اىميا تعدد سنوات الرسوب او تأخر 18االبتدائية اعمارىـ تتجاوز الػ )

 االلتحاؽ بالمدارس االبتدائية خاصة في المناطؽ الريفية.
بينما قمة نسبة الطالب الممتحقيف في المرحمة الثانوية والمينية ومعاىد اعداد المعمميف 

%( في عمـو المحافظة, اما  66( سنة حيث بمغت )18 – 13الذيف تتراوح اعمارىـ مف )
%(,  71.7عمى مستوى االقضية تصدر قضاء القائـ ايضا اعمى نسبة التحاؽ حيث بمغت )
%(,  33.7اال اننا نجد اف نسبة االلتحاؽ قد انخفضا كثير في قضاء الرطبة اذ بمغت )

 (.1جدوؿ )
نسبة كبيرة مف السكاف فمف خالؿ نسب االلتحاؽ في ىذه المرحمة يظير لنا حرماف 

, اذ اف مف اىـ اسباب تدني نسبة االلتحاؽ في ىذه المرحمة ىو يعود الى قمة مف التعميـ
رس معنية او معاىد اصال المدارس الثانوية خاصة في مناطؽ االرياؼ والى عدـ وجود مدا

طوؿ المسافة التي يقطعيا الطالب لموصوؿ الى أقرب مدرسة خاصة , كما اف زيادة في الريؼ
في الريؼ تعد مف اسباب تدني نسبة االلتحاؽ خاصة بالنسبة لإلناث, فضال عف العادات 
والتقاليد في االرياؼ ادت الى انخفاض نسبة االناث الممتحقات بالتعميـ بعد المرحمة االبتدائية. 
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%( التي تتروح اعمارىـ  81.3قيف في التعميـ الجامعي بمغت )اما بالنسبة الى الطالب الممتح
%( وادناىا في قضاء  61.8( سنة. اعمى النسب ظيرت في قضاء عنو بػ )88 – 19بيف )

 (.1%(, جدوؿ ) 12.1الفموجة بنسبة )
%( في عموـ المحافظة كانت  87.6في حيف بمغ معدؿ االلماـ بالقراءة والكتابة )

%( عمى التوالي, بينما  91.6%,  91.2ضائي عنو وحديثة بنحو )النسبة االعمى في ق
 (.3%(, خريطة ) 78.8كانت اقؿ النسب في قضاء الرطبة بنحو )

نسبة القيد لممراحؿ التعميمية ومعدؿ االلماـ بالقراءة والكتابة حسب اقضية  :(1جدوؿ )
 .8112 – 8113محافظة االنبار لمعاـ الدراسي 

 
 عمى:المصدر: باالعتماد 

جميورية العراؽ , وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي , الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا  -
 , بيانات غي منشورة . 8112المعمومات , تقديرات سكاف العراؽ , 

جميورية العراؽ , وزارة التربية , المديرية العامة لتربية االنبار , التقرير االحصائي السنوي , بيانات  -
 .8112منشورة, غير 

جميورية العراؽ , وزارة التعميـ العالي والبحث العممي , رئاسة جامعة األنبار , قسـ التخطيط  -
 . 818113/8112والمتابعة , سجالت عاـ 

جميورية العراؽ , وزارة التعميـ العالي والبحث العممي , كمية المعارؼ , قسـ اإلحصاء , سجالت  -
 . 818113/8112عاـ 

راؽ , ديواف الوقؼ السني , كمية اإلماـ األعظـ/رمادي , قسـ التسجيؿ ,سجالت عاـ جميورية الع -
818113/8112. 

جميورية العراؽ , وزارة التربية , الكمية التربوية المفتوحة/رمادي , قسـ التسجيؿ , سجالت عاـ  -
818113/8112 . 
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 8113االنبار لمعاـ الدراسي ( نسبة القيد لممراحؿ التعميمية حسب اقضية محافظة 8خريطة )
- 8112 

 
 (.1المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدوؿ )                    

 

 8113( معدؿ االلماـ بالقراءة والكتابة حسب اقضية محافظة االنبار لمعاـ الدراسي 3خريطة )
- 8112 

 
 (.1المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدوؿ )                         
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 عمرالمتوقععندالوالدة:ال -ب
( نجد اف معدؿ العمر المتوقع عند الوالدة في محافظة 8مف خالؿ بيانات الجدوؿ )

, اذا 8111( سنة في عاـ 71ثـ ارتفع ليصؿ الى ) 8116( سنة لعاـ 17.1االنبار بمغ )
نالحظ زيادة معدؿ العمر ويرجع ذلؾ لألسباب اىميا تحسف مستويات خدمات الرعاية 

 .مع تحسف في المستوى المعاشي لمسكاف الصحية
 في محافظة االنبار العمر المتوقع عند الوالدة: (8جدوؿ )

 انًحافظت انسنٌاث

6002 5.75 

6022 .0 

 المصدر: باالعتماد عمى:
جميورية العراؽ , وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي , الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا  -

 .  181,ص 8118المعمومات التقرير الوطني لحاؿ التنمية البشرية في العراؽ ,
جميورية العراؽ , وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي , الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا  -

 .  113, ص 8112الوطني لحاؿ التنمية البشرية في العراؽ ,  المعمومات التقرير
 

 الدخل: -ج
( دينار عراقي شيريا اي ما يعادؿ 181163بمغ متوسط دخؿ االسرة السنوي نحو )

( دوالرا سنويا في عموـ المحافظة, بينما تفاوت عمى 1128.37( دوالر شيريا و)289.131)
( 1281.91متوسط لمدخؿ السنوي بنحو )مستوى اقضيتيا اذ جاء قضاء الرمادي بأعمى 

, بعدىا جاءت ( دوالرا1371.82لفموجة حيث بمغ )( دوالرا وا1391.21دوالرا  ثـ ىيت بػ )
, ( دوالرا عمى الترتيب2921.13, 1132.12, 1191.97حديثة وعنو وراوه بنحو ) أقضية

, 2631.69مغ )لمتوسط الدخؿ السنوي فبفي حيف جاء قضائي الرطبة والقائـ بأقؿ مستوى 
 .(2( خريطة )3( دوالرا عمى التوالي, الجدوؿ )2313.79

 (فيمحافظةاالنبار:(HDIطرقاحتسابقيمدليلالتنميةالبشرية -2
يعتمد استخراج قيـ دليؿ التنمية البشرية عمى ثالث عناصر رئيسية تتمثؿ بدليؿ 

( 1 – 1تتراوح قيـ ىذه االدلة بيف )التعميـ ودليؿ العمر المتوقع عند الميالد ودليؿ الدخؿ, اذ 
 .(2ولكؿ دليؿ حدود عميا وحدود دنيا موضحة في الجدوؿ )

                                                 

 .تعذر حصوؿ بيانات تخص العمر المتوقع عمى مستوى محافظة االنبار لسنوات اخرى 
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 8112متوسط دخؿ األسرة الشيري حسب اقضية محافظة االنبار لعاـ : (3جدوؿ )
 انقضاء

يخٌسظ اندخم انشير باندينار 

 انعراقي

يخٌسظ اندخم انشير 

 باندًالر

يخٌسظ اندخم انسنٌي 

 باندًالر

 5362742 3527562 .55435 انريادي

 5445732 3347225 550.56 ىيج

 54.5753 .33.745 535.53 انفهٌجت

 5043703 3247503 524544 عنو

 3430754 3227.22 503432 راًه

 .524074 34675526 564426 حديثت

 3245724 452740.5 .3.466 انرطبت

 34547.4 4267522 333334 انقائى

 .523574 3647042 565524 انًحافظت

 المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية.
 

 8112متوسط دخؿ األسرة الشيري حسب اقضية محافظة االنبار لعاـ : (2خريطة )

 
 

 (.3المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدوؿ )            



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 2العدد )

 2026( حزوران)

 

 

  (888 (  
 

 مؤشرات دليؿ التنمية البشرية بحسب قيميا العميا والدنيا: (2جدوؿ )
 انقيًت اندنيا انقيًت انعهيا انًؤشر اً انبعد

 سنت 65 سنت 55 انعًر انًخٌقع عند انٌالدة 

 صفر %200 نسبت االنخحاق االجًانيت 

 صفر %200 يعدل االنًاو بانقراءة ًانكخابت 

 دًالر 200 30000 نصيب انفرد ين انناحج انًحهي االجًاني ) باندًالر(  

 .undp ,Human Development Report,2001,p242المصدر: 
 

مف خالؿ االعتماد  8112ولحساب قيـ دليؿ التنمية البشرية في محافظة االنبار لعاـ 
 : (7)( وكما يأتي1عمى مجموعة مف العمميات الحسابية واعتماد عمى بيانات الجدوؿ )

التعميم: -1 دليل يمثؿ حاصؿ جمع دليؿ االلتحاؽ بالتعميـ مع دليؿ االلماـ  حساب
 بالقراءة والكتابة ويستخرج وفؽ المعادالت االتية:

 صفر - 71.7                                       
 1.76ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = دليؿ نسبة االلتحاؽ االجمالية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -أ

 صفر – 111                                       

 صفر - 87.6                                               
 1.876ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = دليؿ معدؿ االلماـ بالقراءة والكتابة =  -ب

 صفر - 111                                            
)دليؿ معدؿ  8/3+  )دليؿ نسبة االلتحاؽ االجمالية( 1/3اذا فاف دليؿ التعميـ =  -

 بالقراءة والكتابة(االلماـ 
                           =1/3 (1.76+ )8/3 (1.876 ) 
                           =1.813 + 1.182  =1.837 

 ويتـ حسابو وفؽ المعادلة االتية:حسابدليلالعمرالمتوقع: -2
 صفر - 71                          

 1.71ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = دليؿ العمر المتوقع = 
                          81 – 81 

ويتـ حسابو بعد معادلة بالدوالر حسابدليلالناتجالمحمياالجمالي)دليلالدخل(: -3
 وفؽ المعادية االتية:
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 1.718           8 – 3.718           111لو  – 1128.37لو             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػ =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ الدخؿ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

       8.618          8 - 2.618              111لو  – 21111لو              
 1.618دليؿ الدخؿ = 

اما دليؿ التنمية البشرية فيمكف حسابو مف خالؿ استخرج متوسط االدلة الثالثة 
 المعادلة االتية: 

   دليؿ التعميـ + دليؿ الصحة + دليؿ الدخؿ                        
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ التنمية البشرية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                           3  

                         1.837 + 1.71 + 1.618 
 1.726 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دليؿ التنمية البشرية =

                                       3 
 .8112ظة االنبار لعاـقيـ ومؤشرات دليؿ التنمية البشرية حسب اقضية محاف :(1جدوؿ )

 
 (.3, 8, 1المصدر: باالعتماد عمى بيانات جدوؿ )
                                                 

 ( =  دليؿ البعد او دليؿ التنمية  -1تـ احتساب دليؿ الحرماف مف خالؿ المعادلة االتية: متوسط الحرماف
المصدر: عثماف محمد عثماف , قياس التنمية البشرية , مراجعة نقدية , المجنة االقتصادية  البشرية(.

 .117, ص1991واالجتماعية , لغربي اسيا االسكوا , 
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  (831 (  
 

وبتطبيؽ نفس الخطوات السابقة عمى مستوى االقضية يمكننا مف استخراج دليؿ 
التنمية البشرية لكؿ قضاء. وقد تـ تقسـ دليؿ التنمية البشرية لألقضية الى ثالث مستويات 

 (1كاالتي: )خريطة 
 فأكثر(. 1.718تنمية بشرية مرتفعة ) المستوىاالول: -1

, 1.718شمؿ ىذا المستوى قضائي عنو وحديثة اذا بمغ قيمة دليؿ تنميتيا البشرية )
( عمى التوالي, اذ تتميز ىذا االقضية بارتفاع نسبة االلتحاؽ ومعدالت االلماـ بالقراءة 1.717

ا اف قضائي عنو وحديثة يتميزا والكتابة مع ارتفاع نصيب الفرد مف الناتج االجمالي لمدخؿ, كم
بارتفاع مستوى الرضا عف الخدمات المقدمة مما كاف سببا في ارتفاع معدالت االلتحاؽ 
بالتعميـ وىذا ما نجده مف ارتفاع نسبة السكاف الحامميف عمى شيادة البكالوريوس في 

كما  القضائييف مع انخفاض معدالت االمية, فضال عف انخفاض معدالت الوفيات فييما,
 نالحظ ايضا انخفاض نسبة البطالة في قضاء عنو.

 (.1.711 - 1.721تنمية بشرية متوسطة ) المستوىالثاني: -8
, 1.727فموجة والقائـ وبدليؿ بمغ )الرمادي وىيت وال ضـ ىذا المستوى اقضية

, جاء بدرجة اقؿ مف مؤشرات وادلة التنمية البشرية ( عمى التوالي1.723, 1.721, 1.728
, فضال اف ة مستوى التنمية البشرية المنخفضالمستوى المرتفع واعمى مف مؤشرات وأدلمف 

فضاء الرمادي يتميز بكونو يمثؿ مركز المحافظة الذي تركز فيو اغمب المؤسسات الخدمة 
 .جة يتميز بقربو مف العاصمة بغدادبينما قضاء الفمو 

 فأقؿ(. 1.721تنمية بشرية منخفضة ) المستوىالثالث: -3
, 1.783والرطبة بدليؿ بمغت قيمتو )ضـ المستوى الثالث لمتنمية الشرية قضائي راوه 

, واف سبب انخفاض قيمة الدليؿ في ىذه االقضية عف ( لكؿ منيما عمى التوالي1.713
, اال اف ج االجمالي لمدخؿ في قضاء القائـغيرىا عمى الرغـ مف ارتفاع نصيب الفرد مف النات

انعكس عمى انخفاض نسبة االلتحاؽ بالتعميـ ومعدؿ االلماـ بالقراءة ارتفاع نسبة االمية 
مستوى الرضا عف الخدمات  , فضال عف انخفاضتابة ادي الى انخفاض قيمة الدليؿوالك

. اذ اف سبب وجود قضاء راوه ضمف ع نسبة البطالة في كال القضائييف, كما نجد ارتفاالمقدمة
بة مؤشراتو ضمف البيئة الحضرية اال اف انخفاض نسبة ىذا المستوى عمى الرغـ مف ارتفاع نس

 .دليؿ التنمية البشرية في القضاء المؤشرات في البيئة الريفية ىي التي اثرت عمى انخفاض
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, بينما عمى ( في عموـ المحافظة1.818ية بمغ )اما دليؿ الحرماف مف التنمية البشر 
حديثة عنو واعاله في ف في قضائي ( ادناه كا1.897 - 1.823مستوى االقضية تراوح بيف )

 .(1( والخريطة )1قضاء الرطبة, جدوؿ )
قيـ ومؤشرات دليؿ التنمية البشرية ودليؿ الحرماف حسب اقضية محافظة االنبار : (1خريطة )

 8112لعاـ 

 
 .(1:  باالعتماد عمى بيانات جوؿ )المصدر                

 
 االستنتاجاث:

–8113لممحافظة لجميع المراحؿ الدراسية لمعاـ الدراسي  بمغت نسبة القيد االجمالية -1
%( وفي المرحمة الثانوية  116.1%(, كانت في المرحمة االبتدائية ) 71.7) 8112

اما الطالب الممتحقيف في التعميـ الجامعي  %(, 66) والمينية ومعاىد اعداد المعمميف
 %( في المحافظة. 81.3) بمغت نسبتيـ
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  (838 (  
 

%( في عموـ المحافظة كانت  87.6االلماـ بالقراءة والكتابة بمغ )نجد اف معدؿ  -8
عمى التوالي, واقؿ  %( 91.6 %, 91.2النسبة االعمى في قضائي عنو وحديثة بػ )

 %(. 78.8) النسب في قضاء الرطبة بػ
( سنة لعاـ 17.1بمغ معدؿ العمر المتوقع عند الوالدة في محافظة االنبار بمغ ) -3

 .8111( سنة في عاـ 71صؿ الى )ع ليثـ ارتف 8116
( دوالرا عمى مستوى 1128.37بنحو ) 8112بمغ متوسط الدخؿ الشيري لألسرة لعاـ  -2

( دوالرا 1281.91 - 2313.79المحافظة, اما عمى مستوى االقضية تراوح بيف )
 سجؿ ادنى متوسط لمدخؿ في قضاء القائـ بينما جاء قضاء الرمادي بالمرتبة االولى.

ج قياس دليؿ التنمية البشرية في محافظة االنبار وجود ثالث مستويات اظيرت نتائ -1
, ويرجع ذلؾ الى التفاوت اوت بيف مستويات التنمية البشريةلدليؿ التنمية اي وجود تف

, اما عمى مستوى المحافظة فقد بمغ دليؿ التعميـ ودليؿ الدخؿ بيف االقضيةفي دليؿ 
 (.1.726التنمية البشرية )

 التوصياث:
فعيؿ قانوف التعميـ اإللزامي في التعميـ االبتدائي ويفضؿ جعمو إلزاميا في مرحمة ت -1

التعميـ الثانوي, والعمؿ عمى نشر المؤسسات التعميمية خاصة بالنسبة لمتعميـ المدارس 
الثانوي السيما المناطؽ الريفية وبالذات المدارس الخاصة بالبنات لغرض رفع المستوى 

 التعميمي لمسكاف.
وسع في ايجاد فرص عمؿ لفئة الشباب العاطميف عف العمؿ بما يتالئـ والتحصيؿ الت -8

الدراسي لكؿ شخص يكوف حافز لدى الطالب في اكماؿ دراستيـ, بالتالي التخفيؼ 
 مف حدة البطالة.

يجب تبني استراتيجية واضحة وشاممة لمتنمية البشرية عمى مستوى المحافظات وبما  -3
 بيف مستويات التنمية بيف االقضية.يسيـ في زيادة التقارب 

 
 
 
 

 



                          أ.د. حممد دلف امحد الدلومي

 

 حمافظة يف قواسه وطرق البشروة التنموة دلول

 صالح عثمان عبد العاني .م.م االنبار

 

 

) 833 ) 
 

 اهلوامش:
 . 81, ص 8118جميورية العراؽ, وزارة التخطيط, التقرير الوطني لحاؿ التنمية البشرية في العراؽ  -1

2- UNDP," Human Development Report 2011-Sustainability and Equity: A 
Better Future for All",Published for the United Nations Development 
Programme,2011. 

-8111أحمد صباح مرضي عقؿ, التحميؿ المكاني لمؤشرات التنمية البشرية في العراؽ لممدة ) -3
 .87, ص 8112ـ( , اطروحة دكتوراه )غ.ـ( , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 8111

اء وتكنولوجيا جميورية العراؽ , وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي , الجياز المركزي لإلحص -2
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