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 :الممخص
تيدف الدراسة الى التعرف عمى المستويات التعميمية لسكان قضاء        

ىيت بحسب وحداتو االدارية، وابراز التغير المكاني والزماني ومن ثم 
والدراسة الميدانية لسنة  7997تحميمو وتفسيره حسب نتائج التعداد لسنة 

رار ألنيا مرتبطة ، وتتميز المستويات التعميمية بعدم االستق 0202
بالظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية لممجتمع، وكشفت الدراسة عن 

 7997بعض الحقائق الميمة والتغير في المستويات التعميمية بين 
واتجو التغير ايجابيا لصالح المستوى األعمى في التعميم . اما  0202و

عن نسبيا في  0202المستويات الدنيا فقد خسرت من نسبيا في العام 
، وتم كذلك توضيح مستوى التباين المكاني بين الوحدات 7997عام

 االدارية في قضاء ىيت.
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Abstract: 

The study aims to identify the educational levels of the 

population of Heet district according to its administrative 

units, highlight the spatial and temporal change and then 

analyze and interpret it according to the results of the 

1997 census and the field study for the year 2020, and 

the educational levels are characterized by instability 

because they are linked to the social, economic and 

cultural conditions of the community, and the study 

revealed some facts The mission and the change in 

educational levels between 1997 and 2020, and the 

change went positive in favor of the higher level of 

education. As for the lower levels, they lost their 

percentages in the year 2020 from their percentages in 

1997, and the level of spatial variation between the 

administrative units in the Heet district was also 

clarified. 
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 المقدمة
يعد التعميم عاماًل أساسيًا في تنمية المجتمع والنيوض بجودة الموارد البشرية ، والتي 

رساء  ,صادي ليا دور في أي ازدىار اقت ولمتعميم دور أساسي في بناء الضمير االجتماعي وا 
ويساىم التعميم في رفع الحالة الحضارية  ,ثقافة التسامح والوعي البيئي والحس الجمالي 

فالفرد كمما ارتفع مستواه العممي كاَن أكثر تأثيرا في تطور المجتمع وتقدمو وازدىاره  ,لممجتمع 
وبالتالي يصبح لو دور في تغير  ,يز بمستوى عممي أدنى عمى عكس من نظيره الذي يتم

 التقاليد والعادات االجتماعية السمبية.  
 مشكمة البحث 

ىل يوجد ىناك تغير بين المستوى التعميمي لسكان قضاء ىيت حسب وحداتو اإلدارية  -7
 خالل مدة الدراسة؟ 

)حضر وريف(  ىل يوجد تغير بين المستوى التعميمي لسكان قضاء ىيت حسب البيئة -0
 خالل مدة الدراسة؟ 

 فرضية البحث
يوجد ىناك تغير بين المستوى التعميمي لسكان القضاء بحسب وحداتو االدارية لممدة  -7

(7997 -0202 ) 
يوجد تغير بين المستوى التعميمي لسكان قضاء ىيت حسب البيئة )حضر وريف(  -0

 ( 0202- 7997لممدة )
 حدود البحث 

 _ الحدود المكانية : 1
«  33º  ،38 -34º- 75»قع قضاء ىيت في محافظة االنبار بين دائرتي عرض ي

وجغرافيا يقع في القسم الغربي من العراق  ,( شرقا 40º ،75 -43ºشماال، وبين خطي طول )
وقسم من قضاء تكريت  ,فيحده من جية الشمال قضاء حديثة ,، أما الحدود اإلدارية لمقضاء

ة الجنوب قضاء الرمادي، ومن جية الشرق قضاء تكريت في محافظة صالح الدين، ومن جي
حيث تشكل بحيرة الثرثار معظم الحدود، أما من جية الغرب فيتقاسم الحدود معو قضاء 

%( من مساحة 6ويشكل نسبة ) ,0( كم8353الرطبة وقضاء عنو ، وتبمغ مساحة القضاء )
 . 0(كم738088المحافظة البالغة )
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 _ الحدود الزمانية:2
( وذلك لتوفر البيانات عن 0202_7997حدود الدراسة الزمانية بين عامي )تمتد 

فقد تم الحصول عمى البيانات من خالل تقديرات سكان  0202، اما عام 7997تعداد 
محافظة االنبار ولسد النقص الحاصل في بيانات سكان قضاء ىيت تم اعتماد استمارة 

 ي القضاء .االستبيان التي وزعت عمى الوحدات االدارية ف
 (موقع منطقة الدراسة من العراق ومحافظة االنبار1خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر : جميورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة ، خريطة العراق واألنبار  االدارية 
 (7222222:7، مقياس) 0278، 

سنوات فأكثر( 10هيت بعمر ) المبحث االول: المستويات التعميمية لسكان قضاء
 (2020- 1997بحسب الوحدات االدارية لعامي )

يعد التعميم أحد المتغيرات المؤثرة في خصائص السكان اجتماعيا وديموغرافيا، وىو 
، وارتفاع نسبة التعميم بين السكان (7)أحد معايير التنمية االجتماعية واالقتصادية في الدولة 

 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)0803 ) 
 

ذي تحققو الدولة، وعمى الرغم من ىذا القدر الكبير من األىمية مؤشر عمى مستوى التقدم ال
لمتعميم فأن األمية تعتبر التحدي األصعب واألخطر لما ليا من انعكاسات سمبية عمى جميع 

 .(0) نواحي الحياة
 اوال: المستويات التعميمية لمجموع سكان قضاء هيت 

المستويات التعميمية ( نالحظ تغير في نسب 7( وشكل )7ومن خالل جدول )    
( ، فقد سجل المستوى لمذين يحممون الشيادة االبتدائية اعمى 0202و  7997لمسنوات) 

( عمى التوالي ، 0202و  7997% ( لمسنوات )00.7%  و 32.9المستويات بنسب  ) 
( اما ادنى النسب فسجمت في 0202ورغم تراجع النسبة فقد ظمت تحتل المرتبة االولى عام )

% ، 0.5( بنسب ) 0202و  7997التعميمي لحاممي الشيادات العميا في السنوات ) المستوى
%(عمى التوالي ، من بين نسبة المستويات التعميمية االخرى ، اذ بمغت نسبة  0.6

( ، في حين بمغت 0202%( عام ) 73.7( وانخفضت الى ) 7997%( عام ) 07.3االمية)
%( في عام 9.7( وارتفعت النسبة الى  )  7997%( عام ) 0النسبة لمستوى يقرا فقط ) 

( وانخفضت النسبة  7997%( عام) 03.5( وبمغت النسبة لمستوى يقرا ويكتب ) 0202)
%( عام  7.5( في حين بمغت النسبة لممرحمة المتوسطة ) 0202%( عام )73.7الى ) 

لثانوية فقد ( ، اما بالنسبة لمرحمة ا0202%( عام ) 72.5( وارتفعت النسبة الى ) 7997)
( في 0202%( عام)  7.8( وارتفعت النسبة الى ) 7997%( عام ) 4.0بمغت النسبة ) 

%(  3.7( وارتفعت النسبة الى ) 7997%( عام ) 3.7حين بمغت النسبة لممدارس المينية ) 
%( عام  0.5( في حين بمغت النسبة لحممة شيادة  الدبموم في القضاء )  0202عام) 

( ، بينما ارتفعت نسبة حممة شيادة 0202%( عام ) 5.5النسبة الى) ( وارتفعت 7997)
، 7997%( في عام  0.5( بعد ان كانت  ) 0202% ( عام )77.7البكالوريوس الى ) 
( ان المستويات التي سجمت تغير ايجابي في نسبيا ىي ) بكالوريوس، 7ونالحظ من جدول )

% ، 9.0شيادات عميا ( بنسب بمغت )  يقرا فقط ، ثانوية ، متوسطة ، دبموم ، مينية ،
 % ( عمى التوالي . %2.7 ، %2.6 ، %3، %3 ، %3.6 ، 7.7

اما المستويات التي سجمت تراجع في نسبيا وسجمت تغير سمبي ىي ) يقرا ويكتب ، 
%( عمى التوالي ، ويستنتج 8.0-% ، 8.8-% ، 72.4-ابتدائية ، امي ( بنسب بمغت ) 

ت ايجابية او سمبية ، حيث نرى التغير االيجابي شمل المستويات من نسب التغير سواء كان
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العميا من التعميم عدا يقرا فقط وىذه حالة ايجابية ، بينما التغير السمبي شمل المستويات الدنيا 
من التعميم وىذ حالة ايجابية ايضا ، ويرجع سبب ىذا التغير الرتفاع الحرص عمى الحصول 

ت العميا في المحافظة ، وقضاء ىيت جرى عميو نفس الحال عمى الشيادات في المستويا
لتغير النظرة المجتمعية لحممة الشيادات بعد ارتفاع المستوى المعيشي لمموظفين من حممة 
الشيادات وخاصة العميا مع امكانية الحصول عمى تعميم بمستويات عميا لوجود جامعتين في 

 فظة سواء كانت حكومية او اىمية .المحافظة مع انتشار الكميات في اقضية المحا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(التوزيع النسبي )%( لسكان قضاء هيت حسب المستوى التعميمي بعمر 1جدول )
 (2020و 1997سنوات فأكثر( لعامي  ) 10)

 2020 1997 السنة
 النسبة %  العدد النسبة %  العدد  المستوى التعميمي

 13.1 301 21.3 12278 امي
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 2020 1997 السنة
 النسبة %  العدد النسبة %  العدد  المستوى التعميمي

 9.7 223 2 1176 يقرا فقط
 13.1 301 23.5 13565 يقرا ويكتب

 22.1 508 30.9 17834 ابتدائية
 10.5 242 7.5 4325 متوسطة
 7.8 180 4.2 2439 ثانوية

 3.7 86 3.1 1797 مينية *
 5.5 127 2.5 1453 دبموم

 11.7 268 2.5 1440 بكالوريوس
 2.6 60 2.5 1432 شيادات عميا *

 100 2296 100 57739 المجموع
المصدر : جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، دائرة احصاء محافظة االنبار ،  

 0202.المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبيان لسنة  7997نتائج التعداد لسنة 
 )*( الشيادة المينية تضم ) اعدادية الزراعة والصناعة والتجارة (

 )*( الشيادات العميا تضم ) الدبموم العالي ، الماجستير ، الدكتوراه ، واعمى شيادة اختصاص (
 
 
 
 
 
 
 

 10(التوزيع النسبي )%( لسكان قضاء هيت حسب المستوى التعميمي بعمر )1شكل )
 (2020و  1997سنوات فاكثر( لعامي  )
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 (7المصدر:  من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

سنوات فأكثر( وبحسب  10المستويات التعميمية لسكان قضاء هيت )بعمر ثانيا: 
 (2020 – 1997الوحدات االدارية لعامي )

( تغير المستويات التعميمية 3( و)0( والخريطتين )0نالحظ من خالل جدول )     
بين الوحدات االدارية في قضاء ىيت تبعا الختالف المستويات الثقافية واالجتماعية ونسبة 
التحضر والمستوى االقتصادي بين الوحدات االدارية ، نجد ان اعمى نسبة لمسكان االميين في 

%( لمسكان االميين 07.8%( وجاءت ناحية المركز بنسبة بمغت )  07.9ناحية كبيسة  ) 
( لعدم توفر البيانات 7997بينما ناحيتي البغدادي والفرات لم تسجل اي نسبة في عام )

( انخفضت نسبة 0202كانت تابعة لمركز قضاء ىيت آنذاك  ، وفي عام )االحصائية ألنيا 
االمية في الوحدات االدارية التابعة لقضاء ىيت ، حيث سجمت ناحية الفرات عمى اعمى نسبة 

%( وجاءت نسب الوحدات االدارية  ) البغدادي و ناحية المركز وكبيسة ( 79.4بمغت ) 
، اما فيما يخص المستوى التعميمي يقرا فقط فقد % ( عمى التوالي %4 ، %74.0 ، 75.4)

% ( ، 0.0( في ناحية المركز وبمغت ) 7997سجمت اعمى نسبة ليذا المستوى في عام ) 
( فقد ارتفعت نسبة السكان ممن  0202% ( ، اما في عام )7.5وفي ناحية كبيسة بمغت  ) 

، اذ بمغت اعمى نسبة ليم في  ىم في المستوى التعميمي يقرا فقط في جميع الوحدات االدارية
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%(، وجاءت نسب الوحدات االدارية ) البغدادي وناحية 73.7ناحية الفرات بنسبة بمغت )
% ( عمى التوالي ، اما المستوى التعميمي يقرا 3% ، 77.0% ، 77.6المركز وكبيسة ( ) 

لمركز % ( وجاءت نسبة ناحية ا04.3ويكتب فقد جاءت ناحية كبيسة بأعمى نسبة بمغت ) 
( فقد انخفضت النسب حيث بمغت اعمى 0202( ، اما في عام ) 7997( في عام )  04)%

% ( ، وجاءت نسب الوحدات االدارية ) البغدادي و ناحية 78.7نسبة في ناحية الفرات) 
% ( عمى التوالي ، اما السكان 4.6% ، 73.9% . 76.6المركز و كبيسة ( بنسب بمغت ) 

% ( 35.4االبتدائية فقد بمغت اعمى نسبة في ليم في ناحية كبيسة  ) الذين يحممون الشيادة 
( بقت ناحية 0202( ، وفي عام ) 7997%( في عام ) 37.7وبمغت في ناحية المركز )

%( ، ويرجع سبب 44.5كبيسة في المرتبة االولى باستحواذىا عمى اعمى نسبة بمغت ) 
لتعميم ، في حين بمغت النسب في الوحدات ارتفاع ىاتين النسبتين الى اىتمام سكانيما في ا

% ( عمى 73.5%  ،76.5% ،76.8االدارية ) البغدادي و الفرات و ناحية المركز ( ) 
( بمغت  7997التوالي ، اما فيما يخص السكان الذين يحممون الشيدة المتوسطة ففي عام ) 

%(، وفي عام 7.6%( وفي ناحية المركز بمغت  ) 8اعمى نسبة ليم في ناحية كبيسة ) 
( ، وبمغت نسب الوحدات 70.8( بمغت اعمى نسبة ليم في ناحية البغدادي  ) 0202%)

%( عمى  9.4% ، 9.9% ، 72.5االدارية ) كبيسة و الفرات و ناحية المركز( ،  ) 
 التوالي.

 
 
 
 
 
 
(التوزيع النسبي )% ( لممستويات التعميمية حسب الوحدات االدارية في قضاء 2جدول )

 ( 2020و  1997لعامي  )هيت 
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ناحية 
 المركز

199
7 

21.8 2.2 24 31.1 7.6 4.5 3.2 2.7 2.6 0.3 100 

202
0 

14.2 11.2 13.9 13.5 9.4 8 6.4 7.5 12.6 3.3 100 

 كبيسة

199
7 

21.9 1.5 24.3 35.4 8 3.1 1.8 1.8 2 0.3 100 

202
0 

4 3 4.6 44.5 10.5 8.3 2 5.5 15.3 2.2 100 

 البغدادي

199
7 

 ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

202
0 

15.4 11.6 16.6 16.8 12.8 8 3 5 9 1.9 100 

 الفرات

199
7 

 ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

202
0 

19.4 13.1 18.1 16.5 9.9 6.8 2 2.7 8.8 2.7 100 

 القضاء

199
7 

21.8 2.1 24.1 31.6 7.7 4.3 3 2.6 2.5 0.3 100 

202
0 

13.1 9.7 13.1 22.1 10.5 7.8 3.7 5.5 11.7 2.6 100 

احصاء محافظة االنبار نتائج  المصدر :جميورية العراق ، وزارة التخطيط الجياز المركزي لإلحصاء ، دائرة
 .  7997التعداد لسنة 

 (0202المصدر : الدراسة الميدانية ) استمارة االستبيان 
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(التوزيع النسبي )% ( لممستويات التعميمية حسب الوحدات االدارية في قضاء 2خريطة )

 ( 1997هيت لعام  )

 
 .Arc Map 72.4برنامج (  ومخرجات 0المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )

(التوزيع النسبي )% ( لممستويات التعميمية حسب الوحدات االدارية في قضاء 3خريطة )
 (2020هيت لعام  )

 
 .Arc Map 72.4(  ومخرجات برنامج 0المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )

ة بمغت اما السكان من حممة الشيادة الثانوية نجد ان ناحية المركز سجمت اعمى نسب
( 0202( ، وفي عام )7997%( عام )3.7% ( فيما بمغت النسبة في ناحية كبيسة ) 4.5) 
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%( في البغدادي وناحية المركز  8% ، 8% ، 8.3جاءت النسب متقاربة حيث بمغت ) 
%( ، وذلك الن اعمب 6.8وكبيسة  عمى التوالي ، وادنى نسبة بمغت في ناحية الفرات ) 

عممون في الزراعة والوصول ليذه المرحمة من الدراسة ال يعتبر ذات سكانيا ذو طابع ريفي ي
 3.0اىمية ليم ، اما السكان الحاممون لمشيادة المينية فقد بمغت النسبة في ناحية المركز ) 

( ارتفعت نسبة ىذا 0202% ( ، وفي عام )7.8%( وفي ناحية كبيسة بمغت النسبة ) 
( وجاءت نسب الوحدات االدارية ) البغدادي %6.4المستوى في ناحية المركز وبمغت) 

%( عمى التوالي . اما السكان الذين حصموا عمى شيادة 0، 0%، % 3وكبيسة والفرات ( ،) 
%( وفي ناحية كبيسة 0.7( بمغت اعمى نسبة ليم في ناحية المركز ) 7997الدبموم في عام )
في المرتبة االولى  ( استمرت ناحية المركز 0202%( وفي عام )7.8بمغت نسبتيم ) 

%( وفي ) كبيسة والبغدادي والفرات(  بمغت النسبة   7.5باستحواذىا عمى اعمى نسبة بمغت )  
 % ( عمى التوالي ،%0.7،  %5 ، 5.5) 

%(  0.6اما حممة شيادة البكالوريوس فقد بمغت اعمى نسبة ليم في ناحية المركز ) 
( ارتفعت نسبة حاممي شيادة 0202ام )( ، وفي ع 7997%( لعام ) 0وفي كبيسة بمغت ) 

% ( وجاءت النسب في 75.3البكالوريوس فقد بمغت النسبة االعمى ليم في ناحية كبيسة ) 
% ( عمى 8.8% ، 9% ، 70.6الوحدات االدارية ) ناحية المركز والبغدادي والفرات ( ) 

 التوالي . 
% ( في ناحيتي 2.3)  اما السكان من حممة الشيادة فوق البكالوريوس بمغت نسبتيم

( ارتفعت نسبة حممة الشيادة فوق 0202( وفي عام ) 7997المركز وكبيسة لعام ) 
% ( ، الرتفاع سكان 3.3البكالوريوس فنجد اعمى نسبة ليم في ناحية المركز بنسبة بمغت ) 

الحضر فضال عن وجود الكمية التطبيقية فييا ، وجاءت الوحدات االدارية ) الفرات وكبيسة 
 % ( عمى التوالي . 7.9% ، 0.0% ، 0.7والبغدادي ( بنسب تراوحت ) 

سنوات فأكثر(  10المبحث الثاني : المستويات التعميمية لسكان قضاء هيت بعمر )
 (2020و 1997بحسب البيئة لعامي )

يعتبر االنسان ىو الثروة الحقيقة لممجتمع وىو اليدف الرئيسي لمتنمية ، وخمق بيئة 
الناس من التمتع بحياة صحية وبيئية وخالقة وىي الغاية األساسية من إحداث مناسبة تمكن 

التنمية ، كما يعتبر التعميم متغيرا ميما لممشاركة الفعالة خاصة لبعض الفئات مثل سكان 
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المناطق الريفية حيث يمكنيم من التعامل مع مشاكميم بطريقة ايجابية ومثمرة،  وىناك ارتباطًا 
ئات التي يعيش بيا السكان،  ومن المعروف أن النسب الكمية تخفي وراءىا كثيرًا كبيرًا بين البي

من التفاوت والتغير بين الفئات السكانية المختمفة ، مما يدعو إلى دراسة الخصائص التعميمية 
لسكان الحضر والريف كل عمى حدة ، مما يعطي صورة متكاممة واضحة عن التركيب 

 .(3)التعميمي لمسكان 
: المستويات التعميمية لمجموع سكان قضاء هيت بحسب البيئة )حضر وريف ( اوال

 (2020و 1997لعامي )
( يتبين ان ىناك تغير في المستويات 0( والشكل )3من خالل مالحظة جدول )

(   7997التعميمية لمسكان حسب طبيعة البيئة ) حضر وريف ( في قضاء ىيت ، ففي عام ) 
% ( ، 08.6% ( وفي الريف بمغت النسبة ) 75.9ضر) بمغت نسبة االمية في الح

% ( عمى التوالي في 78.8%( و )9.3وانخفضت نسبة االمية في الحضر والريف الى ) 
(، اما بالنسبة لمسكان ذوي المستوى التعميمي يقرا فقط بمغت نسبتيم في الحضر 0202عام )

( بمغت النسبة 0202) (، وفي عام 7997%( لعام ) 0.8%( وبمغت في الريف  ) 7.5) 
% ( ، اما السكان الذين يقرؤون ويكتبون 77.6% ( وفي الريف بمغت ) 9.3في الحضر ) 

( ، 7997% ( لعام )03.6% ( وفي الريف بمغت ) 04.5فقد بمغت نسبتيم في الحضر ) 
%( وفي الريف بمغت 72.3( انخفضت نسبتيم في الحضر وبمغت ) 0202وفي عام )

سكان الحاصمون عمى الشيادة االبتدائية فقد بمغت نسبتيم في الحضر % ( ، اما ال77.7)
( فقد 0202( ، اما في عام )7997% ( في عام )37.4% ( وفي الريف بمغت ) 37.8)

% ( اما 79% (وفي الريف انخفضت النسبة الى ) 34.3ارتفعت نسبتيم في الحضر الى ) 
% ( وفي الريف 9.5يم في الحضر ) السكان الحاصمين لمشيادة المتوسطة فقد بمغت نسبت

%( 72.4( بمغت نسبتيم في الحضر ) 0202% ( ، وفي عام )5.5انخفضت نسبتيم الى) 
 % ( ،72.7وفي الريف بمغت نسبتيم  ) 

 
 

سنوات فأكثر( حسب المستويات التعميمية  10(التوزيع النسبي لمسكان بعمر)3جدول )
 (2020و 1997في)حضر و ريف( قضاء هيت لعامي)
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 2020 1997 السنة
 النسبة % ريف النسبة % حضر النسبة % ريف النسبة % حضر المستوى التعميمي

 18.5 175 9.3 126 28.6 7444 15.9 4834 امي
 11.6 110 8.4 113 2.8 733 1.5 443 يقرا فقط

 17.1 162 10.3 139 23.6 6139 24.5 7426 يقرا ويكتب
 19 180 24.3 328 31.4 8171 31.8 9663 ابتدائية
 10.7 101 10.4 141 5.5 1435 9.5 2890 متوسطة
 6.1 58 9 122 2.7 697 5.7 1739 ثانوية
 3.1 29 4.2 57 2.5 639 3.5 1069 مينية
 4 38 6.7 89 1.4 365 3.6 1088 دبموم

 7.7 73 14.4 195 1.4 365 3.5 1075 بكالوريوس
 2 19 3 41 0.1 39 0.5 139 شيادات عميا

 100 945 100 1351 100 26027 100 30363 وعالمجم
المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى وزارة التخطيط، الجياز المركز لإلحصاء، دائرة احصاء محافظة 

 .0202، واستمارة االستبيان لسنة  7997االنبار ، نتائج التعداد لسنة 
مستويات التعميمية سنوات فأكثر( حسب ال 10(التوزيع النسبي لمسكان بعمر)2شكل )

 (2020و 1997في)حضر و ريف( قضاء هيت لعامي)

 
 (3المصدر : جدول )

( بمغت نسبتيم 7997اما بالنسبة لمسكان الحاصمين عمى الشيادة الثانوية في عام )
( 0202% ( ، اما في عام ) 0.7%( وانخفضت نسبتيم في الريف الى ) 5.7في الحضر ) 

% ( ، اما 6.7% ( وفي الريف بمغت نسبتيم ) 9فقد ارتفعت نسبتيم في الحضر وبمغت   ) 
( بمغت النسبة في الحضر 7997الدراسة المينية ، ففي عام )السكان الحاصمون عمى شيادة  

( بمغت نسبتيم في  0202% ( ، وفي عام )0.5% ( وبمغت نسبتيم  في الريف ) 3.5) 
% ( ، اما السكان من حممة شيادة 3.7% ( وفي الريف بمغت نسبتيم ) 4.0الحضر ) 
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% ( عام 6.7فعت الى ) ( وارت7997%( في عام )3.6الدبموم كانت نسبتيم في الحضر ) 
% ( لعام 4( وارتفعت الى )  7997%( لعام) 7.4( ، وفي الريف كانت نسبتيم ) 0202)
( بمغت نسبتيم في 7997(، اما السكان من حممة شيادة البكالوريوس في عام )0202)

( ارتفعت 0202% ( ، وفي عام)  7.4% ( وفي الريف بمغت نسبتيم ) 3.5الحضر ) 
% ( عمى التوالي ، اما السكان 7.7% و 74.4ر والريف وبمغت ) نسبتيم في الحض

%( وفي الريف بمغت نسبتيم ) 2.5اصحاب الشيادات العميا فقد بمغت نسبتيم في الحضر ) 
% ( 3( ارتفعت نسبتيم  في الحضر الى )  0202( ، وفي عام )7997% ( لعام )2.7

 % ( . 0وانخفضت في الريف الى      ) 
سنوات فاكثر ( لحضر الوحدات االدارية في  10تويات التعميمية بعمر )ثانيا : المس

 (  2020و  1997قضاء هيت لعامي   ) 
( نسب المستويات التعميمية  لحضر 5( و)4( والخريطتين )4يوضح الجدول )

( ، ونالحظ ان ناحية كبيسة 0202و  7997الوحدات االدارية في قضاء ىيت ولعامي ) 
% ( ، في حين سجمت ناحية المركز نسبة 76.3سكان االميين بمغت  ) سجمت اعمى نسبة لم

% ( بينما ناحيتي البغدادي والفرات لم تسجل اي نسبة لعدم وجود البيانات 75.8بمغت ) 
( ، وفي عام 7997االحصائية الخاصة بيا ألنيا كانت تابعة لمركز قضاء ىيت لعام )

حدات االدارية اذ شكل حضر ناحية الفرات ( انخفضت نسبة السكان االميين في الو 0202)
%( وسجمت ادنى نسبة في ناحية كبيسة فبمغت 77.0النسبة االعمى لمسكان االميين فبمغت ) 

%( عمى 77.8% ، 72.3%( بينما بمغت النسب في ناحيتي المركز والبغدادي ) 7.8) 
 التوالي . 

كبيسة وبنسبة بمغت ) وحصل المستوى يقرا فقط عمى النسبة االعمى في حضر ناحية 
( في حين لم تسجل ناحيتي 7997% ( لعام )7.4%( وبمغت في ناحية المركز )7.5

( ارتفعت النسبة في جميع 0202البغدادي والفرات اي نسبة لنفس العام المذكور ، وفي عام )
%( وادنى 77.3الوحدات االدارية حيث جاءت اعمى نسبة في حضر ناحية الفرات فبمغت ) 

%( في ناحية كبيسة ، في حين بمغت النسبة في ناحيتي المركز والبغدادي ) 0.7 نسبة )
 % ( عمى التوالي .%9 ، 77.5
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( التوزيع النسبي )%( لمسكان الحضر في الوحدات االدارية لقضاء هيت 4جدول رقم )
 (  2020 – 1997سنوات فاكثر ( حسب مستوياتهم التعميمية لعامي )  10)
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موع
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ناحية 
 المركز

199
7 

15.8 1.4 24.2 30.5 9.7 6.3 3.9 4 3.8 0.4 100 

202
0 

10.3 11.5 11.5 13.1 9.7 9.7 6.8 8.2 15.5 3.6 100 

 كبيسة

199
7 

16.3 1.5 25.7 37.3 8.9 3.4 1.9 2 2.2 0.8 100 

202
0 

1.8 2.1 4.1 47.4 11.6 8.2 1.8 5.9 14.9 2.1 100 

 البغدادي

199
7 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

202
0 

11.8 9 13.1 14.9 10 10.9 4.5 8.1 14.5 3.2 100 

 الفرات

199
7 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

202
0 

17.2 11.3 15.1 18.8 10.5 7.1 2.5 2.9 11.3 3.3 100 

 القضاء

199
7 

15.9 1.5 24.5 31.8 9.5 5.7 3.5 3.6 3.5 0.4 100 

202
0 

9.3 8.4 10.3 24.3 10.4 9 4.2 6.6 14.4 3 100 

 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى وزارة التخطيط ، الجياز المركز  
 ، واستمارة االستبيان  7997نبار ، نتائج التعداد لسنة لإلحصاء ، دائرة احصاء محافظة اال

 .0202لسنة 
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 10(التوزيع النسبي )%( لمسكان الحضر في الوحدات االدارية لقضاء هيت )4خريطة )
 (1997سنوات فاكثر ( حسب مستوياتهم التعميمية لعام )

 
 .Arc Map 72.4(  ومخرجات برنامج 4المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )

 10(التوزيع النسبي )%( لمسكان الحضر في الوحدات االدارية لقضاء هيت )5خريطة )
 (2020سنوات فاكثر( حسب مستوياتهم التعميمية لعام )

 
 .Arc Map 72.4(  ومخرجات برنامج 4المصدر : باالعتماد عمى بيانات جدول )
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في حضر ناحية كبيسة في وبمغت اعمى نسبة لسكان المستوى التعميمي  يقرا ويكتب 
 04.0% ( ، وادنى نسبة لسكان حضر ناحية المركز بمغت) 05.7( بنسبة ) 7997عام )

( حيث حقق حضر ناحية الفرات اعمى 0202%( ، وانخفضت نسب الوحدات االدارية لعام )
 %( .  4.7%( واقل نسبة كانت في حضر ناحية كبيسة ) 75.7نسبة وبمغت ) 

من حممة الشيادة االبتدائية النسبة االعمى ليم في ناحية وحصل السكان الحضر 
%( فيما سجمت ناحية المركز عمى اقل نسبة 37.3( بنسبة بمغت )7997كبيسة في عام )

( بمغت اعمى النسب في حضر ناحية كبيسة بنسبة  0202%( اما في عام )32.5وبمغت ) 
ادنى نسبة كانت في حضر ناحية %( وذلك لزيادة عدد المدارس االبتدائية فييا ، و 47.4) 

 %( .73.7المركز بمغت ) 
حقق السكان الحضر من حممة الشيادة المتوسطة اعمى نسبة ليم في حضر     

%( بينما كانت اقل نسبة في حضر ناحية كبيسة بمغت 9.7ناحية المركز وبنسبة بمغت    ) 
الحضر في ناحية  ( بمغت اعمى نسبة لمسكان0202( ، وفي عام )7997%( لعام )8.9) 

 %( . 9.7%( ، واقل نسبة كانت في حضر ناحية المركز وبمغت ) 77.6كبيسة وبمغت)
اما السكان من حممة الشيادة الثانوية ظيرت اعمى نسبة ليم في حضر ناحية المركز 

%( 3.4%( ، في حين ادنى نسبة كانت ليم في حضر ناحية كبيسة وبمغت )6.3وبمغت ) 
( بمغت اعمى نسبة ليم في حضر ناحية البغدادي بنسبة    0202ي عام )( ، وف 7997لعام ) 

%( بينما سجمت ناحيتي 7.7%( واقل نسبة بمغت في حضر ناحية الفرات وبمغت ) 72.9) 
 % ( عمى التوالي . 8.0% ، 9.7المركز كبيسة نسب بمغت ) 

سبة ليم ( عمى اعمى ن 7997سجل السكان الحضر من حممة الشيادة المينية لعام )
%( ، بينما بمغت 0% ( واقل نسبة في ناحية كبيسة وبمغت ) 3.9في ناحية المركز وبمغت )

%( في 7.8% ( واقل نسبة بمغت ) 6.8اعمى نسبة ليم في حضر ناحية المركز وبمغت ) 
 ( . 0202حضر ناحية كبيسة لعام ) 

مستوى حقق السكان الحضر في ناحية المركز النسبة االعمى ليم ضمن ال    
%( في ناحية كبيسة لعام 0%( وادنى نسبة بمغت ) 4التعميمي شيادة الدبموم بنسبة بمغت ) 

( بمغت اعمى نسبة ليم في حضر ناحية المركز وبمغت 0202( ، وفي عام )7997)
 %( في حضر ناحية الفرات .  0.9%( واقل نسبة بمغت ) 8.0)
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س اعمى نسبة ليم في حضر حصل السكان الحضر من حممة شيادة البكالوريو     
( 0202%( ، وارتفعت ىذه النسبة في عام )  3.9( بنسبة ) 7997ناحية المركز لعام )

ليتصدر حضر ناحية المركز بتسجيمو اعمى نسبة لمستوى حممة شيادة البكالوريوس وبمغت 
% ( ، في حين كانت اقل نسبة لحممة شيادة البكالوريوس في حضر ناحية كبيسة 75.5)

( سجل حضر ناحية الفرات بنسبة  0202( ، وفي عام )7997%( لعام )0.0ت ) وبمغ
(77.3 . )% 

اما بالنسبة لممستوى التعميمي فوق البكالوريوس فقد سجل حضر ناحية كبيسة عمى 
( بينما كانت اقل نسبة في حضر ناحية المركز 7997%( لعام ) 2.8اعمى نسبة وبمغت  ) 

( ارتفعت النسبة في جميع الوحدات االدارية ، اذ 0202%( ، وفي عام )2.4وبمغت  ) 
%( في حين كانت ادنى نسبة 3.6بمغت اعمى نسبة ليم في حضر ناحية المركز وبمغت ) 

 %( . 0.7في حضر ناحية كبيسة وبمغت ) 
سنوات فاكثر ( لريف الوحدات االدارية في  10ثالثا : المستويات التعميمية بعمر ) 

 ( 2020و  1997قضاء هيت ولعامي ) 
ان المستويات التعميمية ألي منطقة تتغير تبعا لمعوامل الطبيعية والبشرية ، وان من 
اىم ىذ العوامل قد يكون التركيب  البيئي ، حيث اختمفت نسبة المستويات التعميمية بين 
الوحدات االدارية تبعا الختالف العوامل االقتصادية واالجتماعية ومدى توفر المؤسسات 

 .( 4)عميمية وكفاءتيا الت
( االرتفاع الواضح لمسكان 7( و)6( والخريطتين )5ونالحظ من خالل جدول )

( ، حيث سجل ريف ناحية كبيسة  7997االميين في سكان ريف الوحدات االدارية لعام )
%( ، وفي 07.6%( في حين سجمت ناحية المركز نسبة بمغت ) 58.6اعمى نسبة بمغت ) 

نسبة االمية في الوحدات االدارية اذ بمغت اعمى نسبة في ناحية  ( انخفضت0202عام )
%( في ريف ناحية كبيسة ، بينما بمغت نسبة 9.7%( ، واقل نسبة بمغت )00.7الفرات ) 

 %( عمى التوالي .78.7% ، 07.0ناحيتي المركز والبغدادي ) 
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 10لقضاء هيت )(التوزيع النسبي )%( لمسكان الريف في الوحدات االدارية 5جدول )

 ( 2020 – 1997سنوات فاكثر ( حسب مستوياتهم التعميمية لعامي ) 

رية
الدا

ت ا
حدا

الو
 

سنة
ال

 

مي
ا

قط 
را ف

يق
تب 
ويك

قرا 
ي

 

ئية
بتدا

ا
طة 

وس
مت

 

وية
ثان

نية 
مي

موم 
دب

 

وس
وري
كال
ب

 

وس
وري
كال
 الب

وق
ف

 

موع
مج
ال

 

ناحية 
 المركز

199
7 

27.6 2.9 24 31.7 5.6 2.7 2.5 1.4 1.4 0.2 100 

202
0 

21.2 10.6 18 14.1 8.8 4.9 5.7 6.4 7.4 2.8 100 

 كبيسة

199
7 

58.6 1 14.6 21.4 1.7 1.1 0.7 0.2 0.6 0.1 100 

202
0 

9.7 5.2 5.8 37 7.8 8.4 2.6 4.5 16.2 2.6 100 

 البغدادي

199
7 

 ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ

202
0 

18.1 13.5 19.1 18.1 14.8 5.9 2 2.6 4.9 1 100 

 الفرات

199
7 

 ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ

202
0 

22.1 15.2 21.6 13.7 9.3 6.4 1.5 2.5 5.8 1.9 100 

 القضاء

199
7 

28.6 2.8 23.6 31.4 5.5 2.7 2.5 1.4 1.4 0.1 100 

202
0 

18.5 11.6 17.1 19 10.7 6.1 3.1 4 7.7 2 100 

صدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى وزارة التخطيط ، الجياز المركز لإلحصاء ، دائرة احصاء الم
 0202، واستمارة االستبيان لسنة  7997محافظة االنبار ، نتائج التعداد لسنة 

اما المستوى التعميمي يقرا فقط بمغت اعمى نسبة لو في ريف ناحية المركز وبمغت 
( 0202( ، وفي عام ) 7997%( لعام )7ناحية كبيسة بمغت )%( واقل نسبة في ريف 0.9)
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%( واقل نسبة بمغت في 75.0ارتفعت النسبة فبمغت اعمى نسبة في ريف ناحية الفرات ) 
%( ، وكانت اعمى نسبة لمسكان ذوي المستوى التعميمي يقرا ويكتب 5.0ريف ناحية كبيسة ) 

واقل نسبة جاءت في ريف ناحية %( 04( بمغت ) 7997في ريف ناحية المركز في عام )
( بمغت اعمى نسبة في ريف ناحية الفرات 0202%( ، وفي عام )7446كبيسة وبمغت  ) 

 % ( .5.8% ( وادنى نسبة في ريف ناحية كبيسة بمغت  ) 07.6وبمغت ) 
 
 

 10(التوزيع النسبي )%( لمسكان الريف في الوحدات االدارية لقضاء هيت )6خريطة )
 (  1997حسب مستوياتهم التعميمية لعام ) سنوات فاكثر ( 

 
 .Arc Map 72.4(  ومخرجات برنامج 5المصدر: : باالعتماد عمى بيانات جدول )

وحصل السكان الذين يحممون الشيادة االبتدائية عمى اعمى نسبة ليم في ريف     
ام ( في ريف ناحية كبيسة لع07.4%( واقل نسبة بمغت ) 37.7ناحية المركز وبمغت ) 

%( في حين 37( بمغت اعمى نسبة في ريف ناحية كبيسة ) 0202( ، وفي عام )7997)
%( ، وظيرت اعمى نسبة لمسكان 73.7كانت اقل نسبة في ريف ناحية الفرات وبمغت )

%( 5.6( في ريف ناحية المركز وبمغت )7997الحاصمين عمى الشيادة المتوسطة لعام )
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( بمغت اعمى نسبة في ريف 0202%( ، وفي عام )7.7واقل نسبة في ريف ناحية كبيسة ) 
 %( في ريف ناحية كبيسة .7.8%( واقل نسبة بمغت) 74.8ناحية البغدادي وبمغت ) 

 
 
 
 
 
 10(التوزيع النسبي )%( لمسكان الريف في الوحدات االدارية لقضاء هيت )7خريطة )

 (2020سنوات فاكثر ( حسب مستوياتهم التعميمية لعام )

 
 .Arc Map 72.4(  ومخرجات برنامج 5باالعتماد عمى بيانات جدول ) المصدر :

( عمى اعمى نسبة في ريف 7997بينما حصل سكان حممة شيادة الثانوية لعام )
%( 7.7%( واقل نسبة كانت في ريف ناحية كبيسة وبمغت )0.7ناحية المركز بنسبة بمغت ) 

%( بينما 8.4سة وبنسبة بمغت ) ( بمغت اعمى نسبة في ريف ناحية كبي0202، وفي عام )
 %( في ريف ناحية المركز . 4.9ادنى نسبة بمغت  ) 

اما الدراسة المينية كانت اعمى نسبة ليم في ريف ناحية المركز وبمغت )      
( ، بينما بمغت  7997%( في ريف ناحية كبيسة لعام )2.7%( واقل نسبة بمغت ) 0.5
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%( وادنى نسبة كانت في  5.7( وبمغت) 0202) اعمى نسبة في ريف ناحية المركز لعام
 %(. 7.5ريف ناحية الفرات وبنسبة بمغت ) 

سجل ريف ناحية المركز اعمى نسبة لمسكان من حممة شيادة الدبموم لعام     
%( ، 6.4( وبمغت )0202%( وارتفعت النسبة في عام )7.4( وبنسبة بمغت   ) 7997)

 %(. 0.5ت وبمغت ) بينما سجمت اقل نسبة في ناحية الفرا
وحقق السكان من حاممي شيادة البكالوريوس عمى النسبة االعمى ليم في ريف     

%( في ريف 2.6%( واقل نسبة بمغت )7.4( وبنسبة بمغت ) 7997ناحية المركز لعام )
( بمغت اعمى نسبة ليم في ريف ناحية كبيسة وبمغت ) 0202ناحية كبيسة ، وفي عام )

%( . وسجل ريف ناحية 4.9ت اقل نسبة في ريف ناحية البغدادي ) % ( بينما كان76.0
%( ، وادنى نسبة سجمت في 2.0المركز النسبة االعمى في مستوى فوق البكالوريوس بمغت ) 

( ارتفعت النسبة حيث بمغت اعمى 0202%( ، وفي عام )2.7ريف ناحية كبيسة وبمغت ) 
سجمت في ريف ناحية البغدادي وبمغت )  %( وادنى نسبة0.8نسبة في ريف ناحية المركز ) 

7. )% 
 االستنتاجات

سنوات فأكثر ( من  72_ انخفاض نسبة األمية لسكان قضاء ىيت بعمر ) 7
مع وجود تغير في نسبيا بين  0202%( لعام 73.7إلى ) 7997%( في عام 07.3)

( 7997ة لعام )الوحدات اإلدارية في القضاء حيث ترتفع نسبة األمية في ناحية المركز وكبيس
( بسبب 0273بسبب ثقميا السكاني ،  بينما تنخفض نسبة األمية في ناحية كبيسة لعامي )

 قمة عدد سكانيا  .  
_ انخفاض نسبة األمية في الحضر مقارنة بالريف في قضاء ىيت  ، ففي عام 0

%( ، وفي عام 08.6%( ونسبتيا في الريف)75.9بمغت نسبة األمية في الحضر) 7997
إذ كانت نسبة األمية في  7997انخفضت نسبة األمية في الحضر والريف قياسا بعام  0202

%( ، وذلك يعود إلى كثرة المؤسسات التعميمية 78.5%( ونسبتيا في الريف)9.3الحضر)
 وارتفاع مستوى الدخل وزيادة الوعي لدى السكان . 

فأعمى ( في المناطق  –_ ارتفاع نسبة السكان ضمن المستوى التعميمي ) ابتدائية  3
( نتيجة التغير في األنشطة 0202، 7997الحضرية قياسا بالمناطق الريفية لعامي ) 
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االجتماعية والثقافية واالقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية ، فضال عن نقص الخدمات 
 التعميمية في المناطق الريفية .

 التوصيات 
بين قسم تربية  قضاء ىيت والمديرية العامة  ينبغي أن يكون ىناك تعاون وتنسيق مشترك -1

لتربية محافظة االنبار مع مديرية إحصاء محافظة االنبار إلجراء إحصاء أو مسح سنوي 
فيما يتعمق بالفئات العمرية في سن التعميم وذلك لتقدير الحاجة المستقبمية لمخدمات 

القضاء عمى االزدواج التعميمية ولجميع المراحل الدراسية لبناء مدارس جديدة لغرض 
 الحاصل في بعض المؤسسات التعميمية

_ العمل عمى تطوير المناطق الريفية من خالل تقديم الخدمات فييا وخاصة 0
 الخدمات التعميمية من أجل حصول السكان عمى مستوى تعميمي جيد.

_ العمل عمى تنشيط برامج محو األمية وفتح مراكز جديدة وخاصة في الوحدات 3
ية التي ترتفع فييا نسبة األمية وتفعيل قانون التعميم اإللزامي من أجل النيوض بالواقع اإلدار 

 التعميمي ورفع مستوى الوعي الثقافي لدى السكان.
_ من الضروري االىتمام بقطاع التعميم وتقديم التمويل الالزم لو لتحقيق اإلصالح 4

المدارس لسد النقص الحاصل في الشامل بنشاطاتو كافة وفي مقدمتيا حممة بناء وأعمار 
 األبنية المدرسية .

 قائمة المصادر 
عبد الزىرة عمي الجنابي ، حسين جعاز ناصر ، فؤاد محمد عبد اهلل ، تقويم التغير الزماني  .7

( مجمة البحوث الجغرافية ، جامعة 7997 -7977والمكاني لمتحصيل العممي في العراق لممدة )
 . 724، ص  0227( ،  8الكوفة ، العدد ، )

عمر نزار خمف رشيد العمواني ، التحميل الجغرافي لظاىرة االمية في محافظة االنبار )دراسة في  .0
جغرافية السكان( رسالة ماجستير )غير منشورة( قسم الجغرافية ، كمية التربية لمعموم االنسانية ، 

 .  78، ص 0279جامعة االنبار ، 
ميمي في العراق ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( ،قسم لمياء احمد محسن مخمف ، التركيب التع .3

 . 789، ص  0273الجغرافية، كمية التربية ،  الجامعة المستنصرية ، 
صادق جعفر ابراىيم ، محمد سجاد عبد، التغير المكاني لممستويات التعميمية لسكان قضاء  .4

 745، ص0278،  43، مجمد 3المدنية، مجمة ابحاث البصرة لمعموم االنسانية، العدد 
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جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركز لإلحصاء ، دائرة احصاء محافظة االنبار ،  .5
 . 7997نتائج التعداد لسنة 
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